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Danske Bank uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 53%
"Gada sākumā Danske Bank paziņoja, ka Baltijas valstīs mainīs savu biznesa aktivitāšu fokusu,”
norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. „Turpmāk mēs koncentrēsimies uz biznesa
klientu apkalpošanu, kā arī ar šiem uzņēmumiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, ar mērķi sniegt
viņiem visaugstākās kvalitātes individuālu apkalpošanu un labākos piedāvājumus. Šī gada pirmajā
ceturksnī Danske Bank turpināja stiprināt pozīcijas biznesa klientu apkalpošanā, gada laikā
uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 53%.”
•
•
•
•
•

Pārskata perioda peļņa (biznesa klientu apkalpošana): 0.39 miljoni EUR
Pamatdarbības ienākumi (biznesa klientu apkalpošana): 1.9 miljoni EUR, 45% pieaugums
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: 246.7 miljoni EUR, 53% pieaugums
Depozīti (biznesa klientu apkalpošana): 259.0 miljoni EUR, 40% pieaugums
Izdevumu/ienākumu attiecība (biznesa klientu apkalpošana): 67.2% (2014.gadā 77.6%)

2015.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2014.GADA
1.CETURKŠŅA REZULTĀTIEM
Peļņa
Šā gada 1.ceturksnī no savas pamatdarbības - biznesa klientu un ar tiem saistītu privātpersonu
apkalpošanas - Danske Bank Latvijā guva neto peļņu 392 tūkstošu eiro apmērā. Peļņa pirms uzkrājumiem
kredītu vērtības samazinājumam pieauga līdz 609 tūkstošiem eiro.
Ienākumi
Biznesa apjomu pieauguma rezultātā bankas kopējie ienākumi no pamatdarbības sasniedza 1.9 miljonus
eiro, pieaugot par 45%. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 62% un sasniedza 1.3 miljonus eiro, savukārt
tīrie komisijas naudas ienākumi pieauga par 85% un sasniedza 572 tūkstošus eiro.
Izmaksas
Bankas izmaksas pieauga par 10%. Šogad jau ziņojām, ka banka investēs IT platformas izveidē, kas būs
kopīga Danske Bank visās Baltijas valstīs. Baltijas valstu IT platforma tiks lielā mērā integrēta ar Danske
Bank Grupas sistēmām, lai nodrošinātu mūsdienīgu un vienotu pakalpojumu piedāvājumu mūsu biznesa
klientiem, kas darbojas Baltijas valstīs. Mēs plānojam, ka kopīgā IT platforma Danske Bank Baltijas valstīs
tiks ieviesta līdz 2016.gada beigām. Papildus tam, mēs esam nedaudz palielinājuši darbinieku skaitu, lai
kvalitatīvi apkalpotu mūsu arvien pieaugošo korporatīvo klientu skaitu.
Kredīti un noguldījumi
Bankas kopējais noguldījumu portfelis pieauga par 25% un sasniedza 281 miljona eiro atzīmi. Pamata
segmentā depozīti pieauga par 40%. Nozīmīgā biznesa klientu un ar tiem saistītu privātpersonu kredītu
pieauguma rezultātā (+52%) bankas kopējais kredītportfelis palielinājās par 24%, sasniedzot 374.3 miljonus
eiro. Atbilstoši mūsu stratēģijai, koncentrēties uz biznesa klientiem, pārējo privātpersonu kredītportfelis
turpināja amortizēties un samazinājās par 10%. Uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms palielinājās par 53%,
1.ceturkšņa beigās sasniedzot 246.7 miljonus eiro. Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt savu tirgus
daļu korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli
pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Šobrīd strādājam pie līzinga pakalpojuma ieviešanas mūsu biznesa
klientiem, kas tiks ieviesti šā gada laikā.
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Piezīmes:
•

2014.gada 1.ceturkšņa rezultātos ienākumi no pārņemto īpašumu pārdošanas sastādīja 172 tūkstošus eiro un tika iekļauti „Pārējos
ienākumos”. 2015.gada 1.ceturkšņa rezultātos ienākumi no pārņemto īpašumu pārdošanas sastādīja 262 tūkstošus eiro un tika iekļauti
uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam.

•

Kredītu apjomā, kas saistīts ar biznesa klientu apkalpošanu, ir ietverti ar biznesa klientiem saistītu privātpersonu kredīti sekojošā
apmērā: 3.46 miljoni EUR 2014.gada 1.ceturksnī un 3.2 miljoni EUR 2015.gada 1.ceturksnī.

•

Noguldījumu apjomā, kas saistīts ar biznesa klientu apkalpošanu, ir ietverti ar biznesa klientiem saistītu privātpersonu noguldījumi
sekojošā apmērā: 2.4 miljoni EUR 2014.gada 1.ceturksnī un 21.6 miljoni EUR 2015.gada 1.ceturksnī.

•

2014.gada 1.ceturksnī pārējo privātpersonu apkalpošanas segmentā Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas bija
negatīva, jo tika izveidoti portfeļa uzkrājumi hipotekārajiem kredītiem.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2015.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par
grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet danskebank.com/reports.
Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank ir lielākā banka Dānijā un
viena no vadošajām finanšu institūcijām Eiropā. 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. Danske Bank Latvijā ir viena filiāle un 82
pilna laika darbinieki.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par
tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.
Danske Bank ir piešķirti sekojoši reitingi:
Ilgtermiņa: A3 (Moody’s); A (S&P); A (Fitch);
Īstermiņa: P-2 (Moody’s); A-1 (S&P); F1 (Fitch).
Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726

E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv

