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AB DNB bankas
2013 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS
Šis 2013 m. šešių m÷nesių tarpinis konsoliduotas pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m.
birželio 30 dienos.
EMITENTAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS
Emitento pavadinimas
Teisin÷ forma

AB DNB bankas

Įregistravimo data ir vieta

1993 m. rugs÷jo 13 d. įregistruotas Lietuvos banke, registracijos Nr. 29.

Įmon÷s kodas

112029270

Buvein÷s adresas

J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris

1608

Fakso numeris

(8 5) 213 9057

Elektroninio pašto adresas

info@dnb.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnb.lt

Akcin÷ bendrov÷

EMITENTO PAGRINDINöS VEIKLOS POBŪDIS

AB DNB bankas (toliau tekste taip pat vadinamas „Banku“ arba „Emitentu”) yra kredito įstaiga, turinti licenciją verstis ir
besiverčianti ind÷lių ir kitų grąžintinų l÷šų pri÷mimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat kitų finansinių
paslaugų teikimu, ir prisiimanti su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.
Bankas teikia šias finansines paslaugas:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ind÷lių ir kitų grąžintinų l÷šų pri÷mimas;
skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
pinigų pervedimas;
mok÷jimo kortelių ir kitų mok÷jimo priemonių išleidimas ir (arba) operacijų su jomis atlikimas;
finansin÷ nuoma (lizingas);
finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita d÷l pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, ind÷lių sertifikatų ir t. t.), užsienio
valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo
priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų metalų;
investicin÷s paslaugos;
finansinis tarpininkavimas (agento veikla);
pinigų tvarkymas;
informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mok÷jimo klausimais teikimas;
seifo kamerų nuoma;
valiutos keitimas (grynaisiais pinigais);
piniginių l÷šų saugojimas ir administravimas;
įmonių konsultavimas d÷l kapitalo struktūros bei gamybos strategijos ir su tuo susijusiais klausimais, taip pat konsultacijos
ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu;
su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas;
elektroninių pinigų išleidimas ir tvarkymas;
atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas);
investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių administravimas.

GRUPöS IR EMITENTO ORGANIZACINö STRUKTŪRA
AB DNB banko grup÷s vienintelis akcininkas, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiesiogiai vald÷ 100 proc. Banko akcijų ir
balsavimo teisių, yra Norvegijoje registruotas bankas DNB Bank ASA.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje AB DNB banko grupę (toliau „Grup÷“) Lietuvoje sudar÷: AB DNB bankas, jo antrin÷s
bendrov÷s: UAB DNB investicijų valdymas, AB DNB lizingas, UAB DNB būstas, UAB Industrius, UAB Intractus ir jos antrin÷
bendrov÷ UAB G÷luž÷s projektai. Išsamūs duomenys apie Grupei priklausančias bendroves ir jų veiklą pateikti šio konsoliduoto
tarpinio pranešimo „Informacija apie antrines įmones“ skirsnyje.
2013 m. birželio 30 d. AB DNB bankas Lietuvoje teik÷ finansines paslaugas 77-iuose klientų aptarnavimo skyriuose.

3 puslapis iš 25

AB DNB bankas
2013 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

DNB Bank ASA (Norvegija)

100 %

UAB DNB
investicijų
valdymas

Emitentas
(AB DNB bankas)

100 %

75,47 %

UAB DNB
būstas

24,53 %

100 %

100 %

99,87%

AB DNB lizingas

UAB Intractus

0,13%

UAB Industrius

100 %

UAB G÷luž÷s
projektai

ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA
2013 m. birželio 30 d. AB DNB banko įstatinis kapitalas buvo 656 665 410 (šeši šimtai penkiasdešimt šeši milijonai šeši šimtai
šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt) litų. Jis padalintas į 5 710 134 (penkis milijonus septynis šimtus dešimt
tūkstančių vieną šimtą trisdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vert÷ – 115 (vienas šimtas
penkiolika) litų.
2013 m. birželio 30 d. AB DNB bankas įstatinį kapitalą sudar÷:
Akcijų rūšis ir
klas÷
Paprastosios
vardin÷s akcijos

Vertybinių
popierių ISIN
kodas

Išleista akcijų
vnt.

Vienos akcijos
nominali vert÷ Lt

Bendra nominali
vert÷ Lt

Dalis įstatiniame
kapitale proc.

LT0000100174

5 710 134

115

656 665 410

100,00

Visas Emitento įstatinis kapitalas yra apmok÷tas, Banko akcijoms netaikomi kiti nei teis÷s aktuose numatyti vertybinių popierių
perleidimo apribojimai. Konvertuojamų vertybinių popierių Emitentas n÷ra išleidęs.
Per pirmąjį 2013 m. pusmetį Bankas nebuvo įsigijęs ir neperleido savo ar savo antrinių įmonių akcijų tretiesiems asmenims.
AB DNB banko vertybinių popierių paketams n÷ra taikomi jokie kiti nei teis÷s aktuose nurodyti apribojimai, jeigu tokie yra. Taip
pat vertybinių popierių paketams n÷ra Emitento ar kitų vertybinių popierių savininkų nustatytų reikalavimų.
Įstatinio kapitalo suformavimo raida:
Įstatinis kapitalas

Kapitalo
padid÷jimas

2001 m.

102 839 115

-

2002 m.

176 585 430

73 746 315

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2004 m.

195 116 795

18 531 365

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2005 m.

234 110 020

38 993 225

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2006 m.

283 396 340

49 286 320

Kapitalo didinimas iš nepaskirstyto pelno

2006 m.

311 735 790

28 339 450

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2007 m.

363 691 755

51 955 965

2008 m.

590 998 800

227 307 045

Kapitalo didinimas papildomais įnašais
Kapitalo didinimas iš nepaskirstyto pelno ir papildomais
įnašais

2009 m.

656 665 410

65 666 610

Data

Aprašymas

Kapitalo didinimas papildomais įnašais
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PASTABA. 2011 m. birželio 30 d. Norvegijoje registruotas bankas DNB Bank ASA, tuomet veikęs DnB NOR Bank ASA vardu,
įsigijo 100 proc. Banko akcijų iš savo valdomo Danijoje registruoto banko Bank DnB NORD A/S, tokiu būdu tapdamas
vieninteliu tiesioginiu AB DNB banko akcininku, valdančiu 100 proc. Banko akcijų ir balsavimo teisių.

AKCININKAI IR JŲ TEISöS
2013 m. birželio 30 d. 100 proc. įregistruoto 656 665 410 litų AB DNB banko įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklaus÷
vieninteliam akcininkui – Norvegijos DNB Bank ASA:

Akcininkas

DNB Bank
ASA

Buvein÷s adresas

Dronning Eufemias
gate 30, 0191
Oslas, Norvegija

Įmon÷s
rūšis

Bankas

Kodas

984851006MVA

Paprastųjų
vardinių
akcijų
skaičius

5 710 134

Turima įstatinio kapitalo ir
balsų dalis proc.
Nuosavyb÷s teise

Su kartu
veikiančiais
asmenimis

100

100

Emitento akcijos suteikia akcininkams šias turtines teises:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gauti Banko pelno dalį (dividendą).
Gauti Emitento l÷šų, kai Emitento įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmok÷ti bendrov÷s l÷šų.
Gauti likviduojamo Emitento turto dalį.
Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Emitento l÷šų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Kai akcininkas yra fizinis asmuo – palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims.
Įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavyb÷n.
Pirmumo teise įsigyti Emitento išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų
susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia atšaukti šią teisę visiems akcininkams.
Įstatymų nustatytais būdais skolinti Emitentui, tačiau Emitentas, skolindamasis iš savo akcininkų, neturi teis÷s įkeisti
akcininkams savo turto. Emitentui skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos dav÷jo gyvenamojoje ar
verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutin÷s palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu.
Tokiu atveju Emitentui ir akcininkams draudžiama susitarti d÷l didesnių palūkanų dydžio.
Kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

Emitento akcijos suteikia akcininkams šias neturtines teises:
•
•
•
•

•

Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
Gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Banką.
Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bankui žalą, kuri susidar÷ d÷l Banko prezidento ir valdybos narių pareigų,
nustatytų įstatymuose bei Emitento įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais
atvejais.
Kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

Emitento akcijos n÷ra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
Emitento akcininkai, jei kitaip nenustatyta įstatymuose, turi tik įsipareigojimą Emitentui nustatyta tvarka apmok÷ti visas
pasirašytas akcijas emisijos kaina.
Emitento akcininkas neturi specialių kontrol÷s teisių. Emitento akcininko balsavimo teis÷ms n÷ra taikomi Emitento apribojimai.
Emitentui n÷ra žinomi susitarimai, d÷l kurių gali būti ribojamas Emitento vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo
teis÷s.
SUSITARIMAI, KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEISTŲ AR NUTRŪKTŲ, PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI
2013 m. birželio 30 d. Emitentas buvo sudaręs šias ISDA generalines sutartis ir TBMA/ISMA generalinę atpirkimo sandorių
sutartį , suteikiančias kontrahentams teisę nutraukti su Emitentu sudarytus sandorius, pasikeitus Emitento kontrolei:
-

2006 m. sausio 13 d. ISDA generalinę sutartį su UBS Limited;
2006 m. sausio 13 d. ISDA generalinę sutartį su UBS AG;
2007 m. lapkričio 15 d. ISDA generalinę sutartį su Calyon;
2008 m. geguž÷s 19 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su JPMorgan Chase Bank N.A.;
2008 m. gruodžio 18 d. ISDA generalinę sutartį su Barclays Bank Plc.;
2009 m. vasario 19 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su Deutsche Bank AG;
2009 m. birželio 22 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su BNP Paribas S.A.;
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-

2009 m. spalio 29 d. TBMA/ISMA generalinę atpirkimo sandorių sutartį su AB SEB banku;
2010 m. birželio 2 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su Svenska Handelsbanken AB (publ.).

2013 m. birželio 30 d. taip pat galiojo 2009 m. kovo 13 d. Emitento sudaryta Finansavimo sutartis su Europos investicijų banku,
pagal kurią Europos investicijų bankas turi teisę nutraukti finansavimo sutartį, pasikeitus Emitento kontrolei, jeigu Europos
investicijų bankas turi pagrindo manyti, jog toks Emitento kontrol÷s pasikeitimas turi ar tik÷tina, kad tur÷s, esminį neigiamą
poveikį paskolai, gautai pagal Finansavimo sutartį, grąžinti.
Aukščiau išvardytų sutarčių sąlygos yra laikomos Banko ir sutartis pasirašiusių šalių dvišale konfidencialia informacija, o jų
atskleidimas gal÷tų padaryti žalą Emitentui.
Jokių kitų reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus Emitento kontrolei, 2013 m. birželio 30 d.
Emitentas nebuvo sudaręs.
DUOMENYS APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, LISTINGUOJAMUS REGULIUOJAMOSE RINKOSE
AB DNB banko akcijomis ar kitų Emitento Grup÷s įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.
2013 m. birželio 30 d. į reguliuojamų rinkų sąrašus buvo įtraukti šie AB DNB banko skolos vertybiniai popieriai:
VP pavadinimas (ISIN
kodas)
Fiksuotųjų palūkanų
obligacijų emisija Nr.
10/2013
(LT0000431132)
Fiksuotųjų palūkanų
obligacijų emisija Nr.
05/2015
(LT0000405052)

Reguliuojamos rinkos
pavadinimas

VP skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Bendra
nominali
vert÷

Išpirkimo
terminas

NASDAQ OMX Vilnius
VP biržos skolos VP
sąrašas

350 000

100 (LTL)

35 000 000
(LTL)

2013-10-07

NASDAQ OMX Vilnius
VP biržos skolos VP
sąrašas

150 000

100 (LTL)

15 000 000
(LTL)

2015-05-07

Emitentas verčiasi vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkavimo veikla, o atitinkamas operacijas vykdo Banko Rinkų
departamentas.
SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ, IŠLEISTŲ Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ, PAGRINDINöS
CHARAKTERISTIKOS
2013 m. birželio 30 d. bendra į viešąją apyvartą išleistų AB DNB banko skolos vertybinių popierių nominali vert÷ sudar÷ 64,7
mln. litų.
Visi viešajai apyvartai skirti Emitento skolos vertybiniai popieriai į viešąją apyvartą buvo išleisti emisijų metu. Šių vertybinių
popierių apyvartai jokie apribojimai netaikomi. Visi šie vertybiniai popieriai yra nekonvertuojami.
Emitento į viešąją apyvartą išleistų skolos vertybinių popierių pagrindin÷s charakteristikos yra nurodytos šio pranešimo 1-ajame
priede.
INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS
Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius pateikiama 2013 m. tarpin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s 14 pastaboje.
ESMINIAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius AB DNB bankas paskelb÷ šiuos esminius įvykius:
2013 m. vasario 7 d. pranešta, kad preliminariais neaudituotais duomenimis, apskaičiuotais pagal Tarptautinius finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus, 2012 m. AB DNB bankas uždirbo 88,4 mln. litų (25,6 mln. eurų) grynojo pelno, AB DNB banko
grup÷s grynasis pelnas 2012 m. sudar÷ 80,4 mln. litų (23,3 mln. eurų). 2011 m. AB DNB banko grynasis pelnas buvo 81,0 mln.
litų (23,5 mln. eurų), o AB DNB banko grup÷s grynasis pelnas sudar÷ 74,3 mln. litų (21,5 mln. eurų).
2013 m. kovo 1 d. pranešta, kad 2013 m. vasario 26 dieną iš AB DNB banko steb÷tojų tarybos narių pareigų atsistatydinus
Margrethe Melbye Gronn ir Olaf Tronsgaard, vienintelio akcininko – Norvegijos DNB Bank ASA – sprendimu 2013 m. kovo 1 d.
AB DNB banko steb÷tojų tarybos nariu išrinktas Leif Rene Hansen, kuris šias pareigas eis iki šios steb÷tojų tarybos kadencijos
pabaigos.
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2013 m. kovo 26 d. paskelbtas 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro audituota AB DNB banko atskira ir
konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus ir auditorių įvertintas
konsoliduotas metinis pranešimas. Šie dokumentai patvirtinti 2013 m. kovo 26 d. vienintelio Banko akcininko - Norvegijos DNB
Bank ASA - sprendimu. Informuota, kad patvirtintas ir auditorių patikrintas AB DNB banko 2012 m. veiklos rezultatas nuo
anksčiau skelbtų preliminarių duomenų nesiskiria.
2013 m. kovo 26 d. AB DNB banko vienintelis akcininkas DNB Bank ASA:
1. susipažino su Banko konsoliduotu metiniu pranešimu ir patvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinį - atskiras ir
konsoliduotas finansines ataskaitas 2012 m. gruodžio 31 dienai.
2. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį 2012 m. veiklos rezultatą t.y. 88,43 mln. litų (25,61 mln.
eurų), pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną, kuris sudaro 92,09 mln. litų (26,67 mln. eurų). Nuspręsta iš paskirstytinojo Banko
pelno skirti 4,61 mln. litų (1,34 mln. eurų) mok÷jimams į privalomąjį rezervą. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 87,49 mln. litų
(25,34 mln. eurų), nuspręsta perkelti į kitus finansinius metus.
3. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2013 finansinių metų metin÷ms finansin÷ms
ataskaitoms patikrinti ir paved÷ Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininko patvirtintą
atlygio dydį.
4. pritar÷ pasiūlytiems Banko įstatų pakeitimams:
4.1. nuspręsta, kad Banko įstatų 11.2 punktas bus išd÷stytas taip:
„11.2. Kredito komitetas siekia gerinti bendrą kredito rizikos valdymo kokybę Banke, užtikrinti objektyvų kredito rizikos
įvertinimą priimant sprendimus, kai jie susiję su reikšmingo dydžio kredito rizika, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas
funkcijas."
4.2. nuspręsta Banko įstatų 11.3 punktas bus išd÷styti taip:
„11.3. Rizikų valdymo komitetas siekia užtikrinti efektyvų optimalios Banko kapitalo struktūros formavimą, rizikų valdymą bei
kontrolę, optimizuoti Banko turto ir įsipareigojimų struktūrą bei kapitalą, atsižvelgdamas priimtinus rizikos parametrus bei
pelningumą, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijos.“
2013 m. balandžio 8 d. pranešta, kad 2013 m. balandžio 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB DNB banko
įstatai pakeisti remiantis 2013 m. kovo 26 d. vienintelio Banko akcininko - DNB Bank ASA – sprendimu.
Įstatuose padaryti šie pakeitimai:
1. Banko įstatų 11.2 punktas išd÷stytas taip:
„11.2. Kredito komitetas siekia gerinti bendrą kredito rizikos valdymo kokybę Banke, užtikrinti objektyvų kredito rizikos
įvertinimą priimant sprendimus, kai jie susiję su reikšmingo dydžio kredito rizika, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas
funkcijas."
2. Banko įstatų 11.3 punktas išd÷stytas taip:
„11.3. Rizikų valdymo komitetas siekia užtikrinti efektyvų optimalios Banko kapitalo struktūros formavimą, rizikų valdymą bei
kontrolę, optimizuoti Banko turto ir įsipareigojimų struktūrą bei kapitalą, atsižvelgdamas į priimtinus rizikos parametrus bei
pelningumą, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“
2013 m. balandžio 26 d. pranešta, kad preliminariais neaudituotais duomenimis, apskaičiuotais pagal Tarptautinius finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus per pirmąjį 2013 metų ketvirtį AB DNB bankas uždirbo 13,3 mln. litų (3,85 mln. eurų) grynojo pelno.
Pirmąjį 2012 metų ketvirtį AB DNB banko grynasis pelnas siek÷ 21,7 mln. litų (6,3 mln. eurų).
Išsami informacija apie esminius įvykius, susijusius su Emitento veikla, yra pateikta Lietuvos bankui, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių
popierių biržai, Centrinei reglamentuojamos informacijos bazei, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA bei paskelbta
Banko tinklalapyje www. dnb.lt.
INFORMACIJA APIE VEIKLOS REZULTATUS
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius AB DNB banko grup÷ dirbo pelningai ir sustiprino savo pozicijas svarbiausiose verslo
srityse – padidinta užimama rinkos dalis būsto kreditų rinkoje, paskolų verslui portfelis išaugo ir daugiau nei trečdalis šiemet
registravusių savo verslą įmonių pasirinko DNB savo pagrindiniu banku. Grup÷s individualių ir verslo klientų skaičius perkop÷
800 tūkst. ribą, ind÷lių portfelis palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai padid÷jo beveik penktadaliu, o paskolų nuostoliai tapo
mažesni palyginti su ekonominio ciklo vidurkiu.
2013 m. pirmąjį pusmetį Bankas uždirbo 25,5 mln. litų grynojo pelno, o Grup÷s grynasis pelnas buvo 15,6 mln. litų. 2012 m.
pirmąjį pusmetį Banko grynasis pelnas buvo 55,3 mln. litų, o Grup÷s – 56,0 mln. litų. Didžiausios įtakos pelno dydžiui tur÷jo
sąnaudos, susijusios su tęsiamu bankinių sistemų atnaujinimu bei investicijomis į informacines technologijas, kurias planuojama
užbaigti iki metų pabaigos.
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Per pirmąjį 2013 m. pusmetį AB DNB bankas pasiraš÷ 1,2 mlrd. litų vert÷s naujų paskolos sutarčių, ir birželio 30 d. Grup÷s
grynasis paskolų portfelis sudar÷ 8,7 mlrd. litų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai grynasis Grup÷s paskolų portfelis
padid÷jo 2,6 procento. Tam didžiausios įtakos tur÷jo išaugęs ūkio subjektų finansavimas ir padid÷jusi būsto kreditų paklausa,
kuri per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius pasiek÷ aukščiausią per penketą metų lygį.
AB DNB banko grup÷s ind÷lių portfelis palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 19,2 proc., iki 6,2 mlrd. litų. Tam įtakos
tur÷jo padid÷jęs individualių ir verslo klientų skaičius. Nuosekliai įgyvendinant į klientų poreikius orientuotą verslo modelį ir
siekiant, kad kuo daugiau esamų ir naujų klientų rinktųsi DNB savo pagrindiniu banku bei aktyviai naudotųsi įvairiomis Grup÷s
paslaugomis, klientų skaičius palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai padid÷jo 64 tūkst. iki 810 tūkstančių. Tai taip pat tapo
vienu iš veiksnių l÷musių pajamų už suteiktas finansines paslaugas augimą.
AB DNB grup÷s grynosios pajamos 2013 m. pirmąjį pusmetį sudar÷ 177,8 mln. litų. Didžiausią lyginamąjį svorį – 59 proc. –
veiklos pajamose sudar÷ grynosios palūkanų pajamos. D÷l vis dar išliekančių žemų rinkos palūkanų normų jos palyginti su tuo
pačiu laikotarpiu pernai buvo 15,1 proc. mažesn÷s. Pajamos už suteiktas paslaugas klientams palyginti su tuo pačiu laikotarpiu
pernai išaugo 14,4 procento.
Grup÷s operacin÷s ir kitos išlaidos per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius sudar÷ 158,7 mln. litų. Palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu pernai jos padid÷jo 43,9 mln. litų, iš kurių 39,6 mln. litų sudar÷ kaštai, susiję su investicijomis į šiuolaikines
informacines sistemas.
Augant ekonomikai ir maž÷jant klientų rizikai 2013 m pirmąjį pusmetį specialiesiems atid÷jiniams Grup÷ skyr÷ 3,3 mln. litų
palyginti su 22,4 mln. litų skirtų šiam tikslui tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais.
Grup÷s turtas palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai padid÷jo 6,8 proc. iki 11,8 mlrd. litų .
2013 m. birželio 30 d. Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s grąža (ROE) buvo 2,2 proc., o išlaidų ir pajamų santykinis rodiklis (CIR) –
89,3 procento.

Metai
Grup÷

2010
Bankas

Grup÷

2011
Bankas

Grup÷

2012
Bankas

2013 I pusm.
Grup÷
Bankas

Akcininkų nuosavyb÷s grąža
(proc.)

-13,5

-14,7

6,8

7,5

6,0

6,5

2,2

3,6

Išlaidų ir pajamų santykis
(proc.)

61,5

57,0

53,6

52,9

67,4

66,4

89,3

87,4

Klientų patogumui 2013 m. pirmojo pusmečio pabaigoje Grup÷ teik÷ finansines paslaugas per visoje šalyje išpl÷totą klientų
aptarnavimo tinklą, kurį sudar÷ 77 klientų aptarnavimo skyriai. Per ataskaitinį laikotarpį Bankas daug d÷mesio skyr÷ klientų
aptaravimo padalinių efektyvumo ir jų potencialo įvertinimui. Bankas patvirtino DNB banko skyrių dizaino koncepciją, pagal
kurią 2013 m. pradžioje buvo įrengtas naujas klientų aptarnavimo skyrius viename iš didžiausių prekybos centrų Vilniuje.
Grup÷s klientai taip pat gal÷jo tomis pačiomis sąlygomis naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu, jungiančiu DNB (186)
ir SEB (358) bankų 544 bankomatus 80 šalies miestų ir miestelių. 2013 m. pirmą pusmetį Bankas tęs÷ bankomatų su grynųjų
pinigų įnešimo funkcija pl÷trą ir birželio pabaigoje šia savitarnos paslauga jau gal÷jo naudotis septynių Lietuvos apskričių centrų
gyventojai. Grup÷ numato toliau investuoti į bankomatų tinklo kokybę įsigydamas naujus bankomatus su grynųjų pinigų įnešimo
funkcija ir įrengdamas juos klientams patogiausiose vietose visuose apskričių centruose bei miestuose, kur šia paslauga
naudojasi daugiausia klientų. Gruodžio m÷nesį. pasirašius bendradarbiavimo sutartį su UAB „Perlo Paslaugos“, Grup÷s
individualiems ir verslo klientams buvo atverta galimyb÷ pervesti grynuosius pinigus į savo mok÷jimo kortel÷s sąskaitą ar
išsigryninti juos daugiau kaip 1 578 mok÷jimo kortelių administravimo vietų visoje šalyje. Tai itin patogu klientams tuose
miestuose ar miesteliuose, kur n÷ra Banko padalinio ar bankomato, o taip pat pageidaujantiems pasinaudoti šia paslauga
savaitgaliais ar ne darbo metu.
Did÷jant klientų skaičiui, per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius AB DNB bankas išdav÷ 53 tūkst. naujų mok÷jimo kortelių ir
2013 m. birželio pabaigoje bendras Banko išleistų aktyvių mok÷jimo kortelių skaičius išaugo iki 526 tūkstančių. Tai tur÷jo
tiesiogin÷s teigiamos įtakos mok÷jimo kortelių operacijų apyvartai, kuri padid÷jo iki 2,5 mlrd. litų nuo 2,1 mlrd. litų tuo pačiu
laikotarpiu pernai.
Aktyviai pl÷todamas mok÷jimo kortelių verslą, Bankas daug d÷mesio skyr÷ ir mok÷jimo kortelių administravimo tinklui. Per
pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius Bankas prad÷jo teikti mok÷jimo kortelių administravimo paslaugą 312 naujų partnerių.
2013 m. birželio 30 d. Banko valdomą mok÷jimo kortelių administravimo tinklą sudar÷ 2 519 mok÷jimo kortelių administravimo
įrenginiai, o .per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius Banko mok÷jimo kortelių administravimo paslaugų bendra apyvarta
sudar÷ 159,5 mln. litų.
Tobulinant internetin÷s bankininkyst÷s sistemos funkcionalumą ir patogumą vartotojui, klientų, besinaudojančių AB DNB banko
internetin÷s bankininkyst÷s paslaugomis, skaičius palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai į padid÷jo 17 proc. iki 569
tūkstančių. Per pirmuosius šešis 2012 m. m÷nesius 94,1 proc. visų mok÷jimo pavedimų buvo atlikta naudojantis AB DNB
banko internetin÷s bankininkyst÷s sistema.
Siekdamas užtikrinti aukštą finansinių paslaugų ir aptarnavimo kokybę, Bankas toliau vykd÷ klientų pasitenkinimo Grup÷s
teikiamomis paslaugomis tyrimus. Jų metu buvo matuojama AB DNB banko grup÷s klientų aptarnavimas ir klientų
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pasitenkinimas įvairiais aspektais – nuo bendrosios aptarnavimo kokyb÷s iki atskirų paslaugų funkcionalumo. Tai leidžia
identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas Grup÷s klientų aptarnavimo kokyb÷s sritis.
Mažmenin÷ bankininkyst÷
Individualiems klientams Bankas teik÷ šias paslaugas: sąskaitas litais ir užsienio valiuta, terminuotuosius ind÷lius litais ir
užsienio valiuta, kreditus būstui, vartojimo kreditus, privačius kreditus, vietinius ir tarptautinius pervedimus, tarptautinių
organizacijų MasterCard ir VISA mok÷jimo korteles, bankinių ir kelioninių (American Express, Thomas Cook, Swiss Bankers)
čekių pri÷mimą, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijas, individualių seifų nuomos paslaugas, finansų maklerio
paslaugas, elektronin÷s bankininkyst÷s paslaugas, lizingo paslaugas bei investicinius produktus.
Nuosekliai siekdamas, kad kuo daugiau klientų rinktųsi DNB savo pagrindiniu banku ir aktyviai naudotųsi įvairiomis Grup÷s
paslaugomis, 2013 m. pirmąjį pusmetį Bankas daug d÷mesio skyr÷ individualių klientų aptarnavimo kokybei ir kultūrai,
segmentų strategijai, leidžiančiai lanksčiau reaguoti į klientų poreikius, įgyvendinti, Banko vardo bei teikiamų paslaugų ir
produktų žinomumui didinti. D÷l to individualių AB DNB banko klientų skaičius per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius
padid÷jo 29 tūkst. iki 745 tūkstančių.
Laikydamasis atsakingo skolinimo nuostatų, Bankas patobulino būsto kredito programą „Pirmi namai“. Nuo šiol ji suteikia
galimybę klientams ne tik grąžinti dalį ar visą paskolą prieš numatytą terminą be papildomo mokesčio, bet ir atid÷ti kredito
įmokos mok÷jimą D÷l aktyvių veiksmų ir konkurencingų būsto kreditų sąlygų, per pirmąjį 2013 m. pusmetį Bankas tapo vienu
iš daugiausiai būsto paskolų gyventojams suteikusių finansų institucijų šalies rinkoje.
Skatindamas atsakingą finansinę gyventojų elgseną, pirmąjį 2013 m. pusmetį AB DNB bankas inicijavo taupyti skatinančią
kampaniją „Sudaryk sutartį su savimi“, kuri žymiai padidino reguliariai taupančių klientų skaičių ir tur÷jo teigiamos įtakos bendro
ind÷lių portfelio augimui.
Be to, AB DNB bankas toliau pl÷tojo specialiai savarankišką gyvenimą pradedantiems „UP“ programą. Siekdamas palengvinti
pirmuosius jaunuolių savarankiškus žingsnius, Bankas dovanojo jiems naudingų patarimų knygą „Ind÷liai ir užtrauktukai“. Taip
pat s÷kmingai platino naująją kredito kortelę, kurią gali įsigyti dieniniame skyriuje studijuojantys studentai. Bankas kartu su
partneriais organizavo renginius naudingus jaunuolių būsimai karjerai.
AB DNB bankas tęs÷ bendradarbiavimą su ERGO Life Insurance SE, UAB DK PZU Lietuva bendrov÷mis. Aktyviai pristatant
klientams draudimo paslaugų naudą, 2013 m. pirmąjį pusmetį gyvyb÷s draudimą pasirinko virš 35 proc. naujų būsto paskolos
gav÷jų. Virš 75 proc. naujų būsto paskolų gav÷jų Banke apsidraud÷ turto draudimu, virš 80 proc. naujų greitųjų vartojimo
kreditų gav÷jų apsidraud÷ gyvyb÷s draudimu. Bendras apdraustų mok÷jimo kortelių skaičius Banke birželio pabaigoje viršijo
140 tūkstančių.
Verslo bankininkyst÷
Puosel÷damas ilgalaikius dalykiškus santykius su klientais, priimdamas lanksčius sprendimus pagal jų poreikius ir skirdamas
daug d÷mesio paslaugų bei aptarnavimo kokybei, 2013 m. pirmąjį pusmetį Grup÷ išsaugojo tvirtas pozicijas verslo
bankininkyst÷s srityje. Esamiems ir naujiems verslo klientas vis dažniau naudojantis įvairiomis AB DNB banko paslaugomis, jų
skaičius nuo metų pradžios padid÷jo 4 tūkst. iki siek÷ 64,8 tūkstančių. Tai akivaizdžiai rodo į klientų poreikius orientuoto verslo
modelio efektyvumą.
Metų pradžioje AB DNB bankas pakeit÷ su stambiais verslo klientais dirbančių padalinių struktūrą. Šis pokytis leido sustiprinti
kredito rizikos valdymą, sutelkti įvairių sričių kompetenciją į vienas rankas ir labiau specializuoti veiklą skirtingose ūkio šakose.
2013 m. pirmąjį pusmetį augant šalies ūkiui ger÷jantys verslo subjektų ekonominiai lūkesčiai skatino finansinių paslaugų, o
ypač investicinių verslo pl÷tros projektų finansavimo, paklausą. Suteikus daugiau paskolų, nei jų buvo grąžinama, bei toliau
ger÷jant paskolų portfelio kokybei, palyginti su metų pradžia, Grup÷s paskolų verslo subjektams portfelis palyginti su metų
pradžia išaugo 1,8 proc. iki 5,15 mlrd. litų. Labiausiai did÷jo žem÷s ūkio ir maisto perdirbimo, elektros ir dujų tiekimo, viešojo
sektoriaus bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos šakų paskolų portfelis, nors statybos bei transporto sektorių
finansavimo apimtys maž÷jo.
AB DNB bankas daug d÷mesio skyr÷ smulkioms ir vidutin÷ms įmon÷ms (toliau tekste – SVĮ), siūlydamas šio verslo segmento
poreikius atitinkančius sprendimus. AB DNB banko sukurta specialia elektronine program÷le „Įkurk verslą“ aktyviai naudojosi
verslą pradedantys asmenys. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas elektroniniu būdu, aktyvus Banko skyrių bei Kontaktų centro
darbas bei bendradarbiavimas su partneriais l÷m÷, kad 35,2 proc. per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius Lietuvoje įsteigtų
naujų įmonių savo finansiniu partneriu pasirinko AB DNB banką. Pa÷musioms investicinį kreditą įmon÷ms Bankas teik÷
unikalią rinkoje galimybę kartą per metus atid÷ti kredito dalies mok÷jimą. Bankui bendradarbiaujant su SVĮ ir toliau teigiamą
įtaką dar÷ klientų segmentavimas bei kiekvienam SVĮ klientui priskirtas asmeninis vadybininkas ilgalaikiams santykiams
užtikrinti.
Žem÷s ūkio ir maisto perdirbimo sektorius ataskaitiniu laikotarpiu ir toliau buvo viena iš svarbiausių AB DNB banko strateginių
veiklos krypčių. Tod÷l 2013 m. pirmąjį pusmetį Bankas teik÷ finansavimą ūkininkams bei žem÷s ūkio bendrov÷ms
apyvartin÷ms l÷šoms bei investicijoms, tęs÷ bendradarbiavimą su UAB Žem÷s ūkio paskolų garantijos fondu, teikdamas kreditus ir
užtikrindamas juos šios valstybin÷s institucijos garantija. Bankas taip pat tęs÷ bendradarbiavimą su partneriais, prekiaujančiais
žem÷s ūkio sektoriaus veiklai būtinais reikmenimis, ir sudarydamas žymiai palankesnes finansavimo sąlygas ūkininkams,
žem÷s ūkio bendrov÷ms bei įmon÷ms, perkančioms šių bendrovių produkciją. Didžiausias šių programų privalumas –
žemdirbiai užsitikrina beprocentinį finansavimą neužstatydami turto, nes kreditų grąžinimą garantuoja UAB Žem÷s ūkio paskolų
garantijų fondas, o palūkanas Bankui sumoka produkcijos pardav÷jas. Atsižvelgdami į ūkininkų poreikius, kreditus apyvartiniam
kapitalui finansuoti AB DNB bankas prad÷jo teikti ne tik augalininkyst÷s, bet ir gyvulininkyst÷s bei pienininkyst÷s ūkiams. Tod÷l
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2013 m. dar daugiau žemdirbių gal÷jo greitai ir geromis sąlygomis pasiskolinti kurui, pašarams ar kitoms ūkio reikm÷ms
neįkeisdami turto.
2013 metais Bankas tęs÷ bendradarbiavimą su UAB Investicijų ir verslo garantijos ir savo klientams teik÷ mikrokreditus bei paskolas su
šios valstybin÷s institucijos garantija.
Bankas kartu su antrin÷mis lizingo bei investicijų valdymo įmon÷mis verslo klientams teik÷ įvairiapusius sprendimus,
atitinkančius įmonių skolinimosi, investavimo ir atsiskaitymų poreikius. Buvo teikiami naudingi pasiūlymai ne tik įmon÷ms, bet ir
jų darbuotojams.
Investicin÷ bankininkyst÷
Grup÷s investicin÷s bankininkyst÷s veikla apima prekybą vertybiniais popieriais, tarpininkavimą klientams kapitalo, pinigų,
valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkose, finansin÷s rizikos valdymo bei įmonių finansų paslaugas, įskaitant klientų
konsultavimą vykdant įmonių įsigijimų ir susijungimų sandorius ir kapitalo pritraukimo projektus.
2013 m. pirmąjį pusmetį svarbiausiais investicin÷s bankininkyst÷s pajamų šaltiniais buvo prekyba valiuta, tarpininkavimas
prekiaujant vertybiniais popieriais ir komisas už tarpininkavimą finansinių priemonių prekyboje platformoje DNB Trade™. Banko
prekybos valiuta apyvarta siek÷ 8,5 mlrd. litų, o pajamos sudar÷ 5,8 mln. litų.
Banko prekybos vertybiniais popieriais apyvarta viršijo 4 mlrd. litų, o pajamos iš šios veiklos pirmąjį 2013 m. pusmetį sudar÷
3,5 mln. litų.
Tarpininkavimo prekiaujant valiutomis, akcijomis, sandoriais d÷l kainų skirtumo (CFDs), pasirinkimo (angl. options) ir ateities
sandoriais (angl. futures) platformoje DNB Trade™ apyvarta buvo 35,6 mlrd. litų, o pajamos - 1,3 mln. litų.
INFORMACIJA APIE ANTRINES ĮMONES
2013 m. birželio 30 d. AB DNB bankui priklaus÷ šios antrin÷s bendrov÷s: UAB DNB investicijų valdymas, AB DNB lizingas,
UAB DNB būstas, UAB Industrius, UAB Intractus bei jos antrin÷ bendrov÷ UAB G÷luž÷s projektai.
UAB DNB investicijų valdymas

Pavadinimas

UAB DNB investicijų valdymas

Teisin÷ forma

Uždaroji akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta

2003 m. rugpjūčio 19 d. įregistruota Valstyb÷s įmon÷je
Registrų centras

Įmon÷s kodas

226299280

Registruotos ir faktin÷s buvein÷s adresas

J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika

Telefono numeriai

(8 5) 239 3567

Fakso numeris

(8 5) 239 3473

Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

investicija@dnb.lt
www.dnb.lt

Leidimo verstis valdymo įmon÷s veikla numeris

VĮK –003

AB DNB banko antrin÷ bendrov÷ UAB DNB investicijų valdymas specializuojasi pensijų bei investicinių fondų valdyme. Tai
trečia pagal valdomo turto apimtį investicijų valdymo įmon÷ Lietuvoje.
2013 m. birželio 30 d. UAB DNB investicijų valdymas vald÷ tris II pakopos fondus, du III pakopos pensijų fondus ir du
investicinius fondus.
2013 metų pirmąjį pusmečio pabaigoje UAB DNB investicijų valdymas bendras valdomas turtas sudar÷ 551,5 mln. litų.
Palyginti su 2013 m. pradžia jis sumaž÷jo 8,2 procento, arba 85 mln. litų pasibaigus vieno juridinio asmens portfelio valdymo
sutarties terminui. Kitas bendrov÷s valdomas turtas, tame tarpe nauji pervedimai į II ir III – ios pakopos pensijų bei investicinius
fondus per pirmuosius šešis šių metų m÷nesius padid÷jo 35,9 mln. litų.
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Valdomų fondų veiklos rezultatai per pirmąjį 2013 m. pusmetį:

Fondas

Akcijų dalis,
%

DNB pensija 1
DNB likvidumo fondas
DNB pensija 2

0%
<25%

DNB pensija 3
DNB papildoma pensija

<50%

DNB papildoma pensija 100
DNB akcijų fondų fondas

100%

Faktinis prieaugis
nuo metų pradžios

Lyginamojo indekso
pokytis nuo metų
pradžios

0,04%

-0,01%

0,07%

0,00%

0,99%

-0,05%

2,14%

0,13%

1,42%

-0,59%

3,95%

0,57%

4,38%

1,01%

AB DNB lizingas
Pavadinimas

AB DNB lizingas

Teisin÷ forma

Akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta

1998 m. kovo 6 d. įregistruota Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras

Įmon÷s kodas

124385737

Registruotos buvein÷s adresas

J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika

Faktin÷s buvein÷s adresas

J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris

(8 5) 239 3030

Fakso numeris

(8 5) 239 3031

Elektroninio pašto adresas

lizingas@dnb.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnb.lt

Banko antrin÷ bendrov÷ AB DNB lizingas teikia išperkamosios nuomos paslaugas finansuojant transporto priemonių, žem÷s
ūkio technikos, įrangos ir nekilnojamojo turto įsigijimą. AB DNB lizingas paslaugos teikiamos visuose AB DNB banko klientų
aptarnavimo skyriuose, taip užtikrinant klientams šių paslaugų prieinamumą ir patogumą. 100 proc. įregistruoto 130 150 000
litų AB DNB lizingas įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklauso vieninteliam akcininkui - AB DNB bankui.
2013 m. birželio 30 d. bendras AB DNB lizingas portfelis prieš atid÷jinius sudar÷ 378,9 mln. litų. Jis buvo 3,7 proc. didesnis
palyginti su metų pradžia. Bendrov÷s individualių klientų lizingo portfelis per šį laikotarpį augo sparčiau už rinką ir padid÷jo 11,1
proc. iki 36,8 mln. litų birželio pabaigoje. Juridinių asmenų portfelio dinamika ataskaitinio laikotarpio metu atitiko bendras šalies
lizingo rinkos tendencijas. Jis per ataskaitinį laikotarpį padid÷jo 3,0 proc. ir birželio 30 d. sudar÷ 342,1 mln. litų.
Per ataskaitinį laikotarpį AB DNB lizingas toliau daug d÷mesio skyr÷ portfelio kokybei gerinti, kreditavimo rizikai valdyti,
naujiems pardavimams didinti ir klientų aptarnavimo kokybei gerinti.
UAB DNB būstas

Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data
Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas
Faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

UAB DNB būstas
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2007 m. sausio 10 d. Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras
300631876
J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius, Lietuvos Respublika;
Švitrigailos 11M, 03228 Vilnius, Lietuvos Respublika
(8-5) 249 9277
(8-5) 249 9276
info@dnbbustas.lt
www.dnbbustas.lt

Banko antrin÷ bendrov÷ UAB DNB būstas teikia tarpininkavimo paslaugas nekilnojamojo turto rinkoje. Bendrov÷ taip pat
parduoda frančizę nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷ms bei asmenims, vykdantiems individualią veiklą. 2013 metų
birželio 30 d. 75,47 proc. įregistruoto 1 378 000 litų UAB DNB būstas įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklaus÷ AB DNB
bankui, o 24,53 proc. – Banko antrinei bendrovei AB DNB lizingas.
Pirmojo pusmečio pabaigoje UAB DNB būstas ir jos atstovai vykd÷ veiklą Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje, Šiauliuose,
Druskininkuose, Palangoje, Mažeikių rajone. Pagal frančiz÷s sutartis UAB DNB būstas vardu paslaugas teik÷ trys
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nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷s ir 46 individualią veiklą vykdantys brokeriai. Per ataskaitinį laikotarpį UAB DNB
būstas išlaik÷ naujos statybos segmento lyderio pozicijas, o pagal bendrą nekilnojamojo turto objektų pasiūlą ir pardavimus
buvo viena iš didžiausių tarpininkavimo įmonių Lietuvoje.
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius UAB DNB būstas uždirbo 1,5 mln. litų pajamų. Tuo pačiu laikotarpiu pernai jos siek÷
0,92 mln. litų. Pirmąjį 2013 m. pusmetį, UAB DNB būstas brokeriai tarpininkavo parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio bendra
vert÷ siek÷ 115,36 mln. litų.
UAB Intractus
Pavadinimas

UAB Intractus

Teisin÷ forma

Uždaroji akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data

2009 m. rugpjūčio 6 d. Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras

Įmon÷s kodas

302424698

Registruotos buvein÷s adresas

J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius, Lietuvos Respublika;

Faktin÷s buvein÷s adresas

Liejyklos g.3, 01120 Vilnius, Lietuvos Respublika;

Telefono numeris

(8 5) 243 1679

Fakso numeris

(8 5) 243 1681

Elektroninio pašto adresas

intractus@intractus.lt

Interneto svetain÷s adresas

-

Banko antrin÷ bendrov÷s UAB Intractus veiklos sritis yra efektyvus Grup÷s nekilnojamo turto valdymas, t. y. jo įsigijimas,
nuoma, pardavimas bei jo vystymo planavimas. 2013 m. birželio 30 d. 100 proc. įregistruoto 111 247 100 litų UAB Intractus
įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklaus÷ vieninteliam akcininkui - AB DNB bankui.
Bendra UAB Intractus nuosavyb÷s teise valdomo nekilnojamojo turto vert÷ 2013 m. birželio 30 d. buvo 216 mln. litų. Jį sudar÷
žem÷s sklypai, patalpos ir pastatai.
UAB Intractus vald÷ 100 proc. UAB G÷luž÷s projektai akcijų. Ši bendrov÷ administruoja vieną nekilnojamojo turto objektą. UAB
G÷luž÷s projektai įstatinis kapitalas yra 24,9 mln. litų.
2013 m. birželio 30 d. UAB Intractus taip pat vald÷ 0,13 proc. Banko antrin÷s bendrov÷s UAB Industrius (įmon÷s kodas
302593805) akcijų.
UAB Industrius
Pavadinimas

UAB Industrius

Teisin÷ forma

Uždaroji akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data

2011 m. vasario 15 d. Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras

Įmon÷s kodas

302593805

Registruotos buvein÷s adresas

J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius, Lietuvos Respublika;

Faktin÷s buvein÷s adresas

J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius, Lietuvos Respublika;

Telefono numeris

(8 5) 243 1679

Fakso numeris

(8 5) 243 1681

Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

-

UAB Industrius yra antrin÷ AB DNB banko bendrov÷, vykdantį veiklą, susijusią su Grup÷s nekilnojamojo turto, kurio ateityje
nenumatoma pl÷toti, valdymu. Per ataskaitinį laikotarpį UAB Industrius įstatinis kapitalas buvo padidintas 10 737 000 litų turtiniu
Banko įnašu, tod÷l 2013 m. birželio 30 d. įregistruoto 29 849 000 litų UAB Industrius įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise
priklaus÷ AB DNB bankui (99,87 proc.) ir UAB Intractus (0,13 proc.).

12 puslapis iš 25

AB DNB bankas
2013 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

2013 m. birželio 30 d. UAB Industrius nuosavyb÷s teise valdomo nekilnojamojo turto vert÷ sudar÷ 35 mln. litų. Šį nekilnojamąjį
turtą sudar÷ žem÷s sklypai, patalpos ir pastatai.
RIZIKŲ VALDYMAS
Grup÷je yra įdiegta nuolat veikianti vidaus kontrol÷s sistema ir rizikų vertinimas. Vidaus kontrol÷, kaip organizacinių priemonių,
veiksmų ir vidaus procedūrų visuma, užtikrina, kad Grup÷s veikla būtų apdairi, efektyvi ir veiksminga, atitiktų teis÷s aktų
reikalavimus, būtų įdiegtos tinkamos rizikos kontrol÷s priemon÷s, o finansin÷ ir kita informacija būtų patikima ir pateikiama
laiku.
Grup÷ analizuoja, vertina, prisiima ir valdo rizikas arba rizikų grupes, su kuriomis susiduria savo veikloje. Rizikos valdymo AB
DNB banko grup÷je tikslas – konservatyviai valdant rizikas užtikrinti pakankamą nuosavyb÷s grąžą akcininkams.
Įgyvendindama pažangią rizikos valdymo politiką Grup÷ ne tik siekia sumažinti potencialią riziką, bet ir tobulina kainodarą bei
siekia efektyvaus kapitalo paskirstymo. Su rizika susijusi Banko ir Grup÷s veikla yra griežtai ribojama taikant limitų sistemą.
Apribojimai nustatomi ir jų priežiūra vykdoma centralizuotai DNB grup÷s lygmenyje.
Rizikos valdymo funkcija Grup÷je organizuota taip, kad užtikrintų efektyvų rizikos valdymą ir pad÷tų įgyvendinti Rizikos valdymo
strategijoje nustatytus uždavinius. Struktūriniai padaliniai savo kompetencijos ribose yra atsakingi už atskirų rizikų valdymą.
Visų rūšių rizikos kontrol÷s funkcija atskiriama nuo rizikos prisi÷mimo, t.y. nuo struktūrinių padalinių, tiesiogiai bendraujančių su
klientais.
AB DNB bankas vertina ir valdo kredito, likvidumo, rinkos (palūkanų normos, užsienio valiutos kurso, nuosavyb÷s vertybinių
popierių kainos), operacinę (įskaitant atitikties ir teisinę riziką) ir kitas rizikas, su kuriomis susiduria vykdydamas veiklą. Banko
rizikų struktūroje vyrauja kredito rizika. Išsami informacija apie finansinių rizikų vertinimą ir valdymą yra pateikta AB DNB banko
2012 m. finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitos skirsnyje „Finansinių rizikų valdymas“. Per ataskaitinį laikotarpį rizikų valdymo
principai reikšmingai nesikeit÷. Rizikų valdymo procesai buvo toliau tobulinami, siekiant įgyvendinti patronuojančio banko DNB
Bank ASA taikomą praktiką, ir, naudojantis pažangesniais metodais, skaičiuoti kapitalo poreikį kredito rizikai ateityje.
Laikydamasis tinkamos rizikų valdymo politikos bei teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų, per ataskaitinį laikotarpį Bankas ir
Grup÷ vykd÷ visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Informacija apie Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą:
2013 m. birželio 30 d. (proc.)
Rodiklio pavadinimas

Bankas

Likvidumo

42,77

Kapitalo pakankamumo

15,39

Bendrosios atviros pozicijos

0,08

Vienos valiutos maksimali pozicija (KZT)

Maksimalios paskolos vienam skolininkui

0,03
< = 25 proc.

14,61

< = 75 proc.
(antrin÷m įmon÷m)

52,50

Likvidumo atsarga padengia grynąją finansavimo spragą, atsiradusią nepalankiomis
sąlygomis labiausiai tik÷tino scenarijaus atveju per išgyvenimo laikotarpį (kartais)

9,2

Banke veikia tinkamai įdiegta ir reglamentuota kontrol÷s sistema. Ji apima rizikos kontrol÷s, atitikties ir vidaus audito funkcijas.
Rizikos kontrol÷s funkcijas Banke atlieka Operacin÷s rizikos departamentas, Rizikos modelių ir portfelio analiz÷s
departamentas bei Rinkų ir iždo palaikymo ir kontrol÷s skyrius. Atitikties funkciją vykdo Atitikties skyrius, o vidaus audito
funkciją – Vidaus audito departamentas. Kiekviena kontrol÷s funkcija teikia periodines ataskaitas Banko vadovybei ir akcininkui
DNB Bank ASA.

SKOLINIMOSI REITINGAI
DNB Bank ASA tapus vieninteliu Banko akcininku, nuspręsta, kad Bankas savo veikloje vadovausis patronuojančiam bankui
suteiktais skolinimosi reitingais. Atskiri reitingai AB DNB bankas nuo 2011 m. kovo 21 d. n÷ra nustatomi. Išsami informacija
apie DNB Bank ASA kredito reitingų istoriją ir naujausius reitingo agentūrų įvertinimus skelbiama Banko tinklalapyje
www.dnb.lt, skirsnyje „Apie banką“ – „Ataskaitos ir reitingai“.
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PLöTROS STRATEGIJA IR PLANAI
2012 m metiniame pranešime paskelbta Grup÷s strategija ir planai 2013-iesiems metams nesikeičia. AB DNB banko strategija,
pavadinta „Kuriame ateitį“, akcentuoja į klientus orientuotą verslo modelį. Tai reiškia, kad d÷mesys skiriamas kurti vertę
klientams, darbuotojams, akcininkams ir visuomenei, o ne tik pl÷sti produktus ar didinti rinkos dalį. AB DNB bankas siekia būti
klientams patogiai pasiekiamu ir savalaikes paslaugas teikiančiu banku, siūlančiu konkurencingas kainas, patrauklius
produktus, reaguoti į klientų poreikius ir užtikrinti veiklos skaidrumą. Taip siekiama subalansuoto klientų portfelių augimo ir
dedamos pastangos užtikrinti didesnį siūlomų produktų bei paslaugų prieinamumą rinkoje.
Bankas ir toliau numato gerinti paskolų portfelio kokybę, didinti veiklos efektyvumą ir nuosekliai lavinti darbuotojų
kompetencijas. Vienu iš esminių s÷km÷s faktorių išlieka vieningos IT sistemos įdiegimas ir migracija į naująją bankinę sistemą
2013 metais. Būdamas DNB grup÷s nariu, Bankas ketina savo veikloje naudoti visą organizacijos sukauptą kompetenciją ir
sukurtus produktus.
AB DNB bankas taip pat siekia prisid÷ti prie finansų rinkos tobulinimo atstovaudamas aiškiai pozicijai bankiniais ir ekonominiais
klausimais, propaguodamas verslo etiką ir pamatinius bankininkyst÷s principus. Kalbant apie Lietuvos visuomenę, Bankui
svarbu saugoti savo kaip skaidrios ir socialiai atsakingos finansų institucijos statusą. AB DNB banko strategijoje numatytas
visuomen÷s švietimas finansų ir bankininkyst÷s klausimais, jaunimo organizacijų bei Lietuvos nacionalin÷s vyrų krepšinio
rinktin÷s r÷mimas
INVESTICIJOS
Investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą yra aprašytos 2013 m. pirmojo pusmečio konsoliduotų finansinių ataskaitų
6 ir 7 pastabose.
EMITENTO VALDYMO STRUKTŪRA

Šio pranešimo rengimo metu jokie reikšmingi Emitento valdymo struktūros pokyčiai nebuvo planuojami.
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EMITENTO VALDYMAS
Emitento įstatai numato, kad Emitento valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, steb÷tojų taryba, valdyba ir
administracijos vadovas (prezidentas).
Emitento visuotinis akcininkų susirinkimas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keičia Emitento įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
renka steb÷tojų tarybą ar pavienius jos narius;
atšaukia steb÷tojų tarybą ar pavienius jos narius;
renka ir atšaukia audito įmonę, nustato audito paslaugų apmok÷jimo sąlygas;
tvirtina metinę Emitento finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
nustato Emitento išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
priima sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
priima sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Emitento akcijų ar
konvertuojamųjų obligacijų;
priima sprendimą konvertuoti Emitento vienos klas÷s akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
priima sprendimą d÷l pelno (nuostolių) paskirstymo;
priima sprendimą d÷l rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
priima sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
priima sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
priima sprendimą Emitentui įsigyti savų akcijų;
priima sprendimą d÷l Emitento reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtina reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
priima sprendimą pertvarkyti Emitentą;
priima sprendimą likviduoti Emitentą, atšaukti Emitento likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
renka ir atšaukia Emitento likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal įstatymus ir įstatus tai n÷ra priskirta kitų Emitento
organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai n÷ra Emitento valdymo organų funkcijos. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi
teis÷s pavesti kitiems Emitento organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
Emitento steb÷tojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Emitento veiklos priežiūrą. Steb÷tojų tarybai vadovauja
jos pirmininkas. Steb÷tojų tarybą, sudaromą iš 5 narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant steb÷tojų tarybos
narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir
renkamų steb÷tojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis
kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų
steb÷tojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų
skaičių surinkusių kandidatų. Steb÷tojų taryba renkama 4 metams.
Steb÷tojų taryba:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, teikia valdybai siūlymus d÷l valdybos pirmininko kandidatūros.
Nustatant valdybos narių, užimančių kitas pareigas Banke, prezidento ir jo pavaduotojų atlyginimus bei kitas darbo
sutarties sąlygas turi būti gautas išankstinis steb÷tojų tarybos pritarimas. Jei Bankas dirba nuostolingai, steb÷tojų taryba
privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas.
Prižiūri valdybos ir prezidento veiklą.
Priima steb÷tojų tarybos darbo reglamentą.
Tvirtina Emitento veiklos planus.
Užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrol÷s sistema.
Pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus d÷l Emitento veiklos strategijos, Emitento metin÷s
finansin÷s atskaitomyb÷s, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Emitento veiklos ataskaitos, taip pat Emitento valdybos
bei prezidento veiklos.
Tvirtina paskolų teikimo politiką ir nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus steb÷tojų tarybai, tvarką.
Teikia siūlymus Emitento valdybai ir prezidentui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teis÷s
aktams, Emitento įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
Nustato sandorius ir sprendimus, kuriems sudaryti ar įgyvendinti Emitento valdymo organai turi gauti steb÷tojų tarybos
pritarimą.
Priima sprendimus, priskirtus steb÷tojų tarybos kompetencijai pagal steb÷tojų tarybos patvirtintas tvarkas, kurias, pagal
įstatymus, Emitento įstatus ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, privalo priimti steb÷tojų taryba.
Svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir Emitento įstatus, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus turi svarstyti ar spręsti steb÷tojų taryba.

Emitento valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai. Valdybą 4 metams renka steb÷tojų taryba. Jeigu
renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narys gali atsistatydinti
iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne v÷liau kaip prieš 14 dienų raštu įsp÷jęs Emitentą. Valdyba svarsto ir tvirtina:
•
•
•
•
•
•

Emitento valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes.
Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.
Emitento filialų, atstovybių ir kitų atskirų Emitento padalinių nuostatus.
Emitento paskolų suteikimo tvarką, vadovaudamasi steb÷tojų tarybos patvirtinta paskolų teikimo politika.
Emitento garantijų ir laidavimų bei kitų įsipareigojimų prisi÷mimo tvarką.
Paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką.
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•

Banko paskolų komiteto ir rizikų valdymo komiteto nuostatus.

Valdyba renka (skiria) ir atšaukia prezidentą ir jo pavaduotojus. Valdyba nustato prezidento atlyginimą, kitas darbo sutarties
sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Banko
komercine paslaptimi.
Valdyba priima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprendimus Emitentui tapti kitų juridinių asmenų steig÷ju, dalyviu.
Sprendimus steigti Emitento filialus, atstovybes ir kitus atskirus Emitento padalinius bei nutraukti jų veiklą.
Sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, investavimo,
perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai).
Sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos
(skaičiuojama bendra sandorių suma).
Sprendimus d÷l kitų asmenų prievolių, kurių suma didesn÷ kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar
garantavimo.
Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo.
Sprendimus išleisti nekonvertuojamąsias obligacijas.
Valdybos darbo reglamentą.
Sprendimus kitais klausimais, kuriuos, pagal įstatymus, Emitento įstatus, turi svarstyti ar spręsti valdyba.

Valdyba nustato:
•
•

•

Emitento akcijų emisijos sąlygas;
Emitento obligacijų išleidimo tvarką. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą d÷l konvertuojamųjų obligacijų
išleidimo, valdyba turi teisę nustatyti papildomas jų išleidimo sąlygas bei tvirtinti obligacijų pasirašymo sutartis, kurias turi
teisę pasirašyti prezidentas arba jo įgaliotas asmuo;
pri÷mimo į Banką dirbti tvarką ir atvejus, kada darbuotojai į Banką priimami valdybai pritarus.

Valdyba vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo ir steb÷tojų tarybos priimtus sprendimus. Valdyba analizuoja ir vertina
prezidento pateiktą medžiagą apie:
•
•
•
•

Emitento veiklos strategijos įgyvendinimą;
Emitento veiklos organizavimą;
Emitento finansinę būklę;
ūkin÷s veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

Valdyba analizuoja, vertina Emitento metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir
kartu su Emitento metiniu pranešimu teikia juos steb÷tojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Banke
taikomus materialiojo turto nusid÷v÷jimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
Emitento prezidentas yra vienasmenis Emitento valdymo organas. Emitento prezidentas:
•
•
•
•
•
•
•

organizuoja kasdieninę Banko veiklą;
priima į darbą ir atleidžia Banko darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
nustato Banke taikomus turto nusid÷v÷jimo skaičiavimo normatyvus;
be atskiro įgaliojimo atstovauja Bankui santykiuose su kitais asmenimis, teisme ir arbitraže;
išduoda ir atšaukia įgaliojimus atstovauti Banką bei prokūras;
leidžia įsakymus;
atlieka kitus veiksmus, reikalingus jo funkcijoms vykdyti, Banko organų sprendimams įgyvendinti bei Banko veiklai
užtikrinti.

Prezidentas atsako už:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emitento veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;
metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą;
sutarties su audito įmone sudarymą;
informacijos ir dokumentų pateikimą visuotinam akcininkų susirinkimui, steb÷tojų tarybai ir valdybai įstatymų nustatytais
atvejais ar jų prašymu;
Emitento dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatytos informacijos viešą paskelbimą Emitento įstatuose nurodytame dienraštyje;
informacijos pateikimą akcininkams;
Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
kitų įstatymuose bei teis÷s aktuose, šiuose įstatuose ir prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

Prezidentas veikia Emitento vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus išimtis, nustatytas Emitento įstatuose
ar Emitento organų sprendimuose.
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STEBöTOJŲ TARYBA
AB DNB banko įstatai numato, kad Banko steb÷tojų tarybą sudaro penki nariai. 2013 m. birželio 30 d. steb÷tojų taryboje dirbo
keturi nariai. Šios steb÷tojų tarybos kadencija baigiasi 2014 m. kovo 18 d.
2013 m. kovo 1 d. tarybos nariu buvo išrinktas Leif Rene Hansen, iš tarybos narių pareigų 2013 m. vasario 26 d. atsistatydinus
Margrethe Melbye Gronn ir Olaf Tronsgaard
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius įvyko du steb÷tojų tarybos pos÷džiai.

Duomenys apie kiekvieno Banko steb÷tojų tarybos nario pareigas, kadencijos pradžią ir pabaigą, išsilavinimą ir reikšmingą
valdymo kompetenciją ir patirtį:

Vardas, pavard÷

Pareigos

Informacija apie kadencijos
pradžią ir pabaigą
Pradžia

Terje Turnes

Tarybos
pirmininkas

2011 03 01

Išsilavinimas

Informacija apie reikšmingą
valdymo kompetenciją ir patirtį

Pabaiga

2014 03 18

Tronheimo
aukštoji
ekonomikos
mokykla,
ekonomikos ir
administravimo
diplomas.
Norvegijos
aukštoji
rinkodaros
mokykla,
rinkodaros
diplomas.

Įvairios pareigos Den norske
Bank ASA ir DnB NOR Bank
ASA (1997–2010); Baltijos šalių ir
Lenkijos tarnybos vadovas, DnB
NOR Bank ASA (nuo 2010).

Norvegijos
aukštoji
ekonomikos ir
verslo
administravimo
mokykla,
verslo
magistras.

Tony Samuelsen

Eline Skramstad

Leif Rene Hansen

Tarybos
narys

Tarybos
nar÷

Tarybos
narys

2010 03 18

2012 12 11

2013 03 01

2014 03 18

Norvegijos
ekonomikos ir
verslo administravimo
mokykla,
ekonomikos ir
verslo
administravimo
diplomas.

2014 03 18

Norvegijos
Mokslų ir
technikos
universitetas,
magistr÷.

2014 03 18

Aukštosios
prekybos
mokyklos
Koldingo
padalinys,
atestuotas
auditorius

DnB NOR, Niujorkas, vadovas
(1995–1998); DnB NOR,
Londonas, vadovas (2000-2005);
DnB NORD A/S, vyr. finansininkas
(2006–2008); DnB NOR
prezidento pavaduotojas (nuo
2008).
DNB Bank ASA/Den norske Bank
ASA klientų vadybinink÷ (2001–
2005); DNB Bank ASA
viceprezident÷ (2005–2009); DNB
BANK ASA vyresnioji
viceprezident÷ (2009–2012); DNB
Bank ASA vyresnioji kreditų
pareigūn÷ (nuo 2012).
KPMG Lietuva partneris,
vykdantysis direktorius (19942009), DNB Lenkija, DNB Lietuva
ir DNB Latvija vidaus audito
komitetų narys (nuo 2009); DNB
Lenkija steb÷tojų tarybos narys
(nuo 2010)
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VALDYBA
Banko įstatai numato, kad AB DNB banko valdybą sudaro septyni nariai. Visi valdybos nariai yra paskirti iki steb÷tojų tarybos
kadencijos pabaigos, kuri baigiasi 2014 m. kovo 18 dieną.
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius AB DNB banko valdybos sud÷tis nesikeit÷.
Duomenys apie kiekvieno Banko valdybos nario, pareigas, kadencijos pradžią ir pabaigą, išsilavinimą ir reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį:
Vardas,
pavard÷

Pareigos

Informacija apie kadencijos
pradžią ir pabaigą
Pradžia

Bjornar Lund

Dr. Vygintas
Bubnys

Ramūnas
Abazorius

Valdybos
pirmininkas,
prezidentas

2011 05 06

Išsilavinimas

Informacija apie reikšmingą
valdymo kompetenciją ir
patirtį

Norvegijos vadybos
mokykla,
ekonomisto
diplomas.

DnB NOR Bank ASA,
įvairios pareigos (1987–
2011).

Pabaiga

2014 03 18

Valdybos
pirmininko
pavaduotojas,
prezidento
pavaduotojas

2010 03 18

2014 03 18

Vilniaus
universitetas,
socialinių mokslų
daktaras,
ekonomistasmatematikas.

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2010 03 18

2014 03 18

Vilniaus
universitetas,
finansų magistras.

Vilniaus
universitetas,
ekonomisto
diplomas;
Dr. Šarūnas
Nedzinskas

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2010 03 18

2014 03 18

Vytauto Didžiojo
universitetas,
vadybos ir verslo
administravimo
magistras.
Socialinių mokslų
daktaras

AB Lietuvos taupomasis
bankas, Banko valdybos
pirmininkas (1991–1997);
FMĮ Balticum Management,
patar÷jas, direktoriaus
pavaduotojas, direktorius
(1997–2000)
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, valdybos pirmininko
patar÷jas (2000–2002); AB
Lietuvos žem÷s ūkio banko
(v÷liau AB Bankas NORD/LB
Lietuva) valdybos narys
(2002–2003); AB Bankas
NORD/LB Lietuva, (v÷liau
AB DnB NORD bankas)
valdybos pirmininko
pavaduotojas (nuo 2003).
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, aktyvų ir pasyvų
valdymo grup÷s vadovas
(1999–2001); AB Lietuvos
žem÷s ūkio bankas,
Finansinių rizikų
departamento Aktyvų ir
pasyvų valdymo skyriaus
vadovas (2001–2003);
NORD/LB, Finansinių rizikų
departamento Kredito rizikos
skyriaus vadovas (2003–
2004); AB DnB NORD
bankas, Kontrol÷s
departamento vadovas
(2004–2010).
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, Maklerių skyriaus
vadovas, Depozitų ir kredito
departamento direktoriaus
pavaduotojas, Kredito
departamento direktorius,
valdybos narys (1994–1997);
AB Bankas Hermis, valdybos
pirmininko pavaduotojas
(1998–2000); AB SEB
Vilniaus bankas, Verslo
pl÷tros departamento
direktorius, Finansinių
institucijų departamento
direktorius, Specialiųjų
paskolų departamento
direktorius (2000–2003); UAB
Švyturys–Utenos alus,
Pardavimo direktorius (2003–
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2004); AB Lietuvos
draudimas, valdybos narys,
Verslo ir rizikos departamento
direktorius (2004–2007); AB
FMĮ Finasta, direktorius,
valdybos pirmininkas (20072008); AB DnB NORD bankas
prezidento patar÷jas (2008–
2009), valdybos narys (nuo
2009).

Vaineta
Barevičiūt÷

Anne Birgitte
Prestholdt

Per Weidemann

Valdybos nar÷,
prezidento
pavaduotoja

Valdybos nar÷,
prezidento
pavaduotoja

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2011 07 01

2012 02 01

2012 08 01

2014 03 18

2014 03 18

2014 03 18

Vilniaus
universitetas,
teis÷s diplomas;
ISM universitetas,
verslo ir vadybos
administravimo
magistr÷.

Vilniaus miesto savivaldyb÷,
jurist÷ (1998-1999);
Valstybin÷ mokesčių
inspekcija prie Finansų
ministerijos, jurist÷, skyriaus
ved÷jo pavaduotoja (1999–
2003); AB Bankas NORD/LB
Lietuva, AB DnB NORD
bankas, skyriaus vadov÷,
Vidaus audito departamento
vadov÷ (2003–2011).

NHH, Norvegijos
Ekonomikos ir
verslo
administravimo
mokykla,
ekonomist÷.

DnB NOR, Verslo klientų
departamentas, vadov÷
(1999–2003); SVĮ Sarpsborg
padalinys, vadov÷ (2003–
2009); Turto
restruktūrizavimas, vadov÷
(2009); DnB Nor Bank ASA,
Kokyb÷s ir mažmenin÷s
bankininkyst÷s Norge,
Akershus Østfold, padalinys
DNB, vadov÷ 2009–2012).

Oslo verslo
mokykla, verslo
administravimo ir
rinkodaros
magistras.

DNB Bank ASA vyresnysis
klientų vadybininkas (1994 –
2008); DNB Bank ASA,
vyresnysis viceprezidentas
(2008–2011); AB DNB
bankas, prezidento patar÷jas
(2012).

Banko steb÷tojų tarybos ir valdybos nariai n÷ra įsigiję Emitento akcijų.
Banko steb÷tojų tarybos, valdybos ir administravimo organų nariai neturi tarpusavio šeimyninių ryšių.
Banko steb÷tojų tarybos, valdybos ir administravimo organų nariai neturi teistumo už klastojimo nusikaltimus, jokios
reguliavimo institucijos jiems per pastaruosius penkerius metus n÷ra pateikusios oficialių viešų kaltinimų ar pritaikiusios
sankcijų, teismas n÷ra uždraudęs eiti Banko administravimo, valdymo ar priežiūros organų nario pareigų arba eiti
vadovaujamas pareigų, arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.
Emitento steb÷tojų tarybos, valdybos, administravimo organų nariai neturi interesų konfliktų tarp jų pareigų Emitentui ir privačių
interesų ir/arba kitų pareigų. Emitentas n÷ra sudaręs sandorių su min÷tais asmenimis nebūdingų jo pagrindinei veiklai.
Papildoma informacija apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką:
Bjornar Lund (valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas) – turi verslo mokslų magistro kvalifikaciją, ją įgijo Norvegijos
vadybos institute. AB DNB banke dirba nuo 2011 m. Ankstesn÷s darboviet÷s:
Norvegijos DnB NOR Bank ASA dirbo nuo 1987 m. įvairiose vadovo pareigose mažmenin÷s ir verslo bankininkyst÷s
srityse. Dirbdamas užsienyje, jis vadovavo DnB NOR Bank ASA Singapūro Šiaur÷s šalių klientų aptarnavimo padaliniui.
Bjornard Lund n÷ra įsigijęs Emitento akcijų.
Jurgita Šaučiūnien÷ (vyriausioji buhalter÷, Apskaitos departamento vadov÷) – Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo
administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Apskaitos departamento vadov÷s pareigose Banke dirba nuo 2004 m.
Ankstesn÷s darboviet÷s:
Audito TŪB „J. Kabašinskas ir partneriai" – auditoriaus asistent÷ (1997–1998);
J.Kabašinsko KŪB „JKP Konsultacijos” – KŪB nar÷ (1998–1999);
Banko NORD/LB atstovyb÷ / NORD/LB Vilniaus skyrius – buhalter÷, vyriausioji buhalter÷ (1999–2003);
AB bankas „NORD/LB Lietuva“ – Apskaitos departamentas, Apskaitos politikos skyriaus viršinink÷ (2003–2004).
Jurgita Šaučiūnien÷ n÷ra įsigijusi Emitento akcijų.
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INFORMACIJA APIE KOMITETŲ VEIKLĄ
AB DNB banke yra sudaryti Vidaus audito, Rizikų valdymo, Kredito ir Atlyginimų komitetai.

Vidaus audito komitetas
AB DNB banko Vidaus audito komitetą steigia Banko steb÷tojų taryba. Jo funkcijos yra šios:
•
•
•
•
•
•

vykdyti Banko vidaus kontrol÷s sistemos veikimo ir rizikos valdymo priežiūrą,
užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą,
tvirtinti metinį Vidaus audito departamento audito planą bei prižiūr÷ti auditavimo procesą,
atsižvelgiant į auditavimo tvarką ir apskaitos politiką, steb÷ti finansin÷s informacijos vientisumą,
peržiūr÷ti išor÷s auditorių pateikiamas išvadas ir rekomendacijas bei steb÷ti jų nepriklausomumą ir objektyvumą,
nustatyti Vidaus audito departamento ir išor÷s auditorių audituotinų Banko operacijų rizikos sritis.

2013 m. kovo 4 d. Banko Steb÷tojų taryba paskyr÷ Eline Skramstad nauja Vidaus audito komiteto nare. Ji pakeit÷ komiteto
narę Margrethe Melbye Gronn.
Vidaus audito komitetą sudaro trys nariai:
Pirmininkas

Tony Samuelsen, dirba DNB Bank ASA.
Eline Skramstad, dirba DNB Bank ASA.

Nariai
Leif Rene Hansen, nepriklausomas narys.

Vidaus audito komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius įvyko trys Vidaus audito komiteto pos÷džiai.
Rizikų valdymo komitetas
Rizikų valdymo komitetas (toliau RVK) – tai Banko valdybos nutarimu sudarytas nestruktūrinis Banko padalinys. RVK
pirmininką, jo pavaduotoją ir narius skiria Banko valdyba. RVK yra pavaldus Banko valdybai. RVK funkcijos yra užtikrinti
efektyvų optimalios Banko kapitalo struktūros formavimą, likvidumo ir rinkos rizikos valdymą bei kontrolę, optimizuoti Banko
turto ir įsipareigojimų struktūrą atsižvelgiant į priimtinus rizikos parametrus bei pelningumą.
RVK kompetencijos sritys:
•
•
•
•
•

Banko kapitalo valdymas,
Banko rinkos rizikos valdymas,
Banko likvidumo rizikos valdymas,
Banko vidinių finansinių išteklių kainodaros formavimas,
Banko operacin÷s (įskaitant atitikties ir teisinę) rizikos valdymas.

RVK sudaro dešimt narių:
Pirminink÷

Anne Birgitte Prestholdt, Banko prezidento pavaduotoja

Pirminink÷s pavaduotojas

Ramūnas Abazorius, Banko prezidento pavaduotojas
Šarūnas Nedzinskas, Banko prezidento pavaduotojas
Dalius Darulis, Maisto pramon÷s ir energetikos verslo centro vadovas

Nariai

Andrius Načajus, Banko Rinkų tarnybos vadovas
Mantas Gikys, Banko Iždo skyriaus vadovas
Vytautas Danta, Atitikties skyriaus vadovas
Michail Leontjev, Rinkų ir iždo palaikymo ir kontrol÷s skyriaus vadovas
Šarūnas Vaineikis, Prevencijos departamento vadovas
Vaidas Žiedelis, Operacin÷s rizikos departamento vadovas

20 puslapis iš 25

AB DNB bankas
2013 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

RVK komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
Per pirmąjį 2013 m. pusmetį įvyko keturi Rizikos valdymo komiteto pos÷džiai.
Kredito komitetas
Kredito komiteto nuostatus ir sud÷tį tvirtina AB DNB bankas valdyba. Jo funkcijos yra šios:
•

aptarti bendrą kredito rizikos situaciją banke;

•

aptarti ir teikti rekomendacijas d÷l sprendimų, susijusių su reikšmingo dydžio kredito rizika;

•

aptarti ir tvirtinti veiksmų planus darbui su Banko probleminiais klientais;

•

patvirtinti specialiųjų atid÷jinių rezultatus bendrai ir individualiai vertinamoms banko paskoloms bei lizingo aktyvams;

•

reguliariai teikti banko valdybai numatytų tikslų įgyvendinimo valdant kredito riziką ataskaitas.

Kredito komitetą sudaro:

Pirminink÷

Anne Birgitte Prestholdt, Banko prezidento pavaduotoja

Bjornar Lund, Banko prezidentas
Nariai
Dr. Vygintas Bubnys, Banko prezidento pavaduotojas
Dr. Šarūnas Nedzinskas, Banko prezidento pavaduotojas
Atstovas iš Banko Kredito valdymo departamento
Atstovas iš Paskolų restruktūrizavimo/Specialiųjų aktyvų departamento
Atstovas iš Verslo bankininkyst÷s tarnybos

PASTABA. Kredito komiteto pos÷džiuose dalyvavimas yra būtinas priklausomai nuo svarstomo atvejo kompetencijos lygio ir
kliento segmento.
Kredito komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius įvyko 26 Kredito komiteto pos÷džiai.
Atlyginimų komitetas
Atlyginimo komiteto nuostatus ir sud÷tį tvirtina Banko steb÷tojų taryba.
Komitetas vertina kintamojo atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti Banko prisiimamą riziką, kapitalą ir
likvidumą. Komitetas taip pat tiesiogiai prižiūri už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų vadovaujančių darbuotojų
kintamuosius atlygius ir rengia sprendimų d÷l kintamojo atlygio projektus (įskaitant sprendimus, darančius įtaką Banko
prisiimamai rizikai ir jos valdymui), kuriuos priima Banko steb÷tojų taryba. Rengiant šiuos sprendimus atsižvelgiama į Banko,
akcininko, investuotojų ir kitų suinteresuotų dalyvių ilgalaikius interesus.
Atlyginimų komitetą sudaro penki nariai:
Atlyginimų komiteto pirminink÷

Sigut÷ Dindait÷-Kairien÷, Personalo aptarnavimo skyriaus
vadov÷
Dalius Darulis, Maisto pramon÷s ir energetikos verslo centro
vadovas

Atlyginimų komiteto nariai

Vytautas Jūras, Rizikos
departamento vadovas
Lijana Žmoginait÷,
vadov÷

modelių

Pardavimų

ir

portfelio analiz÷s

valdymo

departamento

Vytautas Naruševičius, Kontrol÷s departamento vadovas
Atlyginimų komiteto nariai AB DNB bankas akcijų neturi.
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DARBUOTOJAI
2013 m. birželio 30 d. AB DNB banke dirbo 1 322 darbuotojai, o Grup÷je – 1 353 darbuotojai. Jų vidutinis darbo užmokestis
neatskaičius mokesčių sudar÷ 4 270 litų.
Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčiai
2009 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2012 12 31

2013 06 30

Banko darbuotojų skaičius

1 263

1 276

1 325

1 364

1 322

Grup÷s darbuotojų skaičius

1 282

1 300

1 353

1 395

1 353

Vidutinis Grup÷s m÷nesinis darbo
užmokestis Lt

3 855

3 895

3 995

4 220

4 270

2013 m. pirmą pusmetį vidutinis darbuotojų skaičius Grup÷je buvo 1373. Vidutinis m÷nesio darbo užmokestis pagal darbuotojų
grupes buvo pasiskirstęs taip: administracijos (be valdybos narių) – 8 490 litų; specialistų – 3 650 litų; tarnautojų ir darbininkų –
2 230 litų.
Grup÷s darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes 2013 m. birželio 30 d.

Iš viso
darbuotojų
Administracija
Specialistai
Tarnautojai ir darbininkai
Iš viso

Darbuotojų sud÷tis
pagal išsilavinimą
su spec. vid.
(aukštesniuoju)
8
120
7
135

su aukštuoju

194
1 106
53
1 353

184
826
35
1 045

su viduriniu
2
160
11
173

D÷l banke atliktų struktūrinių pakeitimų vadovų skaičius Banke palyginti su metų pradžia sumaž÷jo 14 procentų.
VADOVŲ ATLYGIO POLITIKOS VYKDYMAS
AB DNB banko atlygio politika ir kintamo atlygio mok÷jimo principai pareigyb÷ms, darančioms įtaką banko prisiimamai rizikai
yra išsamiai atskleista 2012 m. metinio pranešimo 24 skirsnyje.
Žemiau pateikiama informacija pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis apie išmokas per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius ir
kintamą atlygį už 2012 m. darbo rezultatus. Visos pateiktos žemiau sumos yra nurodytos neatskaičius mokesčių.
Bendroji kiekybin÷ informacija apie atlygį, suskirstyta pagal darbuotojų grupes (viso atlygio suma, visos kintamosios
atlygio dalies suma, darbuotojų skaičius)
AB DNB bankas

Fiksuotasis atlygis
(tūkst.Lt)

Kintamasis
atlygis(tūkst.Lt)

Gav÷jų skaičius

989
770
32 399
34 158

785
587
3 779
5 142

7
7
1 350
1 364

Banko administracija
Riziką prisiimantys darbuotojai *
Darbuotojai
Iš viso:

Kintamosios atlygio dalies struktūra (tūkst.Lt)
AB DNB bankas

Kintamas atlygis
išmok÷tas
grynaisiais

Paskirtas atid÷tas
kintamasis atlygis
akcijomis

Nepaskirtas atid÷tas
kintamasis atlygis

395
289
3 659
4 343

130
96
0
226

260
193
120
573

Banko administracija
Riziką prisiimantys darbuotojai*
Darbuotojai
Iš viso:
*Kintamasis atlygis už 2012 m. darbo rezultatus.

Atid÷to kintamojo atlygio, paskirto finansiniais metais, išmok÷to ir patikslinto, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, suma
2013 m. pirmą pusmetį tokios korekcijos nebuvo atliekamos.
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Garantuoto kintamojo atlygio, numatyto pagal naujas sutartis, ir su sutarties nutraukimu susijusių išmokų finansiniais
metais suma ir tokių išmokų gav÷jų skaičius
Garantuotas kintamasis atlygis nebuvo numatytas.
Su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų sumos, paskirtos finansiniais metais, tokių išmokų gav÷jų skaičius ir
didžiausia suma, paskirta vienam asmeniui
AB DNB bankas

Gav÷jų skaičius

Išeitinių išmokų suma
(tūkst.Lt)

Didžiausia suma vienam asmeniui
(tūkst.Lt)

43

1 115

133

Banko darbuotojams pagal darbo sutartis n÷ra numatyta specialių išmokų nutraukiant darbo sutartis, išskyrus šiuos atvejus:
a)

b)

c)

Dviejų Banko valdybos narių – administracijos vadovo pavaduotojų darbo sutartyse yra numatyta sumok÷ti darbuotojui trijų
jo/jos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, jei įstatymai nenustato didesnio išeitin÷s išmokos
dydžio, kai darbo sutartis pasibaigia ar nutraukiama bet kuriuo iš šių pagrindų: (a) darbdavio valia, (b) darbdavio iniciatyva,
kai n÷ra darbuotojo kalt÷s, (c) kai darbuotojas atsisako persikelti su banku (atskiru jo padaliniu) į kitą vietovę, (d) kai
darbuotojas atsisako dirbti pakeitus darbo sąlygas, (e) kai darbuotojas pagal medicinin÷s ar invalidumą nustatančios
komisijos išvadą negali dirbti pagal darbo sutartį.
Dviejų Banko valdybos narių – administracijos vadovo pavaduotojų darbo sutartyje yra numatyta šešių jo/jos vidutinių
m÷nesinių darbo užmokesčio išeitin÷ išmoka, jei įstatymai nenustato didesnio išeitin÷s išmokos dydžio, kai darbo sutartis
pasibaigia ar nutraukiama bet kuriuo iš šių pagrindų: (a) darbdavio valia, (b) darbdavio iniciatyva, kai n÷ra darbuotojo
kalt÷s, (c) kai darbuotojas atsisako persikelti su banku (atskiru jo padaliniu) į kitą vietovę, (d) kai darbuotojas atsisako
dirbti pakeitus darbo sąlygas, (e) kai darbuotojas pagal medicinin÷s ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali
dirbti pagal darbo sutartį.
Vieno administracijos vadovo patar÷jo darbo sutartyje yra numatyta devynių jo/jos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčio
išeitin÷ išmoka, jei įstatymai nenustato didesnio išeitin÷s išmokos dydžio, kai darbo sutartis pasibaigia ar nutraukiama bet
kuriuo iš šių pagrindų: (a) darbdavio valia, (b) darbdavio iniciatyva, kai n÷ra darbuotojo kalt÷s, (c) kai darbuotojo negrąžina
į Prezidento pavaduotojo pareigas.

Banko valdybos nariams papildomos pensijos ar ankstyvo iš÷jimo į pensiją schemos n÷ra nustatomos.
Informacija apie Banko valdybos nariams, užimantiems Banke kitas pareigas, ir vyriausiajam finansininkui per
ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas
Neatlygintinai perleisto turto ir suteiktų garantijų Banko vardu šiems darbuotojams 2013 m. pirmą pusmetį nebuvo. Žemiau
pateikiama informacija apie šiems asmenims priskaičiuotas pinigų sumas bendrai ir vidutinius dydžius, tenkančius Banko
administracijos nariams, vadovui ir vyriausiajam finansininkui. Informacija apie kiekvienam asmeniui atskirai išmok÷tas sumas
n÷ra pateikiama, kad nebūtų pažeista Banko paslapties ir asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
Priskaičiuotos pinigų sumos (tūkst.Lt)
Bendrai visiems Banko administracijos nariams ir vyriausiam finansininkui
Pagal darbo sutartį
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
Kiti mok÷jimai kartu su darbdavio socialinio draudimo įmokomis*
Vidutiniškai vienam Banko administracijos nariui ir vyriausiajam
finansininkui
Pagal darbo sutartį
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 423
1 085
338
350
203
155
48

*Automobilio, gyvenamojo ploto nuoma, įsikūrimo, persikraustymo išmokos.
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ EMITENTO VARDU SUDARYTUS ŽALINGUS SANDORIUS
AB DNB banko ir/ar Grup÷s vardu žalingų sandorių, neatitinkančių Banko ir Grup÷s tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų,
pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan., tur÷jusių ar ateityje galinčių tur÷ti neigiamą įtaką emitento
veiklai ir/arba veiklos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Emitento vadovų, kontroliuojančių
akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Emitentui ir jų privačių interesų ir/arba kitų pareigų nebuvo sudaryta.

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
Vadovaujantis galiojančiais Emitento įstatais, kurie buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2013 m. balandžio 8 d., ir LR
Akcinių bendrovių įstatymu, Emitento įstatai gali būti pakeisti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesniu
kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus įstatymų nustatytas
išimtis.
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TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI
Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio d. teisminių (arbitražo) procesų skaičius, kuriuose Bankas yra dalyvis, žymiai
nepadid÷jo. Bylos yra susijusios su Banko suteiktomis finansin÷mis paslaugomis, t. y. jose sprendžiami klientų prisiimtų
įsipareigojimų Bankui vykdymo klausimai.
Dalis ginčų, kur Bankas yra atsakovas, yra susiję su Banko 2006-2008 m. išleistomis obligacijomis, kurias ieškovai įsigijo iš
Banko pasiskolintomis l÷šomis. Pamin÷tina, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bankas buvo atsakovu 21 civilin÷je byloje,
bendra bylin÷jimosi suma sudar÷ 34,06 mln. litų. Kadangi, d÷l nepalankių rinkos sąlygų obligacijos neuždirbo tik÷tino prieaugio,
o klientų prievol÷ sumok÷ti palūkanas už suteiktą paskolą išliko, yra teigiama, kad šios aplinkyb÷s nebuvo tinkamai atskleistos,
t. y. kad Bankas teik÷ investicines paslaugas nesilaikydamas teis÷s aktų reikalavimų. Bankas nuosekliai laikosi pozicijos, kad
informacija klientams buvo atskleista tinkamai ir kad investicin÷s paslaugos buvo teikiamos laikantis teis÷s aktų reikalavimų.
2012 m. gruodžio 20 d. LR Konkurencijos taryba pri÷m÷ nutarimą Nr. 2S-15 D÷l AB SEB banko, Swedbank AB, AB DNB
banko, UAB First Data Lietuva ir UAB G4S Lietuva veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
reikalavimams ir Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams ir d÷l UAB G4S Lietuva veiksmų
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams ir Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo
102 straipsnio reikalavimams, kuriuo pripažino, kad AB DNB bankas pažeid÷ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5
straipsnio ir Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimus, bei skyr÷ 8 630 200 litų baudą. Pažym÷tina,
kad Bankas nesutinka su šiuo nutarimu ir 2013 m. sausio 9 d. apskund÷ jį Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Min÷tą nutarimą taip pat skund÷ AB SEB bankas, Swedbank AB, UAB G4S Lietuva, Eurocash1, UAB. 2013 m. birželio 18 d.
teismas pri÷m÷ sprendimą 60 proc. sumažinti Konkurencijos tarybos bankams skirtas baudas. Nuosekliai laikydamasis
nuomon÷s, jog konkurencijos įstatymų nepažeid÷, Bankas 2013 m. liepos 2 d. pateik÷ apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, o Banko skundą d÷l
Konkurencijos tarybos nutarimo patenkinti pilnai.

SOCIALINIAI PROJEKTAI
Per pirmuosius šešis 2013 m. m÷nesius AB DNB banko grup÷ aktyviai dalyvavo įgyvendinant svarbias socialines iniciatyvas
šalies ir bendruomenių lygmeniu ir dalinosi savo kompetencija ir įgūdžiais, inicijuodamas pažangius, ateitį kuriančius projektus.
Ypatingą d÷mesį 2013 m. pirmoje pus÷je Bankas skyr÷ edukaciniams projektams. Antrus metus Bankas vykd÷ verslumo
skatinimo projektą jaunimui „LIFTAS“, į kurį įsitrauk÷ net 70 Lietuvos mokyklų. Į „LIFTO“ partnerių ratą Bankas įtrauk÷ ir VšĮ
„Versli Lietuva“ bei ISM universitetą, su kuriais jau ne vienerius metus vykdo įvairius projektus, skirtus verslo aplinkai Lietuvoje
gerinti, verslumui skatinti ir realiems praktiniams instrumentams pradedantiesiems verslininkams kurti.
Bankas, vertindamas mokslo ir inovacijų reikšmę, 2013 m. jau dešimtus metus iš eil÷s įsteig÷ premiją Jaunųjų Lietuvos
mokslininkų sąjungos inicijuojamo konkurso „Geriausia disertacija“ laureatui. Bankas tęs÷ glaudų bendradarbiavimą su šalies
aukštosiomis mokyklomis, ypatingai su Banko partneriu ISM universitetu, dalyvaudamas „100 talentų programoje“ ir
įtraukdamas studentus į realius verslo projektus.
Skatindamas racionalią elgseną finansų valdymo srityje ir atsakingą taupymą, Bankas pakviet÷ kiekvieną „Sudaryti sutartį su
savimi“ ir tai įtvirtinti b÷gant DNB pusmaratonį Vilniuje. Į „Nike Aš b÷gu. Vilnius. DNB pusmaratonis“ renginį susirinko daugiau
nei 5000 dalyvių. Kitais metais planuojama, kad renginys dar labiau išaugs, kartu populiarindamas b÷gimo ir taupymo kultūras.
2013 m. pavasarį taip pat buvo prad÷ta iniciatyva „DNB šiaurietiško ÷jimo klubas“, kviečianti gyventojus į nemokamas
treniruotes Vilniaus Vingio parke.
Bankas, skatindamas ateitį kuriančius projektus, ragino nepamiršti ir savo istorijos - 2013 m. Bankas inicijavo naują projektą
Vilniuje „V-16 - ekskursijų diena“, skirtą Lietuvos nepriklausomyb÷s šventei. Šis projektas sulauk÷ didelio visuomen÷s
palaikymo ir numatomas tapti tęstiniu projektu.
Pabr÷ždamas ilgalaik÷s partneryst÷s svarbą, Bankas 2013 m. jau 11 metų yra Lietuvos krepšinio federacijos partneris.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktin÷s r÷mimas yra pagrindinis Banko profesionalaus sporto r÷mimo projektas.
Kultūros srityje Bankas 2013 m. prisid÷jo prie V.A.Mocarto operos „Visos jos tokios“ pirmojo pastatymo Lietuvoje, kurį sukūr÷
„bohemiečių“ - inovatyvių ir drąsių menininkų - trup÷ kartu su režisiere D.Ibelhauptaite. Bankas taip pat tęs÷ Kauno muzikinio
teatro, festivalio „Operet÷ Kauno pilyje“ bei Klaip÷dos pilies džiazo festivalio mecenavimą.
Bankas, skatina naujas id÷jas ir remia vietin÷ms bendruomen÷ms svarbias iniciatyvas prisid÷damas prie kiekvieno miesto bei
miestelio bendruomen÷s gyvenimo ir juose vykstančių kultūrinių renginių.

AB DNB banko prezidentas

Bjornar Lund
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1 PRIEDAS

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindin÷s charakteristikos
2013 m. birželio 30 d. į viešąją vertybinių popierių apyvartą AB DNB bankas buvo išleidęs šiuos skolos vertybinius popierius:

VP pavadinimas
(ISIN kodas)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 5/2015
(LT0000405052)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 10/2013
(LT0000431132)

VP skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

Išpirkimo
terminas

150 000

100 (LTL)

99,3519 (LTL)

15 000 000 (LTL)

5.00

2015-05-07

100 (LTL)

99,7195 (LTL)

35 000 000 (LTL)

3.50

2013-10-07

350 000

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka
Nominali
vert÷
Nominali
vert÷

2013 m.
I pusmetį
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
750 000
0

Su vertybinių popierių ir prekių indeksais susietos obligacijos
Su Šiaur÷s Europos įmonių akcijomis susietų
obligacijų emisija Nr. 1 (LT1000430215)

5 669

100 (EUR)

100,00 (EUR)

566 900 (EUR)

Su JAV įmonių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 1 (LT1000430231)

9 565

100 (EUR)

100,00 (EUR)

956 500 (EUR)

Su Vokietijos įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT1000430371)

3 203

100 (EUR)

103,00 (EUR)

320 300 (EUR)

Su Vokietijos įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 2 (LT0000431280)

27 513

100 (LTL)

100,00 (LTL)

2 751 300 (LTL)

Su Šiaur÷s Europos įmonių akcijomis susietų
obligacijų emisija Nr. 2 (LT0000431363)

56 427

100 (LTL)

100,00 (LTL)

5 642 700 (LTL)

Priklauso nuo
indekso
pokyčio
Priklauso nuo
indekso
pokyčio
Priklauso nuo
indekso
pokyčio
Priklauso nuo
indekso
pokyčio
Priklauso nuo
indekso
pokyčio

2014-03-10

2014-04-21

2014-05-16

2014-05-16

2014-10-25

Nominali
vert÷ +/prieaugis
Nominali
vert÷ +/prieaugis
Nominali
vert÷ +/prieaugis
Nominali
vert÷ +/prieaugis
Nominali
vert÷ +/prieaugis

25 puslapis iš 25

-

-

-

-

-

