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Danske Bank pamatdarbības rezultāti
"Pašreizējā uzņēmējdarbības vide Latvijas uzņēmumiem radījusi virkni izaicinājumu," norāda Danske
Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. "Taču, neskatoties uz eksporta sankciju un nestabilās
ģeopolitiskās situācijas radītajiem šķēršļiem, Latvijas ekonomika šā gada pirmajā ceturksnī pieauga
par 1,9%, un mēs sagaidām, ka 2015.gada otrajā pusē izaugsmes temps nedaudz pieaugs. Pozitīvs
faktors, kas apliecina Latvijas eksporta uzņēmumu spēju pielāgoties, ir Latvijas preču un pakalpojumu
eksporta noturīgums pret ārējiem apstākļiem. Gada pirmajā ceturksnī Latvijas eksports pieauga par
2,7% salīdzinājumā ar aizvadītā gada attiecīgo periodu.”
"Neskatoties uz nestabilo uzņēmējdarbības vidi, kas liek uzņēmumiem būt piesardzīgiem jaunu
finanšu saistību izvērtēšanā, mērķtiecīga darba rezultātā biznesa kreditēšanā esam panākuši 35%
pieaugumu. Mēs esam apņēmušies turpināt stiprināt savas pozīcijas biznesa klientu apkalpošanā arī
nākotnē.”
•
•
•
•
•

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 0,97 miljoni EUR
Neto peļņa: 0,46 miljoni EUR
Pamatdarbības ienākumi: 3,8 miljoni EUR
Kredīti: 248,4 miljoni EUR, 36% pieaugums
Depozīti: 206,4 miljoni EUR, 21% pieaugums

2015.GADA 1.PUSGADA PAMATDARBĪBAS FINANŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR
2014.GADA 1.PUSGADA REZULTĀTIEM
Peļņa
Šā gada 1.pusgadā no savas pamatdarbības, proti, no biznesa klientu un ar tiem saistītu privātpersonu
apkalpošanas, Danske Bank Latvijā guva neto peļņu 464 tūkstošu eiro apmērā. Peļņa pirms uzkrājumiem
kredītu vērtības samazinājumam sasniedza 965 tūkstošus eiro.
Ienākumi
Biznesa apjomu pieauguma rezultātā bankas kopējie ienākumi no pamatdarbības sasniedza 3,8 miljonus
eiro, pieaugot par 16%. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 57% un sasniedza 2,6 miljonus eiro, savukārt
tīrie komisijas naudas ienākumi pieauga par 32%, sasniedzot 1,1 miljona eiro atzīmi.
Izmaksas
Bankas izmaksas pieauga par 30%. Pieaugums galvenokārt saistīts ar investīcijām IT platformas izveidē, kas
būs kopīga Danske Bank Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Platforma mums ļaus nodrošināt mūsdienīgu un
vienotu pakalpojumu piedāvājumu mūsu biznesa klientiem, kas darbojas Baltijas valstīs. Kopīgo IT platformu
plānots ieviest 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 pamata segmenta klientu noguldījumu portfelis pieauga par 21% un sasniedza 206,4 miljonus eiro.
Neskatoties uz to, ka biznesa kreditēšana Latvijā kopumā uzrāda tikai pirmās izaugsmes pazīmes, mūsu
izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem 12 mēnešu laikā pieaudzis par 36%, šā gada jūnija
beigās sasniedzot 248,4 miljonu eiro atzīmi. Savukārt uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieauga par
35%, 1.pusgada beigās sasniedzot 243,0 miljonus eiro.
Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt savu tirgus daļu korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot
saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus.
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Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2015.gada 1.pusgada 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 un netiek ietverta šajā paziņojumā. Danske
Bank Latvijā ir viena filiāle un 80 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: A2 (Moody’s); A (S&P); A (Fitch);
Īstermiņa: P-1 (Moody’s); A-1 (S&P); F1 (Fitch).
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