Ņemot vērā, ka Danske Bank Latvijā 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 2012. gadu pieejams angļu
valodā.

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

2012

2011

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi

77,988
42,985

80,819
47,478

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

35,003
12,168
3,935
12,735
4,451
19,858
31,089
166
6
24,574
3,692

33,341
11,760
4,034
-3,326
5,469
20,475
18,705
125
16
24,280
3,451

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem

21,097
12,529

17,390
13,185

Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas
Uzņēmuma ienākuma nodoklis

8,568
3,819

4,205
2,482

Pārskata perioda peļņa

4,749

1,723

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

4,745
4

1,712
11
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BILANCE - DANSKE BANK GRUPA
(DKr m)

2012

2011

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

97,267
200,646
812,927
107,724
1,161,816
732,762
70,625
241,343
1,118
21,181
4,131
6,544
147
1,418
25,532

28,617
180,870
909,755
109,264
1,126,482
720,741
61,888
230,668
989
22,233
4,624
7,267
580
1,791
18,634

Kopā aktīvi

3,485,181

3,424,403

459,932
531,860
929,092
614,325
78,741
266,938
340,005
575
7,585
50,109
67,785

393,388
697,913
848,994
557,699
69,211
248,966
366,920
423
6,278
41,428
67,328

3,346,947

3,298,548

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

10,086
-195
-1,523
129,862

9,317
-186
-2,253
118,917

Mātes uzņēmuma akcionāri
Mazākuma akcionāri

138,230
4

125,795
60

Kopā kapitāls un rezerves

138,234

125,855

3,485,181

3,424,403

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

Kopā saistības, kapitāls un rezerves
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Danske Bank A/S akcionāriem
Neatkarīgu revidentu ziņojums par konsolidēto un mātes sabiedrības finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Danske Bank A/S konsolidētā finanšu pārskata un mātes sabiedrības 2012.gada finanšu
pārskata 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.
Vadības atbildība par konsolidēto un mātes sabiedrības finanšu pārskatu
Bankas vadība ir atbildīga par konsolidētā un mātes sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu un paziņošanu.
Pārskatam ir jāsniedz patiesu un godīgu situācijas atspoguļojumu, atbilstoši 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 arī tādas iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas
nodrošina iespēju sagatavot patiesu un apstākļiem atbilstošu konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu,
kas nesatur ne kļūdu, ne krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības.
Revidentu atbildība
Mūsu atbildība ir izteikt atzinumu par konsolidēto un mātes sabiedrības finanšu pārskatu, balstoties uz mūsu
veikto revīziju. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, ievērojot papildus Dānijas
audita standartos noteiktās prasības. Saskaņā ar šiem standartiem, mums ir jāievēro ētikas prasības un jāplāno
un jāveic revīzijas procesu tā, lai gūtu 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 konsolidētajā un mātes
sabiedrības finanšu pārskatā 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 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 un mātes sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par Grupas un mātes sabiedrības aktīviem, saistībām, kapitālu un finansiālo stāvokli 2012.gada
31.decembrī, kā arī par Grupas un mātes sabiedrības darbības rezultātiem un Grupas naudas plūsmu
2012.gadā, saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un 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, 2013.gada 7.februārī
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