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Danske Bank Oyj:n  
toimintakertomus 2015

Danske Bank Oyj -konserni lyhyesti

Danske Bank Oyj -konserni on osa Danske Bank -konser-

nia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankki-

markkinoilla. Danske Bank -konserni toimii 15 maassa. 

Konsernin pääkonttori on Kööpenhaminassa, ja Danske 

Bankin osake noteerataan Kööpenhaminan Nasdaq OMX 

listalla. 

Pohjoismaisena laajan palvelutarjonnan pankkina 

Danske Bank -konserni tarjoaa täyden palvelun pankki-

palveluja asiakkailleen niin tanskalaisen Danske Bank 

A/S:n Helsingin sivuliikkeen kuin tytäryhtiö Danske Bank 

Oyj -konsernin kautta. Danske Bank Suomen toimintojen 

yhdistetty taseen loppusumma joulukuun 2015 lopussa 

oli noin 33 miljardia euroa, ja tilikauden tulos oli 192,8 

miljoonaa euroa. 

Alkujaan postisäästöpankkina toimintansa aloittanut 

Danske Bank Oyj on ollut olennainen osa suomalaista 

yhteiskuntaa jo melkein 130 vuoden ajan. Pankille on 

näin syntynyt vahva asema Suomessa ja se on maan kol-

manneksi suurin pankki, jolla on laajat yhteydet Pohjois-

maissa. Danske Bank Oyj:llä on Suomessa lähes miljoona 

henkilöasiakasta sekä noin 90 000 yritys- ja yhteisöasia-

kasta. Suomessa Danske Bankin markkinaosuus lai-

noissa on hieman alle 10 prosenttia ja talletuksissa yli 

11 prosenttia.

Danske Bank Oyj:llä on konttoreita 43, mutta yksityispan-

kin toimipaikat ja yritysryhmät mukaan lukien toimipis-

teitä on yhteensä 62 ympäri Suomea.

Marraskuun 2014 alusta lähtien Danske Bank Oyj -kon-

serni on ollut Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnassa, 

ja se on määritelty valvojan toimesta systeemisesti mer-

kittäväksi pankiksi. Heinäkuussa 2015 Danske Bank Oyj 

määriteltiin myös kansallisen rahoitusjärjestelmän kan-

nalta systeemisesti merkittäväksi luottolaitokseksi 

(O-SII), mikä korostaa, että pankilla on keskeinen merki-

tys Suomen finanssisektorilla.

Strategia, päämäärät ja taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2015 jatkoimme matkaa kohti yhä asiakaskes-

keisempää, selkeämpää ja tehokkaampaa Danske Bankia. 

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa pankin taloudel-

lista tulosta, joten on erittäin tärkeää, että vahvistamme 

asiakassuhteitamme. Panostuksemme asiakkaisiin sekä 

selkeämmän ja tehokkaamman pankin luomiseen ovat jo 

johtaneet useisiin aloitteisiin ympäri pankkia; mm. Danske 

Etuohjelma, MobilePay ja arvostettu osaaminen neuvon-

tapalveluissa. Pyrimme jatkuvasti tarjoamaan asiakkail-

lemme erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamalla 

helppoa ja selkeää päivittäisasiointia ja johtavia, innovatii-

visia ratkaisuja kaikissa liiketoimintayksiköissämme. 

 

Meillä on voimakas halu kasvaa Suomen markkina-alu-

eella kaikissa liiketoiminnoissamme ja kasvattaa markki-

naosuuttamme. Tavoitteena on vahvistaa markkina-

osuutta kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Vuonna 

2016 vahvistamme asiakastarjontaa eläkesäästämi-

sessä ja varallisuudenhoidossa perustamalla uuden 

Varallisuudenhoito -liiketoimintasegmentin. Yhdistä-

mällä kaiken eläkesäästämistä ja varainhoitoa koskevan 

osaamisen samaan liiketoimintayksikköön pystymme 

parantamaan asiakaspalvelua entisestään ja vahvista-

maan innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden tarjoamaa.

Toimintaympäristön kehitys

Kokonaistuotanto supistui 2012–2014 eikä talous kään-

tynyt nousuun vielä 2015. Suomen bruttokansantuote 

alittaa edellisen suhdannehuipun noin 7 prosentilla. 

Euroopan elpyminen ei vielä ulottunut Suomeen asti, 

koska Suomen teollisuudelle tärkeiden investointihyödyk-

keiden kysyntä pysyi heikkona ja Venäjän kaupan alamäki 

jatkui. BKT:n laskusta huolimatta Suomen talous on ollut 

varsin sinnikäs; työttömyys on noussut vain maltillisesti 

ja konkurssien määrä väheni 2015 kuluessa. Julkinen 

talous on kuitenkin heikentynyt ja valtion velka kasvaa 

nopeasti. Moody’s muutti Suomen AAA-luottoluokituk-

sen näkymät vakaista negatiivisiksi toukokuussa. Kolmen 

puolueen konservatiivihallitus on uudistushenkinen, ja 

finanssipolitiikkaa tiukennetaan merkittävästi, minkä 

pitäisi auttaa hyvien luottoluokitusten säilyttämisessä. 

Toisaalta tiukka finanssipolitiikka heikentää kotimaista 

kysyntää.

Odotamme BKT:n polkeneen paikoillaan 2015 ja pääse-

vän loivaan 0,6 prosentin nousuun 2016. Odotettu kasvu 
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on todennäköisesti vientivetoista, mutta myös investoin-

nit voivat elpyä. Suomalaisten päävientimarkkinoiden 

(Saksa, Ruotsi ja Yhdysvallat) näkymät ovat suhteellisen 

hyvät. Euron heikkenemisen pitäisi tukea Suomen vientiä 

Yhdysvaltoihin, joka on nykyisin Suomen kolmanneksi 

suurin kauppakumppani. Venäjä on poikkeus, sillä sen 

talousnäkymät pysyvät heikkoina ja maahantuontia on 

korvattu paikallistuotannolla. 

Euroopan keskuspankki kevensi rahapolitiikkaa laske-

malla korkoja ja aloittamalla arvopapereiden osto-ohjel-

man 2015. Lyhyiden korkojen odotetaan pysyvän erittäin 

matalina myös vuonna 2016. Myös joukkolainamarkki-

noiden tuottojen odotetaan pysyvän kohtalaisen alhai-

sina, vaikka pitkät korot voivat nousta talouskasvun voi-

mistuessa ja Yhdysvaltojen keskuspankin kiristäessä 

rahapolitiikkaa.

Suomalaisten kuluttajien luottamus alittaa pitkän aikavä-

lin keskiarvon ja työttömyys huolettaa. Hiljalleen kasvava 

työttömyys ja alhainen tulojen kasvu heikentävät kotitalo-

uksien ostovoimaa. Matalat korot, kuluttajahintojen lasku 

ja pankkien tarjoamat lyhennysvapaat ovat toisaalta hel-

pottaneet kotitalouksien taloustilannetta työttömyyden 

kasvusta huolimatta. Odotamme yksityisen kulutuksen 

jatkavan maltillista nousua. Asuntomarkkinat näyttävät 

suhteellisen vakailta suurempien asuntojen ja omakotita-

lojen myynnin ollessa kuitenkin normaalia alhaisempaa. 

Kasvukeskuksissa hinnat voivat nousta, mutta etenkin 

taantuvilla paikkakunnilla hinnat uhkaavat laskea. Asun-

tolainakanta kasvoi reilun 2 prosentin vauhtia vuonna 

2015 ja vastaava kasvu voi jatkua myös 2016. Investoin-

tiaktiviteetti on ollut heikkoa 2015, mutta kyselyiden 

perusteella teollisuuden investointiaikeet ovat näyttä-

neet orastavia elpymisen merkkejä. Rakennusalan luotta-

muksen ja rakennuslupien määrän nousu ennakoi etenkin 

asuntorakentamisen vilkastumista.

Tuloskehitys

Danske Bank Oyj -konsernin voitto ennen veroja tilikau-

delta oli 209,5 miljoonaa euroa (213,7 milj. euroa), missä 

laskua kaksi prosenttia. Tulos oli 165,7 miljoonaa euroa 

(169,3 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (vuositasolla) 

oli 6,6 prosenttia tilikauden lopussa (6,9 prosenttia). 

Tuloksen kehitykseen positiivisesti vaikutti ennen kaik-

kea kulutason lasku. Vastaavasti nettokorkotuottojen 

sekä arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotto-

jen jääminen edellisen vuoden tason alle vaikuttivat 

tuloskehitykseen alentavasti.

Tilikauden liiketoiminnan tuotot yhteensä jäivät edellisen 

vuoden tasosta ollen 574,7 miljoonaa euroa (603,5 milj. 

euroa). Tilikauden korkokate laski 304,4 miljoonaan 

euroon (315,1 milj. euroa). Matalana jatkunut korkotaso, 

erityisesti negatiiviset lyhyet korot, pitävät pankin korko-

katteen puristuksessa. Myös EKP:n talletuskorko pan-

keille pysyi negatiivisena. Tämä yhdistettynä vain hienoi-

seen lainakasvuun aiheutti korkokatteen alenemisen  

3 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 234,5 miljoonaa 

euroa (232,6 milj. euroa). Palkkiotuottojen prosentin 

kasvu vuoteen 2014 verrattuna selittyy yritysasiakkai-

den aktiviteettitason lisääntymisellä ja Danske Capitalin 

palkkiotuottojen kasvulla. 

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot puo-

littuivat edellisestä vuodesta ollen 14,3 miljoonaa euroa 

(31,7 milj. euroa). Lasku selittyy osittain johdannaisten 

kasvaneista arvonoikaisuriskeistä (XVA), mutta myös lik-

viditeettisalkussa olevien joukkovelkakirjalainojen nega-

tiivisesta arvostuksesta. Vertailukaudella puolestaan 

Ukrainan kriisi aiheutti haastetta, erityisesti ruplan 

valuuttakaupassa ja ruplan korkojen suojauksessa, vai-

kuttaen negatiivisesti tuloserään. Edellisen kauden arvo-

paperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sisältävät 

myös Luottokunnalta saadun osingon, jota vastaavaa 

tuottoa ei vuodelta 2015 ole.

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot laskivat edelliseen 

vuoteen verrattuna ollen 20,1 miljoonaa euroa (23,2 milj. 

euroa). Muiden tuottojen lasku johtuu pääasiassa muuta-

masta vertailukaudelle kirjatusta kertaluontoisesta tuo-

tosta joita vastaavia ei kuluneella tilikaudella ollut.

Danske Bank Oyj -konsernin kulu-tuotto -suhde oli 61,4 

prosenttia (61,8 prosenttia). Konsernin liiketoiminnan 

kulut olivat yhteensä 352,5 miljoonaa euroa (373,0 milj. 

euroa), jossa laskua edellisestä vuodesta yli 5 prosenttia 

(20 milj. euroa). Henkilöstökulut ovat alemmalla tasolla 

edelliseen vuoteen verrattuna, laskua oli yli 2 prosenttia 

ja lisäksi liiketoiminnan muut kulut laskivat myös 6 pro-

senttia. Pankkivero, jota maksettiin vuosina 2013–2014, 

hyvittää vuodelle 2015 kuuluvaa vakausmaksua. Pankki-

veron osuus vuoden 2014 kuluista oli 17,2 miljoonaa 

euroa ja vastaavaa kulua ei vuodella 2015 ole.

Saamisten arvonalentumiset olivat 12,6 miljoonaa euroa 

(16,7 milj. euroa). Sopimuskohtaisten arvonalentumiskir-

jausten ja lopullisten luottotappiokirjausten yhteismäärä 

oli 16,8 miljoonaa euroa (39,8 milj. euroa). Ryhmäkohtai-

sia varauksia kirjattiin 5,7 miljoonaa euroa (1,2 milj. 

euroa peruutettiin) ja luottotappioiden palautukset olivat 

9,8 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa). Arvonalentumiset 
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ja luottotappiot koostuivat lähinnä muutamista yritysasi-

akkaista ja lukuisista pienistä henkilöasiakassaatavista.

Henkilöasiakasliiketoiminta

Tuotteet ja palvelut

Suomen Henkilöasiakkaat -yksikön tavoitteena on olla 

edelläkävijä digitaalisessa kehityksessä. Danske Bankilla 

on nyt yli 100.000 Mobiilipankin ja Tabletpankin käyttä-

jää ja kuukausittain yli 2,5 miljoonaa kirjautumista. 

Arvioim me mobiili- ja tablettilaitteilla kirjautumisten  

ylittävän verkkopankissa tehdyt kirjautumiset vuoden 

2016 aikana.

Digitaalisten kanaviemme aktiivisen kehittämisen lisäksi 

Henkilöasiakkaat -yksikkö on tuonut markkinoille muulla 

kuin pankkialalla toimivien kumppaniensa kanssa uusia 

palveluita, joiden avulla suomalaisia voidaan tavoittaa 

arjessaan. Esimerkiksi Slush 2015 -tapahtumassa lansee-

rasimme giosg.com:n kanssa Dreams Come True -verkko-

palvelun – innovaation, joka tarjoaa ainutlaatuisen tavan 

löytää potentiaalisia asiakkaita verkosta ja jonka avulla 

asiakkaille voidaan tarjota reaaliaikaista talousneuvontaa 

sekä heidän tarpeitaan vastaavia rahoitusratkaisuja.

Uudet rekisteröitymiset Danske Etuohjelmaan jatkoivat 

nopeaa kasvuaan. Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 

290 000 asiakasta oli rekisteröitynyt ohjelmaan. Kah-

della korkeimmalla etutasolla olevista rekisteröityneitä 

oli yli 95 %. Lisäsimme ohjelmaan uusia etuja neljännellä 

vuosineljänneksellä: Danske Bank MasterCard -korttei-

hin linkitetyt osto- ja käteisnostoturvavakuutukset. Ohjel-

man jatkuva kehittäminen on arvolupauksemme keski-

össä myös jatkossa.

Danske Bankin MobilePay-sovelluksen avulla yksityishen-

kilöt voivat tehdä rahansiirtoja toisilleen älypuhelimen 

avulla. Sovellus on ladattu Suomessa yli 230 000 kertaa 

ja latauksista yli 60 prosenttia oli muiden kuin pääasialli-

sesti Danske Bankia käyttävien asiakkaiden tekemiä. 

Lisäksi käynnistimme vuoden 2015 loppupuoliskolla 

useita hankkeita digitaalisen asioinnin helpottamiseksi. 

Hankkeisiin kuuluu esimerkiksi sormenjälkitunnistus.

Olemme myös vahvistaneet asemaamme digitaalisten pal-

veluiden tuottajana perustamalla uuden organisaatioyksi-

kön nimeltä Virtual Reach & Sales tukemaan asiakashan-

kintaa ja verkkomyyntiä, johon sisältyy neuvontapalvelu. 

Yksityispankin liiketoimintavolyymit sekä tulos jatkoivat 

kasvuaan vuoden 2015 aikana. Kasvussa olivat niin asi-

akkaiden sijoitusvarallisuus, lainataseet kuin talletukset-

kin. Vuoden aikana kehitettiin voimakkaasti erityisesti 

varainhoitopalveluita mm. ottamalla käyttöön palvelu, 

jossa asiakassalkuissa tapahtuneista muutoksista vies-

tittiin asiakkaille välittömästi hyödyntäen uusia mobiili- 

ja verkkopankkiominaisuuksia.

Asiakastyytyväisyys

Vuoden 2015 lopulla henkilöasiakastyytyväisyys jäi 

tavoitteesta, eli ensimmäisestä tai toisesta sijasta pan-

kin asiakaskohderyhmässä. Kehitys on kuitenkin ollut 

myönteistä koko vuoden 2015 ajan, ja uskomme, että jat-

kuva keskittymisemme asiakassuhteisiin ja saumatto-

miin verkkoratkaisuihin parantaa asiakaskokemusta.

Yksityispankin osalta vuoden lopussa mitattu asiakas-

tyytyväisyys osoitti parannusta edelliseen vuoteen ollen 

kaiken kaikkiaan korkealla tasolla (NPS 31).

Tuloskehitys

Henkilöasiakasliiketoiminnan tuotot laskivat edellisvuo-

desta 11 prosenttia 252,8 miljoonaan euroon (284,1 

milj. euroa) pääasiassa alhaisen korkokehityksen joh-

dosta. Luottokannan kasvu jatkui toisella vuosipuoliskolla 

korkean aktiviteettitason johdosta ja vähensi alhaisem-

man korkokehitysympäristön vaikutusta. Muut tuotot 

kuin nettokorkotuotot pysyivät samalla tasolla edellis-

vuoteen verrattuna. Kuuden prosentin säästö liiketoimin-

nan kuluissa vaikutti positiivisesti tulokseen. Myös luot-

tojen arvonalentumiset olivat alemmalla tasolla kuin 

edellisvuonna. Tästä huolimatta yksikön voitto ennen 

veroja jäi vuoden 2014 tasosta ollen 68,9 miljoonaa 

euroa (86,8 milj. euroa).

Yritysasiakasliiketoiminta

Tuotteet ja palvelut

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme luotetuin taloudelli-

nen kumppani ja sen takia olemme koko vuoden 2015 

ajan jatkaneet työntekijöidemme, tuotteidemme ja pro-

sessiemme kehittämistä voidaksemme tarjota asiakkail-

lemme parempaa palvelua ja laatua sekä lyhyempiä toi-

mitusaikoja. 

Tukeaksemme liiketoimintaa Suomessa lanseerasimme 

omistajanvaihdospalvelun vuoden 2015 jälkimmäisellä 

puoliskolla. Tavoitteenamme on tehdä monimutkaisesta 

omistajanvaihdoksesta helpompaa yrittäjille. Alalla toi-

mii useita erillisiä palveluntarjoajia, mutta yhdistimme 

kumppaniemme Fennia, Etera, Eversheds, Suomen yritys-

kaupat ja ProMan kanssa koko prosessin yhteen helposti 

saatavilla olevaan pakettiin.

 

Osana suomalaisen liiketoiminnan kasvun tukemista 

haluamme auttaa asiakkaitamme kansainvälistymään. 
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Vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla Dansken kaupan 

rahoituksen -road-show vieraili yhteistyössä Finnveran 

kanssa usealla eri paikkakunnalla. 

 

Pidimme myös ensimmäiset webinaarit asiakkaillemme 

vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Niiden avulla 

asiakkaamme voivat saada oleellista tietoa sijainnistaan 

riippumatta. Olemme jatkaneet digitaalisten kanaviemme 

kehittämistä koko vuoden 2015 ajan ja jatkamme työtä 

myös tulevaisuudessa. 

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys parani vuonna 2015 kaikissa asia-

kassegmenteissämme. Tyytyväisyys on asettunut hyvälle 

tasolle keskisuurten ja suurten asiakkaidemme keskuu-

dessa ja parantunut pienten asiakkaidemme keskuu-

dessa. Olemme jatkaneet määrätietoista työtä ymmär-

tääksemme asiakkaitamme paremmin, suppeaan tuote- 

tai jopa pelkkään ratkaisukeskeiseen myyntiin 

keskittymisen sijaan. Työntekijämme saavat jatkuvasti 

koulutusta asiakaskokemuksen parantamiseksi. 

Taloudellinen kehitys

Yritysasiakasliiketoiminnan tuotot laskivat vain yhdellä 

prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 174,2 

miljoonaa euroa (176,5 milj. euroa). Tuottojen lasku oli 

seurausta alhaisesta korkotasosta, joka johti 3 prosent-

tia alempaan nettokorkotuottoon. Sekä lainatase että tal-

letuskanta nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kehi-

tys palkkiotuotoissa ja arvopaperi- ja valuuttatoiminnan 

tuotoissa oli positiivista ja ne päätyivät korkeammalle 

tasolle vuoteen 2014 verrattuna.

Jo aikaisemmin raportoitu laskevien kustannusten trendi 

jatkui vuonna 2015, ja tällä oli myönteinen vaikutus tulok-

seen. Aktiivinen panostus kustannusten vähentämiseen 

johti 7 prosentin kokonaisliikekulujen laskuun edelliseen 

vuoteen verrattuna. Lainojen arvonalentumiskirjaukset 

nousivat viime vuoden erittäin matalalta tasolta 17,5 mil-

joonaan euroon. Tämän seurauksen voitto ennen veroja 

jäi hieman edellisvuoden tasosta ollen 66,0 miljoonaa 

euroa (67,1 milj. euroa).

Corporates & Institutions

Corporates & Institutions -yksikkö (C&I) sisältää konser-

nin Markets -yksikön, Corporate and Institutional Banking 

-yksikön (CIB) sekä Transaction Banking -yksikön. Tavoit-

teenamme on olla edelläkävijä tukkupankkitoiminnassa ja 

olla asiakkaidemme luotettu taloudellinen kumppani tar-

joamalla innovatiivisia ratkaisuja.

Corporate and Institutional Banking -yksikkö 

Yritysasiakkaiden keskuudessa onnistuimme hyvin jouk-

kovelkakirjojen emissioissa, osakkeisiin liittyvissä palve-

luissa sekä yritysjärjestelyihin liittyvässä neuvonnassa, 

mikä vaikutti myönteisesti kokonaiskehitykseen. Instituu-

tioasiakkaiden keskuudessa aktiivisuus ja asiakashan-

kinta olivat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, mikä 

johti positiivisiin tuloksiin niin laadullisesti kuin määräl-

lisestikin. 

Prosperan tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuk-

sessa asiakkaat arvioivat Danske Bankin parhaaksi  

pankiksi Suomessa. Yritys- ja instituutioasiakkaita  

Suomessa palvelee Danske Bank Oyj ja Danske Bank,  

Helsingin sivukonttori. 

Pääomamarkkinat

Vuoden 2015 ensimmäinen vuosipuolisko oli erityisen 

menestyksekäs Corporate Finance -yksikölle niin yritys-

järjestelyissä kuin equity capital markets -toimeksian-

noissakin. Järjestelimme esim. Fortumin ruotsalaisen 

sähköverkoston myynnin, arvoltaan 6,5 miljardia euroa, 

sekä Neste Oil Porvoon jalostamon sähköverkoston 

oston. Danske Corporate Finance avasi listautumisanti-

markkinat kahdella merkittävällä liikkeeseenlaskulla  

Helsingin Pörssin päälistalla. Asiakastiedon n. 200 mil-

joonan euron arvoinen listautumisanti ja Pihlajalinnan 

listautumisanti, jossa laskettiin liikkeelle 80 miljoonan 

euron arvosta osakkeita, ovat Suomen markkinoiden  

suurimmat listaukset sitten vuoden 2006.

Loan Capital Markets -markkinoiden aktiviteetti on jatku-

nut erittäin hyvänä vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon 

aikana, kun suomalaiset yritykset hyödynsivät markkinoi-

den alhaista korkotasoa uudelleenrahoittamalla keskei-

siä luottojärjestelyjään. Katsauskauden päätapahtumia 

ovat mm. koordinointirooli Pohjolan Voima Oy:n syndikoi-

dussa 573 miljoonan euron takaussopimuksessa sekä 

siltarahoituksen järjestämisessä Citycon Oyj:n norjalai-

sen Sektor Gruppen AS:n oston tukemiseksi.

Danske Bank järjesti listautumisannin jälkeisiä finanssit-

ransaktioita Asiakastiedolle ja Pihlajalinnalle, lisäksi 

Danske Bank Leverage Finance tuki Actaa sen Inspecta-

hankinnassa.

Danske Bank Markets -yksikkö

Suomen Danske Bank Markets -yksikkö toimii tiiviissä 

yhteistyössä Danske Bank -konsernin Markets-toiminnan 

kanssa. Konsernitasolla Markets-liiketoimintamallia 

sopeutetaan lisääntyvän sääntelyn- ja muuttuvaan mark-

kinatilanteen johdosta. Tavoitteena on tasapainoisempi 
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Danske Capital

Tuotteet ja palvelut

Capital-liiketoiminta käsittää Danske Capital omaisuu-

denhoitotoiminnot sekä Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n. 

Danske Capital hoitaa instituutioasiakkaita, yksityispan-

kin valtakirjasalkkuja sekä pääosaa Danske Investin 

rahastoista.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy on kolmanneksi suurin 

rahastoyhtiö Suomessa 11,9 prosentin markkinaosuu-

della. Danske Investin hallinnoimat varat olivat joulukuun 

2015 lopussa 11,5 miljardia euroa (11,0 miljardia euroa 

31.12.2014). Suomeen rekisteröityjen rahastoyhtiöiden 

nettomerkinnät aikavälillä tammikuu- joulukuu olivat  

8 790,3 miljoonaa euroa. Samalla aikavälillä Danske 

Invest Rahastoyhtiön nettomerkinnät olivat 98,9 miljoo-

naa euroa.

Danske Invest Global Tech -rahasto palkittiin luokkansa 

parhaana rahastona Lipperin vertailussa. Arvostetut  

Lipper Fund Awards 2015 -palkinnot myönnetään rahas-

toille, joiden riskikorjattu tuotto on johdonmukaisesti 

ollut paras. Danske Invest Global Tech -rahaston vuosi-

tuotto on ollut 19,6 prosenttia viiden vuoden tuotto-

historialla mitattuna.

Asiakastyytyväisyys

Danske Capital sai Scandinavian Financial Research Oy:n 

kultaisen palkinnon huippuosaamisesta sijoituspalve-

luissa vuonna 2015.

Tuloskehitys

Capital-liiketoiminta menestyi tälläkin tilikaudella hyvin. 

Liiketoimintayksikön tuotot yhteensä kasvoivat kolme 

prosenttia edellisestä vuodesta ollen 38,9 miljoonaa 

euroa (37,9 milj. euroa). Capitalin kulut yhteensä piene-

nivät 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja tili-

kauden voitto ennen veroja oli 21,6miljoonaa euroa  

(18,9 milj. euroa).

Muut toiminnot

Muut toiminnot sisältää konsernin treasury-liiketoimin-

nan, konsernin palvelukeskuksen sekä muut tukitoimin-

not ja eliminoinnit. Muut toiminnot -segmentin tuotot 

yhteensä olivat 27,5 miljoonaa euroa (18,4 milj. euroa).

Treasury -toiminto on vastuussa konsernin likviditeetin 

hallinnasta sekä varainhankinnasta. Se toimii sisäisenä 

pankkina muille liiketoiminta-alueille. Treasury -toiminto-

jen kaksi tärkeintä tehtävää on varmistaa, että Danske 

Bank Oyj:n likviditeetti pysyy riittävänä selviytyäkseen 

myös markkinoiden stressitilanteesta, ja varmistaa, että 

tuottorakenne asiakasliiketoimintaa kasvattamalla, sekä 

pienentämällä volatiliteettiä kaupankäyntitoiminnon tuo-

toissa. Suomen Markets-toiminnot ovat jo aiemmin koke-

neet vastaavanlaisen muutoksen, ja suurin osa kerty-

neistä tuotoista perustuu asiakastoimintaan. 

Keskuspankkien toimet vaikuttivat vahvasti rahoitus-

markkinoiden toimintaan. Erityisesti EKP:n julkaisema 

elvytysohjelma johti suuriin markkinaliikkeisiin sekä 

valuutoissa että koroissa. Epävakaat markkinaolosuhteet 

pitivät asiakasaktiviteetin ja tuotot hyvällä tasolla. 

 

Debt Capital Marketsin aktiviteetti pysyi korkealla 

tasolla, ja Danske Bank Markets järjesti katsauskaudella 

joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuja useille suurille 

suomalaisyhtiöille, kuten Teollisuuden Voima, Neste Oil, 

Kemira, Sampo ja Technopolis.

Cash Management -yksikkö 

Useat suuret suomalaiset yritysasiakkaat valitsivat kat-

sauskaudella Cash Management -pankikseen Danske 

Bankin, mikä vahvisti pankin asemaa markkinoilla enti-

sestään. Markkinaosuuden nousu näkyy myös viimeisim-

missä riippumattomissa kassanhallintaa koskevissa 

markkinatutkimuksissa, esimerkiksi Prosperassa, jossa 

kolmantena peräkkäisenä vuonna suuret suomalaiset 

asiakkaat luokittelivat Danske Bankin parhaaksi kassan-

hallinnan tuottajaksi (Overall Performance -mittari). Tut-

kimuksessa arvioiduista pankeista ainoastaan Danske 

Bank paransi tulostaan vuodelta 2014. Suomen lisäksi 

Danske Bank varmisti kärkipaikan myös pohjoismaisella 

tasolla.

Taloudellinen kehitys

C&I-yksikön tuotot yhteensä laskivat noin kuusi prosent-

tia edelliseen tilikauteen verrattuna ollen 81,4 miljoonaa 

euroa (86,6 milj. euroa). 

Nettokorkotuotot nousivat 8 prosenttia edelliseen vuo-

teen verrattuna pääosin talletusten määrän positiivisen 

kehityksen ja rahamarkkinatoiminnon ansiosta. Palkkio-

tuotot puolestaan vähenivät samalla prosenttimäärällä. 

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen 

pienentyessä myös hieman vuoteen 2014 verrattuna 

kokonaistuotot eivät aivan saavuttaneet edellisen vuoden 

tasoa. 

Kulut yhteensä pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 

2014. Arvonalentumistappiot olivat palautusten puolella 

ja nostivat tilikauden voiton paremmaksi kuin edellisellä 

tilikaudella. Voitto ennen veroja oli 48,9 miljoonaa euroa 

(46,3 milj. euroa).
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pankki aina noudattaa lakisääteisiä likviditeettivaatimuk-

sia. Riittävän suuri ja laadukas likviditeettisalkku on tär-

keä tekijä kokonaislikviditeettiriskien hallinnassa. Tre-

asury-toiminnot seuraavat likviditeettiriskejä jatkuvasti 

ja likviditeettisalkkua tarkistetaan säännöllisesti niin, 

että se vastaa tapahtuneita muutoksia. Likviditeet-

tisalkku sisällytetään tasehallintaan taserakenteen opti-

moimiseksi ja likviditeettisalkun ylläpitokustannusten 

minimoimiseksi.

Treasuryn korkotuotot ja korkokulut ovat laskeneet kor-

kojen laskun seurauksena. Nettokorkotuotot kasvoivat 

kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna, sillä korkokulu-

jen lasku oli jyrkempi kuin korkotuottojen. Lisäksi vuosina 

2014 ja 2015 korko- ja rahoituskustannuksen siirtohin-

noittelumallia (FTP) on muutettu, joka osaksi selittää kor-

kokatteen nettomääräisen muutoksen. Arvopaperikau-

pan ja valuuttatoiminnan nettotuottoja laskee likviditeet-

tisalkun markkina-arvon lähestyminen nimellisarvoa (pull 

to par) ja lähinnä kiinteäkorkoiseen lainakantaan tehtävät 

arvonmuutokset. Muutosten seurauksena Treasuryn tuo-

tot yhteensä ja voitto ennen veroja paranivat verrattuna 

edellisvuoteen.

Tase ja rahoitus

Danske Bank Oyj -konsernin taseen loppusumma oli 30 

312,9 miljoonaa euroa (29 691,8 milj. euroa). Lainat ja 

muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat 

616,9 miljoonaa euroa ollen 19 818,8 miljoonaa euroa 

(19 201,9 milj. euroa). Kaikissa pankin segmenteissä oli 

nähtävissä positiivista kehitystä luottojen kasvussa ja 

kysynnässä vuoden 2015 aikana edelliseen vuoteen ver-

rattuna. Pankin markkinaosuus lainoissa pysyi suunnil-

leen samalla tasolla kuin se oli vuoden 2014 lopussa 

ollen yli 9 prosenttia.

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana otet-

tiin käyttöön Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen 

salkku, arvoltaan yhteensä 199,7 miljoonaa euroa. Salkku 

sisältää pääasiassa valtioiden joukkovelkakirjalainoja.

Talletukset kasvoivat tarkastelujaksolla 2 381,0 miljoo-

naa euroa ollen 18 115,3 miljoonaa euroa (15 734,3 milj. 

euroa). Talletusten marginaalien alentumista nähtiin kai-

kissa segmenteissä.

Rahoitus- ja likviditeettitilanne säilyi hyvänä tilikauden 

aikana. Pankin likviditeettipuskuri 5 806 miljoonaa euroa 

(2 779 milj. euroa) kasvoi edellisestä vuodesta yleisen 

markkinoilla vallitsevan likviditeettitilanteen sekä sään-

telyn aiheuttamien maksuvalmiusvaatimusten johdosta. 

Danske Bank Oyj:n maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 118 

prosenttia vuoden 2015 lopussa ja täyttää näin tämän 

hetkisen 60 prosentin minimisääntelyvaatimuksen. 

Vakavaraisuusvaatimuksia koskevan asetuksen (CRR, EU 

N:o 575/2013) mukaisesti pankeille on asetettu maksu-

valmiusvaatimus 100 prosenttia 1.1.2018 lähtien.

Pääomalainat ja niiden ehdot on kerrottu liitetiedossa 27.

Pääoma ja vakavaraisuus 

Päämääränä Danske Bank Oyj:n pääoman hallintaa kos-

kevassa politiikassa ja menettelyissä on, että pankilla on 

riittävästi pääomaa liiketoimintastrategian tueksi ja, että 

vallitsevat lakisääteiset pääomavaateet täyttyvät. Pankin 

on myös varmistettava, että se on riittävästi pääomitettu 

kestämään vakavat makrotalouden taantumat. Danske 

Bank Oyj:n pääoman hallinta ja menetelmät perustuvat 

sisäiseen vakavaraisuuden arviointiprosessiin (ICAAP). 

Tässä prosessissa pankki tunnistaa siihen kohdistuvia 

riskejä ja määrittää tarvittavan pääoma tarpeen. 

Danske Bank Oyj sai heinäkuussa 2015 Suomen Finans-

sivalvonnalta luvan käyttää F-IRB -mallia luottoriskin ris-

kipainotettujen saatavien (REA) laskennassa yrityssal-

kulle. Saatu hyväksyntä Suomen salkulle koskee myös 

Danske Bank -konsernia. Lupa otettiin käyttöön syyskuun 

2015 lopussa. Muilta osin Danske Bank Oyj -konserni 

soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetel-

mää (luottoriskin ja operatiivisen riskin oman pääoman 

vaade) ja perusmenetelmiä (markkinariskien oman pää-

oman vaade). 

Danske Bank Oyj -konsernin omat varat yhteensä koos-

tuvat ensisijaisesta pääomasta (ydinpääomasta ja ensi-

sijaisesta lisäpääomasta vähennysten jälkeen) ja tois-

sijaisesta pääomasta (ylijäämä arvonalennusten ja  

odotettujen tappioiden erotuksesta). Omat varat olivat 

31.12.2015 yhteensä 2 547,3 miljoonaa euroa (2 437,3 

milj. euroa) ja vakavaraisuussuhdeluku oli 18,4 (14,5) 

prosenttia. Ydinpääoman suhde riskipainotettuihin saa-

misiin oli 17,5 (13,9) prosenttia.

Danske Bank Oyj -konsernin riskipainotetut saamiset 

(REA) olivat 13 833,1 miljoonaa euroa (16 812,1 milj. 

euroa). Suurin syy riskipainotettujen saamisten laskuun 

oli F-IRB -mallin käyttöönotto yrityssalkulle syyskuun 

lopussa 2015 ja laitoksien salkkujen pieneneminen. 

Tilikauden voitto verojen jälkeen on luettu ensisijaisten 

omien varojen vapaaseen pääomaan EKP:n hyväksyn-

täprosessin mukaisesti.
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Vähimmäisomavaraisuusaste

Vakavaraisuusdirektiivin (CRD IV) mukaan luottolaitok-

silla tulee olla vakiintuneet käytänteet ja prosessit liialli-

sen velkaantumisen tunnistamiseksi, hallinnoimiseksi 

sekä seuraamiseksi. Liiallisen velkaantumisen mitta-

reissa tulee olla mukana vähimmäisomavaraisuusaste, 

jota seurataan osana Pilari II prosessia. Luottolaitosten 

on myös kestettävä erilaisia stressitapahtumia suh-

teessa riskin liialliseen vipuvaikutukseen. Eurooppalai-

sessa lainsäädännössä on tammikuussa 2015 tarkis-

tettu vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa.

CRR/CRD vaatii luottolaitoksia laskemaan, raportoimaan 

ja seuraamaan vähimmäisomavaraisuusastetta. Tämä 

suhdeluku määritetään ensisijaisen pääoman (Tier 1) 

suhteena riskipainotettuihin saamisiin. Tier 1 pääoman 

tulee täyttää vakavaraisuusasetuksen (CRR) mukaiset 

kelpoisuusvaatimukset, jotta ne voidaan ottaa mukaan 

vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaan. Siirty-

mäsäännöksien soveltaminen pääoman määritelmään 

tarkoittaa, että ”vanhanaikaisiin” Tier 1 pääomaan luetta-

viin instrumentteihin sovelletaan asteittaista siirtymistä. 

Kokonaisvastuisiin luetaan mukaan taseen vastaaviin ja 

taseen ulkopuolisiin vastuisiin luettavat erät, joita ei 

vähennetä Tier 1 pääomasta. Erityisiä oikaisuja sovelle-

taan repoihin ja käänteisiin repoihin (arvopapereilla  

toteuttaviin rahoitustoimiin) sekä johdannaisiin.

Danske Bank Oyj -konsernin vähimmäisomavaraisuus-

aste oli 7,0 prosenttia vuoden 2015 lopussa (7,0 pro-

senttia). Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu vii-

meisen vuosineljänneksen lopun tietojen perusteella,  

jolloin ensisijainen pääoma oli 2 525,3 miljoonaa euroa 

(2 437,3 milj. euroa) ja vastuiden kokonaismäärä  

36 244,1 miljoonaa euroa (34 860,0 milj.euroa).

Vähimmäisomavaraisuusasteen seuranta Danske Ban-

kissa tapahtuu osana ICAAP prosessia. ICAAP sisältää 

myös arvion muutoksista vähimmäisomavaraisuusas-

teessa erilaisissa stressitapahtumissa. Vakavaraisuus-

taulukon alapuolella on esitetty vähimmäisomavarai-

suusasteen taulukko tilanteesta 31.12.2015.

Pääomapuskurit

Finanssivalvonta on 6.7.2015 julkistamassaan päätök-

sessä määritellyt Danske Bank Oyj:n luottolaitoslain 

mukaiseksi kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta 

systeemisesti merkittäväksi luottolaitokseksi (O-SII). 

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta asetti Danske 

Bank Oyj:lle merkittävänä instituutiona 0,5 %:n lisäpää-

omavaatimuksen, joka pitää täyttää ydinpääomalla. Uusi 

vaatimus on täytettävä 7.1.2016 alkaen. Danske Bank 

Oyj täyttää vaatimuksen jo nyt.

Kesäkuun lopussa 2015 Finanssivalvonta päätti ettei se 

aseta pankeille ns. vastasyklistä pääomapuskuria eikä 

muutoinkaan kiristä luottosuhdanteisiin vaikuttavaa 

makrovakauspolitiikkaa. Joulukuussa 2015 Finanssival-

vonta vahvisti tämän päätöksen, mutta kertoi aloitta-

vansa valmistelut asuntolainojen riskipainojen korotta-

miseksi.

Vähimmäisomavaraisuusastetaulukon alla on listattu 

Danske Bank Oyj:n vähimmäispääomavaatimukset ja 

pääomapuskurit. 
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VAKAVARAISUUS Danske Bank Oyj -konserni Danske Bank Oyj

Omat varat Milj. € 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 2 515,4 2 502,4 2 445,5 2 447,5

Osakepääoma 106,0 106,0 106,0 106,0

Vararahasto 271,1 271,1 261,7 261,7

Kertyneet voittovarat 1 972,4 1 955,9 1 927,3 1 927,3

Tilikauden tulos 165,7 169,1 150,5 152,5

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,4 - -

Vähennykset ydinpääomasta -90,1 -165,1 -88,5 -160,7

Ehdotettu/maksettu osinko -60,2 -152,5 -60,2 -152,5

Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo -1,6 -1,9 - -

Omiin varoihin sovellettavista suodattimista johtuvat 

 ydinpääoman mukautukset -12,0 -8,2 -12,0 -8,2

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset 

verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja 

joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat - -2,5 - -

Alijäämä arvonalennusten ja odotetujen tappioiden erotuksesta (IRB) -16,3 - -16,3 -

Ydinpääoma (CET1) 2 425,3 2 337,3 2 357,0 2 286,8

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 1) 100,0 100,0 100,0 100,0

Pääomalainat 100,0 100,0 100,0 100,0

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 2 525,3 2 437,3 2 457,0 2 386,8

Toissijainen pääoma (T2) 22,1 - 22,1 -

Ylijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) 22,1 - 22,1 -

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 2 547,3 2 437,3 2 479,0 2 386,8

Riskipainotetut saamiset ja vastuut 13 833,1 16 812,1 13 129,3 15 981,9

Omien varojen vähimmäisvaatimus  

(8 % riskipainotetuista saamisista ja vastuista) 1 106,6 1 345,0 1 050,3 1 278,5

Luotto- ja vastapuoliriski 1 011,6 1 235,5 960,5 1 174,0

Markkinariski 10,1 17,1 10,1 17,1

Operatiivinen riski 81,8 83,8 76,6 78,9

Vastuun arvonoikaisuriski 3,1 8,5 3,1 8,5

Ydinpääoma (CET1), % 17,5 % 13,9 % 18,0 % 14,3 %

Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % 18,3 % 14,5 % 18,7 % 14,9 %

Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,4 % 14,5 % 18,9 % 14,9 %

Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu sekä luottolaitoslain 9–10 luvun että EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. 

1) Pääomalainojen osuus ensisijaisista konsernin omista varoista on 4 % (4 %).

VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTE
Milj. € 2015 2014

Varat yhteensä 30 312,9 29 691,8

Johdannaiset (kirjanpitoarvo) -2 700,5 -3 541,2

Johdannaiset (vastapuoliriskin vastuut poislukien vakuudet) 1 850,7 2 315,2

Arvopapereilla toteutetut rahoitustoimet (SFT's) (vastapuoliriskin vastuut) 1,8 8,5

Käyttämättömät sitovat ja ei-sitovat lainalimiitit, takaukset ja lainatarjoukset 6 767,0 6 369,0

Muut 12,2 16,7

Vähennykset ensisijaisesta pääomasta (aineettomat, laskennalliset verosaamiset, jne.) - -

Vastuiden kokonaismäärä 36 244,1 34 860,0

Raportoitu ensisijainen pääoma (siirtymäkauden säännöt) 2 525,3 2 437,3

Ensisijainen pääoma (siirtymäkauden jälkeiset säännöt) 2 425,3 2 337,3

Vähimmäisomavaraisuusaste (siirtymäkauden säännöt) 7,0 % 7,0 %

Vähimmäisomavaraisuusaste (siirtymäkauden jälkeiset säännöt) 6,7 % 6,7 %
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Luottoluokitukset

Moody’s muutti 17.6.2015 Danske Bank Oyj:n pitkän 

luottoluokituksen A2 negatiivisesta näkymästä vakaa-

seen näkymään. Lyhyt luottoluokitus säilyi P-1. Joulukuun 

21. päivänä 2015 Moody’s vahvisti, että luottoluokituk-

set säilyvät ennallaan.

Standard & Poor’sin pitkä luottoluokitus Danske Bank 

Oyj:lle on A vakain näkymin ja lyhyt luokitus A-1.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 

1 730 (1 709). Henkilöstömäärä kasvoi 21 henkilöllä (1,2 

prosenttia) edellisen vuoden lopusta. Kasvu johtuu siitä, 

että vuoden 2015 alusta osa-aikaiset tuntityöntekijät on 

otettu mukaan lukuihin. Henkilöstöstä 56,5 prosenttia 

työskenteli henkilöasiakasliiketoiminnassa, 19,1 pro-

senttia yritysasiakasliiketoiminnassa, 6,0 prosenttia C&I 

-toiminnoissa, 3,2 prosenttia Capitalissa sekä 15,2 pro-

senttia muissa toiminnoissa. 

Danske Bank Oyj:n hallitus, tilintarkastajat ja valiokunnat

Danske Bank Oyj:n hallituksen jäsenet ovat pysyneet ennal-

laan vuoden 2014 lopusta. Hallituksen jäseniä ovat; Tonny 

Thierry Andersen (puheenjohtaja), Niels-Ulrik Mousten 

(varapuheenjohtaja), Jeanette Fangel Løgstrup, Peter  

Rostrup-Nielsen, Maija Strandberg ja Sakari Tamminen. 

Danske Bank Oyj:n toimitusjohtajana toimii Risto  

Tornivaara ja hänen sijaisenaan Kenneth Kaarnimo.

Danske Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi varsi-

naiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte 

& Touche Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 

Aleksi Martamo. 

Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, riski-, nimitys- ja pal-

kitsemisvaliokunta) kokoonpanot ja kokoontumiskerrat 

löytyvät hallinnointiperiaatteet kohdasta sivulta 14. 

Lähipiirilainat löytyvät liitetiedosta 30 ja hallinnointiperi-

aatteet tilinpäätöksen sivulta 14. 

Danske Bank Oyj:n osake-, omistus ja konsernirakenteen 

muutokset

Danske Bank Oyj -konserni kuuluu Danske Bank -konser-

niin. Danske Bank -konsernin emoyhtiö on Danske Bank 

A/S. Danske Bank Oyj -konsernin emoyhtiö on Danske 

Bank Oyj. 

Danske Bank Oyj -konserniin 31.12.2015 kuuluivat myös 

seuraavat yhtiöt: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Danske 

Finance Oy, Kiinteistömaailma Oy, Aurinkopihan Palvelut 

Oy, MB Equity Partners Oy ja MB Mezzanine Fund II Ky. 

Viimeksi mainitun tytäryhtiön kirjanpitoarvo tilikauden 

lopussa on 0 ja yhtiö on purkuvaiheessa. 

Danske Bank Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 106 000 ja 

osakepääoma 106 miljoonaa euroa. Danske Bank A/S 

omistaa Danske Bank Oyj:n koko osakekannan.

VÄHIMMÄISPÄÄOMAVAATIMUKSET JA PÄÄOMAPUSKURIT  
(PROSENTTIOSUUTENA KOKONAISRISKIN MÄÄRÄSTÄ): 1.1.2016 31.12.2015 31.12.2014

Vähimmäispääomavaatimukset:

Ydinpääoma (CET 1) 4,5 % 4,5 % 4,5 %

Ensisijainen pääoma (T1) 6,0 % 6,0 % 6,0 %

Omat varat yhteensä 8,0 % 8,0 % 8,0 %

Pääomapuskurit:

Kiinteä lisäpääomavaatimus 1) 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Muuttuva lisäpääomavaatimus 2) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä luottolaitos (O-SII) 3) 0,5 % 0,0 % 0,0 %

EKP:n lisävaade 28. toukokuuta 4) 1,0 % 1,0 % 0,0 %

Vähimmäispääomavaatimus lisättynä pääomapuskureilla:

Ydinpääoma (CET 1) 8,5 % 8,0 % 7,0 %

1) Laki luottolaitostoiminnasta luku 10: 3 § ja CRD IV. Voimassa 1.1.2015 lähtien 

2)  Laki luottolaitostoiminnasta luku 10: 4–6 § ja CRD IV. Finanssivalvonta päätti 22. joulukuuta 2015 olla asettamatta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta.  

Voimassa 12 kuukauden kuluttua päätöksestä.

3) Laki luottolaitostoiminnasta luku 10: 8 § ja CRD IV. Finanssivalvonnan päätös 6.7.2015. Voimassa 6 kuukauden kuluttua päätöksestä.

4) EKP:n päätös koskien Danske Bankin vakavaraisuutta perustuen EKP:n laajaan arvioon vuonna 2014 (SSM SREP).
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Konsernin riskienhallinta 

Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pää-

omien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin 

riskeihin. Danske Bank Oyj:n hallitus vahvistaa riskien-

hallinnan periaatteet, riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joi-

den mukaan riskienhallinta organisoidaan Danske Bank 

Oyj:ssä. Hallituksen riskivaliokunnan tehtävänä on avus-

taa hallitusta pankin riskistrategiaa ja riskinottoa koske-

vissa asioissa sekä sen valvomisessa, että pankin toi-

miva johto noudattaa hallituksen päättämää riskistrate-

giaa. Varmistaakseen, että pankilla on sekä ulkoiset että 

sisäiset vaatimukset täyttävä riskienhallintaorganisaa-

tio, hallitus on asettanut myös toimivasta johdosta riski-

komitean, jonka päätehtävänä on varmistaa, että Danske 

Bank Oyj noudattaa hallituksen antamaa, riskejä koske-

vaa ohjeistusta sekä seuraa kaikkia riskityyppejä ja 

raportoi tarvittaville tahoille. Hallitus on myös asettanut 

varainhallintakomitean (ALCO), joka vastaa taseen raken-

teellisen korkoriskin seurannasta ja hallinnoinnista 

Danske Bank Oyj:n toimintaperiaatteiden ja limiittien 

mukaisesti. Varainhallintakomitea määrittelee myös  

operatiiviset tavoitetasot likviditeettiriskin hallinnalle ja 

valvoo likviditeettiriskin hallintaa. Riskienhallintayksikkö 

valvoo päivittäistä liiketoimintaa.

Vakavaraisuuslaskennan lisäksi Danske Bank Oyj -kon-

sernin riskien seurannassa käytetään sisäisiin luokituk-

siin ja malleihin perustuvia taloudellisen pääoman mitta-

reita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan 

pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena tulee 

olla riittävästi omaa pääomaa, pääoma- ja debentuurilai-

noja. Merkittävimmät Danske Bank Oyj -konsernin toi-

mintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen 

korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja eri-

laiset liiketoimintariskit. Näistä luottoriskin osuus on 

merkittävin.

Konsernin riskiasema säilyi hyvänä. Konsernin liiketoi-

minnan keskeiset riskit liittyvät yleisen taloudellisen toi-

mintaympäristön ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen 

sekä finanssialan tuleviin sääntelymuutoksiin.

Järjestämättömät saamiset olivat alhaisella tasolla  

suhteessa luotto- ja takauskantaan. Bruttomääräisten 

järjestämättömien saamisten määrä kasvoi edellisestä 

vuodesta ja oli 581,1 miljoonaa euroa (571,5 milj. euroa) 

eli 2,72 (2,74) prosenttia suhteessa luotto- ja takaus-

kantaan. Nettoluottotappiot olivat 12,6 miljoonaa euroa 

(16,7 milj. euroa).

Danske Bank Oyj–konsernilla ei ole sijoituksia GIIPS -val-

tioiden lainoihin.

Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtai-

semmin riskienhallintaliitteessä sivulla 77. 

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia tilinpäätöspäivän jälkeen.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko vaati-

matonta vielä vuonna 2016 ja nojautuvan pitkälti viennin 

kasvuun. Euron heikkenemisen pitäisi edistää Suomen 

vientiä erityisesti Yhdysvaltoihin. Venäjän heikkona pysy-

vät talousnäkymät ja sanktiot puolestaan jatkuvat ja vai-

kuttavat edelleen negatiivisesti Suomen vientiin sekä 

kotimaan palvelukysyntään.

Korkotason, erityisesti lyhyiden korkojen, odotetaan 

pysyvän alhaisena myös vuoden 2016 aikana. Vaikka  

hiljalleen kasvava työttömyys ja alhainen tulojen kasvu 

heikentävät kotitalouksien ostovoimaa, niin odotamme 

yksityisen kulutuksen jatkavan hienoista nousua. Tätä 

edesauttavat matalat korot ja kuluttajahintojen lasku. 

Odotammekin luotonannon niin henkilö- kuin yritysasiak-

kaille kasvavan vuoden 2016 aikana ja näin korkokatteen 

sekä tuottojen yhteensä odotetaan paranevan vuoteen 

2015 verrattuna.

Kulujen odotetaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden 

tasolla, vaikka pankin tavoitteena on edelleen parantaa 

kustannustehokkuuttaan ja toimintaprosessejaan. Tähän 

vaikuttaa sääntelyn aiheuttama pankkien kulujen kasvu, 

kun viranomaiset varautuvat Suomessa ja pankkiunio-

nissa mm. kriisinratkaisuun erilaisten rahastojen muo-

dossa. Kaiken kaikkiaan odotamme nettotuloksen vuo-

delle 2016 olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2015, 

sillä luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän 

matalalla tasolla.

Odotuksiin sisältyy epävarmuutta makrotaloudellisiin 

ennusteisiin liittyen. Erityistä epävarmuutta liittyy arvo-

paperikaupasta ja valuuttatoiminnasta saataviin tuottoi-

hin sekä lainojen arvonalentumisiin.

Helsingissä 2.2.2016

Danske Bank Oyj

Hallitus
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TUNNUSLUVUT

Milj. € 2015 2014 2013 2012 2011

Liikevaihto 790 850 887 1 001 1 087

Korkokate 304 315 318 358 346

% liikevaihdosta 38,5 37,1 35,9 35,8 31,8

Voitto ennen veroja 210 214 200 157 147

% liikevaihdosta 26,5 25,1 22,5 15,7 13,6

Tuotot yhteensä 1) 575 603 622 637 650

Liiketoiminnan kulut yhteensä 2) 353 373 425 417 449

Kulu-tuotto-suhde 61,4 61,8 68,3 65,4 69,1

Taseen loppusumma 30 313 29 692 26 680 31 813 27 406

Oma pääoma 2 515 2 502 2 383 2 379 2 272

Kokonaispääoman tuotto, % 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

Oman pääoman tuotto, % 3) 6,6 6,9 6,1 5,0 5,0

Omavaraisuusaste, % 3) 8,3 8,4 8,9 7,5 8,3

Vakavaraisuussuhde, % 4) 18,4 14,5 16,7 15,8 14,4

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 5) 13 17 -3 64 53

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 589 4 322 5 435 6 026 6 236

Henkilöstö kauden aikana keskimäärin 2 006 2 097 2 286 2 765 3 035

FTE kauden lopussa 6) 1 730 1 709 1 776 2 235 2 483

Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty Finanssivalvonnan määräämiä laskentakaavoja ottaen huomioon kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat mahdolliset 

tuloslaskelma- ja tasenimikemuutokset.

1)Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot.

2) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset kulut.

3) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.

4)  Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu sekä luottolaitoslain 9–10 luvun että EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. Luottoriskin riskipainotetut saamiset ja 

vastuut on laskettu sisäistä mallia (FIRB) käyttäen yrityksille, mutta muutoin vakiomenetelmää käyttäen. Markkina- ja operatiivisten riskien riskipainotetut saamiset 

ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen. Vertailukauden luku vuodelta 2013 on muutettu vastaamaan uutta sääntelyä.

5)  Arvonalentumistappioihin luotoista ja muista saamisista sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden 

palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen.

6) Esitystapaa muutettu vuodelle 2015 niin, että tuntityöntekijät on otettu mukaan FTE-lukuun. Vertailukauden lukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto: korkotuotot, palkkiotuotot, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, 

liiketoiminnan muut tuotot sekä osuus osakkuusyritysten tuloksesta

Kulu-tuotto-suhde: henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut + poistot ja arvonalentumiset 

korkokate + arvopaperikaupan- ja valuuttatoiminnan nettotuotot + palkkio-  

tuotot, netto + osuus osakkuusyritysten tuloksesta + liiketoiminnan muut tuotot

Oman pääoman tuotto % voitto ennen veroja - verot 

oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) + määräysvallattomien  

omistajien osuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuotto % voitto ennen veroja - verot 

taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste % oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 

taseen loppusumma
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Hallinnointiperiaatteet

Danske Bank Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät täyttä-

vät luottolaitoslain 7 luvun vaatimukset. Lisää Danske 

Bank Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä voi lukea 

Internet-osoitteesta www.danskebank.fi osiosta Hallinto.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiössä ylintä päätäntä-

valtaa yhtiökokouksessa.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallitukseen määräämättömäksi 

ajaksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä vähin-

tään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Tarkastelujakson lopussa hallitukseen ovat kuuluneet 

seuraavat henkilöt: Tonny Thierry Andersen (puheen-

johtaja), Niels-Ulrik Mousten (varapuheenjohtaja),  

Jeanette Fangel Løgstrup, Peter Rostrup-Nielsen,  

Maija Strandberg ja Sakari Tamminen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Danske Bank -konsernin 

ulkopuolisia jäseniä ovat Maija Strandberg ja Sakari  

Tamminen.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, 

että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjes-

tetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja kon-

sernin toiminnan kannalta laajakantoisesti ja periaatteel-

lisesti tärkeät asiat. Hallitus päättää muun muassa 

Danske Bank Oyj -konsernin liiketoimintastrategiasta 

sekä vahvistaa budjetin ja periaatteet, joiden mukaan 

Danske Bank Oyj -konsernin riskienhallinta ja sisäinen 

valvonta järjestetään. Lisäksi hallitus päättää konsernin 

palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut laajakantoi-

set henkilöstöä koskevat asiat. Hyvän hallinnointitavan 

mukaisesti hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiö vahvis-

taa toiminnassaan noudatettavat arvot.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa 

määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytännöt. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ja sen 

konsernia ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovais-

ten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Danske Bank Oyj:n hallitus kokoontui vuoden 2015 

aikana 9 kertaa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 

Danske Bank -konsernin ulkopuolisille hallituksen jäse-

nelle maksettiin vuosipalkkiona 40 000 euroa.

Hallituksen nimeämät valiokunnat 

Danske Bank Oyj:n hallituksen on vahvistanut sen perus-

tamien valiokuntien (tarkastus-, riski-, nimitys- ja palkit-

semisvaliokunnat) työjärjestykset. Valiokuntien kokoon-

panot ja kokoontumiskerrat näkyvät alla:

Nimitysvaliokunta: Tonny Thierry Andersen (pj),  

Jeanette Fangel Løgstrup ja Niels-Ulrik Mousten.

Nimitysvaliokunta ei ole kokoontunut tilikauden aikana.

Palkitsemisvaliokunta: Tonny Thierry Andersen (pj), 

Maija Strandberg ja Sakari Tamminen.

Kokoontui tilikaudella 3 kertaa.

Riskivaliokunta: Peter Rostrup-Nielsen (pj),  

Niels-Ulrik Mousten ja Sakari Tamminen.

Kokoontui tilikaudella 4 kertaa.

Tarkastusvaliokunta: Peter Rostrup-Nielsen (pj),  

Maija Strandberg ja Niels-Ulrik Mousten.

Kokoontui tilikaudella 5 kertaa.

Varmistaakseen että pankilla on sekä ulkoiset että sisäi-

set vaatimukset täyttävä riskienhallintaorganisaatio hal-

litus on asettanut myös sisäisen riskikomitean, jonka 

puheenjohtajana toimii Danske Bank Oyj:n toimitusjoh-

taja. Riskikomitean päätehtävänä on varmistaa mm., että 

Danske Bank Oyj noudattaa hallituksen antamaa riskejä 

koskevaa ohjeistusta, seuraa kaikkia riskityyppejä ja 

niistä raportoidaan tarvittavilla tahoille. Lisäksi sisäinen 

riskikomitea katsoo, että Danske Bank Oyj ottaa käyttöön 

tarvittavat riskipolitiikat ja noudattaa kaikkia sääntely-

vaatimuksia.

Danske Bank Oyj:n hallitus on lisäksi asettanut varainhan-

kintakomitean (ALCO). Varainhallintakomitea vastaa 

taseen rakenteellisen korkoriskin seurannasta ja hallin-

noinnista komitean korkonäkemyksen, Danske Bank Oyj:n 

poliitikoiden ja delegoitujen limiittien mukaan ja päättää 

myös tasetta suojaavista toimenpiteistä riskienhallin-

tastrategian ja limiittien puitteissa. Varainhallintakomitea 

määrittelee myös operatiiviset tavoitetasot likviditeetti-

riskin hallinnalle ja valvoo likviditeettiriskin hallintaa. 
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Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Danske Bank Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja 

toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön 

juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen anta-

mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohta-

jan tehtäviin kuuluvat yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja 

valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu 

ja hallituksen päätösten toimeenpano.

Danske Bank Oyj:n toimitusjohtajana toimii Risto Torni-

vaara, s. 1958 ja toimitusjohtajan sijaisena toimii  

Kenneth Kaarnimo, s. 1963.

 

Toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksettiin 

vuonna 2015 palkkaa ja luontaisetuja yhteensä 0,75 mil-

joonaa euroa ja osakkeita sekä osakeperusteisia oikeuk-

sia yhteensä 0,13 miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kahdeksan kuu-

kautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava ero-

korvaus vastaa kahdentoista kuukauden palkkaa. 

Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa 

avustaa konsernin johtoryhmä, joka kokoontuu puheen-

johtajan kutsusta kerran kuukaudessa. Sen tehtävänä on 

toimia toimitusjohtajan tukena strategian valmistelussa 

ja toteuttamisessa, konsernin toiminnan koordinoin-

nissa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asi-

oiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen 

yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa.

Danske Bank Oyj noudattaa johtamisessaan korkeaa 

moraalia ja etiikkaa. Yhtiö valvoo jatkuvasti, että sen toi-

minta noudattaa kaikkia säädöksiä. Valvontavastuu sää-

dösten noudattamisesta on operatiivisella johdolla ja hal-

lituksella. Toiminnan tueksi on julkaistu joukko erilaisia 

sääntöjä ja määräyksiä, joiden avulla varmistetaan se, 

että organisaation kaikessa toiminnassa noudatetaan 

sille asetettua säätelyä.

Palkitseminen

Danske Bank Oyj:n palkkapolitiikan valmistelu perustuu 

Danske Bank A/S -konsernin palkkapolitiikkaan ja ottaa 

huomioon suomalaiset määräykset. Danske Bank Oyj:n 

palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle palkitse-

mista koskevat asiat ja neuvoo hallitusta niissä. Danske 

Bank Oyj:n palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa 

vuonna 2015 ja sen jäsenet ovat Tonny Thierry Ander-

sen, Sakari Tamminen ja Maija Strandberg.

Danske Bank Oyj:n hallitus hyväksyy palkkapolitiikan ja 

seuraa vuosittain sen toteutumista ja toimivuutta.

Danske Bank Oyj -konsernilla on koko henkilöstöä kos-

keva palkitsemismalli. Palkitsemisen tavoitteena on 

tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä liiketoiminta-

alueille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Palkitsemisen komponentit 

Palkitsemisen eri komponentteja yhdistellään sopivan ja 

tasapainoisen palkitsemiskokonaisuuden varmistamiseksi.

Palkitsemisen komponentteja on kuusi: 

- kiinteä palkkio (sisältäen kiinteät lisät)

- tulospohjainen palkkio (muuttuva palkkio)

- henkilöstörahasto

- eläkeratkaisut

- muut luontoisedut

- erokorvaus

Kiinteä palkkio määritellään yksittäisen työntekijän roo-

lin ja aseman perusteella, mukaan lukien ammatillinen 

kokemus, vastuu ja työn vaativuus, suoritus ja paikalliset 

markkinaolosuhteet.

Tulospohjainen palkkio motivoi ja palkitsee erinomaisia 

suoriutujia, jotka osaltaan edistävät kestäviä tuloksia, 

täyttävät kyseessä olevalle henkilölle asetetut odotukset, 

vahvistavat pitkäaikaisia asiakassuhteita, ja tuovat tuot-

toa ja omistaja-arvoa. 

Hallitus on määrittänyt tulospalkkiolle enimmäisprosent-

timäärän suhteessa kiinteään palkkioon varmistaakseen 

sopivan tasapainon kiinteän ja muuttuvan palkan välillä. 

Työntekijän tehtävätyyppi ja liiketoimintayksikkö, jossa 

hän työskentelee, vaikuttavat tähän prosenttilukuun. Vaih-

tuvan palkkion enimmäismäärä on edelleen 200 prosent-

tia kiinteästä palkasta. Tätä vaihtuvan palkan tasoa sovel-

letaan käytännössä vain pieneen osaan työntekijöitä, ja 

sitä tarjotaan vain, jotta korvaus olisi markkinatasolla.

Henkilöstörahasto on osa tulospohjaista palkkiota. Se on 

voitonjakojärjestelmä, jonka perusteella jokainen työnte-

kijä saa osuutensa pankin voitosta. Kaikki työntekijät 

ovat rahaston jäseniä, lukuun ottamatta pankin johtoa. 

Henkilöstörahastojärjestelmä on henkilöstörahastolain 

ja henkilöstörahastojen sääntöjen alainen. 

Eläkeratkaisut perustuvat ensisijaisesti suomalaiseen 

eläkelainsäädäntöön. Osalla johdosta eläkevakuutus on 

henkilökohtaisella tai kollektiivisella pohjalla osana koko-

naispalkkiota. 

Muita luontoisetuja myönnetään yksittäisten työsopi-

musten ja paikallisen markkinatavan perusteella.
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Erokorvaukset. Osalla johtoa on erilliseen sopimukseen 

perustuva erokorvaus. Muissa tapauksissa irtisanomis-

ajan korvaus määritellään työehtosopimuksen mukaan. 

Tiettyjen yksilöllisten sopimusten mukaan eräät avain-

henkilöt ovat oikeutettuja korkeintaan 12 kuukauden 

palkkaan, ja tietyt toimivan johdon jäsenet ovat oikeutet-

tuja korkeintaan 24 kuukauden palkkaan.

Tulospohjainen palkkio 

Tulospohjaista palkkiota myönnetään tavalla, joka edistää 

järkevää riskienhallintaa, sisältää malus -ehdon eikä kan-

nusta liialliseen riskinottoon. Mikäli tulospohjainen palk-

kio ylittää hallituksen määrittelemän minimikynnyksen, 

tulospohjaiset palkkiot jaetaan osittain osakkeina (tai 

muina instrumentteina siten kuin sovellettavassa lain-

säädännössä vaaditaan) ja käteisenä, joista osa lykätään.

Lykätyt tulospohjaiset komponentit (vähintäänkin työnte-

kijöille, jotka ovat identifioitu merkittäviksi riskien otta-

jiksi), ovat toteutumatestauksen alaisia ja ne on luovutet-

tava kokonaan tai osittain, mikäli ne ovat myönnetty kes-

tämättömien tulosten perusteella, mikäli konsernin tai 

liiketoimintayksikön taloustilanne on heikentynyt oleelli-

sesti, mikäli pääomakanta on noussut merkittävästi, 

mikäli työntekijä syyllistyy väärinkäytökseen tai vaka-

vaan virheeseen, tai mikäli riskienhallinnassa on merkit-

tävä epäonnistuminen. 

Lisäksi merkittäville riskien ottajille maksettavan lykät-

tävän bonuksen edellytys on, että työntekijä ei ole ollut 

vastuussa toiminnasta tai osallistunut toimintaan, joka 

on johtanut merkittäviin tappioihin konsernille (mukaan 

lukien liiketoimintayksiköt), sen osakkeenomistajille, sekä 

vaihtoehtorahastonhoitajien hoitamille vaihtoehtorahas-

toille tai konsernin rahastoyhtiöiden hallitsemille erikois-

sijoitusrahastoille, ja että työntekijä on todettu olevan 

hyvämaineinen ja riittävän kokenut. 

Kaikkien työntekijöiden maksettuihin ja lykättyihin kom-

ponentteihin sovelletaan takaisinperintäsäännöksiä 

mikäli ne on myönnetty myöhemmin ilmeisen virheelli-

siksi tai epätarkoiksi todistettujen tietojen perusteella. 

Takaisinperintäsäännökset ovat voimassa koko lykkäys- 

ja pidätysjakson ajan.

Lisäksi tulospohjaisen palkkion myöntäminen edellyttää, 

että:

- kiinteiden ja tulospohjaisten komponenttien tasa-

paino on sopiva;

- kiinteä komponentti edustaa riittävän suurta osuutta 

kokonaispalkkiosta, jotta tulospohjaisen komponen-

tin maksamatta jättäminen on mahdollista;

- työntekijöiltä ja johtoryhmän jäseniltä edellytetään 

sitoutumista siihen, että he eivät käytä henkilökoh-

taisia suojausstrategioita tai palkkioon tai vastuu-

seen liittyvää vakuuttamista palkka- ja palkkiojär-

jestelyissään siten, että järjestelyihin (lykättyihin 

ehdollisiin osakkeisiin ja lykättyihin ehdollisiin raha-

palkkioihin) sisältyvä yhteensovitus yhtiön  

riskien kanssa vähenisi; 

- merkittävät riskien ottajat eivät voi luovuttaa osake-

pohjaisia instrumenttejaan tarkoituksenmukaisella 

ajanjaksolla sen jälkeen, kun instrumentit on siirretty 

riskinottajalle.

Tulospohjainen palkkio myönnetään konsernin taloudelli-

sen tuloksen, työntekijän liiketoimintayksikön tuloksen ja 

yksittäisen työntekijän suorituksen perusteella. Lisäksi 

sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tekijät otetaan huo-

mioon henkilön palkkiota määritellessä, esimerkiksi kon-

sernin keskeisimpien arvojen, sisäisten ohjeiden ja 

menettelytapojen, mukaan lukien asiakkaisiin ja sijoitta-

jiin liittyvien ohjeiden noudattaminen. Harkinnanvarainen 

arviointi suoritetaan aina jotta varmistutaan, että muut 

tekijät, mukaan lukien tekijät, jotka eivät ole suoraan 

mitattavissa, otetaan huomioon. 

Tulospohjaisten palkkioiden (budjetti tai maksatus) on 

perustuttava konsernin tuloksen arviointiin sekä tiettyi-

hin konsernin strategisia pääprioriteetteja kuvaaviin 

suorituskykymittareihin. Konserni asettaa ja käyttää teh-

tävän alasta riippuen sopivassa tasapainossa absoluutti-

sia, suhteellisia, sisäisiä ja ulkoisia suorituskykymitta-

reita. Suorituskykymittarit koskevat seuraavia määrälli-

siä ja laadullisia kriteerejä:

• tulos ennen veroja 

• riskikorjatun tuoton arviointi

• kustannuksiin liittyvät luvut 

• asiakastyytyväisyys ja asiakkaille tuotettujen  

palveluiden laatu

• säännösten ja sisäisten liiketoimintamenettelyjen 

noudattaminen

• konsernin keskeisimpien arvojen toteuttaminen,  

ja Danske Bank -konsernin perusolemuksen  

kuvastaminen

• oletettu tappio

Työntekijän mahdolliset suorituskykymittarit määritel-

lään yksittäisen osallistujan kannustinohjelmassa/tavoi-

tesasetannassa. 

Päälähtökohtana konserni varmistaa, että kiinteän pal-

kan ja muuttuvan palkan suhde on tasapainoinen. Pää-

omamarkkinoihin kohdistuvissa toiminnoissa tulospoh-
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jainen palkkio muodostaa kuitenkin merkittävän osuuden 

kokonaispalkitsemisesta valituille työntekijöille, jotta näi-

den alojen taitavimmat henkilöt saadaan houkuteltua ja 

pidettyä yhtiössä.

Hallitus pitää yllä ajantasaista luetteloa ns. riskinotta-

jista. Riskinottajiksi on määritetty henkilöt, jotka työs-

kentelevät yhtiön johtotehtävissä, sisäisissä valvonta-

tehtävissä tai joilla on muuten tehtäviensä perusteella 

olennainen vaikutus konsernin riskiasemaan. Palkitse-

mis mal lin periaatteen mukaan riskinottajien osalta kes-

kimäärin 40 % palkkiosta siirtyy maksettavaksi kolmen 

vuoden päähän. 

Henkilöstörahasto

Danske Bank Oyj -konsernin henkilöstörahaston jäseniä 

ovat Danske Bank Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden koko henki-

löstö lukuun ottamatta johdon palkitsemisjärjestelmän 

piiriin kuuluvia henkilöitä. Kynnystulorajaa ei määritetty 

vuodelle 2015, joten voittopalkkioita ei makseta.

Tilintarkastajat

Danske Bank Oyj:ssä on yksi varsinainen tilintarkastaja, 

jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintar-

kastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi kestää valitse-

mista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen saakka.

Danske Bank Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana toimi 

tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuulli-

sena tilintarkastajanaan KHT Aleksi Martamo. Lakisää-

teisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on 

todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 

yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta kultakin 

tilikaudelta.

Tilintarkastuspalkkiot vuonna 2015 olivat Danske Bank 

Oyj -konsernissa 0,2 milj. euroa ja emoyhtiössä 0,1 milj. 

euroa. Tilintarkastuspalkkiot kokonaisuudessaan löyty-

vät liitetiedosta 9.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien 

pääpiirteistä

Danske Bank Oyj on Danske Bank A/S:n kokonaan omis-

tama tytäryhtiö. Danske Bank A/S on listayhtiö ja koko 

Danske Bank A/S -konsernin emoyhtiö. Danske Bank  

A/S -konsernin hallintotapa on tanskalaisia listayhtiöitä 

koskevien säädösvaatimusten ja erityisesti finanssialan 

yrityksiä koskevien säädösvaatimusten mukainen. 

Danske Bank Oyj -konserni noudattaa olennaisilta osil-

taan Tanskan Corporate Governance Committeen anta-

mia hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia. Lisätietoa 

Danske Bank A/S -konsernin hallintotapaa koskevista 

periaatteista on saatavissa Internet-osoitteesta  

www.danskebank.com. 

Danske Bank Oyj on joukkovelkakirjalainan liikkeeseen-

laskija ja julkaisee tästä johtuen seuraavan kuvauksen 

taloudelliseen raportointiprosessiinsa liittyvistä sisäi-

sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiir-

teistä. Danske Bank Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestel-

mästä voi lukea Internet-osoitteesta www.danskebank.fi. 

Danske Bank Oyj:ssä sisäisen valvonnan avulla pyritään 

varmistamaan muun muassa 

• taloudellisen raportoinnin sekä muun johdon päätök-

senteossa käyttämän informaation oikeellisuus

• lakien ja määräysten noudattaminen sekä hallinto-

elinten päätösten ja muiden sisäisten sääntöjen ja 

menettelytapojen noudattaminen.

Johto toteuttaa valvontaa vähentääkseen taloudelliseen 

raportointiin liittyviä riskejä sekä valvoakseen raportoin-

tiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista. 

Asetettujen kontrollien avulla pyritään ennalta ehkäise-

mään, havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset virheet 

sekä vääristymät taloudellisessa raportoinnissa, mutta 

niiden avulla ei voida taata täyttä virheettömyyttä. 

Danske Bank Oyj:n hallitus arvioi säännöllisesti onko 

yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät 

asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tekemä arvio 

perustuu mm. yhtiön sisäisen tarkastuksen laatimiin sel-

vityksiin. Lisäksi hallitus saa ulkoisen tilintarkastajan 

raportin pankin hallinnosta ja sisäisen valvonnan tilasta. 

Hallitus ja toimitusjohtaja saavat säännöllisesti tietoa 

yhtiön taloudellisesta tilasta, säännösten ja määräysten 

muutoksista sekä niiden noudattamisesta konsernissa. 

Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaa Danske Bank 

-konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Ohjeen 

mukaan sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu mm.  

varmistaa sisäisen valvonnan sekä hallinto-, laskenta- ja  

riskienhallintamenetelmien kontrollien riittävyyttä ja 

tehokkuutta. Lisäksi sisäinen tarkastus varmistaa, että 

raportointi on luotettavaa sekä lakeja ja määräyksiä nou-

datetaan asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus noudattaa 

työssään sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammatti-

standardeja ja eettisiä periaatteita sekä konsernin 

hyväksyttyjä tarkastusmenetelmiä, jotka perustuvat 

kontrollien toimivuuden läpikäyntiin ja testaukseen. 

Paikallinen sisäinen tarkastus toimii yhteistyössä kon-

sernin sisäisen tarkastuksen kanssa.
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Sisäinen tarkastus tekee toiminto- ja tuotekohtaisia tar-

kastuksia ja antaa niitä koskevia suosituksia sekä seuraa 

niiden toteuttamista. Sisäinen tarkastus osallistuu vuosi- 

ja välitilinpäätöksien tarkastamiseen sekä konsultoi ja 

antaa riippumattomia asiantuntijalausuntoja. Sisäinen 

tarkastus raportoi hallitukselle tehdyn tarkastustyön. 

Hallitus hyväksyy tarkastusstrategian vuosittain. 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa 

hallitusta pankin taloudellisen raportointijärjestelmän, 

sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinta-

järjestelmien tehokkuuden, tilintarkastuksen, tilintarkas-

tajien riippumattomuuden ja valinnan seuraamisessa, 

valvomisessa ja valmistelussa. Hallituksen tarkastusva-

liokunnan kokoonpano ja työskentely on järjestetty luotto-

laitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n edellyttä-

mällä tavalla.

Hyvä kirjanpitokäytäntö perustuu konsernissa tarkoin 

määriteltyihin valtuuksiin, asianmukaiseen työtehtävien 

jakoon, säännölliseen raportointiin sekä toimintojen läpi-

näkyvyyteen. Johdon sisäisessä raportoinnissa noudate-

taan samoja periaatteita kuin ulkoisessa raportoinnissa 

ja periaatteet ovat samat koko konsernissa. Konsernin 

yhteinen it-järjestelmä luo pohjan kirjanpitoaineiston luo-

tettavalle dokumentoinnille ja vähentää näin taloudelli-

seen raportointiin liittyviä riskejä.

Sisäinen laskenta tukee pankin ylintä johtoa tuottamalla 

seurantaa ja analyyseja eri liiketoimintasegmenttien 

suoriutumisesta. Raportointia tuotetaan pankin ylimmän 

johdon lisäksi myös segmentti- ja aluejohdolle. Seuratta-

vat mittarit vaihtelevat aktiviteetin ja myynnin määrän ja 

laadun seurannasta riskisuhteutetun kannattavuuden 

raportointiin. Suurinta osaa mittareista seurataan kuu-

kausittain, mutta valittuja mittareita seurataan viikko- ja 

jopa päivätasolla. Lisäksi sisäinen laskenta seuraa pan-

kin markkinaosuuksia sekä kilpailijoiden ja toimintaym-

päristön kehitystä.

Yllä mainittujen tahojen lisäksi Danske Bank Oyj:ssä val-

vontaa suorittaa pankin sisäinen Riskikomitea, jonka 

puheenjohtajana toimii pankin toimitusjohtaja. Riskikomi-

tean tarkoituksena on valvoa, että pankissa noudatetaan 

kaikkia hallituksen asettamia riskienhallinnan ohjeita. 

Vuonna 2014 perustettiin myös hallituksen Riskivalio-

kunta, joka koostuu hallituksen jäsenistä. Hallituksen  

riskivaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta pankin 

riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä 

sen valvomisessa, että pankin toimiva johto noudattaa 

hallituksen päättämää riskistrategiaa. Hallituksen riski-

valiokunnan kokoonpano ja työskentely on järjestetty 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 4 §:n edel-

lyttämällä tavalla. 

Danske Bank Oyj -konsernin riskienhallinnasta voi lukea 

tilinpäätöksen sivulta 77.
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IFRS tilinpäätös

LAAJA TULOSLASKELMA Konserni Emoyhtiö

Milj. € Liite 1–12/2015 1–12/2014 1–12/2015 1–12/2014

Korkotuotot 1 451,6 495,8 423,9 462,8

Korkokulut 1 -147,2 -180,7 -147,4 -178,2

Korkokate 304,4 315,1 276,6 284,6

Palkkiotuotot 2 302,4 298,7 245,1 244,9

Palkkiokulut 2 -67,9 -66,1 -35,1 -35,5

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 3 14,3 31,7 14,3 31,8

Liiketoiminnan muut tuotot 4 20,1 23,2 16,7 18,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 20 1,5 0,9 - -

Osingot 5 - - 8,6 12,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 574,7 603,5 526,2 556,5

Henkilöstökulut 6 -137,3 -140,7 -126,8 -129,4

Liiketoiminnan muut kulut 8 -209,7 -223,2 -198,8 -212,4

Poistot ja arvonalentumiset 8 -5,5 -9,1 -4,9 -8,2

Liiketoiminnan kulut yhteensä -352,5 -373,0 -330,6 -350,0

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 10 -12,6 -16,7 -10,1 -16,8

Tilikauden voitto ennen veroja 209,5 213,7 185,5 189,6

Verot 11 -43,8 -44,4 -35,0 -37,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä 165,7 169,3 150,5 152,5

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajien osuus 165,7 169,1 - -

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,3 - -
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TASE Konserni Emoyhtiö

Milj. € Liite 12/2015 12/2014 12/2015 12/2014

Varat

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 15 3 584,2 1 060,1 3 584,2 1 060,1

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 16 2 260,1 4 626,4 2 259,2 4 625,5

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 17 4 302,7 4 640,2 4 300,8 4 639,2

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 18 199,7 - 199,7 -

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 19 818,8 19 201,9 19 699,0 19 155,6

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 20 8,0 7,7 5,1 5,1

Sijoitukset tytäryhtiöissä 21 - - 137,6 137,6

Aineettomat hyödykkeet 22 1,5 1,9 - -

Aineelliset hyödykkeet 23 7,5 10,1 7,4 10,0

Verosaamiset 24 18,2 8,0 15,8 3,6

Muut varat 25 112,2 135,6 100,7 124,2

Varat yhteensä 30 312,9 29 691,8 30 309,4 29 760,8

Velat

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 26 1 956,6 2 480,5 1 956,5 2 454,2

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät velat 17 2 448,2 3 310,1 2 448,2 3 310,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 27 476,7 717,8 476,7 717,8

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle 26 18 115,3 15 734,3 18 217,7 15 919,6

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 27 4 332,2 4 407,0 4 332,2 4 407,0

Verovelat 24 5,1 13,2 1,5 12,3

Muut velat 28 344,4 405,0 312,0 370,7

Velat, joilla on huonompi etuoikeus 27 119,1 121,6 119,1 121,6

Velat yhteensä 27 797,5 27 189,4 27 864,0 27 313,3

Oma pääoma

Osakepääoma 31 106,0 106,0 106,0 106,0

Rahastot 31 271,1 271,1 261,7 261,7

Kertyneet voittovarat 31 2 138,2 2 125,0 2 077,8 2 079,8

Emoyhtiön omistajien osuus 2 515,3 2 502,1 2 445,5 2 447,5

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,4 - -

Oma pääoma yhteensä 2 515,4 2 502,4 2 445,5 2 447,5

Velat ja oma pääoma yhteensä 30 312,9 29 691,8 30 309,4 29 760,8

Annetut vakuudet

Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut 7 296,7 6 345,6 7 296,7 6 345,6

Muut annetut vakuudet 1 501,6 1 173,4 1 501,6 1 173,4
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyhtiö
Milj. €

Osake-
pääoma

Vara-
rahasto

Voitto-
varat Yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 106,0 261,7 1 977,7 2 345,4 - 2 345,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä 152,5 152,5 152,5

Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 152,5 152,5 152,5

Osingonjako -50,4 -50,4 -50,4

Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos -

Oma pääoma 31.12.2014 106,0 261,7 2 079,8 2 447,5 - 2 447,5

Oma pääoma 1.1.2015 106,0 261,7 2 079,8 2 447,5 - 2 447,5

Tilikauden laaja tulos yhteensä 150,5 150,5 150,5

Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 150,5 150,5 150,5

Osingonjako -152,5 -152,5 -152,5

Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos -

Oma pääoma 31.12.2015 106,0 261,7 2 077,8 2 445,5 - 2 445,5

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Konserni
Milj. €

Osake-
pääoma

Vara-
rahasto

Voitto-
varat Yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 106,0 271,1 2 006,3 2 383,4 0,1 2 383,5

Tilikauden laaja tulos yhteensä 169,1 169,1 0,3 169,3

Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 169,1 169,1 0,3 169,3

Osingonjako -50,4 -50,4 -50,4

Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 0,0 0,0

Oma pääoma 31.12.2014 106,0 271,1 2 124,9 2 502,1 0,4 2 502,4

Oma pääoma 1.1.2015 106,0 271,1 2 124,9 2 502,1 0,4 2 502,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä 165,7 165,7 0,0 165,7

Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 165,7 165,7 0,0 165,7

Osingonjako -152,5 -152,5 -152,5

Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos -0,3 -0,3

Oma pääoma 31.12.2015 106,0 271,1 2 138,2 2 515,3 0,1 2 515,4
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Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto ennen veroja 209,5 213,7 185,5 189,6

Osakkuusyhtiöiden tulokset -1,5 -0,9 - -

Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä 0,4 1,8 0,0 1,4

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä 5,1 7,3 4,9 6,8

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 12,6 16,7 10,1 16,8

Maksetut verot -62,0 -33,1 -58,0 -36,6

Muut oikaisut 3,4 -6,4 4,4 -5,1

Yhteensä 167,6 199,2 147,0 172,9

Muutokset käyttöpääomassa

Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta -500,2 1 173,0 -474,0 1 169,4

Kaupankäyntivarat -528,3 -286,0 -527,4 -286,1

Muut rahoitusinstrumentit -199,7 - -199,7 -

Lainat ja saamiset -629,6 156,0 -553,5 193,3

Talletukset 2 381,0 -364,0 2 298,2 -377,8

Muut varat/velat *) -352,0 500,1 -352,1 506,5

Liiketoiminnan rahavirta 338,8 1 378,4 338,4 1 378,3

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 -0,2 - -

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,4 -4,2 -2,4 -3,9

Aineellisten hyödykkeiden myynnit 0,6 1,5 0,5 0,7

Investointien rahavirta -2,0 -2,9 -1,8 -3,2

Rahoitustoiminnan rahavirta

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -2,5 -132,0 -2,5 -132,0

Osingot -152,5 -50,4 -152,5 -50,4

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa -0,3 0,3 - -

Rahoitustoiminnan rahavirta -155,3 -182,1 -155,0 -182,4

Rahavarat tilikauden alussa 5 637,1 4 443,8 5 636,3 4 443,6

Rahavarojen muutos tilikaudella 181,5 1 193,4 181,6 1 192,7

Rahavarat tilikauden lopussa 5 818,6 5 637,1 5 817,9 5 636,3

Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 3 584,2 1 060,1 3 584,2 1 060,1

Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, maturiteetti alle 3 kuukautta 2 234,4 4 577,1 2 233,7 4 576,3

Yhteensä 5 818,6 5 637,1 5 817,9 5 636,3

*) Suurin Muut varat/velat riviin vaikuttava erä on sijoitustodistusten nettomuutos edelliseen vuoteen -241,0 miljoonaa euroa. Erä sisältää myös liikkeeseenlaskettujen 

joukkovelkakirjojen nettomuutoksen. Tilikauden 2015 aikana erääntyi yksi miljardin euron jvk ja vastaavasti liikkeelle laskettiin uusi emissio 996,0 miljoonaa euroa 

(nominaali 1 000,0 milj. euroa).

Ei yrityshankintoja eikä -myyntejä vuonna 2015.

RAHAVIRTALASKELMA

Konserni laatii kassavirtalaskelmansa epäsuoraa esi-

tystapaa käyttäen. Laskelma perustuu voittoon ennen 

veroja ja näyttää liiketoiminnan, rahoituksen ja inves-

tointien rahavirrat sekä rahavarojen muutoksen vuo-

den aikana.

Rahavaroina käsitellään käteiset varat, joita ovat 

kassa ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskus-

pankeilta, sekä vaadittaessa maksettavat sellaiset 

saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, joiden 

maturiteetti on alle kolme kuukautta.
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Danske Bank Oyj -konserni
Tilinpäätöksen liitetiedot

LAATIMISPERIAATTEET

MERKITTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA 
ARVIOT
Yleistä 

Danske Bank Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu nou-

dattaen EU:n hyväksymiä International Accounting Stan-

dards Board:in (IASB) IFRS -standardeja ja kansainväli-

sen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean IFRS Inter-

pretations Committee:n (IFRIC) kyseisiä standardeja 

koskevia tulkintoja. Laatimisessa on myös noudatettu 

muita täydentäviä säännöksiä, jotka sisältyvät Suomen 

kirjanpitolakiin, Suomen luottolaitostoiminnasta annet-

tuun lakiin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 

sekä valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätök-

sestä ja konsernitilinpäätöksestä antamaa ohjetta.

Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonissa euroissa, 

yhdellä desimaalilla, ellei muuta ilmoiteta. Liitetietojen 

luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlas-

kettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Muutokset merkittäviin laatimisperiaatteisiin ja esitys-

tapaan tilikauden aikana

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on sisällytetty 

liitetietoihin joita ne koskettavat. 

Vuoden 2015 aikana ei tullut uusia sovellettavia IFRS 

-standardeja. Konsernin on soveltanut EU:n hyväksymiä 

Annual Improvements IFRS syklin 2011–2013 muutoksia 

1. tammikuuta 2015 alkaen. Näiden muutosten vaikutus 

tilinpäätökseen on ollut merkityksetön.

Tätä muutosta lukuun ottamatta Danske Bank Oyj -kon-

sernin merkittävät tilinpäätösperiaatteet ovat samat 

kuin ne, joita konserni noudatti vuoden 2014 vuosikerto-

muksen laatimisessa.

Standardit ja tulkinnat, jotka eivät vielä ole voimassa

IASB on julkaissut muutoksia kansainvälisiin IFRS -tilin-

päätösstandardeihin, jotka eivät vielä ole astuneet voi-

maan. Myös IFRIC on julkaissut tulkintoja, jotka eivät vielä 

ole voimassa. Alla olevissa kappaleissa luetellaan stan-

dardit ja tulkinnat, jotka todennäköisesti tulevat vaikutta-

maan konsernin tulevaan taloudelliseen raportointiin.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IASB julkaisi heinäkuussa 2014 IFRS 9 Rahoitusinstru-

mentit -standardin, joka korvaa IAS 39:n. Standardi sisäl-

tää rahoitusvälineiden luokittelu- ja arvostamisperiaat-

teet, odotettuihin luottotappioihin varautumisen ja uuden 

yleisen suojauslaskentamallin. Yleinen suojauslaskenta-

malli tulee vielä täydentymään uudella makrosuojauslas-

kentamallilla, jota IASB laatii parhaillaan.

IFRS 9, jota EU ei ole vielä hyväksynyt, astuu voimaan  

1 tammikuuta 2018. Danske Bank -konsernissa ei ole 

aikomuksena ottaa IFRS 9 -standardia ennenaikaisesti 

käyttöön.

Luokittelu ja arvostaminen

IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat luokitellaan sekä varojen 

hallintaan käytetyn liiketoimintamallin että niihin liitty-

vien sopimusperusteisten rahavirtojen ominaisuuksien 

perusteella, mukaan lukien kytketyt johdannaiset (päin-

vastoin kuin IAS 39, IFRS 9 ei enää edellytä erottelua). 

Varat, joiden tarkoituksena on kerätä sopimusperusteisia 

rahavirtoja, jotka koskevat yksinomaan pääoman palau-

tuksia ja niihin liittyviä korkoja, arvostetaan jaksotettuun 

hankintamenoon. Varat, joiden tarkoituksena on sekä 

sopimusperusteisten rahavirtojen kerryttäminen että 

myyminen, ja samaan aikaan sopimusperusteiset raha-

virrat koskevat yksinomaan pääoman palautuksia ja nii-

hin liittyviä korkoja, arvostetaan käypään arvoon muihin 

laajan tuloksen eriin. Tästä seuraa, että varat kirjataan 

käypään arvoon taseeseen ja jaksotettuun hankintame-

noon tuloslaskelmaan. Kaikki muut varat arvostetaan käy-

pään arvoon tulosvaikutteisesti. IFRS 9 säilyttää IAS 

39:n sisältämän mahdollisuuden kirjata käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. 

Rahoitusvelkoihin sovellettavat periaatteet ovat pääsiassa 

samat kuin IAS 39:ssä. Yleisesti ottaen rahoitusvelat 

arvostetaan edelleen jaksotettuun hankintamenoon erotta-

malla kytketyt johdannaiset, jotka eivät ole läheisessä suh-

teessa pääsopimukseen. Käypään arvoon kirjattavat rahoi-

tusvelat käsittävät johdannaisia, kaupankäyntisalkun ja 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat. Käy-

pään arvoon kirjattaviin rahoitusvelkoihin sisältyvään luot-

toriskiin liittyvät arvon oikaisut kirjataan kuitenkin muihin 

laajan tuloksen eriin, ellei tästä aiheudu laskentaristiriitaa.
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Varautuminen odotettuihin luottotappioihin

Jaksotettuun hankintamenoon (tuloslaskelmassa) kirjat-

tujen rahoitusvarojen odotettuihin luottotappioihin varau-

tuminen riippuu siitä, onko luottoriski lisääntynyt huomat-

tavasti alkuperäisen kirjaamisen jälkeen vai ei. Mikäli 

luottoriski ei ole lisääntynyt huomattavasti, varautuminen 

vastaa 12 kuukauden odotettua luottotappiota. Mikäli 

luottoriski on lisääntynyt huomattavasti, varautuminen 

vastaa koko elinkaaren odotettua luottotappiota. IAS 39:n 

mukaisesti vain syntyneet luottotappiot kirjataan.

Suojauslaskenta

Yleinen suojauslaskennan malli ei muuta merkittävästi 

suojaussuhteiden tyyppejä tai vaatimusta, että suojauk-

sen tehottomuus kirjataan tulosvaikutteisesti. IFRS 9 

sisältää option käyttää edelleen IAS 39:n periaatteita 

suojauslaskennalle kunnes IASB on saanut päätökseen 

hankkeensa uudesta makrosuojauslaskennasta.

Vaikutukset konsernin tilinpäätökseen

Konserni arvioi parhaillaan IFRS 9:n vaikutuksia konser-

nin tilinpäätökseen. Luokittelu- ja arvostamisperiaattei-

den täytäntöönpanon IFRS 9:n osalta ei odoteta johtavan 

merkittäviin ryhmittelymuutoksiin käyvän arvon ja jak-

sotetun hankintamenon välillä. Arvonalentumisvarausten 

odotetaan kasvavan, kun jaksotettuun hankintamenoon 

kirjattavien lainojen luottotappiovaraukset tullaan kirjaa-

maan odotettujen luottotappioiden mukaisesti eikä aino-

astaan toteutuneiden mukaisesti. Konserni ei ole vielä 

tehnyt päätöstä jatkaako se suojauslaskennan sovelta-

mista IAS 39 mukaisesti (kunnes IASB:n makrosuojaus-

laskennan hanke on saatu päätökseen) vai ei.

IFRS 9 sisältää useita uusia käsitteitä, mm. varautumi-

nen odotettuihin luottotappioihin. Vaikka konsernin 

tavoitteena on hyödyntää IRB:n luomia malleja, nämä 

käsitteet vaativat tulkintaa ja sisäisten mallien kehittä-

mistä. Lisäksi on odotettavissa, että EBA laatii omat 

suuntaviivat vuoden 2016 aikana ja nämä ohjeet voivat 

myös vaikuttaa konsernin lopulliseen valintaan määritel-

mistä. Konserni on vuoden 2015 aikana aloittanut ana-

lyysit muutoksista, jotka täytyy toteuttaa konsernin mal-

leihin ja IT-järjestelmiin, jotta voidaan varautua odotettui-

hin luottotappioihin. Suunnittelu ja muutokset malleihin 

sekä IT-järjestelmiin odotetaan alkavan vuoden 2016 

ensimmäisellä neljänneksellä ja jatkuvan aina vuoteen 

2017 asti. Tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida muu-

tosten vaikutusta tuloslaskelmaan. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

Toukokuussa 2014 IASB julkaisi standardin IFRS 15 

Myyntituotot asiakassopimuksista. IFRS 15 korvaa stan-

dardin IAS 18 Tuotot ja muut tuottojen kirjaamista kos-

kevat IFRS säännökset. IFRS 15:n mukaisesti tuotot kirja-

taan, kun asiakassopimukseen liittyvät suoritevelvoitteet 

täyttyvät. Uusi tuloutusstandardi sisältää myös uusia lii-

tetietovaatimuksia. 

IFRS 15, jota ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi 

EU:ssa, astuu voimaan 1. tammikuuta 2018. Danske 

Bank arvioi mahdollisia vaikutuksia, joita uusi standardi 

voi tuoda tuottojen kirjaamiseen sekä tilinpäätökseen. 

Vielä ei ole mahdollista antaa arviota standardin vaiku-

tuksista tilinpäätökseen.

IFRS 16, Vuokrasopimukset

IASB julkisti 13. tammikuuta 2016 IFRS 16, Vuokrasopi-

mukset standardin. IFRS 16, joka tulee korvaamaan IAS 

17 Vuokrasopimukset standardin tuo ainoastaan vähäi-

siä muutoksia vuokralle antajien kirjanpitokäsittelyyn. 

Vuokralle ottajien kirjanpito puolestaan muuttuu merkit-

tävästi, kun kaikki vuokrasopimukset (paitsi lyhytaikaiset 

ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät) kirjataan taseeseen. 

Aluksi taseeseen kirjataan vuokrasopimuksista tulevai-

suudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopi-

musvelka sekä ’käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä’ 

(määritellään taloudellisesti väistämättöminä maksuina). 

’Käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä’ poistetaan 

samalla tavalla kuin esimerkiksi aineelliset hyödykkeet, 

eli tasapoistoin vuokra-ajan kuluessa. 

IFRS 16, jota EU ei ole vielä hyväksynyt, astuu voimaan  

1. tammikuuta 2019. Vielä ei ole mahdollista antaa arviota 

vaikutuksesta tilinpäätökseen konsernin toimiessa vuok-

ralle ottajana.

Tulevat muutokset segmenttiraporttiin

Vuoden 2016 alusta perustetaan konserniin uusi varalli-

suudenhoito -yksikkö, joka raportoidaan itsenäisenä seg-

menttinä ensimmäisen kerran vuoden 2016 puolivuosikat-

sauksen yhteydessä. Varallisuudenhoitosegmentti sisältää 

Danske Capitalin sekä osia yksityispankin toiminnoista.

Kriittinen arviointi ja arvioiden epävarmuustekijät

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen vaikuttavat johdon 

käyttämä harkinta, arviot ja oletukset, jotka vaikuttavat 

merkittävästi varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin.  

Konsernitilinpäätökselle merkittävimmät arviot:

• rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään 

arvoon 

• saamisten arvostaminen

• liikearvon arvostaminen

• laskennallisten verosaamisten kirjaaminen.
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Arviot ja käsitykset perustuvat olettamuksiin, joita johto 

pitää hyväksyttävinä mutta jotka ovat luonnostaan epä-

varmoja ja vaikeasti ennustettavia. Ne voivat olla epätäy-

dellisiä, tulevaisuudessa voi sattua odottamattomia 

tapahtumia ja tilanteita ja muut voivat päätyä erilaisiin 

arvioihin.

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon

Toimivilla markkinoilla noteerattujen hintojen perusteella 

tapahtuva tai yleisesti hyväksyttyihin, havaittavaan 

markkinatietoon perustuviin malleihin, perustuva rahoi-

tusinstrumenttien arvostaminen ei edellytä johdon kriit-

tistä arviointia.

 

Sen sijaan arvioinnin kohteena on sellaisten rahoitus-

instrumenttien arvostaminen, jotka vain rajoitetusti 

perustuvat havaittavaan markkinatietoon, kuten julki-

sesti noteeraamattomat osakkeet ja tietyt joukkovelka-

kirjalainat, joille ei ole toimivia markkinoita. Epälikvidien 

joukkovelkakirjalainojen arvioitu käypä arvo määräytyy 

pitkälti arvioidun vastapuoliriskin perusteella. 

Konserni tekee arvostuskorjauksia käyvän arvon lasken-

taan, jotta saadaan huomioitua; johdannaisten vastapuo-

liriskin muutokset (CVA ja DVA), avoimen position osto- 

ja myyntinoteerauksen välinen ero, ja tason 3 johdan-

naisten malliriski. Vuoden lopussa 2015, netto-oikaisut 

olivat -4,1 miljoonaa euroa (31 joulukuu 2014: 0,4milj. 

euroa), mukaan lukien luottoriskin kirjaukset johdan-

naisille joiden osalta on näyttöä objektiivisesta arvon-

alen tumisesta. 

Saamisten arvostaminen

Konserni tekee arvonalentumiskirjauksia lainojen ja saa-

misten arvonalennuksille, jotka tapahtuvat alkuperäisen 

kirjauksen jälkeen. Arvonalentumiskirjaukset koostuvat 

yksilöllisistä ja ryhmäkohtaisista arvonalentumiskirjauk-

sista ja perustuvat useisiin arvioihin, kuten arvioihin lai-

noista ja lainaportfolioista, joiden heikentymisestä on 

objektiivista näyttöä, arvioidusta tulevaisuuden kassavir-

rasta ja vakuusarvosta. Konserni päättää arvonalentu-

miskirjauksen tarpeesta asiakkaan odotetun takaisin-

maksukyvyn perusteella. Takaisinmaksukykyyn vaikutta-

vat monet tekijät, kuten esimerkiksi asiakkaan 

ansaintakyky ja yleisen taloudellisen kasvun ja työttö-

myyden kehittyminen. Mikäli takaisinmaksukyvyn odote-

taan heikkenevän, asiakkaan luokitusta lasketaan. Järjes-

tämättömistä lainasaamisista aiheutuva tappio riippuu 

myös useista tekijöistä kuten annetun vakuuden arvosta. 

Liikearvon arvostaminen

Yrityskauppojen liikearvon arvonalentuminen testataan 

kerran vuodessa tai useammin, mikäli arvonalentumista 

on syytä epäillä. Arvonalentumistestaus vaatii johdolta 

arvioita hankittujen yksiköiden tulevaisuuden kassavir-

roista. Näiden kassavirtojen arvoon vaikuttaa moni 

tekijä, muun muassa diskonttokorko. 

Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen

Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista johtuvat 

laskennalliset verosaamiset kirjataan siinä määrin kuin 

ne on mahdollista netottaa tulevia verotuloja vasten. Las-

kennallisten verosaamisten kirjaaminen edellyttää, että 

johto arvioi tulevan verotettavan tulon todennäköisyyden 

ja määrän yksiköissä, joilla on käyttämättömiä verotuk-

sellisia tappioita.

Ulkomaisen valuutan määräisten liiketapahtumien 

muuntaminen

Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, joka on konsernin 

kirjanpitovaluutta sekä toiminnallinen valuutta. Ulko-

maan valuutan määräiset monetaariset erät muutetaan 

yhtiön kirjanpitovaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän 

kurssiin. Tapahtumapäivän ja tilinpäätöspäivän välisistä 

kurssieroista johtuvat monetaaristen erien kurssierot 

kirjataan tuloslaskelmaan. 

Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat muunne-

taan yksikön toiminnallisen valuutan mukaisesti tapahtu-

mapäivänä. Voitot ja tappiot valuuttakurssien eroista 

tapahtumapäivän ja selvityspäivän välillä kirjataan 

tuloslaskelmaan. Ulkomaan valuutan määräiset ei-mone-

taariset erät, jotka arvostetaan uudelleen käypään 

arvoon, muutetaan uudelleenarvostuspäivänä voimassa 

olevilla valuuttakursseilla. Kurssierot sisältyvät varojen 

ja velkojen käyvän arvon muutoksiin. Muut ei-monetaari-

set valuuttamääräiset erät kirjataan tapahtumapäivän 

kursseilla.

Omaisuudenhoitotoiminta

Danske Bank Oyj -konsernin tarjoamat omaisuudenhoito-

palvelut ovat sopimuspohjainen varallisuudenhoito, sijoi-

tusrahastotoiminta ja arvopapereiden säilytyspalvelut. 

Näissä toiminnoissa säilytetään asiakkaiden varoja ja 

sijoitetaan niitä asiakkaiden toimeksiantoon perustuen. 

Varat ja niiden tuotot eivät sisälly Danske Bank Oyj:n 

tilinpäätökseen, koska ne eivät ole konsernin varoja.
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Segmentti-informaatio

Segmentointiperusteet

Danske Bank Oyj -konserni koostuu useista liiketoi-

mintayksiköistä sekä niitä avustavista tukitoimin-

noista. Liiketoimintayksiköt on jaettu segmentteihin 

pankin organisaatiorakenteen mukaisesti.

Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin 

markkinahintoihin. Keskitetysti syntyneet kulut, 

mukaan lukien tuki- ja pääkonttoritoimintojen kulut, 

veloitetaan liiketoimintayksiköiltä kulutuksen ja käyt-

töasteen mukaisesti tai markkinahinnoin, jos sellai-

nen on saatavilla.

Segmenttien varat ja velat ovat eriä, joita segmentti 

tarvitsee ylläpitääkseen toimintaansa tai jotka ovat 

syntyneet liiketoiminnan seurauksena. Nämä varat ja 

velat ovat joko suoraan kohdistettavissa tai järke-

västi allokoitavissa segmenteille. Jokaiselle segmen-

tille on allokoitu osuus omasta pääomasta.

Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liike-

tapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.  

Segmenttien tulokset on raportoitu eliminointien  

jälkeen.

Raportoitavat toimintasegmentit

Danske Bank Oyj -konserni raportoi seuraavat toiminta-

segmentit:

• Henkilöasiakkaat 

• Yritysasiakkaat

• Corporates & Institutions (C&I)

• Danske Capital

• Muut toiminnot

Henkilösasiakkaat–segmentti palvelee henkilö- ja yksi-

tyispankkiasiakkaita. Yksikkö keskittyy tarjoamaan inno-

vatiivisia digitaalisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on 

tehdä päivittäisestä pankkiasioinnista yksinkertaista ja 

tehokasta. Ennakoivaa neuvontaa tarjotaan ennen kaik-

kea asiakkaille, jotka tarvitsevat monipuolisia pankkipal-

veluita. Kiinteistömaailma Oy on osa segmenttiä.

Yritysasiakkaat–segmentti palvelee pk-asiakkaita laajan 

verkoston avulla, johon kuuluvat finanssiyksiköt, kontto-

rit, palvelukeskukset sekä online-kanavat. Yksikkö tarjoaa 

johtavia ratkaisuja rahoituksen, investointien, kassanhal-

linan ja riskienhallinan osa-aluilta. Danske Finance Oy on 

osa segmenttiä.

Corporates & Institutions -segmentti on Pohjoismaiden 

johtava pankki- ja rahoituspalveluita tarjoava yksikkö, 

joka palvelee suurimpia instituutio- ja yritysasiakkaita. 

Yksikön tuotteisiin ja palveluihin sisältyvät kassanhallin-

tapalvelut; kaupanrahoitus ratkaisut; säilytyspalvelut; 

bondi, valuutta ja johdannaistuotteet sekä yrityskauppo-

jen rahoitus.

Danske Capital kehittää ja myy rahastoja ja varallisuu-

denhallinnan tuotteita ja palveluita, joita markkinoidaan 

henkilöasiakassegmentin kautta, mutta myös suoraan 

yrityksille, institutionaalisille asiakkaille sekä ulkopuoli-

sille jakelijoille. Danske Capital tukee henkilöasiakasliike-

toimintaa myös neuvonta- ja omaisuudenhoitopalve-

luissa.

Muut toiminnot -segmentti sisältää konsernin treasury-

toiminnon, konsernin IT-toiminnot ja muut konsernipalve-

lut. Treasury-toiminto on vastaa konsernin likviditeetin 

hallinnasta ja varainhankinnasta.

Danske Bank on päättänyt perustaa uuden liiketoiminta-

yksikön vuonna 2016 nimeltään Varallisuudenhoito-

yksikkö, johon keskitetään konsernin eläkesäästämiseen 

ja varallisuudenhoitoon liittyvä osaaminen. Uusi seg-

mentti käsittää Danske Capital -yksikön, varallisuuden-

hoitoyksiköt ja osia yksityispankkitoiminnasta. Tavoit-

teena on luoda entistä asiakaskeskeisempi organisaatio. 

Yhdistämällä kaiken eläkesäästämistä ja varainhoitoa 

koskevan osaamisen samaan liiketoimintayksikköön 

Danske Bank parantaa asiakaspalvelua entisestään ja 

vahvistaa innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden tarjoa-

maa. Tämä johtaa parempiin arvolupauksiin asiakkail-

lemme. Uusi segmentti esitetään erillisenä liiketoimin-

tayksikkönä talousraportoinnissa vuoden 2016 osavuo-

sikatsauksesta lähtien.
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Konsernin tulos segmenteittäin vuonna 2015 

Milj. €
Henkilö-

asiakkaat
Yritys-

asiakkaat

Corporates  
&  

Institutions
Danske 
Capital Muut Eliminoinnit Konserni

Tuotot yhteensä 252,8 174,2 81,4 38,9 27,5 574,7

Kulut yhteensä -178,2 -90,7 -43,0 -17,3 -23,3 -352,5

Arvonalentumistappiot luotoista ja  

muista saamisista -5,7 -17,5 10,6 - 0,0 -12,6

Voitto ennen veroja 68,9 66,0 48,9 21,6 4,2 209,5

Konsernin varat ja velat segmenteittäin 31.12.2015

Varat yhteensä 11 762 12 645 11 082 52 23 034 -28 262 30 313

josta lainat ja muut saamiset 6 479 6 597 4 481 28 31 450 -26 956 22 079

Velat ja oma pääoma yhteensä 11 762 12 645 11 082 52 23 034 -28 262 30 313

josta velat luottolaitoksille ja asiakkaille 11 684 12 381 8 090 0 14 818 -26 902 20 072

FTE kauden lopussa 977 331 104 55 264 1 730

Konsernin tulos segmenteittäin vuonna 2014 

Milj. €
Henkilö-

asiakkaat
Yritys-

asiakkaat

Corporates  
&  

Institutions
Danske 
Capital Muut Eliminoinnit Konserni

Tuotot yhteensä 284,1 176,5 86,6 37,9 18,4 0,0 603,5

Kulut yhteensä -189,5 -97,7 -43,0 -18,9 -23,8 0,0 -373,0

Arvonalentumistappiot luotoista ja  

muista saamisista -7,8 -11,7 2,7 - 0,0 0,0 -16,7

Voitto ennen veroja 86,8 67,1 46,3 18,9 -5,4 0,0 213,7

Konsernin varat ja velat segmenteittäin 31.12.2014

Varat yhteensä 11 697 12 517 8 968 76 22 551 -26 117 29 692

josta lainat ja muut saamiset 6 870 6 245 5 304 51 30 029 -24 671 23 828

Velat ja oma pääoma yhteensä 11 697 12 517 8 968 76 22 551 -26 117 29 692

josta velat luottolaitoksille ja asiakkaille 11 578 12 273 4 823 27 14 185 -24 673 18 215

FTE kauden lopussa 935 412 70 56 237 1 709

IFRS 8 mukaisesti Danske Bank Oyj -konsernin tulee ilmoittaa, jos tuotot liiketoimista yhden yksittäisen ulkoisen asiakkaan kanssa ovat vähintään 10 prosenttia 

konsernin tuotoista. Danske Bank Oyj -konsernilla ei ole tällaisia asiakkaita.

Segmentti-informaatio on 1.1.2015 muutettu vastaa-

maan Danske Bank A/S -konsernin segmentti-informaa-

tiota. Aikaisemmin yhdessä esitetty henkilö- ja yritysasi-

akkaat -segmentti esitetään jatkossa kahtena eri seg-

menttinä (henkilöasiakkaat -segmentti ja yritysasiakkaat 

-segmentti). Lisäksi Danske Capital siirretään pois Muut 

-segmentistä ja esitetään omana segmenttinä. Vertailu-

tiedot on muutettu vastamaan uutta esitystapaa.
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Muut liitetiedot

1. KORKOKATE

Korkotuotot ja -kulut, jotka syntyvät korollisista rahoi-

tusinstrumenteista, jotka arvostetaan jaksotettuun 

hankintamenoon, kirjataan tuloslaskelmaan efektiivi-

sen koron menetelmällä yksittäisen rahoitusinstru-

mentin hankintahintaan perustuen. Korkoon sisältyy 

poistettuja maksuja, jotka ovat olennainen osa rahoi-

tusinstrumentin efektiivistä tuottoa, kuten järjestely-

palkkiot, ja hankinta- ja lunastushinnan mahdolliset 

poistetut erot.

Korkotuottoihin ja -kuluihin lasketaan myös käypään 

arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien korko, 

mutta ei keskinäisiin järjestelyihin kuuluvien hyödyk-

keiden tai talletusten tai sijoitussidonnaisten sopi-

musten korkoa. Jälkimmäinen kirjataan arvopaperi-  

ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin. Käypään arvoon 

arvostettujen lainojen järjestelypalkkiot kirjataan  

korkotuottoihin sopimuksen astuessa voimaan.

Korko lainoihin ja saamisiin kuuluvista sopimuksista, 

joille voidaan kirjata sopimuskohtainen arvonalentu-

minen, kirjataan alentuneeseen arvoonsa.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Korkotuotot 2015 2014 2015 2014

Saamisista luottolaitoksilta 6,2 22,8 12,4 27,8

Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 344,1 385,7 310,3 347,7

Saamistodistuksista 22,9 20,7 22,9 20,7

Johdannaissopimuksista, netto 68,1 56,8 68,1 56,8

Muut korkotuotot 10,3 9,7 10,3 9,7

Yhteensä 451,6 495,8 423,9 462,8

Korkokulut

Veloista luottolaitoksille -7,0 -14,6 -7,0 -12,1

Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille -25,3 -43,9 -25,5 -44,0

Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -112,9 -118,1 -112,9 -118,1

Veloista joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla -1,3 -3,3 -1,3 -3,3

Muut korkokulut -0,8 -0,7 -0,7 -0,7

Yhteensä -147,2 -180,7 -147,4 -178,2

Korkokate 304,4 315,1 276,6 284,6

Konserni: Korkotuotot sisältävät 10,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa) arvoltaan alentuneille lainoille kertynyttä korkotuottoa. Korkotuotot sisältävät 6,1 milj. euroa 

negatiivisia korkoja ja korkokulut 0,3 milj. euroa positiivisia korkoja.

Emoyhtiö: Korkotuotot sisältävät 10,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa) arvoltaan alentuneille lainoille kertynyttä korkotuottoa. Korkotuotot sisältävät 6,1 milj. euroa 

negatiivisia korkoja ja korkokulut 0,2 milj. euroa positiivisia korkoja.
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2. PALKKIOTUOTOT JA -KULUT

Palkkiotuotot ja kulut erotellaan toimintoihin ja port-

folioihin perustuviin palkkioihin. Toimintoihin perustu-

vat palkkiot ovat kertaluonteisia. Portfolioihin perus-

tuvat palkkiot puolestaan koostuvat toistuvista tuote-

portfolioista.

Palkkiot, jotka muodostavat olennaisen osan lainojen, 

saamisten ja talletusten efektiivisestä korosta kirja-

taan korkotuottoihin tai -kuluihin.

Jonkin ajanjakson aikana annettujen palveluiden tuo-

tot ja kulut, esimerkiksi takauspalkkiot ja sijoitusten 

hallinnointipalkkiot, kerrytetään kyseisen jakson 

ajalta. Toimenpidepalkkiot, esimerkiksi välityspalkkiot 

ja säilytysmaksut, kirjataan, kun kyseessä oleva toi-

menpide on saatu päätökseen.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Palkkiotuotot 2015 2014 2015 2014

Rahoitus (lainat, saamiset ja takaukset) 54,4 53,5 45,8 45,3

Sijoitus (arvopaperikauppa ja neuvontapalvelut) 23,9 6,2 23,9 6,2

Palvelut (valuuttakauppa) 0,0 0,0 0,0 0,0

Toimintoihin perustuvat palkkiotuotot 78,3 59,8 69,7 51,6

Rahoitus (takaukset) 9,1 10,2 9,1 10,2

Sijoitus (varainhoito ja säilytyspalvelut) 116,4 107,1 67,8 61,4

Palvelut (maksuliike ja kortit) 98,5 121,6 98,5 121,7

Portfolioihin perustuvat palkkiotuotot 224,0 238,9 175,4 193,3

Palkkiotuotot yhteensä 302,4 298,7 245,1 244,9

Palkkiokulut

Rahoitus (lainat, saamiset ja takaukset) -0,5 -0,2 - -

Sijoitus (arvopaperikauppa ja neuvontapalvelut) -3,6 -7,6 -3,6 -7,6

Palvelut (valuuttakauppa) 0,0 0,0 0,0 0,0

Toimintoihin perustuvat palkkiokulut -4,0 -7,8 -3,6 -7,6

Rahoitus (takaukset) 0,0 0,0 0,0 0,0

Sijoitus (varainhoito ja säilytyspalvelut) -48,7 -45,0 -16,6 -14,5

Palvelut (maksuliike ja kortit) -15,1 -13,4 -14,9 -13,3

Portfolioihin perustuvat palkkiokulut -63,8 -58,4 -31,5 -27,9

Palkkiokulut yhteensä -67,9 -66,1 -35,1 -35,5

Palkkiotuotot, netto 234,5 232,6 210,0 209,5



 DANSKE BANK OYJ / TILINPÄ ÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 30

3. ARVOPAPERIKAUPAN- JA VALUUTTA-
TOIMINNAN NETTOTUOTOT

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot sisältä-

vät kaupankäyntivarojen ja muiden arvopapereiden 

toteutuneet ja toteutumattomat voitot ja tappiot sekä

valuuttakurssierot ja osingot. Käyvän arvon suojaus-

laskennan tulosvaikutus kirjataan myös arvopaperi- 

ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin.

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät vuokratulot ja 

muiden vuokrasopimusten leasing-maksut, tuotot  

leasing-omaisuuden myynneistä sekä muiden aineel-

listen ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot ja 

-tappiot.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Kaupankäyntivaroista/veloista 2015 2014 2015 2014

Saamistodistuksista ja korkojohdannaisista -31,5 -29,1 -31,5 -29,1

Osakkeista, osuuksista ja osakejohdannaisista 5,7 26,5 5,7 26,5

Muut 0,1 -2,9 0,1 -2,9

Yhteensä -25,7 -5,5 -25,7 -5,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyistä  
rahoitusvaroista/veloista

Saamistodistuksista 19,1 19,2 19,1 19,2

Yhteensä 19,1 19,2 19,1 19,2

Valuuttatoiminnasta 

Valuuttatoiminnasta 20,9 18,1 20,9 18,1

Suojauslaskennan nettotulos

Käyvän arvon suojaus

Suojaavien johdannaissopimusten käyvän arvon muutos, netto -46,5 90,2 -46,5 90,2

Suojattujen kohteiden käyvän arvon muutos, netto 46,4 -90,2 46,4 -90,2

Yhteensä -0,1 0,0 -0,1 0,0

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 14,3 31,7 14,3 31,8

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Vuokratuotot 2,7 2,7 2,8 2,8

Leasingtoiminnan tuotot 2,7 3,4 - -

Muut tuotot 14,7 17,1 13,9 15,7

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 20,1 23,2 16,7 18,4

Konserni: Muut tuotot erään sisältyy mm. tuotot palvelumyynnistä Danske Bank A/S Helsingin sivuliikkeelle 10,0 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa).

Emoyhtiö: Muut tuotot erään sisältyy mm. tuotot palvelumyynneistä muille konserniyhtiöille ja Danske Bank A/S Helsingin sivuliikkeelle 13,5 miljoonaa euroa  

(14,0 milj. euroa).
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5. OSINGOT JA VOITTO-OSUUDET

Emoyhtiön saamat osingot ja voitto-osuudet tytär- 

ja osakkuusyhtiöiltä esitetään tuloslaskelman rivillä 

”Osingot”.

6. HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot, joita konserni maksaa vuoden 

aikana tehdystä työstä, kirjataan kuluiksi tuloslaskel-

man erään Henkilöstökulut. Erässä ovat mukana pal-

kat, tulospalkkiot, osakeperusteisten maksujen kulut, 

lomarahat, eläkekulut sekä muut henkilöstökulut.  

Liitetieto on esitetty maksuperusteisesti (poislukien 

Henkilöstökulut ja Lykätyt palkat ja palkkiot taulukot).

Konsernin eläkevelvoitteet koostuvat henkilöstön 

maksupohjaisista eläkejärjestelyistä aiheutuvista 

velvoitteista. Maksupohjaisissa eläkejärjestelyissä 

konserni suorittaa säännöllisiä eläkemaksuja vakuu-

tusyhtiölle eikä sillä ole laillista tai tosiasiallista vel-

voitetta suorittaa lisämaksuja. Maksut kirjataan 

kuluksi sitä mukaa, kun ne maksetaan vakuutusyhti-

öille, ja vakuutusyhtiöt ja muut laitokset ottavat jär-

jestelyihin perustuvat velvoitteet vastattavikseen.

Milj. € Emoyhtiö

Osingot ja voitto-osuudet tytär- ja  
osakkuusyhtiöissä 2015 2014

Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet 7,4 10,9

Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet 1,2 1,2

Saadut osingot ja voitto-osuudet yhteensä 8,6 12,1

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Henkilöstökulut 2015 2014 2015 2014

Palkat ja palkkiot -103,6 -105,3 -95,5 -96,5

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -16,9 -17,7 -15,4 -16,1

Henkilösivukulut -5,3 -5,7 -4,9 -5,2

Muut -11,5 -12,1 -10,9 -11,5

Henkilöstökulut yhteensä -137,3 -140,7 -126,8 -129,4

Milj. €
Palkat ja palkkiot, 2015

Konserni Emoyhtiö

Kiinteät 
palkat

Muuttuvat 
palkkiot (*)

Kiinteät 
palkat

Muuttuvat 
palkkiot (*)

Ylin johto 1,3 0,7 0,5 0,4

Riskinottajat 19,4 4,1 17,8 4,0

Muu henkilöstö 76,1 6,2 70,2 6,1

Riskinottajien lukumäärä konsernissa on 205 henkilöä ja emoyhtiössä 186 henkilöä.

Milj. €
Palkat ja palkkiot, 2014

Konserni Emoyhtiö

Kiinteät 
palkat

Muuttuvat 
palkkiot (*)

Kiinteät 
palkat

Muuttuvat 
palkkiot (*)

Ylin johto 1,0 0,2 0,4 0,1

Riskinottajat 9,0 2,3 8,5 2,3

Muu henkilöstö 90,2 7,2 82,7 7,0

Riskinottajien lukumäärä konsernissa on 92 henkilöä ja emoyhtiössä 82 henkilöä.
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Milj. € Konserni Emoyhtiö
(*) Muuttuvat palkkiot 2015 2014 2015 2014

Käteispalkkiot 8,1 8,8 7,8 8,5

Osakesidonnaiset palkkiot 2,9 0,9 2,7 0,8

Muut palkkiot - - - -

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Lykätyt palkat ja palkkiot (käteinen) 2015 2014 2015 2014

Tilikauden aikana myönnetyt, joiden maksua lykätty 7,1 7,3 6,7 6,9

Tilikauden aikana maksetut, joihin oikeus myönnetty aikaisemmilla kausilla 7,1 6,5 6,8 6,2

Konserni noudattaa irtisanomiskorvausten maksamisessa 

voimassa olevan lainsäädännön mukaisia korvauksia.

Konserni on tilikauden aikana maksanut uusille työnteki-

jöille aloitusrahoja yhteensä 105 000 euroa (2 kpl). 

Raha- ja eläkepaketteja on maksettu tilikauden aikana 

yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (29 kpl).

Johtoon kuuluvat avainhenkilöt

Danske Bank Oyj -konsernin johtoon kuuluvia avainhenki-

löitä ovat Danske Bank Oyj:n hallituksen jäsenet, toimi-

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle  

kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät 

TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut 

maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.

Konserni Emoyhtiö

Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio 2015 2014 2015 2014

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1,7 1,1 0,6 0,5

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,4 0,4 0,3 0,3

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 0,2 0,2 0,1 0,1

Yhteensä 2,4 1,6 1,1 0,8

Konserni Emoyhtiö

2015 2014 2015 2014

Henkilöstön lukumäärä Keskimääräinen lukumäärä Keskimääräinen lukumäärä

Kokoaikainen henkilöstö 1 679 1 743 1 541 1 596

Osa-aikainen henkilöstö 99 114 88 105

Määräaikainen henkilöstö 228 240 218 229

Yhteensä 2 006 2 097 1 847 1 930

tusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden toi-

mitusjohtajat.

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon 

pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tili-

kaudelle kirjatut palkkiot. Palkkiot määräytyvät konserni-

tasoisten ehtojen perusteella. Danske Bank maksaa  

palk kioista omien avainhenkilöidensä osuuden.

(1 000 €)

Johdon palkat ja palkkiot 2015

Toimitusjohtaja (Danske Bank Oyj) 1.1.–31.12.2015 Risto Tornivaara 520,2

Toimitusjohtajan sijainen (Danske Bank Oyj) 1.1.–31.12.2015 Kenneth Kaarnimo 358,2

Toimitusjohtaja (Danske Finance Oy) 1.1.–31.12.2015 Kari Tähtelä 469,8

Toimitusjohtaja (Danske Invest Rahastoyhtiö Oy) 1.1.–30.4.2015 Aku Leijala 164,0

Toimitusjohtaja (Danske Invest Rahastoyhtiö Oy) 1.5.–31.12.2015 Janne Hirvonen 109,2

Toimitusjohtaja (Kiinteistömaailma Oy) 1.1.–7.11.2015 Seppo Hämäläinen 242,1

Toimitusjohtaja (Kiinteistömaailma Oy) 7.5.–31.12.2015 Erkki Heikkinen 120,9
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Hallituksen jäsenet

Danske Bank Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin palkki-

oita yhteensä 80 000 euroa. Danske Bank Oyj:n hallituk-

sen jäsenille, jotkat ovat konsernin henkilökuntaa, ei mak-

seta erillistä palkkiota hallituksen jäsenen tehtävästä.

Eläkesitoumukset

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus on 

60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Varatoimitus-

johtajan eläkeikä on lakisääteinen.

Milj. €

Johdon lainat ja taseen ulkopuoliset 
sitoumukset Konserni Emoyhtiö

1.1.2015 1,4 0,7

Lisäykset 1,0 0,0

Vähennykset -0,2 -0,1

31.12.2015 2,2 0,7

Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja läheiset perheenjäse-

net sekä johtoon kuuluvien avainhenkilöiden määräys- ja 

vaikutusvaltayhtiöt

Johdon lainoista peritty vuotuinen korko on työsuhdelai-

nalta edellytetyn koron suuruinen. Myös muut ehdot vas-

taavat konsernissa vahvistettuja työsuhdelainan ehtoja. 

Lainoista on saatu vakuus. Määräys- ja vaikutusvalta-

yhtiöille myönnettyjen lainojen ehdot vastaavat muiden 

yrityslainojen ehtoja.

7. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Tulospalkkiot kirjataan kuluina sille kaudelle, jolla ne 

syntyvät. Osa vuoden tulospalkkioista maksetaan osa-

keoptioina (vuoteen 2008 asti) ja ehdollisina osak-

keina. Vuoteen 2008 saakka konserni tarjosi ylim-

mälle johdolle ja johdolle kannustinjärjestelmää, johon 

kuului osakeoptioita ja ehdollisia osakkeita. Tarjotut 

kannustimet määriteltiin henkilökohtaisen menestyk-

sen, tilikauden tuloksen ja muiden arvoa tuottavien 

tekijöiden perusteella. Optiot ja osakkeet myönnettiin 

ansaintavuotta seuraavan vuoden ensimmäisellä  

neljänneksellä.

Osakeperusteisten maksujen myöntämispäivän käypä 

arvo jaksotetaan sille palvelusajalle, joka ehdoitta 

oikeuttaa työntekijän saamaan maksun. Optioiden 

perusarvo kirjataan kuluiksi sille vuodelle, jona osake-

perusteiset maksut on ansaittu, kun taas option aika-

arvo jaksotetaan jäljellä olevalle palvelusajalle. Kulut 

netotetaan omaa pääomaa vastaan. Sitä seuraavia 

käyvän arvon muutoksia ei kirjata tuloslaskelmaan.

Osakeoptiot - optio-ohjelmat 2007A ja 2008A

Myönnetyt optiot antavat oikeuden merkitä Danske Bank 

A/S:n osakkeita kolmesta seitsemään vuoden kuluessa 

myöntöpäivästä, edellyttäen, lukuunottamatta eläkkeelle 

jäämistä, että työntekijä ei ole irtisanoutunut konser-

nista. Optio-ohjelma 2007A:n merkintäaika on 1.4.2007–

1.4.2014 ja optio-ohjelma 2008A:n merkintäaika on 

1.4.2008–1.4.2015. Optioiden merkintähinta lasketaan 

Danske Bank A/S:n osakkeen keskiarvohintana vuosiker-

tomuksen julkaisun jälkeiseltä 20 tanskalaiselta pörssi-

päivältä lisättynä 10 %:lla.

Osakeoptioiden perusarvo kirjataan kuluksi niiden ansain-

tavuotena ja aika-arvo jaksotetaan jäljellä olevalle ajalle, 

joka on oikeuden myöntämisestä lunastusajan alkuun eli 

viidelle vuodelle.

Ehdolliset osakkeet - ohjelma 2008

Ehdolliset osakkeet ovat lunastettavissa viiden vuoden 

kuluttua myöntämispäivästä lähtien, edellyttäen, lukuun-

ottamatta eläkkeelle jäämistä, ettei työntekijä ole irtisa-

noutunut Danske Bank -konsernista. Lisäksi oikeudet 

ansattuihin osakkeisiin ovat lunastettavissa vain, jos koko 

konserni ja työntekijän osasto täyttää tietyt tulostavoit-

teet seuraavan viiden vuoden aikana. Oikeus ostaa Danske 

Bank A/S:n osakkeita ehdollisen osakeohjelman kautta 

myönnetään osana vuotuista kokonaisbonusta.
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Ehdollisten osakkeiden käypä arvo lasketaan osakkeen 

hinta vähennettynä työntekijän tekemällä maksulla.

Ehdollisten osakkeiden perusarvo kirjataan kuluksi niiden 

myöntämisvuotena ja aika-arvo jaksotetaan jäljellä ole-

valle ajalle, joka on oikeuden myöntämisestä lunastusajan 

alkuun eli viidelle vuodelle.

Vuodesta 2010 lähtien Danske Bank Oyj -konserni on 

myöntänyt oikeuksia ehdollisiin osakkeisiin ylimmälle  

johdolle ja johdolle osana muuttuvaa palkitsemista.

Konserni
Osakeoptiot 

Määrä Käypä arvo (Milj. €)

Ylin johto Johto Yhteensä
Merkintähinta 

(EUR)
Liikkeeseen-

lasku hetkellä
Vuoden 2015 

lopussa

Myönnetty v. 2007

2014, alussa 27 014 143 770 170 784 36,11 0,7 0,0

Toteutetut 2014

Menetetyt 2014 27 014 143 770 170 784

Muut muutokset 2014

2014, lopussa 0 0 0 0,0 0,0

Toteutetut 2015

Menetetyt 2015

Muut muutokset 2015

2015, lopussa 0 0 0 0,0 0,0

Myönnetty v. 2008

2014, alussa 44 290 48 630 92 920 24,28 0,3 0,0

Toteutetut 2014

Menetetyt 2014

Muut muutokset 2014 8 572 0 8 572

2014, lopussa 52 862 48 630 101 492 24,33 0,3 0,0

Toteutetut 2015

Menetetyt 2015 52 862 48 630 101 492

Muut muutokset 2015

2015, lopussa 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Emoyhtiön osalta ei esitetä erillistä osakeoptioiden tau-

lukkoa, sillä luvuissa ei ole olennaista eroa konsernin  

taulukkoon. Konsernin luvuissa on mukana vain kolme 

henkilöä, jotka eivät työskentele emoyhtiössä vaan tytär-

yhtiössä. Heidän yhteenlaskettu osakeosakeoptioiden 

määrä vuoden 2015 aikana oli 17 144 (56 354).
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Konserni
Ehdolliset osakkeet

Määrä Käypä arvo (Milj. €)

Ylin johto Johto Yhteensä
Työntekijöiden  

maksama hinta (EUR)
Liikkeeseen-

lasku hetkellä
Vuoden 2015 

lopussa

Myönnetty v. 2011

2014, alussa 0 20 514 20 514 0,15 0,3 0,3

Ansaintaehdot täyttyneet 

2014 -20 514 -20 514 0,16

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2014

2014, lopussa 0 0 0 0,0 0,0

Ansaintaehdot täyttyneet 

2015

Kaudella toteutetut

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2015

2015, lopussa 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Myönnetty v. 2012 

2014, alussa 3 650 81 649 85 299 0,12 1,0 1,4

Kaudella toteutetut

Kaudella menetetyt -2 122 -2 122

Muut muutokset 2014 5 027 -1 224 3 803

2014, lopussa 8 677 78 303 86 980 0,12 1,1 1,9

Ansaintaehdot täyttyneet 

2015

Kaudella toteutetut 8 677 78 303 86 980

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2015

2015, lopussa 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Myönnetty v. 2013

2014, alussa 27 707 77 024 104 731 0,14 1,5 1,7

Kaudella myönnetyt

Kaudella toteutetut -2 466 -4 846 -7 312 0,15

Kaudella menetetyt -1 047 -1 047

Muut muutokset 2014 1 477 23 632 25 109

2014, lopussa 26 718 94 763 121 481 0,15 1,7 2,7

Ansaintaehdot täyttyneet 

2015

Kaudella toteutetut -3 453 -6 649 -10 102 0,15

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2015

2014, lopussa 23 265 88 114 111 379 0,15 1,6 2,7

Myönnetty v. 2014

2014, alussa 0 0 0

Kaudella myönnetyt 0 31 600 31 600 0,18 0,6 0,7

Kaudella toteutetut

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2014

2014, lopussa 0 31 600 31 600 0,18 0,6 0,7

Ansaintaehdot täyttyneet 

2015

Kaudella toteutetut

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2015 -550 -550 0,19

2014, lopussa 0 31 050 31 050 0,19 0,6 0,8

Myönnetty v. 2015

2015, alussa 0 0 0

Kaudella myönnetyt 1 771 35 278 37 049 0,23

Kaudella toteutetut

Kaudella menetetyt

Muut muutokset 2015

2015, lopussa 1 771 35 278 37 049 0,23 0,8 0,9
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Liite 2: Ehdolliset osakkeet: Käyvän arvon laskenta ehdollisille osakkeille 31.12.2015

Osakkeen hinta
myöntöpäivänä

(DKK)

Osakkeen hinta 
vuoden alussa 

(DKK) EUR: DKK

Osakkeen hinta
myöntöpäivänä

(EUR)

Osakkeen hinta 
vuoden lopussa 

(EUR)

Myönnetty v. 2011 124,68  183,5 7,4625 16,71 24,59

Myönnetty v. 2012 91,74  183,5 7,4625 12,29 24,59

Myönnetty v. 2013 106,76  183,5 7,4625 14,31 24,59

Myönnetty v. 2014 135,52  183,5 7,4625 18,16 24,59

Myönnetty v. 2015 167,98  183,5 7,4625 22,51 24,59

Ehdolliset osakkeet: Käyvän arvon laskenta ehdollisille osakkeille 31.12.2014

Osakkeen hinta
myöntöpäivänä

(DKK)

Osakkeen hinta 
vuoden alussa 

(DKK) EUR: DKK

Osakkeen hinta
myöntöpäivänä

(EUR)

Osakkeen hinta 
vuoden lopussa 

(EUR)

Myönnetty v. 2011 124,68 167,4 7,4436 16,75 22,49

Myönnetty v. 2012 91,74 167,4 7,4436 12,32 22,49

Myönnetty v. 2013 106,76 167,4 7,4436 14,34 22,49

Myönnetty v. 2014 135,52 167,4 7,4436 18,21 22,49

Emoyhtiön osalta ei esitetä erillistä ehdollisten osakkei-

den taulukkoa, sillä luvuissa ei ole olennaista eroa kon-

sernin taulukkoon. Konsernin luvuissa on mukana vain 

kolme henkilöä, jotka eivät työskentele emoyhtiössä vaan 

tytäryhtiössä. Heidän yhteenlaskettu ehdollisten osakkei-

den määrä vuoden 2015 lopussa on 8 966 (12 708).

Liite 1: Osakeoptiot: Käypä arvo euroiksi muutettuna 31.12.2015

FV (DKK) EUR : DKK FV (EUR)

2008 0,00 0,00 0,00

Osakeoptiot: Käypä arvo euroiksi muutettuna 31.12.2014

FV (DKK) EUR : DKK FV (EUR)

2008 0,19 7,44 0,03
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8. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poisto-

jen ja arvonalentumisten lisäksi konserni kirjaa 

kuluiksi leasingsopimusten päätyttyä myytyjen 

leasingkohteiden kirjanpitoarvon.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Liiketoiminnan muut kulut 2015 2014 2015 2014

Tietohallintokulut -47,7 -49,8 -43,9 -46,3

Muut henkilöstökulut -2,5 -2,6 -2,1 -2,2

Markkinointikulut -9,3 -9,2 -9,0 -8,5

Posti- ja puhelinkulut -8,1 -9,2 -7,8 -8,9

Vuokrat -30,3 -32,4 -30,2 -32,1

Muut -111,8 -119,9 -105,8 -114,3

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -209,7 -223,2 -198,8 -212,4

Poistot ja arvonalentumiset

Leasingtoiminnan poistot - -0,4 - -

Muut -5,5 -8,7 -4,9 -8,2

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -5,5 -9,1 -4,9 -8,2

Liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumiset yhteensä -215,2 -232,3 -203,8 -220,5
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Rahoitusvakausviraston maksut

Rahoitusvakausvirasto hallinnoi rahoitusvakausrahas-

toa. Se koostuu kahdesta erillisestä rahastosta: talle-

tussuojarahastosta ja kriisinratkaisurahastosta.

Talletussuojarahasto

Talletussuojarahastoa kartutetaan talletuspankeilta 

kerättävillä talletussuojamaksuilla, jotka määräytyvät 

kunkin pankin korvattavien talletusten määrän sekä 

riskitason perusteella. Rahastoa alettiin kerryttää 

kesällä 2015. Sen tavoitetaso on nykytiedoin arvioi-

tuna noin 600 milj. euroa (0,8 prosenttia korvattavista 

talletuksista), joka on tarkoitus saavuttaa vuoden 

2024 loppuun mennessä. Rahaston nykyinen koko on 

noin 60 milj. euroa.

Suomessa talletuspankit ovat kartuttaneet talletus-

suojarahastoa jo vuodesta 1998 lähtien. Vuoden 2014 

lopussa tämän Vanhan Talletussuojarahaston (VTS 

Rahasto) taseen koko oli 1051 milj. euroa. Lainsäädän-

nön mukaan VTS Rahaston varoja siirretään asteittain 

Talletussuojarahastoon. Käytännössä VTS Rahasto 

huolehtii jäsenpankeilleen määrättävistä talletussuo-

jamaksuista siinä suhteessa kuin kukin jäsenpankki on 

vuosien kuluessa kartuttanut VTS Rahastoa.

Kriisinratkaisurahasto

Vakausmaksuilla kartutetaan kriisinratkaisurahastoa. 

Maksuvelvollisia ovat kaikki luottolaitokset sekä ne 

sijoituspalveluyritykset, jotka kuuluvat kriisinratkaisu-

lainsäädännön soveltamisalaan. Maksut määräytyvät 

kunkin maksuvelvollisen koon sekä sen liiketoiminnan 

sisältämien riskien mukaan.

Vuonna 2015 Rahoitusvakausvirasto määritti vakaus-

maksut luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille. 

Vakausmaksujen kansallisesti määräytynyt yhteis-

määrä oli 76,3 milj. euroa, mikä vastasi 0,1 prosenttia 

korvattavien talletusten määrästä. Vakausmaksut ker-

ryttävät ensin kotimaista Kriisinratkaisurahastoa, 

mutta luottolaitosten maksut - eli pääosa maksuista 

- siirretään vuoden 2016 alussa Yhteiseen kriisinrat-

kaisurahastoon. Talletuspankkien osalta vakausmak-

suista hyvitetään vuosina 2013–2014 kerätyn pankki-

veron tuottoja pankkikohtaisesti.

Vuodesta 2016 alkaen luottolaitosten vakausmaksut 

määräytyvät pankkiunionin tasolla ja ne laskee SRB 

(Single Resolution Board). Pankkiunionissa siirrytään 

asteittain yhteiseen kriisinratkaisurahaston tavoite-

tasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaistoimijoilta 

vuosittain kerättävien vakausmaksujen määrä riippuu 

kasvavassa määrin korvattavien talletusten määrästä 

koko pankkiunionissa, ei vain Suomessa. Tämä johtaa 

suomalaisten luottolaitosten vakausmaksujen nousuun, 

sillä suhteessa pankkien taseiden kokoon pankkiunio-

niin osallistuvissa maissa on keskimäärin enemmän 

korvattavia talletuksia kuin Suomessa. On huomatta-

vaa, että vuodesta 2016 lähtien kunkin suomalaisen 

luottolaitoksen riskien taso määräytyy suhteessa kaik-

kiin pankkiunionissa toimiviin pankkeihin.

9. TILINTARKASTUSPALKKIOT JA RAHOITUSVAKAUSVIRASTON MAKSUT

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Tilintarkastuspalkkiot

Tilintarkastus -0,2 -0,2 -0,1 -0,1

Muut tilintarkastukseen liittyvät palkkiot 0,0 0,0 0,0 0,0

Veroneuvonta 0,0 0,0 - 0,0

Muut palvelut - 0,0 - 0,0

Tilintarkastuspalkkiot yhteensä -0,2 -0,3 -0,1 -0,2



 DANSKE BANK OYJ / TILINPÄ ÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 39

10. ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA 
JA MUISTA SAAMISISTA
Lainojen ja saamisten arvonalentumiskirjauksiin 

sisältyy tappiot ja arvonalentumiskirjaukset lainoista 

ja saamisista, saamiset luottolaitoksilta ja takaukset 

sekä käypään arvoon arvostettujen lainojen luottoris-

kin käyvän arvon muutokset.

Erään sisältyy myös järjestämättömien lainasaamis-

ten vuoksi haltuun otetun omaisuuden arvonalentumis- 

 

 

kirjaukset ja aineellisten hyödykkeiden ja konsernin 

haltuunsa ottamien yritysten toteutuneet myyntivoi-

tot ja -tappiot, mikäli haltuun otetut varat täyttävät 

myytävissä olevien rahoitusvarojen kriteerit. Samoin 

tätä seuraavat arvonmuutokset sellaisten konsernin 

haltuunsa ottamien varojen osalta, joita se ei aio 

myydä seuraavien 12 kuukauden aikana, kirjataan  

lainojen ja saamisten arvonalentumisiksi.

Milj. €
Konserni 2015

Sopimuskohtai-
set arvonalen-

tumistappiot

Ryhmäkohtaiset 
arvonalen- 

tumistappiot Palautukset Yhteensä

Saamisista luottolaitoksilta -

Saamisista asiakkailta

-arvonalentumiset -50,2 -4,6 -54,8

-luottotappiot -33,6 9,9 -23,7

-peruutukset 67,9 67,9

Konserniosakkeista ja -osuuksista -

Takauksista ja muista taseen ulkopuolisista eristä

-arvonalentumiset -1,0 -1,0 -2,1

-luottotappiot -

-peruutukset -

Yhteensä 1–12/2015 -16,9 -5,7 9,9 -12,6

2014

Saamisista luottolaitoksilta -

Saamisista asiakkailta

-arvonalentumiset -59,4 -59,4

-luottotappiot -36,9 21,9 -15,0

-peruutukset 57,3 1,3 58,5

Konserniosakkeista ja -osuuksista -

Takauksista ja muista taseen ulkopuolisista eristä

-arvonalentumiset -0,8 -0,1 -0,9

-luottotappiot -

-peruutukset -

Yhteensä 1–12/2014 -39,8 1,2 21,9 -16,7

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Rahoitusvakausviraston maksut

Talletussuojamaksut 1) -5,8 -5,3 -5,8 -5,3

Vakausmaksut 2) -3,0 - -3,0 -

Hallintomaksut -0,2 - -0,2 -

Rahoitusvakausviraston maksut yhteensä -9,0 -5,3 -9,0 -5,3

1) Danske Bank Oyj:n talletussuojamaksu vuodelta 2015 oli 5 801 792 euroa. Vanha talletussuojarahasto (VTR Rahasto) maksoi koko maksun uudelle 

Rahoitusvakausvirastolle. Arvio on, että pankin osuus VTR Rahaston talletussuojamaksuista riittää kattamaan tulevat maksut aina vuoteen 2024 saakka.

2) Danske Bank Oyj:n vakausmaksun määrä vuodelle 2015 oli 3 043 951,28 euroa. Pankin vuosina 2013–2014 maksama pankkivero riitti kattamaan vuodelle 2015 

määrätyn vakausmaksun täysimääräisesti. Arvio on, että pankkivero riittää kattamaan vakausmaksun täysimääräisesti vielä vuosien 2016–2018 osalta.
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Milj. €
Emoyhtiö 2015

Sopimuskohtai-
set arvonalen-

tumistappiot

Ryhmäkohtaiset 
arvonalen- 

tumistappiot Palautukset Yhteensä

Saamisista luottolaitoksilta -

Saamisista asiakkailta

-arvonalentumiset -41,8 -4,6 -46,4

-luottotappiot -31,8 9,7 -22,1

-peruutukset 60,4 60,4

Konserniosakkeista ja -osuuksista -

Takauksista ja muista taseen ulkopuolisista eristä

-arvonalentumiset -1,0 -1,0 -2,1

-luottotappiot -

-peruutukset -

Yhteensä 1–12/2015 -14,3 -5,6 9,7 -10,1

2014

Saamisista luottolaitoksilta -

Saamisista asiakkailta

-arvonalentumiset -53,3 -53,3

-luottotappiot -31,5 21,3 -10,2

-peruutukset 46,2 1,3 47,5

Konserniosakkeista ja -osuuksista -

Takauksista ja muista taseen ulkopuolisista eristä

-arvonalentumiset -0,8 -0,1 -0,9

-luottotappiot -

-peruutukset -

Yhteensä 1–12/2014 -39,4 1,2 21,3 -16,8

11. VEROT

Arvioidut tuloverot ja laskennalliset verot tilivuo-

den voitosta sekä aikaisempien vuosien verojen 

oikaisut huomioidaan tuloslaskelmassa. Tulovero 

lasketaan voimassa olevan tuloverokannan  

mukaisesti. 

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -44,9 -42,2 -38,1 -40,2

Edellisten tilikausien verot -2,3 0,5 -0,3 0,9

Laskennalliset verot 3,4 -2,7 3,4 2,1

Tilikauden verot yhteensä -43,8 -44,4 -35,0 -37,1

Efektiivinen veroaste 20,89 % 18,87 %

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 20 %  
(20 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma

Tulos ennen veroja 209,5 213,7 185,5 189,6

Verot laskettuna kotimaan verokannalla -41,9 -42,7 -37,1 -37,9

Verovapaat tulot 0,3 1,8 2,6 4,1

Osakkuusyhtiöiden nettotulos 0,3 0,2 - -

Vähennyskelvottomat kulut -0,2 -4,2 -0,2 -4,2

Verot aikaisemmilta tilikausilta -2,3 0,5 -0,3 0,9

Verot tuloslaskelmassa -43,8 -44,4 -35,0 -37,1
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12. RAHOITUSINSTRUMENTTIEN JA MUIDEN KUIN RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

Konserni Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat varat

 
Milj. €
Varat 2015

Luotot ja
muut

saamiset

Erä-
päivään

asti
pidettävät

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa-

pidettävät

Määritetty 
arvostetta-
vaksi tulos-

vaikuttei-
sesti

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt

johdannais-
sopimukset

Muut 
kuin

rahoitus-
varat Yhteensä

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 3 584,2 3 584,2

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 2 260,1 2 260,1

Kaupankäyntivarat

Saamistodistukset 1 529,7 1 529,7

Osakkeet ja osuudet 72,5 72,5

Johdannaissopimukset 2 347,2 353,3 2 700,5

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 199,7 199,7

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 818,8 19 818,8

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 8,0 8,0

Sijoitukset tytäryhtiöissä

Aineettomat hyödykkeet 1,6 1,6

Aineelliset hyödykkeet 7,5 7,5

Verosaamiset 18,2 18,2

Muut varat 112,1 112,1

Yhteensä 31.12.2015 25 663,1 199,7 3 949,4 - 353,3 147,4 30 312,9

Varat 2014

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 1 060,1 1 060,1

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 4 626,4 4 626,4

Kaupankäyntivarat

Saamistodistukset 1 009,3 1 009,3

Osakkeet ja osuudet 89,8 89,8

Johdannaissopimukset 3 068,8 472,4 3 541,2

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 201,8 19 201,8

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 7,7 7,7

Sijoitukset tytäryhtiöissä

Aineettomat hyödykkeet 1,9 1,9

Aineelliset hyödykkeet 10,1 10,1

Verosaamiset 8,0 8,0

Muut varat 135,6 135,6

Yhteensä 31.12.2014 24 888,3 - 4 167,9 - 472,4 163,2 29 691,8
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Konserni Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti  

kirjattavat velat

 
Milj. €
Velat 2015

Jaksotet-
tuun 

hankinta-
menoon

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa

pidettävät

Määritetty
arvostetta-
vaksi tulos-

vaikuttei-
sesti

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt

johdannais-
sopimukset

Muut 
kuin

rahoitus-
velat Yhteensä

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 1 956,6 1 956,6

Johdannaissopimukset ja muut 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 2 401,3 46,9 2 448,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat

-> Sijoitustodistukset 476,7 476,7

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle 18 115,3 18 115,3

Liikkeeseen lasketut velkakirjat

-> Joukkovelkakirjalainat 4 332,2 4 332,2

Verovelat 5,1 5,1

Muut velat 344,4 344,4

Velat, joilla on huonompi etuoikeus 119,1 119,1

Yhteensä 31.12.2015 24 523,1 2 401,3 476,7 46,9 349,5 27 797,6

Velat 2014

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 2 480,5 2 480,5

Johdannaissopimukset ja muut 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 3 197,8 112,3 3 310,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat

-> Sijoitustodistukset 717,8 717,8

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle 15 734,3 15 734,3

Liikkeeseen lasketut velkakirjat

-> Joukkovelkakirjalainat 4 407,0 4 407,0

Verovelat 13,2 13,2

Muut velat 405,0 405,0

Velat, joilla on huonompi etuoikeus 121,6 121,6

Yhteensä 31.12.2014 22 743,4 3 197,8 717,8 112,3 418,1 27 189,4
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Emoyhtiö Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat varat

 
Milj. €
Varat 2015

Luotot ja
muut

saamiset

Erä-
päivään

asti
pidettävät

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa

pidettävät

Määritetty
arvostetta-
vaksi tulos-

vaikuttei-
sesti

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdan-
naissopi-

mukset

Muut 
kuin

rahoitus-
varat Yhteensä

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 3 584,2 3 584,2

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 2 259,2 2 259,2

Kaupankäyntivarat

Saamistodistukset 1 529,7 1 529,7

Osakkeet ja osuudet 70,6 70,6

Johdannaissopimukset 2 347,2 353,3 2 700,5

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 199,7 199,7

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 699,0 19 699,0

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 5,1 5,1

Sijoitukset tytäryhtiöissä 137,6 137,6

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 7,4 7,4

Verosaamiset 15,8 15,8

Muut varat 100,7 100,7

Yhteensä 31.12.2015 25 542,4 199,7 3 947,5 - 353,3 266,5 30 309,4

Varat 2014

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 1 060,1 1 060,1

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 4 625,5 4 625,5

Kaupankäyntivarat

Saamistodistukset 1 009,3 1 009,3

Osakkeet ja osuudet 88,8 88,8

Johdannaissopimukset 3 068,8 472,4 3 541,2

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 155,6 19 155,6

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 5,1 5,1

Sijoitukset tytäryhtiöissä 137,6 137,6

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 10,0 10,0

Verosaamiset 3,6 3,6

Muut varat 124,2 124,2

Yhteensä 31.12.2014 24 841,2 - 4 166,8 - 472,4 280,4 29 760,8
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Emoyhtiö Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti  

kirjattavat velat

 
Milj. €
Velat 2015

Jaksotet-
tuun

hankinta-
menoon

Kaupan-
käyntitarkoi-

tuksessa
pidettävät

Määritetty 
arvostetta-
vaksi tulos-

vaikuttei-
sesti

Suojaustar-
koituksessa 

tehdyt 
johdannais-
sopimukset

Muut kuin 
rahoitus-

velat Yhteensä

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 1 956,5 1 956,5

Johdannaissopimukset ja muut 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 2 401,3 46,9 2 448,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat

-> Sijoitustodistukset 476,7 476,7

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle 18 217,7 18 217,7

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 

-> Joukkovelkakirjalainat 4 332,2 4 332,2

Verovelat 1,5 1,5

Muut velat 312,0 312,0

Velat, joilla on huonompi etuoikeus 119,1 119,1

Yhteensä 31.12.2015 24 625,5 2 401,3 476,7 46,9 313,5 27 864,0

Velat 2014

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 2 454,2 2 454,2

Johdannaissopimukset ja muut 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 3 197,8 112,3 3 310,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat

-> Sijoitustodistukset 717,8 717,8

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle 15 919,6 15 919,6

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 

-> Joukkovelkakirjalainat 4 407,0 4 407,0

Verovelat 12,3 12,3

Muut velat 370,7 370,7

Velat, joilla on huonompi etuoikeus 121,6 121,6

Yhteensä 31.12.2014 22 902,4 3 197,8 717,8 112,3 383,1 27 313,3
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13. TASEEN MATURITEETTIJAKAUMA

Tase-erät on esitetty likviditeettijärjestyksessä. 

Allaolevassa taulukossa tase-erät on esitetty sen 

mukaan oletetaanko niiden erääntyvän seuraavan 

vuoden aikana (current) vai yli vuoden päästä 

(non-current).

2015 Konserni Emoyhtiö

Milj. € Yhteensä < 1 vuosi > 1 vuosi Yhteensä < 1 vuosi > 1 vuosi

Varat

Käteiset varat 3 584,2 3 584,2 - 3 584,2 3 584,2 -

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 2 260,1 2 250,5 9,6 2 259,2 2 249,8 9,5

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 302,7 1 203,4 3 099,3 4 300,8 1 201,5 3 099,3

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 199,7 - 199,7 199,7 - 199,7

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 818,8 2 734,4 17 084,4 19 699,0 3 453,1 16 245,8

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 8,0 - 8,0 5,1 - 5,1

Sijoitukset tytäryhtiöissä - - - 137,6 - 137,6

Aineettomat hyödykkeet 1,6 - 1,6 - - -

Aineelliset hyödykkeet 7,5 - 7,5 7,4 - 7,4

Verosaamiset 18,2 18,2 - 15,8 15,8 -

Muut saamiset 112,1 112,1 - 100,7 100,7 -

Yhteensä 30 313,0 9 902,8 20 410,1 30 309,5 10 605,1 19 704,4

Velat

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 1 956,6 1 595,6 361,0 1 956,5 1 595,5 361,0

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät velat 2 448,2 938,1 1 510,1 2 448,2 938,1 1 510,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 476,7 476,7 - 476,7 476,7 -

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 18 115,3 230,4 17 884,9 18 217,7 230,4 17 987,3

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 332,2 1 263,0 3 069,2 4 332,2 1 263,0 3 069,2

Verovelat 5,1 5,1 - 1,5 1,5 -

Muut velat 344,4 344,4 - 312,0 312,0 -

Velat joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 119,1 - 119,1 119,1 - 119,1

Yhteensä 27 797,6 4 853,3 22 944,2 27 864,0 4 817,3 23 046,7
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2014 Konserni Emoyhtiö

Milj. € Yhteensä < 1 vuosi > 1 vuosi Yhteensä < 1 vuosi > 1 vuosi

Varat

Käteiset varat 1 060,1 1 060,1 - 1 060,1 1 060,1 -

Lainat ja muut saamiset luottolaitoksilta 4 626,4 4 562,2 64,2 4 625,5 4 561,3 64,2

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 640,2 1 870,0 2 770,3 4 639,2 1 870,0 2 769,3

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat - - - - - -

Lainat ja muut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 19 201,8 3 787,5 15 414,4 19 155,6 3 834,9 15 320,7

Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 7,7 - 7,7 5,1 - 5,1

Sijoitukset tytäryhtiöissä - - - 137,6 - 137,6

Aineettomat hyödykkeet 1,9 - 1,9 - - -

Aineelliset hyödykkeet 10,1 - 10,1 10,0 - 10,0

Verosaamiset 8,0 8,0 - 3,6 3,6 -

Muut varat 135,6 135,6 - 124,2 124,2 -

Yhteensä 29 691,8 11 423,3 18 268,5 29 760,8 11 454,0 18 306,8

Velat

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 2 480,5 2 040,0 440,5 2 454,2 2 013,7 440,5

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät velat 3 310,1 1 410,3 1 899,8 3 310,1 1 410,3 1 899,8

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 717,8 717,8 - 717,8 717,8 -

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 15 734,3 409,9 15 324,5 15 919,6 595,1 15 324,5

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 407,0 1 024,3 3 382,7 4 407,0 1 024,3 3 382,7

Verovelat 13,2 13,2 - 12,3 12,3 -

Muut velat 405,0 405,0 - 370,7 370,7 -

Velat joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 121,6 - 121,6 121,6 - 121,6

Yhteensä 27 189,4 6 020,4 21 169,0 27 313,3 6 144,2 21 169,0

Erääntyneiden rahoitusvarojen ikäjakauma, netto Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Erääntyneet saamiset 30–90 päivää 43,6 48,9 28,0 32,8

Saamiset, jotka todennäköisesti jäävät maksamatta 194,0 175,4 182,9 169,0

Järjestämättömät saamiset 90–180 päivää 27,7 36,8 25,1 33,9

Järjestämättömät saamiset 180 päivää - 1 vuosi 46,4 49,2 43,7 47,6

Järjestämättömät saamiset > 1 vuosi 103,6 83,4 102,8 82,3

Saamiset, joihin liittyy lainanhoitojousto, brutto 274,2 116,3 265,3 114,7

Määräaikaistalletukset ja vaadittaessa maksettavat tal-

letukset sisältyvät velkoihin yleisölle ja julkisyhteisöille. 

Määräaikaistalletukset on esitetty sopimuksen mukai-

sessa, jäljellä olevassa maturiteettiluokassa. Vaaditta-

essa maksettavilla talletuksilla on lyhyt sopimuksen 

mukainen maturiteetti, mutta ne luokitellaan pysyväm-

mäksi rahoituslähteeksi, jonka odotettu maturiteetti on 

yli vuoden. 

Johdannaisten maturiteettijakauma löytyy liitetiedosta 17.

Liitetiedon 13 taseen maturiteettijakauma esitystapaa 

on muutettu vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna. 

Uusi esitystapa on oletettu eräpäivä, kun aikaisemmin 

esitystapa perustui sopimuksen mukaiseen maturiteet-

tiin. Vertailukauden luvut on muutettu vastaamaan uutta 

esitystapaa.
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14. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN 
KÄYVÄT ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen käypä arvo määritetään 

aktiivisilla markkinoilla noteerattujen hintojen perus-

teella. Mikäli aktiivinen markkina on olemassa, käypä 

arvo määritetään tilinpäätöshetken viimeisimmän 

markkinahinnan mukaan.

Jos rahoitusinstrumentin hinta noteerataan ei-aktiivi-

silla markkinoilla, konserni määrittelee käyvän arvon 

viimeisimmän markkinatransaktion hinnan perusteella 

ja ottaa käyvän arvon määrityksessä huomioon mark-

kinaolosuhteissa tapahtuneet muutokset, esimerkiksi 

olennaisilta osiltaan samanlaisella instrumentilla, toi-

mivilla markkinoilla tehdyt transaktiot.

Jos aktiivista markkinaa ei ole olemassa, käypä arvo 

standardoiduille ja yksinkertaisille rahoitusinstrumen-

teille, kuten koron- ja valuutanvaihtosopimuksille ja lis-

taamattomille saamistodistuksille, määritetään mark-

kinoilla yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien 

avulla ja käyvän arvon määrittäminen perustuu mark-

kinoilta saatavaan informaatioon. Monimutkaisempien 

instrumenttien, kuten swaption-, korkokatto- ja -floor-

sopimusten sekä muiden OTC-tuotteiden, käypä arvo 

määritetään sisäisillä arvostusmalleilla, jotka perus-

tuvat markkinoilla yleisesti hyväksyttyihin arvostus-

menetelmiin.

Arvostusmenetelmän kautta tehdyt arvostukset ovat 

usein arvioita, koska täsmällisiä arvoja ei voida tehdä 

markkinoilta saatavan informaation perusteella. 

Tämän vuoksi käyvän arvon määrittämisessä voidaan 

käyttää myös lisäparametreja, kuten likviditeetti- ja 

vastapuoliriskitekijöitä.

Jos rahoitusinstrumentin hankintahetkellä rahoitus-

instrumentin arvostusmallilla laskettu arvo ja todelli-

nen kustannus (ns. ensimmäisen päivän voitto tai tap-

pio) eroaa toisistaan muuten kuin transaktiokustan-

nuksista johtuen, konsernin käyttämän arvostusmallin 

parametrit kalibroidaan todellisen kustannuksen 

mukaisiksi.

Rahoitusinstrumentit esitetään taseessa käypään 

arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Yhteenvedossa 

merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista kuva-

taan rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusta-

van mukaan ja perusteet arvostamistavoille.

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

Konserni käyttää arvostusmenetelmiä yleensä OTC-joh-

dannaisille ja listaamattomille kaupankäyntivaroille ja 

-veloille. Pääsääntöisesti käytetyt arvostus- ja arviointi-

menetelmät sisältävät tulevaisuudessa selvitettävien 

transaktioiden hinnoittelun ja johdannaismalleja, joissa 

käytetään nykyarvolaskentaa, luottohinnoittelumalleja ja 

optiomalleja, kuten Black & Scholes -malleja. Listaamat-

tomien osakkeiden arvostus perustuu merkittävästi  

ei-markkinaperusteisiin havaintoihin.

Rahoitusinstrumentit, joiden käypä arvo perustuu mark-

kinoilla noteraattuun hintaan, esitetään luokassa Markki-

noilla noteerattu hinta (taso 1). Rahoitusinstrumentit,  

joiden käypä arvo perustuu merkittävästi markkinaha-

vaintoihin, esitetään luokassa Markkinahavaintoihin 

perustuva (taso 2). Muut rahoitusinstrumentit esitetään 

luokassa Ei markkinahavaintoihin perustuva (taso 3). 

Luokka sisältää listaamattomat osakkeet.

31 joulukuuta 2015 päättyneellä raportointikaudella ei 

tapahtunut siirtymiä tason 1 (Markkinoilla noteraattu 

hinta) ja tason 2 (Markkinahavaintoon perustuva) käyvän 

arvon määritysten välillä tai siirtymiä tasolle/tasolta 3 

(Ei markkinahavaintoon perustuva).
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Milj. €
Konserni 2015

Markkinoilla
noteerattu

hinta

Markkina-
havaintoon

perustuva

Ei markkina-
havaintoon

perustuva Yhteensä

Rahoitusvarat

Kaupankäyntivarat 1 241,3 288,4 72,5 1 602,2

Johdannaissopimukset 19,6 2 570,1 110,9 2 700,5

Yhteensä 1 260,8 2 858,5 183,4 4 302,7

Rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 476,7 - 476,7

Johdannaissopimukset 119,8 2 213,3 115,1 2 448,2

Yhteensä 119,8 2 690,0 115,1 2 924,9

2014

Rahoitusvarat

Kaupankäyntivarat 989,6 80,6 28,8 1 099,0

Johdannaissopimukset 22,5 3382,2 136,4 3 541,1

Yhteensä 1 012,1 3 462,8 165,2 4 640,1

Rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 717,8 - 717,8

Johdannaissopimukset 78,7 3 088,2 143,2 3 310,1

Yhteensä 78,7 3 806,0 143,2 4 027,9

Milj. €
Emoyhtiö 2015

Markkinoilla
noteerattu

hinta

Markkina-
havaintoon

perustuva

Ei markkina-
havaintoon

perustuva Yhteensä

Rahoitusvarat

Kaupankäyntivarat 1 241,3 288,0 71,0 1 600,3

Johdannaissopimukset 19,6 2 570,1 110,9 2 700,5

Yhteensä 1 260,6 2 858,1 181,9 4 300,8

Rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 476,7 - 476,7

Johdannaissopimukset 119,8 2 213,3 115,1 2 448,2

Yhteensä 119,8 2 690,0 115,1 2 924,9

2014

Rahoitusvarat

Kaupankäyntivarat 989,6 80,6 27,8 1 098,0

Johdannaissopimukset 22,5 3382,2 136,4 3 541,1

Yhteensä 1 012,1 3 462,8 164,2 4 639,1

Rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 717,8 - 717,8

Johdannaissopimukset 78,7 3 088,2 143,2 3 310,1

Yhteensä 78,7 3 806,0 143,2 4 027,9
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Ei markkinahavaintoon perustuvat
Konserni 2015 Osakkeet

Sijoitus-
todistukset Yhteensä Johdannaiset Yhteensä

Käypä arvo 1.1. 28,8 - 28,8 -6,9 -6,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 1,0 - 1,0 0,7 0,7

Muut tuloslaskelmaan kirjatut - - - - -

Lisäykset 42,7 - 42,7 -0,1 -0,1

Myynnit ja vähennykset - - - 1,9 1,9

Markkinahavaintoihin perustuvista ja noteeratuista siirretyt - - - - -

Markkinahavaintoihin perustuviin ja noteeratuihin siirretyt - - - 0,1 -

Käypä arvo 31.12. 72,5 - 72,5 -4,2 -4,2

2014

Käypä arvo 1.1. 59,0 - 59,0 -13,5 -13,5

Käyvän arvon muutos 18,3 - 18,3 0,8 0,8

Muut tuloslaskelmaan kirjatut - - - - -

Lisäykset - - - -0,5 -0,5

Myynnit ja vähennykset -48,5 - -48,5 6,3 6,3

Markkinahavaintoihin perustuvista ja noteeratuista siirretyt - - - - -

Markkinahavaintoihin perustuviin ja noteeratuihin siirretyt - - - - -

Käypä arvo 31.12. 28,8 - 28,8 -6,9 -6,9

Ei markkinahavaintoon perustuvat
Emoyhtiö 2015 Osakkeet

Sijoitus-
todistukset Yhteensä Johdannaiset Yhteensä

Käypä arvo 1.1. 27,8 - 27,8 -6,9 -6,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 1,0 - 1,0 0,7 0,7

Muut tuloslaskelmaan kirjatut - - - - -

Lisäykset 42,2 - 42,2 -0,1 -0,1

Myynnit ja vähennykset - - - 1,9 1,9

Markkinahavaintoihin perustuvista ja noteeratuista siirretyt - - - - -

Markkinahavaintoihin perustuviin ja noteeratuihin siirretyt - - - 0,1 -

Käypä arvo 31.12. 71,0 - 71,0 -4,2 -4,2

2014

Käypä arvo 1.1. 57,9 - 57,9 -13,5 -13,5

Käyvän arvon muutos 18,2 - 18,2 0,8 0,8

Muut tuloslaskelmaan kirjatut - - - - -

Lisäykset - - - -0,5 -0,5

Myynnit ja vähennykset -48,3 - -48,3 6,3 6,3

Markkinahavaintoihin perustuvista ja noteeratuista siirretyt - - - - -

Markkinahavaintoihin perustuviin ja noteeratuihin siirretyt - - - - -

Käypä arvo 31.12. 27,8 - 27,8 -6,9 -6,9

Jaksotettuun hankintamenoon esitettävät 

rahoitusinstrumentit

Merkittävälle osalle konsernin rahoitusvaroista ja 

-veloista, kuten lainat, saamiset ja talletukset, ei ole ole-

massa aktiivisia markkinoita. Tällaisissa tapauksissa 

konserni perustaa arviot käyvistä arvoista sellaisiin 

yksittäisen rahoitusinstrumentin taseeseen kirjaamis-

päivän jälkeen markkinaolosuhteissa tapahtuneisiin 

muutoksiin, jotka vaikuttaisivat rahoitusinstrumentin 

hintaan, jos se määritettäisiin tilinpäätöshetkellä. Muut 

tahot voivat tehdä toisenlaisia arvioita. Käteisiin varoihin 

luettujen erien maturiteetti on niin lyhyt, että kirjanpito-

arvo vastaa niiden käypää arvoa. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty jaksotettuun hankin-

tamenoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen 

kirjanpitoarvot ja käyvät arvot mukaan lukien suojatun 

korkoriskin käypä arvo.
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Milj. € 2015 2014

Rahoitusvarat, Konserni Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo

Käteiset varat 3 584,2 3 584,2 1 060,1 1 060,1

Lainat ja muut saamiset 19 367,6 19 818,8 18 682,9 19 201,8

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat 2 260,1 2 260,1 4 626,4 4 626,4

Yhteensä 25 211,9 25 663,1 24 369,4 24 888,3

Rahoitusvelat

Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 20 071,9 20 071,9 18 214,8 18 214,8

Liikkeeseenlasketut velkakirjat 4 381,5 4 332,2 4 289,9 4 407,0

Yhteensä 24 453,4 24 404,0 22 504,8 22 621,8

Milj. € 2015 2014

Rahoitusvarat, Emoyhtiö Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo

Käteiset varat 3 584,2 3 584,2 1 060,1 1 060,1

Lainat ja muut saamiset 19 247,8 19 699,0 18 636,7 19 155,6

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat 2 259,2 2 259,2 4 625,5 4 625,5

Yhteensä 25 091,2 25 542,4 24 322,2 24 841,2

Rahoitusvelat

Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 20 174,2 20 174,2 18 373,8 18 373,8

Liikkeeseenlasketut velkakirjat 4 381,5 4 332,2 4 289,9 4 407,0

Yhteensä 24 555,7 24 506,4 22 663,7 22 780,7

15. KÄTEISET VARAT

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Kassa 11,9 11,7 11,9 11,7

Vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 3 572,3 1 048,3 3 572,3 1 048,3

Yhteensä 3 584,2 1 060,1 3 584,2 1 060,1

Saamiset luottolaitoksilta Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Reposopimukset 843,9 889,7 843,9 889,7

Muut saamiset 1 416,2 3 736,7 1 415,3 3 735,8

Yhteensä 2 260,1 4 626,4 2 259,2 4 625,5

16. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA

Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta sisältää 

saamiset muilta luottolaitoksilta ja määräaikaistalle-

tukset keskuspankkeihin. Repo-kaupat (arvopaperei-

den ostot luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, jotka 

konserni jälleenmyy myöhemmin) kirjataan myös

tähän erään. Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspan-

keilta arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon 

kuten on kuvattu kohdassa Lainat ja saamiset jak-

sotettuun hankintamenoon.
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17. RAHOITUSINSTRUMENTIT 

Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja kirjaaminen 

taseessa

Rahoitusinstrumentit muodostavat yli 95 % kaikista 

saamisista ja veloista. Rahoitusvälineiden ostot ja 

myynnit arvostetaan selvityspäivän käypiin arvoihin.

Luokittelu

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä rahoitussaami-

nen sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:

• käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettu 

kaupankäyntisalkku

• jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat ja 

muut saamiset.

• eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat.

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä rahoitusvelka 

sijoitetaan johonkin seuraavasta kolmesta luokasta:

• käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettu 

kaupankäyntisalkku

• käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat

• muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetta-

vat rahoitusvelat.

Kirjaaminen

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoi-

tusvarojen ja -velkojen ostot ja myynnit kirjataan 

taseeseen selvityspäivänä tai päivänä, jolloin sitoudu-

taan ostamaan tai myymään kyseinen rahoitusvaroihin 

tai velkoihin liittyvä erä. Annetut lainat kirjataan tasee-

seen rahoitusvaroiksi sinä päivänä, jolloin asiakas nos-

taa lainan ja muut saamiset tapahtumapäivänä.

Johdannaissopimukset, noteeratut arvopaperit ja 

valuuttakauppaan liittyvät spot-tapahtumat kirjataan 

taseeseen ja pois taseesta selvityspäivänä.

Rahoitusvaroja ja -velkoja ei netoteta, jollei niiden 

kuittaamiseen ole lakisääteistä oikeutta ja jollei kuit-

tausta aiota käyttää.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimus-

perusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän 

rahavirtoihin lakkaa tai kun oikeudet on siirretty  

toiselle osapuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois 

taseesta, kun niihin liittyvät velvoitteet ovat lakanneet 

eli, kun velvoitteet ovat täyttyneet, peruuntuneet tai 

erääntyneet.

Transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen kirjan-

pitoarvoon, ellei kyseessä ole erä, joka arvostetaan 

käypään arvoon tuloslaskelman kautta.

Pieni osa kaupankäyntisalkusta on päästöoikeuksia, 

jotka esitetään kaupankäyntivarojen alla yhdessä 

rahoitusinstrumenttien kanssa. Päästöoikeudet 

arvostetaan käypään arvoon tuloslaskelman kautta.

Käyvän arvon optio – käypään arvoon tulosvaikuttei-

sesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi 

määritellyt rahoitusvelat sisältävät liikkeeseen laske-

tut sijoitustodistukset. Käyvän arvon optiota sovelle-

taan, koska liikkeeseen laskettuja sijoitustodistuksia 

hallinnoidaan markkinaehtoisesti (IAS 39.9 b(ii)).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi 

määritellyt rahoitusvelat arvostetaan käypään 

arvoon. Käyvän arvon muutokset yhdessä myyntivoit-

tojen ja -tappioiden kanssa esitetään arvopaperi- ja 

valuuttatoiminnan nettotuotoissa. Käypään arvoon 

arvostettavien rahoitusvelkojen korkokulut esitetään 

korkokatteessa.

Milj. € 2015 2014

Konserni Varat Velat Varat Velat

Kaupankäyntivarat/ -velat 1 602,2 - 1 099,1 -

Johdannaissopimukset 2 700,5 2 448,2 3 541,2 3 310,1

Käypään arvoon kirjattavat saamistodistukset - 476,7 - 717,8

Rahoitusinstrumentit yhteensä 4 302,7 2 924,9 4 640,2 4 027,9

Emoyhtiö

Kaupankäyntivarat/ -velat 1 600,3 - 1 098,1 -

Johdannaissopimukset 2 700,5 2 448,2 3 541,2 3 310,1

Käypään arvoon kirjattavat saamistodistukset - 476,7 - 717,8

Rahoitusinstrumentit yhteensä 4 300,8 2 924,9 4 639,2 4 027,9
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Kaupankäyntisalkku (varat ja velat)

Kaupankäyntisalkku käsittää varoja ja velkoja, jotka 

konserni on hankkinut tai ottanut vastuulleen lähitule-

vaisuuden myyntiä tai takaisinostoa varten. Kaupan-

käyntisalkku käsittää myös kollektiivisesti hallinnoi-

tuja rahoitusvaroja ja -velkoja, joiden tavoitteena on 

voiton kerryttäminen lyhyellä aikavälillä. Johdannaiset 

sekä pääsopimuksesta irrotetut kytketyt johdannaiset 

ovat osa kaupankäyntisalkkua.

Kaupankäyntivarat ja -velat arvostetaan käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti. Toteutuneet ja toteutumat-

tomat voitot ja tappiot sekä osingot kirjataan tulos-

laskelman kohtaan Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan 

nettotuotot.

Milj. €

Konserni, 2015 Noteeratut Muut Yhteensä

Valtion saamistodistukset 622,6 - 622,6

Kuntien saamistodistukset - 245,6 245,6

Sijoitus-ja yritystodistukset - - -

Debentuurit - - -

Joukkovelkakirjalainat 638,8 22,7 661,5

Osakkeet ja osuudet 0,9 8,7 9,6

Muut - 62,9 62,9

Kaupankäyntivarat yhteensä 1 262,3 339,9 1 602,2

2014 Noteeratut Muut Yhteensä

Valtion saamistodistukset 742,2 - 742,2

Kuntien saamistodistukset - 24,9 24,9

Sijoitus-ja yritystodistukset - 24,8 24,8

Debentuurit - - -

Joukkovelkakirjalainat 186,4 31,0 217,4

Osakkeet ja osuudet 0,0 7,8 7,8

Muut 61,0 21,0 82,0

Kaupankäyntivarat yhteensä 989,7 109,4 1 099,1

Emoyhtiö, 2015 Noteeratut Muut Yhteensä

Valtion saamistodistukset 622,6 - 622,6

Kuntien saamistodistukset - 245,6 245,6

Sijoitus-ja yritystodistukset - - -

Debentuurit - - -

Joukkovelkakirjalainat 638,8 22,7 661,5

Osakkeet ja osuudet 0,9 6,7 7,6

Muut - 62,9 62,9

Kaupankäyntivarat yhteensä 1 262,3 338,0 1 600,3

2014 Noteeratut Muut Yhteensä

Valtion saamistodistukset 742,2 - 742,2

Kuntien saamistodistukset - 24,9 24,9

Sijoitus-ja yritystodistukset - 24,8 24,8

Debentuurit - - -

Joukkovelkakirjalainat 186,4 31,0 217,4

Osakkeet ja osuudet 0,0 6,8 6,8

Muut 61,0 21,0 82,0

Kaupankäyntivarat yhteensä 989,7 108,4 1 098,1

Kaupankäyntiarvopepereista vakuudeksi annetut esitetään liitteessä 29.
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Johdannaissopimukset

Konsernissa johdannaissopimuksia tehdään sekä 

kaupankäyntitarkoituksessa että suojaamistarkoituk-

sessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, 

korko-, osake-, hyödyke- ja luottojohdannaiset. Kau-

pankäyntitarkoituksessa tehtävät johdannaissopi-

mukset liittyvät pääasiassa johdannaisliiketoimin-

taan ja vähäisemmässä määrin kaupankäyntiin 

omaan lukuun. Suojaamistarkoituksessa tehdyillä 

johdannaisilla suojataan saamisia ja velkoja.

Konserni käyttää käyvän arvon suojauksiin koron-

vaihtosopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopi-

muksia, joilla suojaudutaan markkinakorkojen ja 

valuuttakurssien muutosten aiheuttamia käyvän 

arvon muutoksia vastaan. 

Konserni käyttää johdannaisia jaksotettuun hankinta-

menoon arvostettavien kiinteäkorkoisten varojen ja 

kiinteäkorkoisten velkojen suojaamiseen. Käyvän 

arvon suojauslaskentaa sovelletaan suojauksiin, jotka 

täyttävät määritetyt suojauslaskennan ehdot. Suojat-

tujen varojen ja velkojen korkoriski arvostetaan tulos-

vaikutteisesti käypään arvoon.

Mikäli suojauslaskennan ehdot eivät enää täyty, suo-

jattujen varojen ja velkojen kumulatiiviset arvonmuu-

tokset jaksotetaan eräpäivään.

Milj. € 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset, Konserni

2015 2014

Käypä arvo

Nimellis- 
arvo

Käypä arvo

Nimellis- 
arvoSaamiset Velat Saamiset Velat

Korko 678,0 833,9 49 257,2 851,4 1 025,9 85 934,0

OTC-tuotteet 677,5 833,6 48 803,4 849,1 1 023,8 83 076,5

Vakioidut tuotteet 0,5 0,3 453,8 2,3 2,1 2 857,5

Osake 9,1 9,1 194,0 9,0 9,2 553,3

OTC-tuotteet 9,1 9,1 194,0 7,9 9,1 447,8

Vakioidut tuotteet - - - 1,1 0,1 105,5

Valuutta ja kulta 1 478,8 1 379,6 42 979,7 2 053,7 1 991,7 46 855,3

OTC-tuotteet 1 478,8 1 379,6 42 979,7 2 051,4 1 991,7 46 778,4

Vakioidut tuotteet - - - 2,3 - 76,9

Luotto 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2

Luottoriskinvaihtosopimus 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2

Hyödyke 181,3 178,4 1 031,4 154,7 171,0 1 441,2

Muu - - - - - -

Johdannaiset yhteensä 2 347,2 2 401,0 93 465,5 3 068,8 3 197,8 134 787,0

Suojaavat johdannaissopimukset

Käyvän arvon suojaukset 353,3 46,9 6 870,0 472,4 112,3 7 122,0

Korko 353,1 42,4 6 572,6 467,4 83,4 6 050,0

OTC-tuotteet 353,1 42,4 6 572,6 467,4 83,4 6 050,0

Vakioidut tuotteet - - - - - -

Valuutta ja kulta 0,2 4,5 297,4 5,0 28,8 1 071,9

OTC-tuotteet 0,2 4,5 297,4 5,0 28,8 1 071,9

Vakioidut tuotteet - - - - - -

Suojaavat johdannaiset yhteensä 353,3 46,9 6 870,0 472,4 112,3 7 122,0

Konserniyritysten kanssa tehdyt sopimukset 1 339,6 1 590,0 63 028,6 1 565,1 2 082,6 62 980,2

Kohde-etuuden nimellisarvo
Jäljellä oleva maturiteetti

alle  
1 vuosi

1–5  
vuotta

yli  
5 vuotta

alle 
1 vuosi

1–5  
vuotta

yli  
5 vuotta

60 854,0 23 278,3 16 203,2 100 883,0 26 439,9 14 586,0

joista konserniyritysten kanssa: 38 243,5 13 190,6 11 594,5 37 616,7 14 755,6 10 607,9
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Milj. € 
JOHDANNAISET
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset, Emoyhtiö

2015 2014

Käypä arvo

Nimellis- 
arvo

Käypä arvo

Nimellis- 
arvoSaamiset Velat Saamiset Velat

Korko 678,0 833,9 49 257,2 851,4 1 025,9 85 934,0

OTC-tuotteet 677,5 833,6 48 803,4 849,1 1 023,8 83 076,5

Vakioidut tuotteet 0,5 0,3 453,8 2,3 2,1 2 857,5

Osake 9,1 9,1 194,0 9,0 9,2 553,3

OTC-tuotteet 9,1 9,1 194,0 7,9 9,1 447,8

Vakioidut tuotteet - - - 1,1 0,1 105,5

Valuutta ja kulta 1 478,8 1 379,6 42 979,7 2 053,7 1 991,7 46 855,3

OTC-tuotteet 1 478,8 1 379,6 42 979,7 2 051,4 1 991,7 46 778,4

Vakioidut tuotteet - - - 2,3 - 76,93

Luotto 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2

Luottoriskinvaihtosopimus 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2

Hyödyke 181,3 178,4 1 031,4 154,7 171,0 1 441,2

Muu - - - - - -

Johdannaiset yhteensä 2 347,2 2 401,0 93 465,5 3 068,8 3 197,8 134 787,0

Suojaavat johdannaissopimukset

Käyvän arvon suojaukset 353,3 46,9 6 870,0 472,4 112,3 7 122,0

Korko 353,1 42,4 6 572,6 467,4 83,4 6 050,0

OTC-tuotteet 353,1 42,4 6 572,6 467,4 83,4 6 050,0

Vakioidut tuotteet - - - - - -

Valuutta ja kulta 0,2 4,5 297,4 5,0 28,8 1 071,9

OTC-tuotteet 0,2 4,5 297,4 5,0 28,8 1 071,9

Vakioidut tuotteet - - - - - -

Suojaavat johdannaiset yhteensä 353,3 46,9 6 870,0 472,4 112,3 7 122,0

Konserniyritysten kanssa tehdyt sopimukset 1 339,6 1 590,0 63 028,6 1 565,1 2 082,6 62 980,2

Kohde-etuuden nimellisarvo
Jäljellä oleva maturiteetti

alle  
1 vuosi

1–5  
vuotta

yli  
5 vuotta

alle  
1 vuosi

1–5  
vuotta

yli  
5 vuotta

60 854,0 23 278,3 16 203,2 100 883,0 26 439,9 14 586,0

joista konserniyritysten kanssa: 38 243,5 13 190,6 11 594,5 37 616,7 14 755,6 10 607,9

Suojauslaskenta

Korkoriskin suojaus

Kiinteäkorkoisten maturiteetiltään yli kuusi kuukautta ole-

vien varojen ja velkojen korkoriski on yleensä suojattu joh-

dannaisilla. Kiinteäkorkoisten lainojen korkoriski suoja-

taan ydintalletuksilla. Korkoriski, jota ei suojata ydintalle-

tusten kautta, suojataan johdannaisilla. Eräpäivään asti 

pidettävien joukkovelkakirjojen korkoriskiä ei suojata.

Suojattujen varojen ja velkojen, joihin sovelletaan kiinteää 

korkoa sopimuksen alkamispäivästä tiettyyn päivään asti, 

tulevat korkomaksut jaetaan ajanjaksoilla peruskorkoon 

ja voittomarginaaliin. Konserni suojaa riskiä salkkutasolla 

tekemällä swap-sopimuksen tai termiinin yhteensopivalla 

maksuprofiililla, samassa valuutassa ja samalle ajanjak-

solle kuin suojattu kohde. Suojatun korkoriskin ja suojat-

tujen johdannaisten käyvät arvot mitataan säännöllisin 

väliajoin, jotta muutokset suojatun korkoriskin käyvässä 

arvossa ovat vaihteluvälillä 80–125 prosenttia suojattu-

jen johdannaisten käyvän arvon muutoksesta. Suojattujen 

johdannaisten salkkuja säädetään tarvittaessa.

Tehokkaassa suojauksessa suojattujen varojen ja velko-

jen korkoriski arvostetaan käypään arvoon ja kirjataan 

suojattujen kohteiden arvonmuutoksena. Arvonmuutok-

set kirjataan tuloslaskelmaan riville arvopaperikaupan ja 

valuuttatoiminnan nettotuotot. Mahdollinen tehoton 

osuus suojauksesta, joka on kuitenkin tehokkaan suojauk-

sen rajoissa, kirjataan myös riville arvopaperikaupan ja 

valuuttatoiminnan nettotuotot.

Vuoden 2015 lopussa tehokkaasti suojattujen kiinteäkor-

koisten rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot olivat 

1 073,8 miljoonaa euroa (31.12.2014: 1 414,5milj. 

euroa) ja 4 772,9 miljoonaa euroa (31.12.2014:  

4 846,9 milj. euroa) vastaavasti. Alla olevasta taulukosta 
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Konserni Emoyhtiö

Milj. € Positiivinen käypä arvo Positiivinen käypä arvo

Johdannaiset 12/2015 12/2014 12/2015 12/2014

Johdannaisten käypä arvo 2 700,5 3 541,2 2 700,5 3 541,2

Netotus kirjanpidon säännösten mukaan - - - -

Kirjanpitoarvo 2 700,5 3 541,2 3 541,2 3 541,2

Netotus vakavaraisuussäännösten mukaan 736,8 683,7 736,8 683,7

Johdannaiset netotuksen jälkeen (vakavaraisuussäännösten mukaan) 3 437,3 2 857,5 4 277,9 2 857,5

Konserni Emoyhtiö

Korkoriskin suojauksen vaikutus tulokseen 12/2015 12/2014 12/2015 12/2014

Kiinteäkorkoisten varojen suojauksen vaikutus

Suojatut lainat -18,5 16,5 -18,5 16,5

Suojaavat johdannaiset 18,4 -16,5 18,4 -16,5

Yhteensä -0,1 0,0 -0,1 0,0

Kiinteäkorkoisten velkojen suojauksen vaikutus

Suojatut liikkeeseenlaskut ja määräaikaistalletukset 64,8 -106,7 64,8 -106,7

Suojaavat johdannaiset -64,9 106,7 -64,9 106,7

Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

Netottaminen

Varat ja velat netotetaan, kun konsernilla ja vasta-

puolella on laillisesti toimeenpantavissa oleva 

oikeus netottaa summia ja se aikoo joko netottaa 

tasesaldot tai realisoida omaisuuserän sekä suo-

rittaa velan samanaikaisesti.

käy ilmi varojen ja velkojen sekä suojattujen johdannais-

ten arvonmuutokset. Arvonmuutokset on kirjattu 

tuloslaskelmalla riville arvopaperikaupan ja valuutta-

toiminnan nettotuotot. 
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19. LAINAT JA MUUT SAAMISET

Lainat ja saamiset koostuvat lainoista ja saamisista, 

jotka pankki on myöntänyt asiakkaille, sekä lainoista 

ja saamisista, jotka on hankittu myöntämisen jälkeen. 

Konsernin lähiaikana tapahtuvaa takaisinmyyntiä var-

ten myöntämät tai hankkimat lainat ja saamiset on 

ilmoitettu kaupankäyntisalkussa. Lainat ja saamiset 

sisältävät tavanomaiset pankkilainat, rahoituslea-

singsopimukset ja jälleenmyyntisopimukset pois 

lukien transaktiot, joissa vastapuolena on luottolaitos 

tai keskuspankki.

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä lainat ja saami-

set arvostetaan käypään arvoon, johon on lisätty tran-

saktiomenot. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat 

ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankinta-

menoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen 

vähennettynä arvonalennuskirjauksilla. Alkuperäisen 

arvostuksen ja lunastusarvon välinen hintaero jak-

sotetaan eräpäivään saakka ja kirjataan korkotuottoi-

hin. Jos kiinteäkorkoiset lainat ja saamiset ovat suoja-

uslaskennan piirissä, joka on määritelty tehokkaaksi, 

suojatun korkoriskin käypä arvo lisätään saatavien 

jaksotettuun hankintahintaan.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2015 2014 2015 2014

Henkilöasiakkaat 12 513,0 12 645,4 12 515,1 12 381,1

Yritysasiakkaat 1) 7 548,9 6 812,1 7 411,5 7 015,8

Arvonalentumistappiot -243,1 -255,7 -227,6 -241,1

Yhteensä 19 818,8 19 201,9 19 699,0 19 155,6

Liitetiedon vertailuluvut muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.

18. ERÄPÄIVÄÄN ASTI PIDETTÄVÄT 
RAHOITUSVARAT

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on luokiteltu eräpäivään asti 

pidettäviksi, ovat muita rahoitusvaroja kuin johdan-

naissopimuksia. Näihin rahoitusvaroihin liittyy mää-

rätty tai määrättävissä oleva maksusuoritus ja pan-

killa on vakaa aikomus ja kyky pitää ne eräpäivään asti.

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat sisältävät 

joukkovelkakirjoja, joiden käypä arvo perustuu markki-

noilla noteerattuun hintaan ja joiden tarkoituksena on 

tuottaa tuottoa eräpäivään asti. Eräpäivään asti pidet-

täviksi luokitellut rahoitusvarat kirjataan alun perin 

taseeseen hankintamenoon. Transaktiokulut sisältyvät 

kirjaukseen. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen tähän 

luokkaan kuuluvat instrumentit arvostetaan jaksotet-

tuun hankintamenoon. Tällöin hankintamenon ja lunas-

tusarvon välinen erotus jaksotetaan tuloslaskelmaan 

jäljellä olevan juoksuajan kuluessa efektiivisen koron 

menetelmää käyttäen. Kiinteäkorkoisia joukkovelkakir-

joja ei suojata.

Jos suurempi kuin vähäinen osa eräpäivään asti pidet-

tävistä rahoitusvaroista myydään tai siirretään, 

kyseistä luokkaa ei voi enää käyttää, paitsi jos myynti 

tai siirto tapahtuu lähellä eräpäivää, kun käytännössä 

koko pääoma on kertynyt, tai jos myynti tai siirto joh-

tuu yksittäisestä kertaluonteisesta tapahtumasta, 

johon pankki ei voi vaikuttaa.

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 12/2015 12/2014 12/2015 12/2014

Noteeratut joukkovelkakirjat 199,7 - 199,7 -

Yhteensä 199,7 - 199,7 -
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Arvonalentuminen

Jos lainan tai saamisen arvonalentumisesta on objek-

tiivista näyttöä ja vaikutus sopimuksen arvioituihin 

kassavirtoihin on luotettavasti mitattavissa, konserni 

määrittää sopimuskohtaisen arvonalentumiskirjauk-

sen. Merkittävien lainojen ja saamisten arvonalentu-

minen testataan jatkuvasti sopimuskohtaisesti, 

vähintään 12 kuukauden välein.

Objektiivista näyttöä lainojen ja saamisten arvon-

alentumisesta on, jos ainakin yksi seuraavista on 

tapahtunut:

• asiakkaan taloudellinen tilanne on olennaisesti 

heikentynyt

• asiakkaan maksuhäiriö, esimerkiksi koron tai 

lyhennyksen maksun viivästyminen, joka on johta-

nut sopimusrikkeeseen

• asiakkaan taloudellisen tilanteen johdosta asiak-

kaan luottoehtoihin tehdään myönnytyksiä, joita 

konserni ei muuten tekisi 

• asiakkaan asettaminen konkurssiin tai velkojen 

uudelleenjärjestely vaikuttaa todennäköiseltä

Arvonalentumiskirjaus vastaa saamisen kirjanpitoar-

von ja saamisesta arvioitujen, kerrytettävissä olevien 

tulevien rahavirtojen nykyarvon erotusta. Luottoyk-

sikkö määrittää arvonalentumisen määrän. Kiinteä-

korkoisten lainojen ja saamisten nykyarvo lasketaan 

alkuperäisellä efektiivisellä korolla, kun taas vaihtuva-

korkoisten lainojen ja saamisten nykyarvon laskemi-

seen käytetään tilinpäätöshetken efektiivistä korkoa.

Asiakkaan velat kirjataan alas määrään, jonka asiak-

kaan oletetaan pystyvän maksamaan takaisin saata-

van uudelleenjärjestelyn jälkeen. Mikäli uudelleenjär-

jestelyä ei voida tehdä, arvonalentumisena kirjataan 

määrä, joka vastaa arvioitua kerrytettävissä olevaa 

rahamäärää konkurssitilanteessa. Jos velallisen mak-

sukyky riippuu merkittävästi vakuudeksi annetuista 

varoista, kirjataan asiakkaan velka annetun vakuuden 

käypään arvoon.

Mikäli objektiivista näyttöä lainan tai saamisen 

arvonalentumisesta ei ole, arvonalentumiskirjauksen 

tarve arvioidaan ryhmäkohtaisesti salkkutasolla. Ryh-

mäkohtainen arvonalentuminen lasketaan kullekin 

riskiluonteeltaan samantyyppiselle luottosalkulle, kun 

kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen 

arvonalentumisesta on näyttöä. Ryhmäkohtaiset 

arvonalentumiskirjaukset heijastavat asiakkaan luot-

tokelpoisuuden heikkenemisestä suhteessa aikaan 

(migraatio). Lainojen ja saamisten luokittelu luotto-

salkkuihin perustuu nykyiseen luottokelpoisuusluoki-

tukseen. Arvonalennuksia laskettaessa huomioidaan 

myös niiden asiakkaiden lainaportfoliot, joiden luotto-

kelpoisuus on parantunut.

Kassavirrat määritetään käyttäen apuna mm. vakava-

raisuuslaskennan parametreja ja historiallista tappi-

odataa. Luottokelpoisuuden muutoksessa otetaan 

myös huomioon konsernin empiirisiin tietoihin perus-

tuva viive asiakkaan taloudellisten vaikeuksien ilme-

nemisen ja asiakaskohtaisen tappion määrittämisen 

välillä.

Ryhmäkohtaisena arvonalentumisena kirjataan luot-

tosalkun luottojen ja saamisten kirjanpitoarvon ja 

arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvon erotus.

Mikäli konserni tilikauden päättyessä arvioi, etteivät 

konsernin mallit täysin kuvasta tilinpäätöshetken 

markkinatilannetta, oikaistaan ryhmäkohtaista 

arvonalentumiskirjausta. Suotuisten taloudellisten 

olosuhteiden vallitessa arvonalentumiset alenevat ja 

taloudellisessa laskusuhdanteessa niiden määrä 

saattaa kasvaa. Esimerkkejä tällaisista markkina-

tekijöistä ovat työttömyysaste ja asuntojen hinnat.

Lainojen, saamisten ja takauksien arvonalentumiset 

kirjataan vähennysten tilille ja netotetaan lainoja ja 

saamisia vastaan tai kirjataan takausvarauksina. 

Tuloslaskelmassa saamisten arvonalentumiset kirja-

taan erään Arvonalentumistappiot lainoista ja muista 

saamisista. Mikäli myöhemmin ilmenee, ettei 

arvonalentuminen ole pysyvää, arvonalentumiskir-

jaus peruutetaan. Lainat ja saatavat, joiden perintää 

pidetään mahdottomana, kirjataan luottotappioiksi. 

Luottotappiot kirjataan vähennysten tilille. Lainat ja 

saatavat, joita ei pystytä perimään, kirjataan lopulli-

siksi luottotappioiksi, kun tavanomainen perintäpro-

sessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai saa-

tavan tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan. 

Jos koko tappion arvioidaan toteutuvan vasta useam-

pien vuosien kuluessa, kirjataan osittainen luottotap-

pio ja huomioidaan konsernin saamiset vähennettynä 

vakuuksilla, arvioidulla jako-osuudella ja muilla kassa-

virroilla.



 DANSKE BANK OYJ / TILINPÄ ÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 58

Milj. €  
Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumistappiot  
Konserni 2015

Sopimuskohtaisesti 
arvostetut

Ryhmäkohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Arvonalentumiset 1.1.2015 226,7 29,0 255,7

+arvonalentumistappioiden lisäykset 50,2 5,7 55,9

-arvonalentumistappioiden peruutukset -46,2 -1,0 -47,2

-lopulliset luottotappiot, katettu arvonalentumisvaraustililtä -21,7 - -21,7

-valuuttakurssierot ja muut erät 0,5 - 0,5

Arvonalentumiset 31.12.2015 209,4 33,7 243,1

2014

Arvonalentumiset 1.1.2014 223,0 30,3 253,3

+arvonalentumistappioiden lisäykset 59,4 4,4 63,8

-arvonalentumistappioiden peruutukset -33,4 -5,6 -39,0

-lopulliset luottotappiot, katettu arvonalentumisvaraustililtä -23,9 - -23,9

-valuuttakurssierot ja muut erät 1,6 - 1,6

Arvonalentumiset 31.12.2014 226,7 29,0 255,7

Emoyhtiö 2015
Sopimuskohtaisesti 

arvostetut
Ryhmäkohtaisesti 

arvostetut Yhteensä

Arvonalentumiset 1.1.2015 212,8 28,3 241,1

+arvonalentumistappioiden lisäykset 41,8 5,6 47,4

-arvonalentumistappioiden peruutukset -40,0 -1,0 -41,0

-lopulliset luottotappiot, katettu arvonalentumisvaraustililtä -20,4 - -20,4

-valuuttakurssierot ja muut erät 0,5 - 0,5

Arvonalentumiset 31.12.2015 194,7 32,9 227,6

2014

Arvonalentumiset 1.1.2014 204,1 29,6 233,7

+arvonalentumistappioiden lisäykset 53,3 4,3 57,6

-arvonalentumistappioiden peruutukset -26,7 -5,6 -32,3

-lopulliset luottotappiot, katettu arvonalentumisvaraustililtä -19,5 - -19,5

-valuuttakurssierot ja muut erät 1,6 - 1,6

Arvonalentumiset 31.12.2014 212,8 28,3 241,1

Korkoa kerrytetään efektiivisen koron menetelmällä 

saatavan määrälle, josta on vähennetty arvonalentu-

miskirjaus. Vähennysten tilin saldossa huomioidaan 

myös tulevaisuudessa mahdollisesti saamatta jäävät 

korkotuotot.
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Leasing -sopimukset (konserni vuokralleantajana)

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle annetun hyödyk-

keen omistamiseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta 

osin siirtyvät vuokraajalle, käsitellään rahoitusleasing-

sopimuksina. Rahoitusleasingsopimukset kirjataan 

taseessa vastaaviin siihen määrään, joka on yhtä suuri 

kuin nettosijoitus vuokrasopimuksiin. Leasing-maksu 

kohdistetaan pääoman takaisinmaksuihin ja korkotu-

loon. Korkotulot arvostetaan jaksotettuun hankintame-

noon vuokra-ajalle siten, että jäljellä olevalle nettosijoi-

tukselle tulee kullakin kaudella samansuuruinen korko-

prosentti. Rahoitusleasingsopimukset sisältyvät 

lainoihin ja saataviin ja korko korkotuloihin.

Ne vuokrasopimukset, joissa vuokralle annetun  

hyödykkeen omistamiseen liittyvät riskit ja edut olen-

naisilta osin säilyvät konsernilla, käsitellään muina 

vuokrasopimuksina. Nämä vuokratut omaisuuserät 

sisältyvät taseen erään Aineelliset käyttöomaisuus-

hyödyk keet. Niitä koskevat vähennykset tehdään olete-

tun käyttöiän ajalta vastaavan käyttöomaisuuden 

perusteella, ja arvonalentumiskirjaukset tehdään 

samoin perustein kuin niille. Muun vuokrasopimuksen 

perusteella saatavat vuokrat kirjataan tuloslaskel-

maan tasaerinä vuokratuotoiksi vuokra-ajan kuluessa.

Bruttoinvestointien ja tulevien leasingmaksujen vähimmäismäärien nykyarvon täsmäytys:
Konserni, Milj. € 2015 2014

Bruttoinvestoinnit 619,2 614,2

Kertymätön rahoitustuotto -26,9 -30,8

Nettoinvestoinnit rahoitusleasingsopimuksiin 1) 592,3 583,4

Vuokralleantajalle kertyvä jäännösarvo, josta ei ole takuuta - -

Tulevien leasingmaksujen vähimmäismäärien nykyarvo 592,3 583,4

Kertyneet varaukset sellaisten leasingmaksujen vähimmäismäärästä,  

joita ei pystytä perimään asiakkaalta 4,3 3,1

1) Yritysasiakasluottoihin sisältyvät rahoitusleasing-saamiset

Milj. € 2015 2014

Rahoitusleasingsaamiset erääntymisaikojen mukaan
Brutto- 

investoinnit
Netto- 

investoinnit
Brutto- 

investoinnit
Netto- 

investoinnit

yhden vuoden kuluessa 148,4 136,8 152,3 139,3

yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 409,0 395,4 374,6 359,7

yli viiden vuoden kuluttua 61,8 60,0 87,3 84,4

Yhteensä 619,2 592,3 614,2 583,4

Milj. €  
Vähimmäisvuokrasaamisten nykyarvo 2015 2014

yhden vuoden kuluessa 136,8 139,3

yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 395,4 359,7

yli viiden vuoden kuluttua 60,0 84,4

Kertymätön rahoitustuotto 26,9 30,8

Bruttosijoitus rahoitusleasingsopimuksiin 619,2 614,2

Kertynyt arvonalentumistappio 4,3 3,1

Rahoitusleasingvuokrasopimukset sisältävät tietotekniikka- ja toimistoautomaatiolaitteita, autoja ja kuljetusvälineitä, teollisuuden koneita sekä tehdas-,  

toimisto- ja liikekiinteistöjä.
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20. SIJOITUKSET OSAKKUUSYHTIÖSSÄ

Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joista konserni 

omistaa osuuden ja joissa sillä on huomattava vaiku-

tusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Yleisesti konserni 

pitää yhtiöitä osakkuusyhtiöinä mikäli Danske Bank 

Oyj:llä on yrityksen osakepääomasta, suoraan tai epä-

suorasti, 20–50 prosenttia ja vaikutusmahdollisuus 

yhtiön johtoon sekä liiketoiminnan päätöksentekoon.

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan hankintame-

noon hankintahetkellä ja arvostetaan pääomaosuus-

menetelmällä. Osakkuusyritykseen tehty sijoitus kas-

vaa/pienenee vastaavasti kuin Danske Bank Oyj:n 

osuus osakkuusyrityksen nettovaroista muuttuu han-

kinnan jälkeen, ja pienenee saatujen osinkojen ja 

arvonalentumisten kautta.

Tuloslaskelman erä Osuus osakkuusyritysten tulok-

sesta vastaa muutosta konsernin osuudessa osak-

kuusyrityksen nettovaroista hankinnan jälkeen.

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Osuudet 1.1. 7,7 8,0 5,1 5,1

Lisäykset - - - -

Osuus tuloksesta 1,5 0,9 - -

Osingot -1,2 -1,2 - -

Vähennykset - - - -

Osuudet 31.12. 8,0 7,7 5,1 5,1

Yhteenveto Danske Bank Oyj -konsernin  
osakkuusyritysten taseista ja tuloslaskelmista: 2015 2014

Varat yhteensä 322,4 316,8

Velat yhteensä 297,1 308,4

Liiketoiminnan tuotot 55,1 54,1

Liikevoitto/-tappio 5,6 2,5

Milj. €
Nimi, Konserni

Kirjanpitoarvo

Kotipaikka 2015 2014 Omistusosuus %

MB Equity Fund Ky Helsinki 0 0 20,91

Automatia Pankkiautomaatit Oy Helsinki 8 8 33,33

Tapio Technologies Oy Espoo 0 0 20,00

Milj. €
Nimi, Emoyhtiö

Kirjanpitoarvo

Kotipaikka 2015 2014 Omistusosuus %

MB Equity Fund Ky Helsinki 0 0 20,91

Automatia Pankkiautomaatit Oy Helsinki 5 5 33,33

Tapio Technologies Oy Espoo 0 0 20,00
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21. SIJOITUKSET TYTÄRYHTIÖISSÄ

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Danske 

Bank Oyj ja sen kaikki tytäryritykset. Tytäryritykset 

ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. 

Määräysvalta syntyy, kun konsernilla on hallussaan 

yli puolet äänivallasta tai sillä on oikeus määrätä yri-

tyksen taloudesta ja liiketoiminnan periaatteista. 

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on elimi-

noitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryri-

tykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä het-

kestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. 

Luovutettujen tytäryritysten osalta yhtiö on yhdis-

telty konsernitilinpäätökseen siihen saakka, jolloin 

määräysvalta lakkaa.

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, 

velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voi-

tonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laaditta-

essa. Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen 

omistajille ja määräysvallattomille omistajille esite-

tään tuloslaskelman yhteydessä ja määräysvallatto-

mille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esi-

tetään omana eränään taseessa oman pääoman 

osana.

Määrä, jolla hankintameno (mukaan lukien suoraan 

kohdistettavissa olevat kustannukset 1.1.2010 asti) 

ylittää hankittujen nettovarojen käyvän arvon, kirja-

taan liikearvona. Liikearvo kirjataan hankitun yrityk-

sen kirjanpitovaluutassa. Jos nettovarat käyvin 

arvoin ylittävät hankintahinnan (negatiivinen liike-

arvo), ylimenevä osa tuloutetaan tuloslaskelmassa 

hankintahetkellä. Määräysvallattomille omistajille 

kuuluva osuus hankinnasta ei sisällä liikearvoa.

Myydyt yhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen luovutus-

ajankohtaan asti.

Milj. €, Emoyhtiö 2015 2014

Osuudet 1.1. 137,6 137,6

Lisäykset - -

Vähennykset - -

Osuudet 31.12. 137,6 137,6

Yritys, kotipaikka, toimiala
Omistusosuus kaikista  

osakkeista %
Osakkeiden yhteenlaskettu 

kirjanpitoarvo milj. €

Danske Bank Oyj:n tytäryhtiöt 31.12.2015

MB Equity Partners Oy, Helsinki, pääomarahastojen hallinnointi 40,0 0,0

MB Mezzanine Fund II Ky, Helsinki, välirahoitustoiminta 60,0 0,0

Kiinteistömaailma Oy, Helsinki, asuntojen ja kiinteistöjen välitys 100,0 2,4

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Helsinki, sijoitusrahastotoiminta 100,0 3,8

Danske Finance Oy, Helsinki, rahoitusleasing 100,0 131,3

Aurinkopihan Palvelut Oy, Helsinki,  

muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta 100,0 0,0
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22. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA 
LIIKEARVO

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää 

konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuu-

den käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. 

Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 

vähennettynä arvonalentumisilla. Liikearvoista ei kirjata 

säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain 

mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta 

varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 

yksiköille sillä tasolla millä johto seuraa investointeja. 

Liikearvon arvonalentumiset sekä arvonkorotukset kir-

jataan tulosvaikutteisesti. 

Konsernissa liikearvot testataan diskonttaamalla 

ennustetut tulevaisuuden nettokassavirrat käyttämällä 

markkinaperusteisia diskonttaustekijöitä.

Muut aineettomat hyödykkeet

Tietokoneohjelmistot arvostetaan hankintamenoon, 

mukaan lukien sovelluksen käyttövalmiiksi tekemisestä 

syntyneet kulut. Tietokoneohjelmistot poistetaan tasa-

poistoin niiden oletetun taloudellisen vaikutusajan kulu-

essa, yleensä kolmessa vuodessa. 

Konsernin kehittämät tietokoneohjelmistot kirjataan 

hyödykkeenä, jos kehityskustannus on luotettavasti 

mitattavissa ja yksittäisen tietokonesovelluksen käyttä-

misen vastainen taloudellinen hyöty on selvitysten 

perusteella kustannuksia suurempi. Kustannus määri-

tetään kehittämiskustannukseksi, joka syntyy kunkin 

sovelluksen käyttövalmiiksi saattamisesta. Valmiin 

ohjelmistosovelluksen kustannukset poistetaan tasa-

poistoin arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa, 

yleensä kolmessa vuodessa. Kehittämismenot koostu-

vat etupäässä suorista palkkioista ja muista välittö-

mästi kohdennettavista kehittämismenoista. Suunnitte-

luvaiheen kuluja ei ole sisällytetty kehittämiskuluihin, 

vaan ne kirjataan kuluiksi tapahtumahetkellä. 

Yrityskauppojen yhteydessä hankitut yksilöitävissä ole-

vat aineettomat oikeudet kirjataan hankintahetkellä käy-

pään arvoon ja poistetaan tasapoistoin niiden arvioidun 

taloudellisen vaikutusajan kuluessa, yleensä kolmessa 

vuodessa. Aineettomia hyödykkeitä, joilla ei ole rajallista 

taloudellista vaikutusaikaa, ei poisteta, vaan niiden 

arvonalentuminen testataan kerran vuodessa liikearvon 

tavoin. 

Muut aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumi-

sen varalta ja, jos arvonalentumisesta on viitteitä, varat 

kirjataan alas niiden kerrytettävissä olevaan rahamää-

rään. Aineettomien hyödykkeiden ylläpidosta ja huol-

losta aiheutuneet menot kirjataan kuluksi sinä tilikau-

tena, jona te toteutuvat. 
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Milj. €, Konserni 2015 2014

Liikearvo
Aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä Liikearvo
Aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1. - 1,9 1,9 1,4 2,2 3,6

Lisäykset 0,1 0,1 0,2 0,2

Vähennykset 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Tilikauden poistot - -0,4 -0,4 -1,4 -0,4 -1,8

Kirjanpitoarvo 31.12. - 1,6 1,6 0,0 1,9 1,9

31.12.

Hankintameno 3,4 9,7 6,3 3,4 9,6

Kertyneet poistot -1,9 -8,1 -6,3 -1,4 -7,7

Kirjanpitoarvo 31.12. - 1,6 1,6 0,0 1,9 1,9

Aineettomat hyödykkeet yhteensä - 1,6 1,6 0,0 1,9 1,9

Milj. €, Emoyhtiö 2015 2014

Liikearvo
Aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä Liikearvo
Aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1. - - - 1,4 - 1,4

Lisäykset

Vähennykset

Tilikauden poistot -1,4 -1,4

Kirjanpitoarvo 31.12. - - - 0,0 - 0,0

31.12.

Hankintameno 6,3 6,3

Kertyneet poistot -6,3 -6,3

Kirjanpitoarvo 31.12. - - - 0,0 - 0,0

Aineettomat hyödykkeet yhteensä - - - 0,0 - 0,0

Aineettomat hyödykkeet sisältävät atk-ohjelmistoja tytäryhtiöissä.

Liikearvo on muodostunut vuosina 2008 ja 2009 hanki-

tuista omaisuudenhoitoyhtiöistä. Vuonna 2014 tehdyn 

1,4 milj. euron liikearvon alaskirjauksen taustalla on ollut 

hankittujen yhtiöiden hoitamien rahastojen nimien muut-

taminen ja rahastojen yhdisteleminen muihin rahastoihin 

vuoden 2013–2014 aikana.
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23. AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineelliset hyödykkeet

Aineellisia hyödykkeitä ovat käytössä olevat kiinteistöt, 

koneet ja kalusto. Koneet ja kalusto käsittävät laitteet, 

ajoneuvot, huonekalut ja kalusteet, vuokralaisen teke-

mät parannukset sekä leasingomaisuuden.

Käytössä olevat kiinteistöt

Käytössä olevat kiinteistöt ovat kiinteistöjä, jotka ovat 

konsernin hallinnollisten yksiköiden, konttoreitten ja 

muiden palveluyksiköiden käytössä. Kiinteistö, joka 

käsittää sekä käytössä olevan että sijoituskiinteistön 

piirteitä, sijoitetaan molempiin luokkiin siten kuin kiin-

teistö jakautuu näihin eri tyyppeihin, jos eri tyyppejä 

vastaavat osuudet ovat erikseen myytävissä. Jos näin 

ei ole, kyseinen kiinteistö luokitellaan käytössä ole-

vaksi, paitsi jos konsernin käytössä on alle 10 prosent-

tia koko lattiapinta-alasta. Käytössä oleva kiinteistö 

arvostetaan hankintahintaan lisättynä perusparannus-

kuluilla ja vähennettynä poistoilla ja arvonalenemiskir-

jauksilla. Kiinteistön tasapoisto perustuu arvioituun 

jäännösarvoon ja 20–50 vuoden taloudelliseen vaiku-

tusaikaan. Poistot kiinteistöistä, joiden vuokrasopimus 

on pitkäaikainen, tehdään progressiivisesti.

Sijoituskiinteistöt, joita konserni alkaa käyttää omassa 

käytössä, arvostetaan käypään arvoon luokittelun 

muutoshetkellä. Samoin periaattein arvostetaan 

omassa käytössä olleet kiinteistöt, jotka luokitellaan 

käyttötarkoituksen muututtua sijoituskiinteistöiksi. 

Käytössä oleva kiinteistö, jonka konserni aikoo julkiste-

tun suunnitelman mukaisesti myydä 12 kuukauden 

kuluessa, kirjataan myytävänä oleviin varoihin kohtaan 

Muut varat. Samaa periaatetta sovelletaan kiinteistöi-

hin, jotka on otettu haltuun osana velan uudelleenjär-

jestelyä, mikäli kiinteistö todennäköisesti myydään 12 

kuukauden kuluessa. Jos kiinteistöä ei todennäköisesti 

myydä mainitun ajan kuluessa, se luokitellaan sijoitus-

kiinteistöksi.

Koneet ja kalusteet

Laitteet, ajoneuvot, huonekalut ja kalusteet sekä kiin-

teistön parannuskustannukset arvostetaan hankinta-

hintaan vähennettynä poistoilla ja arvonalentumiskir-

jauksilla. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden ole-

tetun taloudellisen vaikutusajan kuluessa, yleensä 

kolmessa vuodessa. Vuokralaisen tekemät parannuk-

set poistetaan kyseisen sopimuksen voimassaolon 

kuluessa mutta korkeintaan 10 vuodessa.

Leasingkohteet

Leasingkohteet ovat muun vuokrasopimuksen perus-

teella vuokrattuja hyödykkeitä, mutta eivät kiinteistöjä. 

Leasingkohteet arvostetaan samalla menetelmällä, 

jota konserni käyttää muiden laitteiden, ajoneuvojen, 

huonekalujen ja kalusteiden arvostamiseen. Kun lea-

singkohde asetetaan myyntiin vuokrakauden lopussa, 

kohde siirretään muihin varoihin.

Arvonalentuminen

Aineellisten hyödykkeiden arvon alentuminen testa-

taan, mikäli arvonalentumista on syytä epäillä. Hyö-

dyke, jonka arvo on alentunut, kirjataan alas kerrytettä-

vissä olevaan summaan, joka on sen käypä arvo vähen-

nettynä myyntikustannuksilla tai sen korkeampi 

käyttöarvo.
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Milj. €
Konserni, 2015

Maa-alueet ja 
rakennukset

Leasing- 
omaisuus *)

Vuokrahuoneis-
tojen perus- 

parannusmenot Muut Yhteensä

Tilikausi 1.1.-31.12.

Kirjanpitoarvo 1.1. 1,0 0,0 5,1 4,1 10,1

Lisäykset 0,0 1,1 1,1

Vähennykset -0,1 -0,1

Siirrot omaisuuserien välillä

Huoltoleasing omaisuuden siirto vaihto-omaisuuteen 0,0

Poistot -0,2 -1,9 -1,5 -3,5

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 0,0 3,2 3,5 7,5

31.12.

Hankintameno 3,5 0,0 40,8 110,7 155,1

Kertyneet poistot -2,3 0,0 -37,7 -107,2 -147,2

Kertyneet arvonalentumiset -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 0,0 3,2 3,5 7,5

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 0,8 0,0 3,2 3,5 7,5

2014

Tilikausi 1.1.-31.12.

Kirjanpitoarvo 1.1. 1,2 0,3 7,0 4,6 13,2

Lisäykset 0,7 1,5 2,2

Vähennykset -0,1 -0,3 -0,4

Siirrot omaisuuserien välillä

Huoltoleasing omaisuuden siirto vaihto-omaisuuteen -0,9 -0,9

Poistot -0,2 0,7 -2,7 -1,8 -4,0

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,0 0,0 5,1 4,1 10,1

 

31.12.

Hankintameno 3,5 0,0 40,8 109,8 154,2

Kertyneet poistot -2,1 0,0 -35,8 -105,7 -143,6

Kertyneet arvonalentumiset -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,0 0,0 5,1 4,1 10,1

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 1,0 0,0 5,1 4,1 10,1
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Milj. €
Emoyhtiö, 2015

Maa-alueet ja 
rakennukset

Leasing- 
omaisuus *)

Vuokrahuoneis-
tojen perus- 

parannusmenot Muut Yhteensä

Tilikausi 1.1.-31.12.

Kirjanpitoarvo 1.1. 1,0 0,0 5,1 3,9 10,0

Lisäykset 0,0 1,0 1,0

Vähennykset -0,1 -0,1

Siirrot omaisuuserien välillä

Huoltoleasing omaisuuden siirto vaihto-omaisuuteen 0,0

Poistot -0,2 -1,9 -1,4 -3,5

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 0,0 3,2 3,4 7,4

31.12.

Hankintameno 3,5 0,0 40,8 88,4 132,8

Kertyneet poistot -2,3 0,0 -37,7 -85,0 -125,0

Kertyneet arvonalentumiset -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 0,0 3,2 3,4 7,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 0,8 0,0 3,2 3,4 7,4

2014

Tilikausi 1.1.-31.12.

Kirjanpitoarvo 1.1. 1,2 0,0 7,0 4,5 12,8

Lisäykset 0,7 1,4 2,1

Vähennykset -0,3 -0,3

Siirrot omaisuuserien välillä

Huoltoleasing omaisuuden siirto vaihto-omaisuuteen 0,0

Poistot -0,2 -2,7 -1,7 -4,6

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,0 0,0 5,1 3,9 10,0

 

31.12.

Hankintameno 3,5 0,0 40,8 87,6 131,9

Kertyneet poistot -2,1 0,0 -35,8 -83,6 -121,5

Kertyneet arvonalentumiset -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,0 0,0 5,1 3,9 10,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 1,0 0,0 5,1 3,9 10,0

*) Leasingomaisuus koostuu muista vuokrasopimuksista, jotka ovat pääosin autoja.



 DANSKE BANK OYJ / TILINPÄ ÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 67

24. VEROSAAMISET JA VEROVELAT 

Verosaamiset ja -velat huomioidaan taseessa tili-

kauden tuloksesta aiheutuneina arvioituina veroina 

ennakkoveroilla oikaistuina. Veroa oikaistaan myös 

mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Verosaamiset ja -velat netotetaan keskenään, mikäli 

laki sen sallii, ja jos saamiset ja -velat todennäköisesti 

tullaan käyttämään yhtämääräisesti tai saman-

aikaisesti.

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista 

eroista saamisten ja velkojen verotuksellisen arvon ja 

kirjanpitoarvon välillä todennäköisten oletettujen 

ajoituserojen perusteella. Laskennallinen vero kirja-

taan laskennallisiin verosaamisiin ja laskennallisiin 

verovelkoihin.

Konserni ei kirjaa laskennallista veroa verokannan ja 

verotuksessa vähennyskelvottoman liikearvon 

arvonalentumisen tai muiden erien välisistä väliaikai-

sista eroista, jotka syntyvät hankintahetkellä vaikut-

tamatta liiketulokseen tai verotettavaan tuloon. Mikäli 

verokanta voidaan laskea useiden eri verosäännösten 

mukaisesti, laskennallinen vero lasketaan niiden 

säännösten mukaan, joita sovelletaan laskennallisten 

verovelkojen järjestelyyn tai verosaamisten johdon 

suunnitelman mukaiseen käyttöön.

Käyttämättömiin verotuksellisiin tappioihin perustu-

vat verosaamiset ja käyttämättömät yhtiöveron hyvi-

tykset kirjataan siinä määrin kuin ne voidaan käyttää. 

Laskennallinen vero arvostetaan verosäännösten 

perusteella ja niillä tilinpäätöspäivänä voimassa ole-

villa verokannoilla, joita sovelletaan asianmukaisissa 

maissa silloin, kun laskennallisen veron odotetaan 

muuttuvan tuloveroksi. Verokantojen muutoksesta 

johtuva laskennallisen veron muutos kirjataan 

tuloslaskelmaan.

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Tuloverosaamiset 0,0 0,0 0,0 0,0

Laskennalliset verosaamiset 18,2 8,0 15,8 3,6

Verosaamiset yhteensä 18,2 8,0 15,8 3,6

Tuloverovelat 5,1 13,2 1,5 12,3

Laskennalliset verovelat - - - -

Verovelat yhteensä 5,1 13,2 1,5 12,3

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Laskennalliset verosaamiset 2015 2014 2015 2014

Varauksista ja saamisten arvonalentumisista 17,1 4,6 14,5 2,0

Verotuksellisista tappioista 0,0 2,5 - -

Poistoista ja arvonalennuksista 0,7 0,8 0,7 0,8

Muista eristä 2,4 2,4 1,4 1,5

Netotettu laskennallisista veroveloista -1,9 -2,3 -0,8 -0,7

Yhteensä 18,2 8,0 15,8 3,6

Laskennalliset verovelat

Sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta 0,8 0,7 - -

Poistoista ja arvonalennuksista 1,1 1,7 0,0 0,0

Kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta - - - -

Netotettu laskennallisista verosaamisista -1,9 -2,3 -0,8 -0,7

Yhteensä 0,0 0,0 -0,8 -0,7

Laskennallinen verosaaminen (+)/-velka (-), netto 18,2 8,0 16,6 4,3
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25. MUUT VARAT

Muut varat käsittävät tulevat korko- ja palkkiotuotot, 

siirtosaamiset ja myytävänä olevat leasingkohteet, 

jotka asetettu myytäviksi leasingsopimuksen  

päätyttyä. 

Myytävänä olevat leasingkohteet arvostetaan uudel-

leenluokitushetken (leasingsopimuksen raukeaminen) 

kirjanpitoarvoon tai alempaan käypään arvoon vähen-

nettynä arvioiduilla myyntikustannuksilla.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Muut varat 2015 2014 2015 2014

Kertyneet korot 36,5 40,4 29,3 33,8

Maksujenvälityssaamiset 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut saamiset *) 75,7 95,1 71,4 90,4

Muut varat yhteensä 112,1 135,6 100,7 124,2

*) Konserni: Sisältää mm. myynti- ja palkkiosaamisia n. 18,4 (n. 18,8) milj. euroa, johdannaissopimuksiin littyviä marginaalitilisaamisia 26,1 (3,7) milj. euroa, 

vakuutussaamisia 0,2 (0,2) milj. euroa, ja maksettuja ennakoita 2,2 (1,7) milj. euroa.

*) Emoyhtiö: Sisältää mm. myynti- ja palkkiosaamisia n. 14,2 (n. 9,5) milj. euroa, johdannaissopimuksiin littyviä marginaalitilisaamisia 26,1 (3,7) milj. euroa, 

vakuutussaamisia 0,2 (0,2) milj. euroa ja maksettuja ennakoita 2,2 (1,7) milj. euroa.

Laskennallisten verojen muutokset

Laskennalliset verosaamiset / -velat 1.1. 8,0 12,6 3,6 2,9

Kirjattu tuloslaskelmaan:

Varauksista ja saamisten arvonalentumisista 12,6 -1,2 12,6 -0,5

Poistoista ja arvonalennuksista 0,4 -0,1 0,1 0,0

Verotuksellisista tappioista -2,5 -4,1 - -

Sijoitusten arvostus -0,1 1,0 -0,1 1,4

Muut -0,3 -0,4 -0,3 -0,2

Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-) yhteensä 31.12., netto 18,1 8,0 15,8 3,6

Tuloverosaaminen (+) / -velka (-), netto -5,1 -13,2 -1,5 -12,3

Verosaamiset yhteensä, (+) / -velka (-), netto 13,0 -5,2 14,3 -8,8
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26. VELAT LUOTTOLAITOKSILLE JA 
YLEISÖLLE

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille sekä talletuk-

set sisältävät myös takaisinostosopimuksia (sellaisten 

arvopapereiden myynnit, jotka konserni on sitoutunut 

ostamaan takaisin myöhempänä ajankohtana).

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille sekä talletuk-

set arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon sekä 

erät joihin suojauslaskentaa sovelletaan jaksotettuun 

hankintamenoon lisättynä suojatun korkoriskin käy-

vällä arvolla.

Milj. € 
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille

Konserni Emoyhtiö

2015 2014 2015 2014

Velat keskuspankeille 352,9 351,4 352,9 351,4

Talletukset luottolaitoksilta 927,0 1 390,5 926,9 1 364,2

Muut velat luottolaitoksille 676,6 738,6 676,6 738,6

Yhteensä 1 956,6 2 480,5 1 956,5 2 454,2

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle

Talletukset

Käyttötilit 2 828,1 2 742,1 2 828,1 2 742,1

Säästötilit 3 247,8 3 019,8 3 247,8 3 019,8

Maksuliiketilit 11 114,4 8 994,3 11 216,9 9 179,5

Markkinarahatalletukset 25,2 6,2 25,2 6,2

Määräaikaan sidotut talletukset 899,7 971,9 899,7 971,9

Yhteensä 18 115,3 15 734,3 18 217,7 15 919,6
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27. LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT 
JA KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEI-
SESTI KIRJATTAVAT RAHOITUSVELAT

Muut liikkeeseen lasketut velkakirjat ja pääomalainat 

käsittävät konsernin liikkeeseen laskemia velkakir-

joja. Pääomalaina on velka, joka koostuu huonompieh-

toisesta velkapääomasta ja muista pääomasijoituk-

sista, joita ei makseta takaisin ennen kuin tavan-

omaisten velkojen vaatimuksiin on vastattu, mikäli 

konserni vapaaehtoisesti tai pakolla puretaan.

Muut liikkeeseen lasketut velkakirjat ja pääomalainat 

arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon lisättynä 

suojatun korkoriskin käyvällä arvolla.

Eräiden liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tuotto 

perustuu indeksiin, joka ei ole läheisessä suhteessa 

velkakirjan taloudellisiin ominaisuuksiin. Näitä ovat 

muun muassa osake- ja hyödykeindeksi. Tällaiset kyt-

ketyt johdannaiset erotetaan pääsopimuksesta ja 

arvostetaan kaupankäyntisalkussa käypään arvoon.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 2015 2014 2015 2014

Sijoitustodistukset 476,7 717,8 476,7 717,8

Liikeeseen lasketut velkakirjat

Joukkovelkakirjalainat *) 4 332,2 4 407,0 4 332,2 4 407,0

josta ulkomaanrahanmääräisiä 21,9 26,2 21,9 26,2

Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Pääomalainat 119,1 121,6 119,1 121,6

josta ikuisia lainoja 119,1 121,6 119,1 121,6

*) Josta liikkeeseen laskettuja suomalaisia vakuudellisia joukkolainoja 4 miljardia euroa (4 miljardia euroa ).

Milj. €
Velat, joilla on huonompi etuoikeus

KirjanpitoarvoLiikkeellelasku-
vuosi

Toteutus-/ 
lunastushintaLiikkeeseenlaskija Nimellisarvo Korko Eräpäivä 2015 2014

Danske Bank Oyj 100 1,150/vaihtuva 2004 ei eräpäivää 100 % 100,0 100,0

Danske Bank Oyj 22 1,471/vaihtuva 2005 ei eräpäivää 100 % 21,8 21,8

Danske Bank Oyj laski liikkeelle 13.10.2004 nimellisar-

voltaan 100 miljoonan euron pääomalainamuotoisen 

debentuurilainan. Laina oli kiinteäkorkoinen ensimmäi-

sen vuoden ajan ja sen jälkeen vaihtuvakorkoinen, kuiten-

kin maksimissaan 8,5 % p.a. Korkoa voidaan maksaa vain 

jakokelpoisista varoista. Laina on eräpäivätön ja se voi-

daan maksaa takaisin Finanssivalvonnan luvalla jokai-

sena koronmaksupäivänä. Seuraava koronmaksupäivä 

on 13.4.2016.

Danske Bank Oyj laski liikkeelle 16.12.2005 nimellisar-

voltaan 125 miljoonan euron pääomalainamuotoisen 

debentuurilainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja sille 

maksetaan korkoa 1,6 prosenttia yli kolmen kuukauden 

Euribor-koron. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoi-

sista varoista. Laina on eräpäivätön. Finanssivalvonta on 

myöntänyt luvan debentuurilainan ennenaikaiseen takai-

sinmaksuun. Laina voidaan maksaa takaisin koronmaksu-

päivänä. Seuraava koronmaksupäivä on 16.3.2016.

Danske Bank Oyj -konsernilla oli 31.12.2015 yksi ensisi-

jaisiin omiin varoihin luettava pääomalaina, johon sisäl-

tyy oikeus maksaa laina takaisin Finanssivalvonnan 

luvalla. Lainojen ensisijaisiin omiin varoihin luettava 

määrä Danske Bank Oyj -konsernissa 31.12.2015 oli 

100 miljoonaa euroa (100 miljoonaa euroa).
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28. MUUT VELAT JA 
ARVONALENTUMISVARAUKSET

Muut velat käsittävät kertyneitä korkoja, maksuja ja 

palkkioita, jotka eivät kuulu jonkin rahoitusinstrumen-

tin jaksotettuihin hankintamenoihin. Muut velat käsit-

tävät myös eläkevelvoitteita ja muihin velvoitteisiin 

kuten kanteisiin ja takauksiin liittyviä varauksia.

Varaus kirjataan, jos konsernilla on aikaisemman 

tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasialli-

nen velvoite, joka voidaan luotettavasti arvioida ja on 

todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyt-

tää taloudellisen hyödyn siirtymistä pois konsernista. 

Jos oikeuskanteesta on todennäköisesti aiheutu-

massa konsernille maksuvelvollisuus, kirjataan velka, 

jos se voidaan luotettavasti mitata. Velka kirjataan 

odotettujen maksujen nykyarvoon.

Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Varaukset 5,9 3,8 5,9 3,8

Muut velat

Maksujenvälitysvelat 19,8 56,5 19,8 56,5

Siirtovelat

Korkovelat 48,0 52,0 33,5 36,7

Muut siirtovelat 70,2 106,2 53,2 90,9

Muut *) 200,5 186,5 199,6 182,7

Muut velat yhteensä 344,4 405,0 312,0 370,7

*) Erä Muut sisältää mm. välitystileillä olevia velkoja 162,4 (149,9) milj. euroa

ARVONALENTUMISVARAUKSET Konserni Emoyhtiö

Milj. € 2015 2014 2015 2014

Taseen ulkopuolisista eristä 5,9 3,8 5,9 3,8

Milj. € Taseen ulkopuolisista eristä

1.1. 3,8 3,0 3,8 3,0

Varausten lisäykset 4,7 5,5 4,7 5,5

Käytetyt varaukset - - - -

Käyttämättömien varausten peruutukset -2,6 -4,6 -2,6 -4,6

31.12. 5,9 3,8 5,9 3,8

Pankki kirjaa sopimus- ja ryhmäkohtaisia arvonalentu-

misvarauksia takauksista, takuusitoumuksista ja muista 

taseen ulkopuolisista sitoumuksista. Saamisten arvon-

alentumisten muutokset on esitetty liitetiedoissa 10  

ja 19.
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29. EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET

Alkuperäisessä kirjaamisessa peruuttamattomat lai-

nasitoumukset ja takaukset kirjataan saatuun ennak-

koon. Sen jälkeen takaukset arvostetaan takauskau-

delle jaksotettuun ennakkoon tai mahdollisen varauk-

sen arvoon, mikäli se on suurempi kuin alkuperäinen 

ennakko. Peruuttamattomia lainasitoumuksia ja  

takauksia koskevat varaukset kirjataan muihin velkoi-

hin, mikäli on todennäköistä, että lainasitoumuksen 

perusteella tehdään nostoja tai takauksen perusteella 

esitetään vaatimuksia ja maksettava summa on luotet-

tavasti määritettävissä. Velan määrä arvostetaan arvi-

oitujen maksujen nykyarvoon. Peruuttamattomat laina-

sitoumukset diskontataan korkoehtojen mukaisesti.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2015 2014 2015 2014

Takaukset ja pantit 1 301,3 1 370,2 1 301,3 1 370,2

Käyttämättömät luottojärjestelyt 3 288,1 2 951,5 2 872,3 2 694,1

Muut peruuttamattomat sitoumukset - - - -

Yhteensä 4 589,4 4 321,7 4 173,6 4 064,3

Taseen ulkopuoliset sitoumukset koostuvat pääosin taka-

uksista ja käyttämättömistä luottojärjestelyistä. Takauk-

set ovat asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja 

sitoumuksia, jotka sisältävät pankki- ja remburssitakauk-

set. Käyttämättömät luottojärjestelyt ovat peruuttamat-

tomia sitoumuksia antaa luottoa ja koostuvat myönne-

tyistä nostamattomista luotoista, käyttämättömien 

luotto- ja luotollisten tilien limiiteistä. Sitoumukset esite-

tään määrään, joka niistä tilinpäätöshetkellä jouduttaisiin 

maksamaan. Taseen ulkopuolisten erien luokittelua on 

täsmennetty. Takauksista kirjataan varaus, jos arvioi-

daan, että maksu takauksen perusteella on toden-

näköinen.

Danske Bank Oyj -konserniyhtiöt ovat osallisina erilai-

sissa oikeusprosesseissa, joiden ei kuitenkaan odoteta 

vaikuttavan merkittävästi yhtiöiden taloudelliseen  

asemaan.

VAROJEN SIDONNAISUUS

Konserni, 
Milj. €  
Varat

Sidottujen 
varojen

kirjanpitoarvo

Sidottujen 
varojen

käypä arvo

Sitomattomien
varojen

kirjanpitoarvo

Sitomattomien 
varojen  

käypä arvo

Varat 31.12.2015 7 613,0 23 806,9

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet - - 85,4 85,4

Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet 0,7 0,7 1 550,1 1 550,1

Muut varat 7 612,3 22 171,4

Varat 31.12.2014 6 588,6 23 103,2

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet - - 89,8 89,8

Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet 0,7 0,7 1 008,6 1 008,6

Muut varat 6 587,9 22 004,8
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Saadut vakuudet

Saatujen sidottujen vakuuksien 
tai liikkeeseen laskettujen vieraan 

pääoman ehtoisten arvopaperien 
käypä arvo

Vakuuskäyttöön soveltuvien 
saatujen vakuuksien tai liikkeeseen 

laskettujen vieraan pääoman  
ehtoisten arvopaperien käypä arvo

Saadut vakuudet 31.12.2015 65,0 818,2

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet - -

Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet 65,0 818,2

Muut saadut vakuudet - -

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit,  

paitsi omat katetut joukkolainat - -

Saadut vakuudet 31.12.2014 891,9 833,8

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet - -

Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet 891,9 833,8

Muut saadut vakuudet - -

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit,  

paitsi omat katetut joukkolainat - -

Sidotut varat-saadut vakuudet ja niihin liittyvät velat

Vakuussidonnaisia omaisuuseriä 
vastaan saatu rahoitus (velat), 

ehdolliset velat tai lainatut  
arvopaperit

Varat, saadut vakuudet ja vieraan 
pääoman ehtoiset arvopaperit,  

paitsi vakuuskäytössä olevat 
katetut joukkolainat ja omaisuus-

vakuudelliset arvopaperit

Tiettyjen rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo 31.12.2015 5 611,1 6 549,0

Tiettyjen rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo 31.12.2014 5 114,8 6 321,9

Katettujen joukkolainojen vakuutena olevat lainat ovat 

sidottujen varojen pääasiallinen lähde. Katettujen joukko-

lainojen liikkeeseenlasku on tärkeä pitkäaikaisen rahoi-

tuksen lähde.

Rahoitusvaroja ja arvopapereita on annettu Suomen 

Pankin shekkitilin, johdannaisten ja johdannaispörssien 

vakuudeksi.

Vuoden 2014 luvut ovat tilinpäätöshetken lukuja, koska 

silloin ei ollut mediaanilukuja käytettävissä. Vuoden 

2015 luvut ovat mediaanilukuja. Sidotut varat ja niitä 

vastaavat velat ovat samat pankissa ja konsernissa.

Kiinteistövakuudellisten luottojen vakuuksien arviointi 

tapahtuu joko osana luottopäätöstä tai itsenäisellä luot-

topäätöksellä. Vakuudet arvostetaan vakuuden hyväksy-

mishetkellä ja sen jälkeen säännöllisesti.

Asuinkiinteistöjen sekä asumiskäytössä olevien asunto-

osakeyhtiön osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osak-

keiden on oltava luottopäätösprosessista riippumatto-

man arvioitsijan arvioimia. Riippumattomalla arvioitsi-

jalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on riittävä pätevyys ja 

kokemus arvioinnin suorittamiseen.

Riippumattomana ulkopuolisena arvioitsijana voivat olla 

autorisoitu AKA-tutkinnon suorittanut henkilö, Kiinteis-

tömaailma -ketjun kiinteistöarviointitutkinnon (KaT)  

suorittanut välittäjä tai kiinteistönvälitystutkinnon (LKV) 

suorittanut välittäjä.

Emoyhtiön henkilökuntaan kuuluva henkilö voi toimia riip-

pumattomana arvioitsijana tavanomaisten asuntojen 

osalta, mikäli henkilöllä on vähintään 5 vuoden kokemus 

luottovaltuutettuna toimimisesta sekä asuntovakuuksien 

arvioinnista ja arvion tekemisen pohjaksi on käytettä-

vissä ajankohtaista tilastotietoa. Lisäksi edellytetään, 

että henkilö ei ole esittelijänä eikä päättäjänä luotossa, 

jolle kuuluvaa vakuutta arvioidaan eikä henkilö ole luoton 

osallisen tai pantin omistajan läheinen tai ole läheisessä 

taloudellisessa suhteessa luoton osalliseen tai pantin 

omistajaan.

Riippumattoman arvioitsijan vaatimus täyttyy myös, jos 

käytettävissä on aito (ei-läheisten välinen) tuore enintään 

yhden vuoden vanha kauppakirja.

Asuntovakuuksien arvojen kehitystä seurataan ja 

vakuuksien arvot päivitetään automaattisesti järjestel-

mässä Tilastokeskuksesta saatavilla hintaindekseillä 

neljännesvuosittain. Jos automaattinen indeksipäivitys 

ei onnistu esim. vähäisten kauppamäärien takia, vakuu-

den arvo päivitetään vuosittain manuaalisesti.
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Leasing -sopimukset (konserni vuokralleottajana)

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otettujen hyödyk-

keiden omistamiseen liittyvistä riskeistä ja eduista 

olennainen osa siirtyy konsernille, luokitellaan rahoi-

tusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuk-

sella hankittu omaisuuserä kirjataan vuokra-ajan 

alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään 

arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nyky-

arvoon. Vastaava velka merkitään taseeseen muihin 

velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksella hankituista 

hyödykkeistä tehdään poistot joko niiden taloudelli -

sen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan 

kuluessa. Leasing-vuokra kohdennetaan velan  

 

lyhennyksiin ja korkokuluihin. Korkokulu jaksotetaan 

vuokra-ajalle siten, että jäljellä olevalle velalle tulee 

kullakin kaudella samansuuruinen korkoprosentti.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otetun hyödyk-

keen omistamiseen liittyvistä riskeistä kaikki säilyvät 

olennaisin osin vuokralleantajalla, luokitellaan muiksi 

vuokrasopimuksiksi ja ne sisältyvät vuokralleantajan 

taseeseen. Muun vuokrasopimuksen perusteella 

maksettavat vuokrat kirjataan tulokseen tasaerinä 

vuokrakuluiksi vuokra-ajan kuluessa.

Milj. € Konserni Emoyhtiö

Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset (toimitilavuokrat) 2015 2014 2015 2014

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella 

maksettavat vähimmäisvuokrat

yhden vuoden kuluessa 22,5 22,9 22,5 22,9

yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 32,4 47,0 32,4 47,0

yli viiden vuoden kuluttua 2,8 2,1 2,8 2,1

Yhteensä 57,7 72,0 57,7 72,0

Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista 

odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä 

31.12.2015 oli 3,6 milj. euroa (5,1 milj. euroa).

Vuonna 2015 kuluksi kirjatut edelleen vuokrattujen toi-

mitilojen vuokrat olivat 2,7 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
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30. LÄHIPIIRILIIKETOIMET KONSERNIYHTIÖIDEN JA MUUN LÄHIPIIRIN KANSSA

Milj. €
Konserni

Vaikutusvaltayhteisöt Osakkuusyhtiöt Hallintohenkilöt Muut

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Luotot ja muut saamiset 1 949,3 4 233,7 83,6 81,5 1,9 1,5 67,8 53,0

Arvopaperit ja johdannaiset 17,8 0,3 8,0 10,9 - - 0,1 0,1

Talletukseet 334,3 834,0 0,0 0,0 0,3 0,4 58,5 23,4

Johdannaiset 276,3 517,8 2,1 - - - 0,5 -

Takaukset ja takuusitoumukset 1,5 1,2 - - - - - -

Käyttämättömät luottojärjestelyt 1,3 1,1 1,7 8,7 0,1 - - -

Saadut vakuudet 881,4 891,9 0,0 0,0 - - - -

Korkotuotot 4,5 8,9 0,5 0,6 0,0 0,0 6,2 4,4

Korkokulut 4,1 0,2 - - 0,0 0,0 3,7 4,7

Osinkotuotot - - 1,2 1,2 - - - -

Arvonalentumiskirjaukset - - 0,1 -0,1 - - - -

Ostot konserniyhtiöiltä 124,2 125,9

Myynnit konserniyhtiöille 10,7 11,4

Milj. €
Emoyhtiö

Vaikutusvalta-
yhteisöt Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt Hallintohenkilöt Muut

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Luotot ja muut saamiset 1 949,3 4 233,7 1 306,4 1 288,5 83,6 81,5 1,8 0,8 67,7 52,9

Arvopaperit ja johdannaiset 17,8 0,3 137,6 137,6 5,1 10,9 - - 0,1 0,1

Talletukseet 334,3 834,0 102,9 77,2 0,0 0,0 0,3 0,3 58,5 23,4

Johdannaiset 276,3 517,8 - - 2,1 - - - 0,5 -

Takaukset ja takuusitoumukset 1,5 1,2 - - - - - - - -

Käyttämättömät luottojärjestelyt 1,3 1,1 1,7 4,2 1,7 8,7 0,1 - - -

Saadut vakuudet 881,4 891,9 - - 0,0 - - - - -

Korkotuotot 4,5 8,9 0,5 7,5 0,5 0,6 0,0 0,0 6,2 4,4

Korkokulut 4,1 0,2 - 0,0 - - 0,0 0,0 3,7 4,7

Osinkotuotot - - 7,4 11,0 1,2 1,2 1,2 - - -

Arvonalentumiskirjaukset - - - - 0,1 -0,1 - - - -

Ostot konserniyhtiöiltä 120,9 117,4 6,0 8,5

Myynnit konserniyhtiöille 10,7 11,4 - -

Danske Bank Oyj:n lähiipiiri muodostuu tilinpäätökseen yhdistellyistä yhtiöistä, osakkuusyhtiöistä, hallintohenkilöistä ja muista lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. 

Vaikutusvaltayhteisöihin on luettu emoyhtiö sivukonttoreineen. Hallintohenkilöihin luetaan hallitus ja toimiva johto mukaan lukien läheiset perheenjäsenet ja yhtiöt, joissa 

hallintohenkilöillä tai heidän läheisillä perheenjäsenillään on huomattava vaikutusvalta. Muihin lähipiiriin kuuluviin yhteisöihin luetaan sisaryritykset ja muut yritykset.
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31. OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakkei-
den luku-

määrä

Osake-
pääoma 

Milj. €

1.1.2015 106 000 106

31.12.2015 106 000 106

Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2015 106 000 106

Danske Bank A/S omistaa Danske Bank Oyj:n koko osake-

kannan. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Milj. €
Oman pääoman rahastot ja kertyneet 
voittovarat Konserni Emoyhtiö

Rahastot 31.12.2014

Vararahasto 271,1 261,7

Rahastot yhteensä 271,1 261,7

Rahastot 31.12.2015

Vararahasto 271,1 261,7

Rahastot yhteensä 271,1 261,7

Rahastojen muutokset:

Vararahasto

Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai 

yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta 

siirretyn osuuden. Vararahastossa ei ole tapahtunut 

muutoksia tilikausien 1.1.–31.12.2015 ja  

1.1.–31.12.2014 aikana.

Kertyneet voittovarat  
(edellisten tilikausien voitto) Konserni Emoyhtiö

1.1.2014 2 006,3 1 977,7

Tilikauden voitto 169,1 152,5

Osingonjako -50,4 -50,4

31.12.2014 2 124,9 2 079,8

Tilikauden voitto 165,7 150,5

Osingonjako -152,5 -152,5

31.12.2015 2 138,2 2 077,8
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Riskienhallinnan periaatteet 

Riskienhallintaprosessin tärkeimpänä tavoitteena on 

varmistaa, että riskit tunnistetaan oikein, riskien mittaa-

minen on riippumatonta ja että pääomaa on riittävästi 

suhteessa riskeihin. Konsernin liiketoiminnan riskejä ja 

pääomitusta seurataan säännöllisesti. Selkeä strategia, 

työnjako sekä vahva sitoutuminen riskienhallintaproses-

siin auttavat hallitsemaan riskejä.

Danske Bank Oyj:n hallitus, yhdessä Danske Bank Oyj:n 

tytäryhtiöiden hallitusten kanssa, vastaa riskienhallinnan 

ja sisäisen valvonnan riittävyydestä. Danske Bank Oyj:n 

hallitus päättää riskienhallinnan periaatteet ja muut 

yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen val-

vonta organisoidaan liiketoiminnoissa. Hallituksen riski-

valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta pankin ris-

kistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen 

valvomisessa, että pankin toimiva johto noudattaa halli-

tuksen päättämää riskistrategiaa. Hallituksen riskivalio-

kunnan kokoonpano ja työskentely on järjestetty luotto-

laitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 4 §:n edellyttä-

mällä tavalla. Varmistaakseen että pankilla on sekä 

ulkoiset että sisäiset vaatimukset täyttävä riskienhallin-

taorganisaatio hallitus on asettanut johdon riskikomitean 

(Management Risk Committee), jonka jäsenet ovat toimi-

vaa johtoa ja nimittänyt puheenjohtajaksi Danske Bank 

Oyj:n toimitusjohtajan. 

Riskikomitean päätehtävänä on varmistaa, että:

• Danske Bank Oyj -konserni noudattaa hallituksen 

antamaa, riskejä koskevaa ohjeistusta

• Danske Bank Oyj -konserni seuraa kaikkia riskityyp-

pejä ja niistä raportoidaan tarvittavilla tahoille 

mukaan lukien pankin hallitus

• Danske Bank Oyj -konsernin riskiasema on Danske 

Bank A/S -konsernin riskistrategian mukainen

• Danske Bank Oyj -konsernissa sovelletaan Danske 

Bank A/S -konsernin riskipolitiikkaa

• Danske Bank Oyj -konserni noudattaa kaikkia säänte-

lyvaatimuksia.

Danske Bank Oyj:n hallitus on myös asettanut varainhal-

lintakomitean (ALCO). Varainhallintakomitea vastaa 

taseen rakenteellisen korkoriskin seurannasta ja hallin-

noinnista komitean korkonäkemyksen, Danske Bank Oyj:n 

Danske Bank Oyj -konserni  
riskienhallintaliite 

Kuva 1. Riskienhallintaorganisaatio

Credit units by  
Business lines

Board of Directors
Audit Committee Risk Committee Remuneration Committee Nomination Committee

ALCO

Internal Audit

Management Risk Committee

OperationsLegalComplianceFinanceRisk 
Management
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politiikkojen ja delegoitujen limiittien mukaan ja päättää 

myös tasetta suojaavista toimenpiteistä riskienhallin-

tastrategian ja limiittien puitteissa. Varainhallintakomitea 

määrittelee myös operatiiviset tavoitetasot likviditeetti-

riskin hallinnalle ja valvoo likviditeettiriskin hallintaa.

Pankin päivittäinen riskienhallinta on organisoitu kolmen 

puolustuslinjan periaatteelle. Tällä rakenteella varmiste-

taan tehtävien eriyttäminen (1) asiakasliiketoimintaa ja 

muuta riskinottoa tekevien yksiköiden, (2) riskien hallin-

nan rakenteista ja valvonnasta vastaavien yksiköiden 

sekä (3) sisäisen tarkastustoiminnon välillä.

Ensimmäistä puolustuslinjaa edustavat asiakasliiketoi-

minnasta vastaavat liiketoimintasegmentit ja keskitetyt 

operatiiviset ja palveluyksiköt. Jokainen yksikkö toimii 

riskipolitiikoiden ja toimintaan myönnettyjen valtuuksien 

mukaisesti ja jokaisella yksiköllä on oma riippumaton ris-

kiyksikkönsä. Luotettavan riskienhallinnan takaamiseksi 

yksiköt vastaavat, että niillä on riskipolitiikkojen ja val-

tuuksien edellyttämä riittävä osaaminen, toimintatavat, 

järjestelmät ja kontrollit. 

Toista puolustuslinjaa edustavat keskitetyt toiminnot, 

jotka vastaavat riskien hallinnan rakenteista ja varmista-

vat, että liiketoimintayksiköt sekä operatiiviset ja palvelu-

yksiköt noudattavat yleisiä politiikoita ja valtuuksia. Nämä 

toiminnot ovat Riskienhallinta-, Talous-, Compliance ja 

Luotto-yksiköissä.

Kolmatta puolustuslinjaa edustaa Sisäinen tarkastus 

-yksikkö.

Danske Bank Oyj -konsernin Riskienhallinta-yksikkö on lii-

ketoiminnasta riippumaton ja sen tehtävänä on valvoa 

konsernin riskiasemaa Danske Bank Oyj:n hallituksen 

asettamien periaatteiden ja limiittien mukaisesti. CRO 

toimii Riskienhallinta -yksikön vetäjänä ja raportoi Danske 

Bank Oyj:n toimitusjohtajalle ja Danske Bank A/S -konser-

nin CRO:lle. CRO vastaa Danske Bank Oyj–konsernin ris-

kienhallinnan riittävyydestä muodostaen kokonaiskuvan 

Danske Bank Oyj–konsernin riskeistä ja riskiasemasta. 

CRO:n vastuualueena ovat kaikki Danske Bank Oyj -kon-

sernin riskit riskityyppien ja organisaatioyksiköiden yli 

mukaan lukien ulkoistettuihin toimintoihin liittyvät riskit. 

Talousyksikkö vastaa vakavaraisuuden raportoinnista 

(ml. ICAAP-prosessi). 

Jokainen liiketoiminta-alue vastaa omalta osaltaan siitä, 

että kaikkia Danske Bank Oyj:n hallituksen, sen asetta-

mien komiteoiden sekä riskienhallintayksikön asettamia 

periaatteita ja limiittejä noudatetaan liiketoimintaproses-

seissa ja päätöksenteossa.

Danske Bank Oyj -konsernin riskienhallinnan periaatteet 

ja käytännön organisointi ovat linjassa Danske Bank A/S–

konsernin riskipolitiikan kanssa ja vastaavat Danske Bank 

A/S -konsernin toiminnot tukevat näiden toteuttamista ja 

seurantaa. Lisätietoa Danske Bank A/S -konsernin ris-

keistä ja riskienhallinnan lähestymistavoista on luetta-

vissa Danske Bank A/S -konsernin vuoden 2015 vuosi-

kertomuksesta ja riskienhallintaliitteestä.

PÄÄOMITTAMINEN
Ulkoinen vakavaraisuusvaatimus 

Pankkitoiminta on voimakkaasti säädeltyä liiketoimintaa. 

Säädökset on asetettu sekä pääoman määrälle että sen 

rakenteelle. Myös pankin suurimpia vastapuolten maksi-

mivastuiden määrää rajoitetaan vakavaraisuuslasken-

nan omiin varoihin perustuen.

Luottolaitoslaki antaa valvottaville mahdollisuuden las-

kea vakavaraisuuden pääomavaatimus valinnaisia mene-

telmiä käyttäen. Danske Bank Oyj -konserni soveltaa 

vakavaraisuuden laskennassa luottoriskeille sisäisten 

mallien menetelmää (F-IRB) yritysvastuille ja standardi-

menetelmää muille vastuille. Operatiivisille riskeille käy-

tetään standardimenetelmää. Markkinariskien pääoma-

vaatimus lasketaan säädöksissä annettujen 

perusmenetelmien mukaisesti. 

Danske Bank Oyj:n ja konsernin vakavaraisuusvaatimus 

raportoidaan neljännesvuosittain yhteiselle valvontame-

kanismille (YVM/Euroopan Keskuspankille (EKP) ja 

Finanssivalvonnalle). Danske Bank Oyj ja -konserni täytti-

vät vakavaraisuuden vähimmäisvaatimukset vuonna 

2015. Vakavaraisuusmääräysten mukaiset minimipää-

omavaateet on esitetty alla Riskitaulukossa 1. Omien 

varojen vaatimus on pienentynyt 238 miljoonaa euroa 

luottoriskin pienenemisen johdosta. 
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RISKITAULUKKO 1

OMIEN VAROJEN VAATIMUS JA KOKONAISRISKI

Pilari I:n mukaiset vakavaraisuuden pääomavaatimukset salkuittain
31. joulukuuta (Milj. €)

Omien varojen vaatimus Kokonaisriski

2015 2014 2015 2014

Luotto- ja vastapuoliriski:

Standardimalli:

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 0 0 0 0

Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta 0 0 0 0

Saamiset laitoksilta 103 170 1 291 2 129

Saamiset yrityksiltä 58 547 720 6 842

Vähittäisvastuut 122 103 1 528 1 294

Kiinteistövakuudelliset vastuut 301 349 3 759 4 362

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 26 24 319 295

Erityisen suuren riskin sisältävät erät 2 24 25 306

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa 4 1 44 16

Muut erät 13 16 164 199

Standardimalli, yhteensä 628 1 235 7 850 15 443

Sisäinen malli:

Yritykset 384 0 4 795 0

Sisäinen malli, yhteensä 384 0 4 795 0

Luotto- ja vastapuoliriski, yhteensä 1 012 1 235 12 645 15 443

Markkinariski - standardimalli:

Korkosopimusten yleis- ja eritysriski 7 12 87 153

Hyödykeriski 3 5 40 61

Selvitysriski 0 0 0 0

Markkinariski - standardimalli, yhteensä: 10 17 127 214

Operationaalinen riski - standardimalli, yhteensä 82 84 1 023 1 048

Vastuun arvonoikaisuriski 3 9 38 107

Kokonaisriski, yhteensä 13 833 16 812

Omien varojen vaatimus, yhteensä 1 107 1 345

Pääoman hallinta-prosessi 

Danske Bank Oyj -konsernin oman pääoman hallinta 

perustuu vakavaraisuusdirektiivin (CRD) ja valvottavan 

vakavaraisuuden hallintaprosessia (ICAAP) koskevan ns. 

Pilari 2. sääntelyyn ja ohjeistukseen.

Danske Bank Oyj -konsernin ICAAP koostuu kaikkien 

oleellisten Danske Bank Oyj:tä koskevien riskien arvioin-

nista. Pilari I riskityyppien, luotto-, markkina- ja operatii-

visten riskien, ohella pankki varaa pääomaa myös taseen 

korkoriskiin, liiketoimintariskeihin sekä stressitestien 

mahdollisesti vaatimaan vakavaraisuuspuskuriin. Likvidi-

teettiriski otetaan huomioon stressitestien avulla.

Danske Bank Oyj -konsernin viimeisin ICAAP (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process) 2015 raportti 

hyväksyttiin Danske Bank Oyj:n hallituksessa ja toimitet-

tiin YVM/EKP:lle ja Finanssivalvonnalle. Raportissa on 

esitetty kaikki Danske Bank Oyj -konsernia koskevat sisäi-

set ja ulkoiset pääomavaateet. Näitä vaateita on stres-

sattu negatiivisia markkinaskenaariota kuvaavilla muut-

tujilla kolmen vuoden aikajänteellä. Raportin mukaan 

Danske Bank Oyj:n pääoman määrä on riittävä kattamaan 

riskit myös mahdollisissa heikentyvissä suhdanteissa.

Riskit 

Danske Bank Oyj -konsernin pääasialliset riskit ovat 

pankkitoiminnasta syntyvä luottoriski sekä korko- ja likvi-

diteettiriski. Operatiivinen riski ja liiketoimintariski kuu-

luvat olennaisesti kaikkeen liiketoimintaan. 

Pankkitoiminnan tulos riippuu eniten anto- ja ottolainauk-

sen marginaaleista, liiketoiminnan volyymistä, taseen 

koosta ja rakenteesta, yleisestä korkotasosta, lainojen 

arvonalentumistappioista ja kustannustehokkuudesta. 

Anto- ja ottolainauksen välinen marginaali muuttuu pank-

kitoiminnassa hitaasti, kun korko- ja likviditeettiriski-

profiili on maltillinen. Mahdollisia äkillisiä tulosvaihteluita 

voivat aiheuttaa luottoriski ja operatiivinen riski. Pankki- 

ja sijoituspalvelutoiminnan asiakaspalkkiot ovat myös 

merkittävä tulonlähde. Koska palkkiotuotot ovat suh-

teessa toiminnan volyymiin, niihin vaikuttavat eniten  

yleinen taloustilanne ja asiakaskäyttäytyminen.
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Luottoriskit 

Luottoriskillä tarkoitetaan tulosvaihtelua, joka syntyy, kun 

asiakas tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksistaan. 

Luottoriski sisältää vastapuoli-, maa- ja selvitysriskit.

Danske Bank Oyj -konsernin ohjeistus määrittelee luotto-

riskinoton yhtenäiset toimintaperiaatteet, joilla tavoitel-

laan luottoprosessin hyvää laatua. Danske Bank Oyj:n 

hallitus vahvistaa vuosittain luottopolitiikan, jossa määri-

tellään uuden luotonannon suuntaaminen sekä luottoris-

kin hajautusta eri näkökulmista. Luotonannon painopiste 

on Suomessa toimivissa asiakkaissa. Riskikeskittymille 

asetetaan rajat asiakaskonsernin nimellisinä vastuina 

sekä odotettuina luottotappioina. Riskikeskittymärajat 

ovat selvästi viranomaisnormeja pienemmät. Lisäksi tie-

tyille toimialoille on asetettu limiittejä.

Danske Bank Oyj:n hallituksen päätöksellä luottopäätök-

siin liittyvät valtuudet on delegoitu Danske Bank A/S:n 

hallitukselle ja edelleen Danske Bank Oyj:n luottojohdolle 

sekä asiakasvastuullisissa yksiköissä toimiville luotto-

valtuutetuille. Valtuuden nimellismäärä rajataan luotto-

kelpoisuuden, päätöksen jälkeisen kokonaisvastuun sekä 

vakuusvajeen perusteella. Kaikki luottoesitykset valmis-

telee asiakasvastuullinen yksikkö. Luottopäätökset 

perustuvat ensisijassa asiakkaan luottokelpoisuuteen, 

velkojen takaisinmaksukykyyn, vakuuksien ja muiden 

luottoriskin vähentämistekniikoiden käyttöön, sekä 

hyväksyttävään pääoman tuottoon. 

Asiakkaiden luokittelu

Kaikki pankin asiakkaat luokitellaan luottokelpoisuuden 

mukaan ennen kuin asiakkaalle voidaan myöntää luottoa, 

että varmistutaan luottolaadusta ja pääomatehokkaasta 

luotonmyönnöstä. Luottokelpoisuusluokituksen pääta-

voitteena on arvioida jokaisen asiakkaan maksukyvyttö-

myystodennäköisyys (PD). Luokittelujärjestelmä koostu 

11 pääluokasta ja 26 alaluokasta.

Danske Bank -konserni käyttää eri luokittelumalleja, jotka 

on kehitetty yritysasiakkaiden luokitteluun eri segmen-

teissä. Yritysasiakkaiden luokittelumallit perustuvat pää-

osin asiakkaiden tilinpäätöstietoihin. Asiakkaan taloudel-

liset näkymät ja laatua koskevat tiedot, kuten toimialan 

näkymät ja arvio yrityksen johdosta, otetaan myös huo-

mioon luokitusta tehtäessä. Asiakasvastuulliset henkilöt 

voivat antaa asiatietoa prosessissa, mutta he eivät voi 

vaikuttaa luokittelun lopputulokseen. Luokittelumalli 

ehdottaa luokitusta näiden tietojen perusteella, mutta 

lopullisen luokituksen päättää aina asiantuntija. Luokitte-

lumallien toimivuus arvioidaan vuosittain ja uusien mal-

lien kehityksen priorisointijärjestys perustuu osaltaan 

myös mallien toimivuuden arviointiin. Danske Bank A/S 

-konsernin riskienhallinta on vastuussa koko konsernin 

yleisestä luokitteluprosessista, joka sisältää luokittelu-

mallit. 

Asiakkaat, joille ei tehdä luokitusta, pisteytetään pistey-

tysmalleilla. Näihin asiakkaisiin kuuluvat sekä henkilö- 

että pienet ja keskisuuret yritysasiakkaat. Asiakkaiden 

tietoihin perustuen pankki on kehittänyt tilastolliset mal-

lit, joilla ennustetaan asiakkaiden maksukyvyttömyysto-

dennäköisyyttä. Pisteytys perustuu joko hakemustietoi-

hin tai asiakkaan käyttäytymistietoihin. Pisteytyksissä 

tärkeitä muuttujia ovat mm. asiakkaan koulutus, työ-

suhde ja joukko muita asiakkaan maksukykyä ennustavia 

tekijöitä. Tilastollisen mallinnuksen jälkeen pisteytystä 

voidaan alentaa, jos asiakkaalle on rekisteröity riskita-

pahtuma. Riskitapahtumia rekisteröidään sekä auto-

maattisesti että manuaalisesti. Pisteytykset päivitetään 

kuukausittain automaattisessa prosessissa. Lisätietoja 

luokittelumalleista, sisältäen mallien muutokset ja paran-

nukset, saa Danske Bank A/S -konsernin vuoden 2015 

riskienhallintaliitteestä.

Yritysasiakkaiden luottoriski

Yritysluottoriskien hallinta perustuu siihen, että kaikilla 

merkittävillä asiakkailla on asiakasvastuuhenkilö, joka 

tuntee asiakkaan liiketoiminnan ja seuraa sen kehitystä. 

Lisäksi asiakasvastuuyksiköstä riippumaton yritystutkija 

analysoi jatkuvasti luottoriskiltään suurimpia asiakkaita. 

Luottoriskien seuranta perustuu makrotalouden ja toimi-

alojen, sekä asiakkaan luottokelpoisuuden, vakuuksien 

arvojen ja luottosopimusten erityisehtojen jatkuvaan seu-

rantaan. Asiakasvastuullisten yksiköiden luottoriskit käy-

dään systemaattisesti läpi vähintään kerran vuodessa. 

Tällöin valvotaan tehtyjen luottopäätösten asianmukai-

suutta, asiakkaiden luokittelua ja vakuuksien arvostusta, 

sekä luottokelpoisuudeltaan heikoimpien asiakkaiden ris-

kien vähentämiseksi tehtyjen toimenpidesuunnitelmien 

toteutumista. Luottopolitiikassa asetettujen tavoitteiden 

toteutumista seurataan kuukausittain. Tuotelimiittien 

käyttöä sekä maksuviiveitä valvotaan päivittäin.

Henkilöasiakkaiden luottoriski 

Luotonmyönnössä arvioidaan asiakkaan kokonaisvelko-

jen hoitokykyä sekä tehdään stressitesti asiakkaan luot-

tojen hoitokyvystä olennaisesti vallitsevaa markkinakor-

koa korkeammalla korolla. Yksityisasiakkaiden pitkäai-

kaisten luottojen vakuutena on pääasiassa 

asuntoyhtiöiden osakkeita tai kiinteistöjä. 
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Luottovastuukanta 

Oheisissa Riskitaulukoissa 2–7 esitetyt luvut kuvaavat 

Danske Bank Oyj -konsernin asiakkaiden vastuita ja näi-

den kehitystä. Danske Bank Oyj-konsernin yhtiöiden 

sisäiset saamiset on eliminoitu luvuista. Danske Bank 

A/S -konsernin sisäiset saamiset on esitetty erikseen 

Riskitaulukoissa 3–5.

Vastuusopimukset kohdistetaan velalliselle/vastapuo-

lelle. Luotonantoon liittyvän luottovastuukannan rapor-

tointi kattaa asiakkaiden käytössä olevat vastuut, takuut 

ja sitovien limiittien käyttämättömät osuudet. Kaupan-

käyntivarastoon liittyvän luottovastuukannan raportointi 

kattaa johdannaisten positiivisen käyvän arvon sekä saa-

mistodistusten ja osakkeiden käyvän arvon. 

RISKITAULUKKO 2

Luottovastuukanta, Milj. € 2015 2014

Luotonantoon liittyvä luottovastuukanta 30 235 29 195

Kaupankäyntivarastoon liittyvä 

luottovastuukanta 4 303 4 640

Yhteensä 34 537 33 835

Luotonantoon liittyvä luottovastuukanta

Danske Bank Oyj -konsernin asiakkaiden luotonantoon 

liittyvä luottovastuukanta oli 30,2 miljardia euroa, josta 

henkilöasiakkaiden osuus oli 43 prosenttia ja yritysasi-

akkaiden osuus 34 prosenttia. Verrattuna vuoteen 2014 

vastuukanta on kasvanut 1,0 miljardia euroa. Maantie-

teellisesti 98 prosenttia vastuista oli EU-maissa. 

RISKITAULUKKO 3

Luotonantoon liittyvä luottovastuukanta 
sektoreittain, Milj. € 2015 2014

Henkilöasiakkaat 12 875 12 677

Yritykset 10 226 9 761

Rahoituslaitokset 736 632

Julkisyhteisöt 4 370 1 789

Yhteensä 28 207 24 859

Konsernin sisäiset 2 028 4 336

Yhteensä 30 235 29 195

Danske Bank Oyj -konsernin luotonantoon liittyvä luotto-

vastuukanta on esitetty toimialoittain Riskitaulukossa 4. 

Vastuukanta on hajautettu toimialoittain hyvin, ja henki-

löasiakassektorin suuri osuus koostuu pitkälti kiinteistö-

vakuudellisista asuntolainoista. 

RISKITAULUKKO 4

Luotonantoon liittyvä luottovastuukanta 
toimialoittain, Milj. € 2015 2014

Julkisyhteisöt 4 370 1 789

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja 

yhdistykset 1 351 1 150

Pankit 443 327

Finanssilaitokset 1 20

Vakuutusyhtiöt 25 21

Sijoitusrahastot 1 2

Muut rahoituslaitokset 266 262

Maatalous 82 86

Kiinteistöt 2 161 2 107

Rakentaminen 781 886

Kestokulutushyödykkeet ja kuluttajapalvelut 992 1 064

Päivittäistavarakauppa 590 609

Energian tuotanto ja jakelu 850 738

Terveydenhuolto 347 364

Teolliset palvelut, tarvikkeet ja koneet 1 186 919

Informaatioteollisuus ja telekommunikaatio 339 313

Raaka-aineteollisuus 826 864

Merenkulku 24 24

Kuljetus 338 301

Muu toimiala 359 337

Henkilöasiakkaat 12 875 12 677

Yhteensä 28 207 24 859

Konsernin sisäiset 2 028 4 336

Yhteensä 30 235  29 195 

Danske Bank Oyj -konsernin asiakkaiden luotonantoon 

liittyvät luottovastuusopimukset on esitetty luottokelpoi-

suusluokittain Riskitaulukossa 5. 

RISKITAULUKKO 5

Luotonantoon liittyvä luottovastuukanta luottokelpoisuusluokittain 

Milj. € PD rajat (%)

Luokitus Alaraja Yläraja 2015 2014

1 0,00 0,01 304 246

2 0,01 0,03 6 766 2 903

3 0,03 0,06 4 229 4 090

4 0,06 0,14 4 879 4 505

5 0,14 0,31 4 910 5 706

6 0,31 0,63 3 074 2 647

7 0,63 1,90 2 334 2 465

8 1,90 7,98 844 1 469

9 7,98 25,70 336 393

10 25,70 99,99 257 169

11 100,00 100,00 275 266

Yhteensä 28 207 24 859

Konsernin sisäiset 2 028 4 336

Yhteensä 30 235 29 195

Luokitusjakaumalla mitattuna luottosalkun laatu on pysy-

nyt hyvin samankaltaisena edeltävään vuoteen verrat-

tuna. Vuoden 2015 lopussa 94 % asiakkaista oli luoki-

teltu seitsemään parhaaseen luokkaan, kun saatavia 
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Danske Bank A/S -konsernilta ei oteta huomioon.  

Vastaava osuus oli 91 % vuoden 2014 lopussa. 

Saamisten netto arvonalentumiset vähenivät vuonna 

2015 ja olivat 12,7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2014 

arvonalentumiset olivat 16,7 miljoonaa euroa. Järjestä-

mättömien saatavien määrä vuoden 2015 lopussa oli 

371,6 miljoonaa euroa, mikä on 26,8 miljoonaa euroa 

enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. 

Luottoriskien vähentämisekniikat

Danske Bank käyttää omien luottoriskien pienentämiseksi 

useita tekniikoita, joista tärkeimpiä ovat erilaiset vakuu-

det, takaukset sekä sopimusvakuudet eli kovenantit. 

Vakuuksien hyödyntäminen on luottoriskin vähentämis-

tekniikoista tärkein. Henkilöasiakkaiden ja pienyritysten 

vastuista pääosa on katettu vakuuksilla. Suurten yritysten 

luotonanto on useimmiten markkinakäytännön mukaan 

vakuudetonta, jolloin luottoriskin vähentämiseksi käyte-

tään erilaisia luottosopimuksen erityisehtoja. Vakuudet 

ovat myös merkittävä tekijä pankin taloudellisen pääoman 

sekä riskipainotettujen saatavien laskennassa.

Kaikki vakuudet arvostetaan vakuuden hyväksymishet-

kellä ja sen jälkeen säännöllisesti. Asuntovakuuksien käy-

piä arvoja ylläpidetään alueellisten asuntohintaindeksien 

avulla. Muut vakuudet arvostetaan uudelleen vähintään 

vuosittain. Vakuuden arvostuksen suorittaa luottopro-

sessista riippumaton asiantuntija, ja vakuuden käyvästä 

arvosta vähennetään odotettua arvonmuutosriskiä vas-

taava määrä. Danske Bank A/S -konserni käyttää yhteisiä 

periaatteita tämän vähennyksen määrittämisessä. Riski-

taulukossa 6 näkyy sopimuksille kohdistettujen vakuuk-

sien vakuusarvot (käyvästä määrästä on vähennetty 

arvonmuutosriskiä vastaava määrä).

RISKITAULUKKO 6

Vakuustyypit, Milj. € 2015 2014

Kiinteistöt 14 786 14 484

Talletukset 50 49

Arvopaperit 137 185

Kulkuneuvot 554 502

Koneet ja laitteet 245 219

Laivat ja lentokoneet 21 44

Takaukset 735 593

Saatavat 194 255

Muut vakuudet 0 0

Yhteensä 16 722 16 330

Kaupankäyntivarastoon liittyvä luottovastuukanta 

Vuoden 2015 lopussa Danske Bank Oyj -konsernin kau-

pankäyntivarastoon liittyvän luottovastuukannan yhteis-

määrä oli 4,3 miljardia euroa. Kanta koostuu lähes täysin 

johdannaisiin ja saamistodistuksiin liittyvistä saatavista. 

Johdannaisten positiivinen käypä arvo oli suurin yksittäi-

nen erä ollen 2,7 miljardia euroa. Saamistodistusten 

kanta kasvoi 0,5 miljardia euroa ja johdannaisten kanta 

pieneni 0,8 miljardia euroa, joiden seurauksena koko-

naiskanta pieneni 0,3 miljardia euroa verrattuna vuoteen 

2014. Kaupankäyntivarastoon liittyvä luottovastuukanta 

on esitetty Riskitaulukossa 7.

RISKITAULUKKO 7

Kaupankäyntivarastoon liittyvä luottovastuukanta, Milj. € 

2015 Henkilöasiakkaat Yritykset Rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Yhteensä

Saamistodistukset 0 24 518 987 1,530

Osakkeet 0 67 6 0 72

Johdannaiset 1 428 2 076 195 2 701

Yhteensä 1 519 2 600 1 182 4 303

2014

Saamistodistukset 0 59 183 767 1 009

Osakkeet 0 84 5 0 90

Johdannaiset 2 494 2 737 308 3 541

Yhteensä 2 638 2 925 1 075 4 640

Lainanhoitojoustojen käytäntö

Danske Bank Oyj -konserni myöntää lainahoitojoustoja 

auttaakseen taloudellisissa vaikeuksissa olevia asiak-

kaita. Lainanhoitojoustot käsittävät lyhennysvapaat, 

laina-ajan pidennykset, palkkioiden peruuttamiset, kove-

nanttiehtojen muutokset sekä poikkeustapauksessa 

lyhytaikaiset koronalennukset.
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Lainanhoitojoustosuunnitelmien tulee olla Danske Bank 

Oyj -konsernin luottopolitiikan mukaisia. Niitä käytetään 

pitkäaikaisissa asiakassuhteissa taloudellisen taantu-

man aikana, jos on realistista olettaa, että asiakaan 

taloudelliset vaikeudet ovat luonteeltaan tilapäisiä, tai 

tappioiden minimoimiseen maksukyvyttömyyshetkellä.

Jos lainanhoitojoustolla ei voida parantaa asiakkaan 

tilaa, Danske Bank Oyj -konserni harkitsee realisoidaanko 

asiakkaan vakuudet heti vai onko myöhemmin mahdol-

lista saada parempi tuotto.

Danske Bank Oyj -konserni käyttää EBA:n antamaa mää-

ritelmää lainanhoitojoustoille. 

Markkinariski

Markkinariskillä tarkoitetaan mahdollista tappiota, joka 

aiheutuu rahoitusvarojen ja -velkojen sekä taseen ulko-

puolisten erien markkina-arvojen muutoksesta markki-

nahintojen vaihdellessa. Danske Bank Oyj:n markkina-

riski koostuu Trading-toimintoon kuuluvista riskeistä ja 

rahoitustaseen korkoriskistä. Huomattavin markkina-

riski pankille on Trading-toiminnon ja rahoitustaseen 

euromääräinen korkoriski. Pankki mittaa korkomuutos-

ten vaikutusta tuloriski- ja nykyarvoperusteisesti.

Hallinta ja limiittirakenne

Danske Bank Oyj:n hallitus hyväksyy markkinariskipolitii-

kan ja ylätason limiitit markkinariskeille. Hallitus myös 

päättää markkinariskien seurannan ja hallinnan yleisistä 

periaatteista Danske Bank -konsernin määrittämän ris-

kienhallintapolitiikan sekä konsernista allokoitujen mark-

kinariskilimiittien mukaisesti. Trading-toiminto ja varain-

hallintakomitea (ALCO) vastaavat liiketoimintaansa sisäl-

tyvistä markkinariskeistä ja niiden aktiivisesta 

hallinnoinnista annettujen limiittien puitteissa. 

Hallitus tekee päätöksen pankin riskinottohalukkuudesta 

ja delegoi markkinariskilimiitit pankin toimitusjohtajalle, 

joka delegoi ne edelleen Trading-toiminnalle ja varainhal-

linnalle. Varainhallinnan ottamasta riskipositiosta pääte-

tään säännöllisissä varainhallintakomitean kokouksissa 

ja position hallintaan liittyvät kaupat hoidetaan toimek-

siantoina Trading-toiminnossa. 

Markkinariskien mittaaminen, seuranta ja raportointi 

johdolle tapahtuvat päivittäin liiketoiminta-alueista riip-

pumattomassa riskienhallinta-yksikössä. Pankin markki-

nariskien laskenta perustuu Trading-järjestelmiin integ-

roidulle tietovarastolle. Asetettujen limiittien valvonta on 

systemaattista ja limiitinylitystapaukset käsitellään 

organisaatiossa ennalta määritellyin menettelytavoin. 

Riskienhallinta-yksikkö seuraa markkinariskejä myös 

päivänsisäisesti ja tekee tarkistuksia yksittäisten liike-

toimintojen riskinottotasoille.

Markkinariskiasema

Markkinariskien alueella riskiä aiheuttavat toiminnat liit-

tyvät markkinointiin, välitystoimintaan ja näkemyksen 

ottoon useilla joukkolaina-, rahamarkkina- ja muilla mark-

kinariskiä aiheuttavilla tuotteilla. Pankki voi ottaa korko-

riskiä myös varainhallinnassa sille määrätyn limiitin puit-

teissa varainhallintakomitean päätöksellä.

Rahoitustase

Danske Bank Oyj:n rahoitustaseen korkoriski syntyy 

ensisijaisesti henkilö- ja yritysasiakaslähtöisestä liiketoi-

minnasta ja tarvittavat suojaustoimenpiteet tehdään joh-

dannaisilla. Rahoitustaseeseen sisältyvä erä, vaaditta-

essa takaisin maksettavat talletukset, on mallinnettu ja 

sisällytetty korkoriskilaskentaan ja limiitteihin. Osana 

limiittien valvontaa rahoitustaseen korkoriskipositiolle 

suoritetaan stressitestinä yhden prosenttiyksikön 

samanaikainen ja yhdensuuntainen korkojen nousu ja 

lasku valuuttakohtaisesti. Danske Bank Oyj mittaa korko-

riskiasemaansa myös kertyvien tulojen näkökulmasta, 

jota kutsutaan tuloriskiksi. Tuloriski mitataan laskemalla 

pankille syntyvä mahdollinen tappio tase-eristä 12 kuu-

kauden aikana kertyvissä korkotuloissa mikäli korot  

nousisivat tai laskisivat yhden prosenttiyksikön verran 

kuitenkin korkeintaan päätetylle lattiatasolle. Pankin 

taserakenteella korkojen lasku pienentää korkokatetta. 

Listaamattomat osakeomistukset sekä eri toimintoihin 

liittyvät listaamattomat osuudet ja rahastot luetaan 

rahoitustaseen eriksi.

Trading toiminto

Danske Bank Oyj:n Trading-toiminto sisältää asiakasläh-

töistä liiketoimintaa korko-, valuutta-, hyödyke- tai luotto-

tuotteissa tai näiden yhdistelmissä. Riski syntyy lähinnä 

korkojen muutoksista EUR, RUB sekä USD valuutoissa. 

Näistä euromääräinen korkoriski on merkittävin. Avoi-

met valuuttakurssipositiot ovat pieniä tai lyhytkestoisia, 

sillä pankin markkinariskistrategiaan ei kuulu merkittävä 

valuuttakurssiriskin otto. Pankin hyödykepositio koostuu 

pääosin energiamarkkinoihin liittyvistä kaupoista säh-

köllä, päästöoikeuksilla (EUA) ja sertifioiduilla päästövä-

hennyksillä (CER). Hyödykeliiketoiminta on asiakasperus-

teista kaupankäyntiä ja pankin omaan lukuun tekemä kau-

pankäynti on vähäistä. Pankilla ei ole taseessaan suoria 

sijoituksia listattujen yritysten osakkeisiin. Trading-toi-

minnon riskejä mitataan ja rajoitetaan riskityypeittäin 

herkkyystesteillä, ennalta määritetyillä ääriolosuhteiden 

markkinaskenaarioilla ja positiolimiitein. Trading-limiitit 
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ovat asetettu valuutoittain ja riskejä lasketaan sekä 

netto- että bruttomääräisesti.

 

Markkinariskit lajeittain esitettynä

Taulukko 8 esittää Danske Bank Oyj:n markkinariskiase-

man vuoden 2015 lopussa esitettynä perinteisin riskimi-

toin position kokona, arvonmuutoksena tai korkotulon 

menetyksenä.

RISKITAULUKKO 8

Markkinariskiasema, Milj. € 2015 2014

Korkoriski (1 % -yksikön korkojen nousu, netto) -3,1 9,3

Tuloriski (1 % -yksikön korkomuutos) -15,1 -14,7

Valuuttapositio, netto 0,0 -0,6

Hyödykeriski (10 % muutos ylös hinnoissa, netto) -0,1 -0,1

Listatut osakkeet 0,0 0,0

Listaamattomat osakkeet ja osuudet 14,7 14,4

Volatiliteettiriski, korot (1 % -yksikön muutos) 0,0 0,0

Volatiliteettiriski, valuutat (1 % -yksikön muutos) 0,0 0,0

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on riski siitä, että

• pankin jälleenrahoituskustannukset nousevat  

liiallisiksi

• rahoituksen puute estää pankkia jatkamasta  

normaalia liiketoimintaa

• pankki ei pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan 

varojen puutteessa.

Likviditeettiriskin ottaminen on osa Danske Bank Oyj:n 

liiketoimintastrategiaa, ja sen hallinta tukee Pankin varo-

vaista ja konservatiivista riskiprofiilia. Danske Bank Oyj:n 

hallitus on hyväksynyt pankille likviditeettipolitiikan ja lik-

viditeetinhallinnan jatkuvuussuunnitelman. Likviditeetti-

politiikka määrittelee tavoitteet, limiitit, laskennan ja vas-

tuualueet pankin likviditeettiriskin hallinnan ja kontrollin 

kaikille osa-alueille. Likviditeetinhallinnan jatkuvuussuun-

nitelman tarkoitus on varmistaa tehokas ja koordinoitu 

toimintasuunnitelma pankille likviditeetin kannalta epä-

suotuisten markkinaolosuhteiden varalta.

Varainhallintakomitea (ALCO) vastaa siitä, että likvidi-

teettiriskiä hallitaan likviditeettipolitiikan mukaisesti. 

Danske Bank Markets Finland, osana juridista Danske 

Bank Oyj:tä, on vastuussa päivittäisestä likviditeetinhal-

linnasta ja likviditeettipolitiikan noudattamisesta, ml. lik-

viditeettireservin hallinta. Riskienhallinnan ALM Finland-

yksikkö valvoo likviditeettipositiota, raportoi limiittien yli-

tyksistä ja seuraa jatkuvuussuunnitelmassa määriteltyjä 

likviditeettiseurantarajoja. Riskienhallinnan Markkinaris-

kit-yksikkö vastaa likviditeettilimiittien päivittäisestä val-

vonnasta ja raportoinnista. Molemmat yksiköt raportoi-

vat Varainhallintakomitealle, Riskikomitealle, hallituksen 

riskivaliokunnalle ja pankin hallitukselle likviditeettipoli-

tiikan mukaisesti.

Likviditeetinhallinta perustuu pankin lyhyen ja pitkän lik-

viditeettiriskin seurantaan ja hallintaan. Operatiivisen 

likviditeetinhallinnan tavoitteena on varmistaa pankin 

lyhyen ajan maksuvalmius perustuen olemassa olevien 

sopimusten saapuviin ja lähteviin kassavirtoihin ja odo-

tettuihin muutoksiin likviditeetissä. Pankin likviditeettire-

servi koostuu keskuspankkivakuuskelpoisista joukkovel-

kakirjoista ja keskuspankissa olevista talletuksista.

Danske Bank Oyj käyttää stressitestejä, joiden tarkoituk-

sena on mitata Pankin välitöntä likviditeettiriskiä sekä 

taata, että pankilla on riittävästi aikaa reagoida kriisei-

hin. Stressitestit arvioivat likviditeettiriskiä pankkikoh-

taisessa ja systeemikohtaisessa kriisissä, niiden yhdis-

telmässä sekä pääomamarkkinoiden toimintahäiriössä.

Pitkän aikavälin rahoitustarve määräytyy rakenteelli-

sesta likviditeettiriskistä, likviditeetin stressitesteistä 

sekä pitkän aikavälin rahoituksen erääntymisprofiilista. 

Rakenteellinen likviditeettiriski perustuu pankin tase-

erien ja taseen ulkopuolisten erien sopimusten mukaisiin 

maturiteetteihin. Tase-erille, joilla sopimuksen mukainen 

maturiteetti ei anna riittävää kuvaa tase-erän todelli-

sesta maturiteetista, maturiteetteja muokataan oikeam-

man kuvan saamiseksi likviditeettitarpeesta. Pankki seu-

raa jälleenrahoitusrakennettaan varmistaakseen rahoi-

tusinstrumenttien ja -lähteiden riittävän hajautumisen.

Danske Bank Oyj laskee vakavaraisuusasetuksessa ja 

-direktiivissä määriteltyjä likviditeettitunnuslukuja. Ris-

kitaulukossa 9 on esitetty Danske Bank Oyj -konsernin 

rahoitusvelkojen aiheuttama likviditeetin tarve jaoteltuna 

maturiteettiluokkiin 31.12. Taseen vastattavaa -puolen 

erät, joilla ei ole olemassa sopimuksenmukaista maturi-

teettia ovat luokassa ”Alle 3 kuukautta”. 
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RISKITAULUKKO 9

Rahoitusvelkojen sopimustenmukaisten maturiteettien  
likviditeettiprofiili 31.12.2014 ja 31.12.2015, Milj. €

Velat 2015 Yhteensä alle 3 kk 3–12 kk 1–5 v >5v

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 1 957 1 517 90 350 0

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 18 127 17 999 110 19 0

Johdannaiset, bruttoperusteisesti selvitettävät (kassavirrat ulos) 36 279 29 233 5 142 1 874 30

Johdannaiset, bruttoperusteisesti selvitettävät (kassavirrat sisään) 35 978 29 252 5 189 1 490 46

Johdannaiset, bruttoperusteisesti selvitettävät (nettokassavirrat) -301 19 47 -384 16

Johdannaiset, nettoperusteisesti selvitettävät 0 0 0 0 0

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 809 30 1 503 2 118 1 158

Velat joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 119 19 100 0 0

Rahoitusvelat yhteensä 24 711 19 584 1 850 2 103 1 174

Takaukset ja takuusitoumukset 1 301 411 371 453 66

Käyttämättömät luottojärjestelyt 3 288 3 000 237 46 5

Velat 2014 Yhteensä alle 3 kk 3–12 kk 1–5 v >5v

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 2 485 2 044 0 441 0

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 15 760 15 506 204 50 0

Johdannaiset, bruttoperusteisesti selvitettävät (kassavirrat ulos) 36 769 30 595 4 967 1 160 47

Johdannaiset, bruttoperusteisesti selvitettävät (kassavirrat sisään) 36 532 30 580 5 019 885 48

Johdannaiset, bruttoperusteisesti selvitettävät (nettokassavirrat) -238 -15 51 -275 1

Johdannaiset, nettoperusteisesti selvitettävät 0 0 0 0 0

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 132 376 1 373 2 201 1 181

Velat joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 122 22 100

Rahoitusvelat yhteensä 23 261 17 932 1 729 2 417 1 183

Takaukset ja takuusitoumukset 1 370 623 293 413 41

Käyttämättömät luottojärjestelyt 2 952 2 707 182 60 2

Operatiivinen riski

Operatiivinen riski toteutuu tappioina, jotka aiheutuvat 

riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä proses-

seista tai järjestelmistä, henkilöstöstä tai ulkoisista 

tapahtumista. Danske Bank Oyj -konsernissa myös mai-

neriskiä hallitaan operatiivisten riskien hallinnan avulla, 

koska maineriski on usein seurausta toteutuneista ope-

ratiivisista riskeistä, tai että pankkiliiketoimintaa sääte-

leviä lakeja ja säännöksiä tai niihin liittyviä organisaation 

sisäisiä ohjeita ja toimintatapoja on noudatettu puutteel-

lisesti. Myös oikeudellinen riski on määritelmällisesti 

sisällytetty operatiivisiin riskeihin pankissa.

Operatiiviset riskit jaetaan seuraaviin riskiluokkiin:

• sisäiset väärinkäytökset 

• ulkoiset väärinkäytökset 

• puutteet henkilöstöhallinnassa ja työturvallisuu-

dessa

• puutteet toimintatavoissa liittyen asiakkaisiin, tuot-

teisiin tai liiketoiminnan harjoittamiseen 

• fyysisen omaisuuden vahingoittuminen 

• toiminnan keskeytyminen ja järjestelmähäiriöt 

• puutteet toimintaprosesseissa 

Operatiivinen riski toteutuu esim. kuluina, korvauksina, 

maineen menetyksenä, toimintahäiriönä tai vääränä 

positio-, riski- ja tulostietona. Operatiivisten riskien hyvä 

hallinta lisää pankin sisäisten prosessien tehokkuutta ja 

vähentää tuottojen vaihtelua. 

Danske Bank Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäisen valvon-

nan periaatteet, jotka muodostavat puitteet operatiivisten 

riskien hallinnalle. Riskienhallintaorganisaatio kehittää 

operatiivisten riskien hallinnan menetelmiä ja koordinoi 

yksiköiden omaa riskienhallintaa. Sisäinen tarkastus 

arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja 

tehokkuutta. Compliance-toiminnon tehtävänä on avustaa 

johtoa sen varmistamisessa, että konserni ja sen työnte-

kijät noudattavat voimassa olevia lakeja, viranomaismää-

räyksiä ja eettisiä periaatteita päämääränä välttää comp-

liance riskin toteutumista konsernin toiminnassa. 

Danske Bank Oyj soveltaa Danske Bank A/S -konsernin 

menettelytapoja operatiivisten riskien tunnistamisessa 

ja hallinnassa. Danske Bank Oyj:ssä toteutetaan vuosit-

tain operatiivisten riskien tunnistamis- ja arviointipro-
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sessi, jossa pyritään tunnistamaan organisaation suu-

rimmat sisäiset ja ulkoiset riskit sekä arvioimaan näiden 

riskien todennäköisyys, seuraukset ja mainevaikutukset. 

Prosessiin kuuluu myös tunnistettujen riskien valvonta. 

Riskeille määritellään paikalliset avainkontrollit ja mah-

dolliset riski-indikaattorit, jotta riskejä voidaan seurata 

ajallisesti. Riskeille on määritelty keskitetysti toteutetta-

via vähentämistekniikoita Danske Bank A/S -konsernissa 

ja paikallisesti toteutettavia vähentämistekniikoita Suo-

men liiketoiminnoissa. Danske Bank Oyj:n johdon riskiko-

mitea hyväksyy raportin pankin suurimmista riskeistä.

Danske Bank Oyj -konsernissa on avoin riskikulttuuri, 

jossa henkilöstön tulee raportoida virheistä ja heikkouk-

sista pankin sisällä, jotta tulevia tappioita voidaan vähen-

tää riskejä ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä. Liiketoi-

minta-alueet vastaavat siitä, että operatiivisen riskin 

toteumia tuodaan esille. Lisäksi työntekijät ovat vas-

tuussa operatiivisten riskien päivittäisestä hallinnasta  

ja tapahtumien raportoinnista omalla vastuualueellaan. 

Operatiivisen riskin toteumainformaatiota kerätään  

systemaattisesti, toteumat luokitellaan riskiluokkiin ja 

niiden kustannukset analysoidaan. Operatiivisen riskin 

toteumat raportoidaan myös säännöllisesti Danske Bank 

Oyj:n johdon riskikomitealle ja hallitukselle. 
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Danske Bank Oyj:n hallituksen  
voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle 
ja tilinpäätöksen sekä toiminta-
kertomuksen allekirjoitukset

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä 

ovat 2.077.753.572,88 euroa, josta tilikauden voitto on 

150.471.296,48 euroa.

Niels-Ulrik Mousten 

(varapuheenjohtaja)

Maija Strandberg

Helsingissä, 2. päivänä helmikuuta 2016

Jeanette Fangel Løgstrup

Sakari Tamminen

Tonny Thierry Andersen

(hallituksen puheenjohtaja)

Peter Rostrup-Nielsen 

Risto Tornivaara

(toimitusjohtaja)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoi-

set varat käytetään seuraavasti:

1. osinkoa jaetaan yhteensä 60.188.518,59 euroa,  

jolloin

2.  vapaaseen omaan pääomaan jää 2.017.565.054,29 

euroa.
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 2. päivänä helmikuuta 2016

Aleksi Martamo 

KHT

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö
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Kirjanpitokirjat 2015

Danske Bank Oyj -konserni

Konserniyhtiöiden tilinpäätöstiedot yhdistellään konser-

nin kirjanpitojärjestelmään.

Yhdistelystä tuotetaan seuraavat tilinpäätösasiakirjat:

• Konsernin tuloslaskelma

• Konsernin tase

• Yhdistelylaskelmat

Edellä luetellut tilinpäätösasiakirjat sekä kopiot tytär-

yhtiöiden tasekirjoista ja tilintarkastuskertomuksista 

säilytetään Danske Bank Oyj:n Talousyksikössä  

Hiililaiturinkuja 2/PL 1566.

Danske Bank Oyj

Danske Bank Oyj käyttää Danske Bank A/S:n kirjanpito-

järjestelmää, jota hallinnoidaan Tanskasta käsin. Vuoden 

vaihteessa kirjanpitokirjat tallennetaan elektroniseen 

muotoon ja säilytetään Suomessa kahtena kappaleena. 

Pääkirjanpito

Tasekirja sidottuna säilytetään Danske Bank Oyj:n 

Talousyksikössä.

Tilinpäätöserittelyt sisältyvät pääsääntöisesti Talousyksi-

kön kokoamaan ja säilyttämään tilinpäätösaineistoon. Osa 

tilinpäätösaineistosta löytyy vain kirjanpitojärjestelmästä.

Pääkirjanpidon raportit tilikaudelta säilytetään elektroni-

sessa muodossa:

• päiväkirjat

• pääkirjat

• tuloslaskelmat ja taseet

• tilikartat


