Ņemot vērā, ka Danske Banka ir Dānijā reģistrētās Danske Bank A/S filiāle,
bankas finanšu rezultāti ir integrēti Danske Bank A/S finanšu pārskatā.
Pilns Danske Bank Grupas finanšu pārskats par 2010. gadu pieejams angļu
valodā.

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

2010

2009

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi

79,625
43,642

112,326
64,784

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
Peļņa no saistīto uzņēmumu pārdošanas
Personāla un administratīvie izdevumi
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo aktīvu amortizācija

35,983
11,803
3,714
5,984
4,798
18,253
26,172
84
659
24,014
3,397

47,542
10,464
3,222
14,101
3,919
17,051
29,821
288
5
24,915
4,980

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem

20,267
13,817

30,432
25,677

Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas
Uzņēmuma ienākuma nodoklis

6,450
2,786

4,755
3,042

Pārskata perioda peļņa

3,664

1,713

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

3,661
3

1,727
-14
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BILANCE - DANSKE BANK GRUPA
(DKr m)

2010

2009

AKTĪVI
Nauda kasē un pieprasījuma noguldījumi centrālajās bankās
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām
Tirdzniecības portfeļa aktīvi
Fiksēta ienākuma vērtspapīri
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

35,403
228,100
641,993
118,556
1,146,731
701,715
59,698
217,515
1,040
22,936
4,799
7,861
1,404
1,693
24,442

33,714
202,356
620,052
118,979
1,127,142
688,473
45,909
196,944
1,086
23,037
4,948
8,800
2,274
2,120
22,643

Kopā aktīvi

3,213,886

3,098,477

317,988
478,386
861,053
555,486
67,277
238,132
450,219
858
6,003
56,406
77,336

311,169
380,567
859,580
517,055
53,133
223,876
514,601
1,197
5,391
51,247
80,002

3,109,144

2,997,818

6,988
-136
-1,330
99,205

6,988
-184
-1,229
95,084

Mātes uzņēmuma akcionāri
Mazākuma akcionāri

104,727
15

100,659
-

Kopā kapitāls un rezerves

104,742

100,659

3,213,886

3,098,477

SAISTĪBAS
Saistības pret citām kredītiestādēm un centrālajām bankām
Tirdzniecības portfeļa 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
Kopā saistības
KAPITĀLS UN REZERVES
Pamatkapitāls
Valūtas maiņas darījumu rezerve
Pārdošanā pieejamo finanšu aktīvu rezerves
Piešķirtās dividendes
Nesadalītā peļņa

Kopā saistības, kapitāls un rezerves
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Danske Bank A/S akcionāriem
Mēs esam veikuši Danske Bank A/S konsolidēto un mātes sabiedrības 2010.gada finanšu pārskatu revīziju.
Konsolidētais finanšu pārskats ietver peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci, kapitāla pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu un pielikumus. Mātes sabiedrības finanšu pārskats ietver peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci,
kapitāla pārskatu un pielikumus. Konsolidētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā, 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. Papildus veiktajai
revīzijai, mēs esam izlasījuši vadības ziņojumu, kurš sagatavots atbilstoši Dānijas likumdošanā noteiktajām
prasībām, kas attiecas uz publiski kotētām finanšu institūcijām, un šajā saistībā esam sagatavojuši paziņojumu.
Vadības atbildība
Bankas vadība ir atbildīga par konsolidētā un mātes sabiedrības finanšu pārskatu 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 un 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. Vadība ir atbildīga par patiesa pārskata
sagatavošanu, saskaņā ar Dānijas likumdošanas nosacījumiem par informācijas sniegšanu publiski kotētām
finanšu institūcijām.
Revidentu atbildība un atzinuma pamats
Mūsu atbildība ir izteikt atzinumu par konsolidēto un mātes sabiedrības 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
konsolidētajā un mātes sabiedrības finanšu 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, tostarp krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību iespējamības 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, konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Grupas aktīviem, saistībām,
kapitālu un finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decembrī, kā arī par Grupas darbības rezultātiem un Grupas naudas
plūsmu 2010.gadā, saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Dānijas
likumdošanā noteiktajām papildu prasībām par informācijas sniegšanu publiski kotētām finanšu institūcijām.
Papildus tam, mūsuprāt, mātes sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un godīgu priekšstatu par mātes
sabiedrības aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decembrī, atbilstoši Dānijas biznesa
likumam, kā arī Dānijas likumdošanā noteiktajām papildu prasībām par informācijas sniegšanu publiski kotētām
finanšu institūcijām.
Paziņojums par vadības ziņojumu
Atbilstoši Dānijas Finanšu biznesa likumam, mēs esam izlasījuši vadības ziņojumu. Mēs neesam veikuši nekādas
citas procedūras papildus mātes sabiedrības un konsolidētā finanšu pārskata revīzijai. Ņemot to vērā, mūsuprāt,
vadības ziņojumā sniegtā informācija atbilst konsolidētajam un mātes sabiedrības finanšu pārskatam.
Kopenhāgenā, 2011.gada 4.februārī
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kopenhāgenā, 2011.gada 4.februārī
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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