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DANSKE BANK LATVIJĀ

2013.gada 1.pusgada finanšu rezultāti

2013.gada 1.augusts

Danske Bank par 35% palielina uzņēmumiem izsniegto kredītu apjomu
“Danske Bank Latvijā turpinājusi stabili attīstīties, 2013.gada 1.pusgadā sasniedzot labākus
operacionālos rezultātus, nekā pērn attiecīgajā periodā,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis
Kakānis. „Mēs ticam, ka atbildīga pieeja visā ko darām ir jebkura uzņēmuma veiksmes pamats, un
bijām iepriecināti otru gadu pēc kārtas saņemt apliecinājumu par mūsu īstenotās prakses atbilstību
Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijai.”
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Pamatdarbības ienākumi: LVL 2.5 miljoni, 15% pieaugums
Peļņa: LVL 0.8 miljoni
Izdevumu/ienākumu attiecība: 73%
Noguldījumi: LVL 119 miljoni
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: LVL 77 miljoni, 35% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 3
Darbinieki: 110 (pilnas slodzes darbinieki: 95)

2013.GADA 1.PUSGADA REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2012.GADA 1.PUSGADU
Peļņa
2013.gada 1.pusgadā Danske Bank Latvijā guvusi neto peļņu 771 tūkstoša latu apmērā. Peļņas apmērs
pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem sastādīja 689 tūkstošus latu, kas ir par 27% vairāk nekā pērn
attiecīgajā periodā.
Ienākumi
Bankas pamatdarbības ienākumi pieauga par 15%, galvenokārt stabilā tirdzniecības finansēšanas
pakalpojumu apjoma pieauguma ietekmē, kā arī vairāku bankas nekustamā īpašuma objektu pārdošanas
rezultātā. 2013.gada 1.pusgada beigās Danske Bank bija izsniegusi garantijas par kopējo summu 55.6
miljoni latu, kas ir par 181% vairāk, nekā gadu iepriekš. Tīrie komisijas ienākumi, kas gūti no
tirdzniecības finansēšanas pakalpojumiem šajā periodā ir divkāršojušies.
Izmaksas
Bankas izmaksas pieauga par 11% un to ietekmēja lielākas nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas, kā
arī regulatoram maksājamo obligāto nodevu apjoma pieaugums.
Kredīti un noguldījumi
Gada laikā bankas noguldījumu portfelis saglabājies nemainīgs, 1.pusgada beigās sasniedzot 119.5 miljonu
latu atzīmi. Savukārt bankas kopējais kredītportfelis palielinājies par 4%, nozīmīgā biznesa kredītu
pieauguma rezultātā – uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms palielinājies par 35%, salīdzinot ar aizvadītā
gada attiecīgo periodu un 1.pusgada beigās sasniedza 77 miljonus latu. Privātpersonām izsniegto kredītu
apmērs samazinājies par 10%. Savukārt jaunu uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms aizvadītajos sešos
mēnešos sasniedza 35 miljonus latu. Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt tās tirgus daļu korporatīvo
klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus
kreditēšanas risinājumus.

LATVIJAS EKONOMIKAS RĀDĪTĀJI
Aizvadītajā gadā Latvija uzrādīja visstraujāko izaugsmi Eiropā – tās IKP 2012.gadā pieauga par 5,6%, ko
veicināja ne vien pozitīvais eksporta neto pieaugums, bet arī straujais lēciens iekšzemes pieprasījumā. Mēs
sagaidām, ka 2013.gadā Latvijas IKP turpinās pieaugt, taču nedaudz mērenākā tempā.
Stabilais ekonomikas klimats pozitīvi ietekmēja arī Latvijas banku sistēmu – 2013.gada 1.ceturksnī
noguldījumu apjoms Latvijas bankās palielinājās par 13,9%. Straujā ekonomikas izaugsme dabiski varētu
raisīt arī straujāku kredītu pieaugumu, taču Latvijā kredītu ekspansiju ierobežo joprojām augstais nedrošo
kredītu apmērs (aptuveni 12% 2012.gada beigās).
Viens no galvenajiem šā brīža izaicinājumiem Latvijas banku sistēmai ir eiro ieviešana 2014.gadā. Mēs
mudinām arī savus biznesa klientus laikus pielāgot uzņēmuma sistēmas un procesus eiro ieviešanai, lai
izvairītos no pārmērīgām izmaksām. Mēs lēšam, ka Danske Bank eiro ieviešanas projekta izmaksas
pārsniegs 300 tūkstošus eiro.
Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2013.gada 1.pusgada finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par
grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet danskebank.com/reports.
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Tīrie procentu ienākumi
Tīrie komisijas naudas ienākumi
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi
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Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi
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Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Atgrieztie uzkrājumi nedrošiem parādiem
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Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis

771
0
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0
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–

Neto peļņa
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DANSKE BANK LATVIJĀ
(tūkst. LVL)

Kredīti un debitoru parādi perioda beigās, t.sk.
Privātpersonām izsniegtie kredīti
Juridiskām personām izsniegtie kredīti

Noguldījumi perioda beigās

Piezīme: Noguldījumu apjomā nav iekļauti naudas tirgus fondi 2 miljonu latu apmērā 2013.gadā un 7.2 miljonu latu apmērā 2012.gadā.

Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Group ir lielākā banka Dānijā
un viena no vadošajām finanšu institūcijām Eiropā. Danske Bank Group ir plaši pārstāvēta 15 valstīs un tai
ir 5 miljoni klientu, par kuru ērtībām ikdienā rūpējas vairāk nekā 20 000 bankas darbinieku. Kopš
2012.gada 15.novembra visas Danske Bank Grupas bankas pakalpojumus sniedz ar vienotu zīmola vārdu,
tādejādi liekot uzsvaru uz nemainīgi augstas kvalitātes servisu visos tirgos.
Danske Bank ir piešķirti sekojoši reitingi:
Ilgtermiņa: Baa1 (Moody’s); A- (S&P); A (Fitch);
Īstermiņa: P-2(Moody’s); A-2 (S&P); F1 (Fitch).
Papildu informācijai:
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