2008.gada 30.jūnijā banka kļuva par Dānijā reģistrētās Danske Bank A/S filiāli,
līdz ar to bankas 2008.gada finanšu rezultāti ir integrēti Danske Bank A/S
finanšu pārskatā.
Pilns Danske Bank Group finanšu pārskats par 2008 gadu pieejams angļu
valodā.

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS – DANSKE BANK GROUP
(DKr m)

2008

2007

150,405
110,859

133,767
101,209

39, 546
11,046
3,437
-10,694
4,667
19,250
16,531
217
23,316
6,431

32,558
12,431
3,553
5,959
4,845
17,089
23,523
285
22,564
3,534

14,317
12,088

19,993
687

Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas
Uzņēmuma ienākuma nodoklis

2,229
1,193

19,306
4,436

Pārskata perioda peļņa

1,036

14,870

Attiecināma uz
Danske Bank A/S akcionāriem (Mātes uzņēmums)
Mazākuma akcionāriem

1,011
25

14,813
57

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Tīrie procentu ienākumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Tīrā peļņa/zaudējumi no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi
Neto prēmijas
Tīrā peļņa/zaudējumi no apdrošināšanas darbības
Ienākumi no saistītajiem uzņēmumiem
Personāla un administratīvie izdevumi
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo aktīvu amortizācija
Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem
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BILANCE - DANSKE BANK GROUP
(DKr m)

2008

2007

AKTĪVI
Nauda kasē un pieprasījuma noguldījumi centrālajās bankās
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām
Tirdzniecības portfeļa aktīvi
Fiksēta ienākuma vērtspapīri
Pārdošanai turētie aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Kredīti un debitoru parādi, novērtēti patiesajā vērtībā
Finanšu aktīvi apdrošināšanas investīciju līgumiem
Apdrošināšanas līgumiem pakārtotie aktīvi
Ieguldījumi saistītajos uzņēmumos
Nemateriālie aktīvi
Ieguldījumu īpašums
Pamatlīdzekļi
Uzņēmuma ienākuma nodokļa aktīvs
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa aktīvs
Pārējie aktīvi

16,379
215,823
860,788
140,793
119
1,352,113
667,181
34,635
181,259
939
25,094
4,470
9,061
2,103
1,248
31,969

13,861
345,959
652,137
37,651
59
1,360,413
627,809
40,758
190,223
1,128
29,296
4,904
9,312
690
635
34,695

Kopā aktīvi

3,543,974

SAISTĪBAS
Tirdzniecības portfeļa saistības
Pārdošanai turētās saistības
Noguldījumi
Realkredit Danmark emitētās obligācijas
Finanšu saistības apdrošināšanas investīciju līgumiem
Apdrošināšanas līgumiem pakārtotās saistības
Pārējās emitētās obligācijas
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības
Pārējās saistības
Pakārtotās saistības

3,349,530

623,290
874,690
479,534
41,827
210,988
526,606
930
3,082
64,194
57,860

331,547
923,995
518,693
50,260
213,419
402,391
1,142
3,397
63,951
59,025

3,445,727

3,245,175

KAPITĀLS UN REZERVES
Pamatkapitāls
Valūtas maiņas darījumu rezerve
Pārdošanā pieejamo finanšu aktīvu rezerves
Piešķirtās dividends
Nesadalītā peļņa

6,988
-290
-1,937
93,464

6,988
-30
5,940
91,325

Mātes uzņēmuma akcionāri
Mazākuma akcionāri

98,225
22

104,223
132

Kopā kapitāls un rezerves

98,247

104,355

3,543,974

3,349,530

Kopā saistības

Kopā saistības, kapitāls un rezerves
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Danske Bank A/S akcionāriem
Mēs esam veikuši Danske Bank A/S 2008.gada finanšu pārskata revīziju. Finanšu pārskats ietver
vadības ziņojumu, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci, kapitāla pārskatu, naudas plūsmas pārskatu,
pielikumus un vadības ziņojumu. Konsolidētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā, kā arī mātes sabiedrības
finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Dānijas Finanšu biznesa likumu. Gada pārskats ir sagatavots arī
saskaņā ar Dānijas likumdošanā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz publiski kotētām finanšu
institūcijām.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Bankas vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un paziņošanu. Pārskatam ir jāsniedz
patiesu un godīgu situācijas atspoguļojumu, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem, kas apstiprināti Eiropas Savienībā un nosaka konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas
kārtību, saskaņā ar Dānijas Finanšu biznesa likumu, kas nosaka mātes sabiedrības finanšu pārskatu
sagatavošanas kārtību, kā arī balstoties uz Dānijas likumdošanas nosacījumiem par informācijas
sniegšanu publiski kotētām finanšu institūcijām. Šī atbildība ietver: tādas iekšējās kontroles
izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina patiesa un apstākļiem atbilstoša gada pārskata
sagatavošanu, kas nesatur ne kļūdu, ne krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības; atbilstošu
grāmatvedības principu izvēli un piemērošanu; apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu
sagatavošanu.
Revidentu atbildība un atzinuma pamats
Mūsu atbildība ir izteikt atzinumu par finanšu pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju. Mēs veicām
revīziju saskaņā ar Dānijas audita standartiem. Saskaņā ar šiem standartiem, mums ir jāievēro ētikas
prasības un, plānojot un veicot revīzijas procesu, jāiegūst pietiekamu pārliecību par to, ka gada
pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver noteiktas procedūras, kuru mērķis ir iegūt revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos
minēto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas pamatojoties uz
revidenta profesionālo vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska
novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas
izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu un tajās sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu, ar mērķi piemērot apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu
atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites
principu piemērotības, nozīmīgu Bankas vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu
pārskatos sniegtās informācijas vispārēju novērtējumu.
Mēs uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma
izteikšanai.
Revīzijas rezultātā netika konstatētas būtiskas nepilnības.
Atzinums
Mūsuprāt finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Grupas un mātes sabiedrības
aktīviem, saistībām, kapitālu un finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, kā arī Grupas un mātes
sabiedrības darbības rezultātiem un Grupas naudas plūsmu 2008.gadā, saskaņā ar ES
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem attiecībā uz konsolidēto finanšu
pārskatu sagatavošanu, saskaņā ar Dānijas Finanšu biznesa likumu, saistībā ar mātes sabiedrības
finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī saskaņā ar Dānijas likumdošanā noteiktajām papildu prasībām
par informācijas sniegšanu publiski kotētām finanšu institūcijām.
Kopenhāgenā, 2009.gada 5.februārī
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kopenhāgenā, 2009.gada 5.februārī
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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