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2015.gada finanšu rezultāti

Danske Bank 2015.gada pamatdarbības rezultāti
„2015.gadā mēs turpinājām stiprināt savas pozīcijas korporatīvo klientu apkalpošanā, vienlaikus
saglabājot fokusu uz darbības efektivitāti,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis.
„Esmu gandarīts, ka aizvadītajā gadā mums ir izdevies sasniegt atzīstamus pamatdarbības
rezultātus, gūstot tīro peļņu 3,6 miljonu eiro apmērā.”
„2016.gadā mēs turpināsim būt aktīvi korporatīvo klientu segmentā un paplašināsim šiem klientiem
piedāvāto pakalpojumu klāstu. Aizvadītā gada nogalē savu esošo klientu ērtībām mēs ieviesām
līzinga pakalpojumu. Kā jau iepriekš informējām, mēs esam noslēguši līgumu ar Swedbank par
privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu. Uzraudzības iestādes Latvijā jau ir devušas atļaujas
šī darījuma īstenošanai un plānojam to pabeigt, tiklīdz saņemsim arī Lietuvas uzraugu atļaujas.”
•
•
•
•
•

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 3,18 miljoni EUR
Neto peļņa: 3,57 miljoni EUR
Pamatdarbības ienākumi: 7,46 miljoni EUR
Kredīti: 244,6 miljoni EUR, 7% pieaugums
Noguldījumi: 165,8 miljoni EUR, 43% samazinājums
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Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam
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* Sākot no 2015.gada 1.janvāra ienākumi no bankas pārņemto nekustamo īpašumu pārdošanas netiek ietverti pārējos
ienākumos un tiek atspoguļoti uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam.

2015.GADA PAMATDARBĪBAS FINANŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2014.GADA
REZULTĀTIEM
2015.gadā Danske Bank Latvijā no savas pamatdarbības, proti, no biznesa klientu un ar tiem saistītu
privātpersonu apkalpošanas, guvusi peļņu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 3,18
miljonu eiro apmērā (2014.gadā 3.76 miljoni eiro). Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa sasniedza
3,15 miljonu eiro atzīmi (2,0 miljoni eiro 2014.gadā).
Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi no pamatdarbības pieauga par 2%,
sasniedzot 7,5 miljonus eiro. Neskatoties uz arvien zemajām procentu likmēm, mūsu augošais korporatīvo
klientu kredītportfelis ļāva mums gūt tīros procentu ienākumus 5,3 miljonu eiro apmērā, pieaugot par
39%. Tīrie komisijas naudas ienākumi pieauga par 1% un sasniedza 2,0 miljonu eiro atzīmi.
Bankas izmaksas pieauga par 19%. To ietekmēja ar personālu saistītu izdevumu pieaugums, finanšu
stabilitātes nodevas palielinājums, kā arī investīcijas IT platformas izveidē, kas būs kopīga Danske Bank
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kopīgā IT platforma mums ļaus nodrošināt mūsdienīgu un vienotu
pakalpojumu piedāvājumu mūsu biznesa klientiem Baltijas valstīs.
Bankas pamata segmenta klientu noguldījumu portfelis samazinājās par 43% līdz 165,8 miljoniem eiro.
Otrajā gada pusē finansējuma piesaiste no Danske Bank Grupas bija efektīvāka, nekā depozītu piesaiste
vietējā tirgū. Lai spētu piedāvāt saviem klientiem finanšu resursus par izdevīgām cenām, mēs pieņēmām
lēmumu samazināt noguldījumu portfeli.
Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem pieauga par 7%, gada beigās sasniedzot 244,6
miljonu eiro atzīmi. Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu
segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas
risinājumus.
Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa arī ir paziņojusi tās 2015.gada finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par grupas
finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet www.danskebank.com/reports.
Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz
biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu
apkalpošana kopš 2015.gada 1.janvāra noteikta kā ārpus pamatdarbības esoša un netiek ietverta šajā
paziņojumā. Danske Bank Latvijā ir viena filiāle un 78 pilna laika darbinieki.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu
par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.
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