Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2015.gada 29.oktobris

Danske Bank Latvijā
2015.gada trīs ceturkšņu finanšu rezultāti

Danske Bank 2015.gada trīs ceturkšņu pamatdarbības rezultāti
"Aizvadītajā ceturksnī mēs spērām nozīmīgu soli Danske Bank stratēģijas īstenošanā – fokusēties uz
mūsu starptautisko un vietējo korporatīvo klientu vajadzībām," norāda Danske Bank Latvijā vadītājs
Raivis Kakānis. "22.septembrī banka noslēdza līgumu ar Swedbank par tās privātpersonu
apkalpošanas biznesa pārdošanu. Šobrīd dokumenti ir iesniegti uzraudzības iestādēm atļaujas
saņemšanai.”
„Tajā pašā laikā, mēs esam panākuši atzīstamus rezultātus biznesa klientu apkalpošanā.
Salīdzinājumā ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, 2015.gada pirmajos deviņos mēnešos
korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjoms audzis par 28%, bet depozītu apjoms pieaudzis
par 18%. Bankas izmaksas šā gada deviņos mēnešos pieaugušas par 22%. To ietekmēja ar personālu
saistītu izdevumu un IT izmaksu pieaugums, kā arī finanšu stabilitātes nodevas palielinājums. Bankas
pamatdarbības ienākumi pieauga par 9%, bet neto peļņa samazinājās par 21%, lielāku operatīvo
izmaksu un uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam ietekmē.”
•
•
•
•
•

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 1,77 miljoni EUR
Neto peļņa: 1,5 miljoni EUR
Pamatdarbības ienākumi: 5,59 miljoni EUR
Kredīti: 255,4 miljoni EUR, 28% pieaugums
Noguldījumi: 308,8 miljoni EUR, 18% pieaugums
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(tūkst. EUR)
Tīrie procentu ienākumi
Tīrie komisijas naudas ienākumi
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi*
Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi
Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis
Pārskata perioda peļņa
Kredīti perioda beigās
Noguldījumi perioda beigās
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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.
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2015.GADA PIRMO TRĪS CETURKŠŅU PAMATDARBĪBAS FINANŠU REZULTĀTI
SALĪDZINĀJUMĀ AR 2014.GADA PIRMO TRĪS CETURKŠŅU REZULTĀTIEM
2015.gada deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā no savas pamatdarbības, proti, no biznesa klientu un ar
tiem saistītu privātpersonu apkalpošanas, guvusi neto peļņu 1,5 miljonu eiro apmērā (2014.gada deviņos
mēnešos 1.9 miljoni eiro). Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam sasniedza 1,77
miljonu eiro atzīmi (1,99 miljoni eiro 2014.gada deviņos mēnešos).
Bankas ienākumi no pamatdarbības pieauga par 9%, sasniedzot 5,6 miljonus eiro. Neskatoties uz arvien
zemajām procentu likmēm, mūsu augošais korporatīvo klientu kredītportfelis ļāva mums gūt tīros
procentu ienākumus 4,0 miljonu eiro apmērā, pieaugot par 48%, savukārt tīrie komisijas naudas ienākumi
pieauga par 15% un sasniedza 1,5 miljonu eiro atzīmi.
Bankas izmaksas pieauga par 22%. To ietekmēja ar personālu saistītu izdevumu un IT izmaksu
pieaugums, kā arī finanšu stabilitātes nodevas palielinājums. Investīcijas IT platformas izveidē, kas būs
kopīga Danske Bank Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, ļaus mums nākotnē nodrošināt mūsdienīgu un vienotu
pakalpojumu piedāvājumu mūsu biznesa klientiem, kas darbojas Baltijas valstīs.
Bankas pamata segmenta klientu noguldījumu portfelis pieauga par 18% un sasniedza 308,8 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 28%, šā gada septembra
beigās sasniedzot 255,4 miljonu eiro atzīmi. Savukārt uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieauga par
27%, 3.ceturkšņa beigās sasniedzot 247,5 miljonus eiro.
Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt savu tirgus daļu 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 deviņu mēnešu 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 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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