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 2014. gadu pieejams angļu
valodā.

IENĀKUMU PĀRSKATS – DANSKE BANK GRUPA
(DKr miljoni)

2014

2013

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi

66,951
32,344

71,632
38,200

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
Personāla un administratīvie izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums,
nemateriālo aktīvu amortizācija
Nemateriālās vērtības korekcijas

34,607
14,585
4,771
9,720
4,547
20,631
33,024

33,432
13,231
4,441
8,146
4,296
20,148
32,537

25,642

26,796

9,099

-

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem

11,553
3,718

15,479
5,420

Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas
Uzņēmuma ienākuma nodoklis

7,835
3,989

10,059
2,944

Pārskata perioda peļņa

3,846

7,115

Attiecināma uz
Danske Bank A/S akcionāriem (Mātes uzņēmums)
Papildus 1.kapitāla turētājiem
Mazākuma akcionāriem

3,585
259
2

7,115
-
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BILANCE - DANSKE BANK GRUPA
(DKr miljoni)

2014

2013

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
Nemateriālie aktīvi
Nodokļu aktīvi
Pārējie aktīvi

33,876
112,760
742,513
330,994
1,092,902
741,609
80,148
268,450
11,253
1,543
36,966

43,721
131,381
695,723
161,917
1,088,728
728,081
74,761
246,484
20,641
1,356
34,263

Kopā aktīvi

3,453,015

3,227,057

329,048
550,629
966,197
655,965
86,433
287,315
330,207
8,875
44,199
41,028

312,597
435,183
943,901
614,196
81,882
262,468
310,178
9,039
45,736
66,219

3,299,895

3,081,400

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

10,086
-477
-316
132,605
5,547

10,086
-277
-562
134,393
2,017

Danske Bank A/S (mātes uzņēmuma) akcionāri
Papildus 1.kapitāla turētāji
Mazākuma akcionāri

147,445
5,673
2

145,657
-

Kopā kapitāls un rezerves

153,120

145,657

3,453,015

3,227,057

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
Nodokļu 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 (46.-157.lpp) un mātes sabiedrības (158.176.lpp) 2014.gada finanšu pārskata revīziju. Konsolidētais finanšu pārskats un mātes sabiedrības pārskats
ietver ienākumu pārskatu, visaptverošo ienākumu pārskatu, bilanci, kapitāla pārskatu un piezīmes Grupai un
mātes sabiedrībai, kā arī konsolidēto naudas plūsmas pārskatu. 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. Konsolidētais un mātes
sabiedrības 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 pārskata sagatavošanu, kas sniedz
patiesu un godīgu situācijas atspoguļojumu, atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas
apstiprināti Eiropas Savienībā (konsolidētais finanšu pārskats) un saskaņā ar Dānijas Finanšu biznesa likumu
(mātes sabiedrības finanšu pārskats), kā arī balstoties uz Dānijas likumdošanas nosacījumiem par informācijas
sniegšanu publiski kotētām finanšu institūcijām, kā arī tādas iekšējās kontroles nodrošināšanai, kas pēc vadības
domām ir nepieciešama, lai nodrošinātu 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 2014.gada
31.decembrī, kā arī par Grupas un mātes sabiedrības darbības rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu
2014.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, 2015.gada 3.februārī
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
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