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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta pusmečio ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

2.

Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas:
Įstatinis kapitalas:

AB DnB NORD bankas (iki 2006 m. geguž÷s 12 d. AB bankas „NORD/LB Lietuva“)
283.396.340 Lt

Būstin÷s adresas:

J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva

Tel:

(8-5) 239 34 44

Faks:

(8-5) 213 90 57

Elektroninio pašto adresas:

info@dnbnord.lt

Teisin÷-organizacin÷ forma
(įmon÷s rūšis):

akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta:

Įregistruotas Lietuvos banke 1993 m. rugs÷jo 13 d. registracijos Nr. 29.
Paskutiniai įstatų pakeitimai registruoti Juridinių asmenų registre 2006 m. geguž÷s
12d.
Ankstesni Įstatų pakeitimai įregistruoti:
Ūkio ministerijoje 2002 m. geguž÷s 9 d.;
Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstyb÷s įmon÷je 2002 m.
gruodžio 13 d.;
Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras 2003 m. geguž÷s 2 d.;
Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras 2003 m. gruodžio 31 d.;
Juridinių asmenų registre 2004 m. balandžio 30 d.
Juridinių asmenų registre 2005 m. geguž÷s 5 d.
Juridinių asmenų registre 2005 m. rugs÷jo 8 d.

Įmon÷s kodas:

112029270

Interneto tinklapis:

www.dnbnord.lt

3.
Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais,
kuriais remiantis ji buvo parengta
Su šia ataskaita bei dokumentais (finansin÷mis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.), kuriais
naudojantis ji buvo parengta, susipažinti bei gauti nemokamą ataskaitos kopiją galima Banko
investicin÷s bankininkyst÷s departamento Įmonių finansų skyriuje J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje,
darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.00 val.).
Telefonai pasiteiravimui: (8-5) 239 37 75, (8-5) 239 37 72.
Emitento esminiai įvykiai skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.

4.

Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją
4.1.
Už ataskaitą atsakingi Emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir
administracijos vadovas

Banko prezidentas

Werner Heinz Schilli

Tel: (8-5) 239 37 94
Faks: (8-5) 213 90 56

Banko vyriausioji buhalter÷

Jurgita Šaučiūnien÷

Tel: (8-5) 239 37 26
Faks: (8-5) 213 90 78

Banko investicin÷s
bankininkyst÷s departamento
direktorius

Andrius Načajus

Tel: (8-5) 239 35 71
Faks: (8-5) 239 37 83

4.2.

Už ataskaitą atsakingi konsultantai

Rengiant šią ataskaitą konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamasi.
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5.
Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir
administracijos vadovo patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę
ir n÷ra nutyl÷tų faktų, galinčių tur÷ti įtakos investuotojų sprendimams
Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir
kad n÷ra nutyl÷tų faktų, galinčių tur÷ti esmin÷s įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti
emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

Banko prezidentas

__________________
(parašas)

Werner Heinz Schilli

Banko vyriausioji buhalter÷

__________________
(parašas)

Jurgita Šaučiūnien÷

Investicin÷s bankininkyst÷s departamento
direktorius

Andrius Načajus
__________________
(parašas)

Ataskaita parengta ir pasirašyta 2006 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje.
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS
VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS
6.

Emitento įstatinis kapitalas
6.1.

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Juridinių asmenų registre įregistruotas 283.396.340 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt trijų milijonų trijų
šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt) litų Emitento įstatinis kapitalas,
kuris padalintas į 2.464.316 (du milijonus keturi šimtai šešiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtai
šešioliką) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vert÷ yra 115 (vienas šimtas
penkiolika) litų. Visas Banko įstatinis kapitalas yra apmok÷tas.
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

2.464.316

115

283.396.340

100.00

2006 m. liepos 10 d. vykusiame AB DnB NORD banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
Banko akcininkai nusprend÷ padidinti Banko įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais iki
311.735.905 (trijų šimtų vienuolikos milijonų septynių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių devynių
šimtų penkių) litų. Nuspręsta išleisti 246.431 (du šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius keturis
šimtus trisdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
6.2.
Informacija apie įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į
akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius
Konvertuojamų vertybinių popierių Emitentas n÷ra išleidęs.

7.

Akcininkai

2006 m. birželio 30 d. Banke buvo 961 akcininkas. Akcininkai 2006 m. birželio 30 dieną turintys
daugiau kaip 5 procentus įregistruoto 283.396.340 Lt akcinio kapitalo:
Akcininkas

Būstin÷s adresas

Įmon÷s
rūšis

Įmon÷s
kodas

Bank DnB
NORD A/S

Dampfaergevej 28,
2100 Copenhagen,
Danija
Kungsträdgårdsg 8,
Stokholmas, Švedija

bankas

bankas

SEB, East
Capital Asset
Management
naudai

Paprastųj
ų vardinių
akcijų
skaičius

% nuo
akcinio
kapitalo,
balsų dalis

112029270

2.294.643

93,11

% nuo akcinio
kapitalo, balsų
dalis kartu su
susijusiais
asmenimis
93,11

112021238

157.116

6,38

6,38

8.
Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

1. Euroobligacijų su kintama palūkanų norma emisija, įregistruota Vertybinių popierų komisijoje 2003
m. gruodžio 18 d. Šios obligacijos Lietuvos Respublikoje viešai neplatinamos.
(ISIN: LT1000403113)
Nominali vert÷:
Skaičius:
Bendra nominali vert÷:
Palūkanų norma:

€ 100.000,00
500 vnt.
€ 50.000.000,00
6 m÷nesių EURIBOR + 0,47%, palūkanų norma peržiūrima kas
6 m÷nesiai
Galiojimo terminas:
3 metai
Išpirkimo kaina ir data:
obligacijos
išperkamos
2006.12.29
bendra
nominalia
€ 50.000.000,00 verte
Išmok÷jimas per ataskaitinį laikotarpį: € 785.886,11
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Euroobligacijų savininkams suteikiamos teis÷s, privilegijos ir apribojimai:
(i)

pasibaigus obligacijos galiojimo terminui gauti iš Banko pinigų sumą, lygią obligacijos
nominaliai vertei;

(ii)

obligacijos galiojimo laikotarpiu gauti nustatyto dydžio palūkanas palūkanų mok÷jimo
terminais;

(iii)

parduoti ar kitaip perleisti obligacijas;

Apribojimai įsigyjant šias euroobligacijas antrin÷je apyvartoje netaikomi. Šios obligacijos į akcijas
nekonvertuojamos.
2. Hipotekinių obligacijų su kintama palūkanų norma emisija, įregistruota Vertybinių popierių
komisijoje 2004 m. birželio 10 d., kuri buvo viešai išplatinta Lietuvoje.
(ISIN: LT0000403032)
Nominali vert÷:
Skaičius:
Bendra nominali vert÷:
Palūkanų norma:

LTL 100,00
500.000
LTL 50.000.000,00
6 m÷nesių VILIBOR + 0,23%, palūkanų norma peržiūrima kas
6 m÷nesiai
Galiojimo terminas:
3 metai
išpirkimo kaina ir data:
hipotekin÷s obligacijos išperkamos hipotekinių obligacijų
išpirkimo
dieną
2007.07.17
bendra
nominalia
LTL
50.000.000,00 vertę
Išmok÷jimas per ataskaitinį laikotarpį: 541.061,29 Lt.
Hipotekinių obligacijų savininkams suteikiamos teis÷s, privilegijos ir apribojimai:
(i)

hipotekinių obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko pinigų sumą, lygią turimų hipotekinių
obligacijų nominaliai vertei;

(ii)

hipotekinių obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti nustatyto dydžio palūkanas palūkanų
mok÷jimo terminais;

(iii)
(iv)

parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį hipotekinių obligacijų;
jeigu hipotekinių obligacijų savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį
obligacijų vienam ar keliems asmenims.

Daugiau kaip ½ hipotekinių obligacijų emisijos turintys hipotekinių obligacijų tur÷tojai turi teisę:
(i)

nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką ir reikalauti,
kad Bankas sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku;

(ii)

nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad
Banko padarytas pažeidimas yra neesminis ir tod÷l nereikia tam tikrų veiksmų jų interesams
ginti (ši nuostata netaikoma Banko padarytiems pažeidimams, susijusiems su hipotekinių
obligacijų išpirkimu ir palūkanų mok÷jimu).

Šių hipotekinių obligacijų perleidimui apribojimų n÷ra. Šios obligacijos į akcijas nekonvertuojamos.
3. Euroobligacijų su kintama palūkanų norma emisija, išleista 2004 m. liepos 19 d., skirta viešąjai
apyvartai.
Euroobligacijos platinamos Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Šios euroobligacijos yra
įtrauktos į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos sąrašą. Ši euroobligacijų emisija Vertybinių
popierių komisijoje neregistruota.
(ISIN: XS0195692339)
Nominali vert÷:
Skaičius:
Bendra nominali vert÷:
Palūkanų norma:

€ 1.000,00
50.000
€ 50.000.000,00
6 m÷nesių EURIBOR + 0,35%, palūkanų norma peržiūrima kas
6 m÷nesiai
Galiojimo terminas:
3 metai
Išpirkimo kaina ir data:
obligacijos išperkamos 2007.07.19 bendra nominalia €
50.000.000,00 verte
Išmok÷jimas per ataskaitinį laikotarpį: € 637.000
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Euroobligacijų savininkams suteikiamos teis÷s, privilegijos ir apribojimai:
(i)

pasibaigus obligacijos galiojimo terminui gauti iš Banko pinigų sumą, lygią obligacijos
nominaliai vertei;

(ii)

obligacijos galiojimo laikotarpiu gauti nustatyto dydžio palūkanas palūkanų mok÷jimo
terminais;

(iii)

parduoti ar kitaip perleisti obligacijas;

Apribojimai įsigyjant
nekonvertuojamos.

šias

obligacijas

antrin÷je

apyvartoje

netaikomi.

Obligacijos

į

akcijas

4. Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija, Vertybinių popierių komisijoje įregistruota 2005 m. sausio 13
d., išleista pagal 150.000.000 Lt obligacijų išleidimo programą.
(ISIN: LT0000403065)
Nominali vert÷:
Skaičius:
Bendra nominali vert÷:
Kupono palūkanų norma
Galiojimo terminas:
Išpirkimo kaina ir data:

LTL 100.,00
500.000 vnt.
LTL 50.000.000,00
3,25 proc.
3 metai
obligacijos išperkamos 2008.03.17 bendra nominalia
50.000.000,00 verte
Išmok÷jimas per ataskaitinį laikotarpį: 697.949, 46 Lt.

LTL

Obligacijų tur÷tojams suteikiamos teis÷s, privilegijos ir apribojimai:
(i)

obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko pinigų sumą, lygią turimų obligacijų
nominaliai vertei;

(ii)

obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti nustatyto dydžio palūkanas palūkanų mok÷jimo
terminais;

(iii)

parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį obligacijų;

(iv)

jeigu obligacijų savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį obligacijų
vienam ar keliems asmenims.

Daugiau kaip ½ obligacijų emisijos turintys obligacijų tur÷tojai tur÷s teisę:
(i)

nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką ir reikalauti,
kad Bankas sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku;

(ii)

nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad
Banko padarytas pažeidimas yra neesminis ir tod÷l nereikia tam tikrų veiksmų jų interesams
ginti (ši nuostata netaikoma Banko padarytiems pažeidimams, susijusiems su hipotekinių
obligacijų išpirkimu ir palūkanų mok÷jimu).

Su vertybiniais popieriais arba prekių indeksais susietos obligacijos
2006 m. birželio 30 d. Bankas buvo išleidęs 15 su vertybiniais popieriais arba prekių indeksais susietų
obligacijų emisijų, bendrai nominaliai 57.520.400 EUR (198.606.437 Lt.) sumai. Obligacijos išleistos
pagal 250.000.000 Lt. ir 80.000.000 Lt. su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų
programas įregistruotas LR Vertybinių popierių komisijoje atitinkamai 2006 m. kovo 9 d. ir 2005 m.
lakpričio 4 d.
Em.
Nr.

ISIN kodas

1

LT1000403139

Išplatintų
VP skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali vert÷

Įsigaliojimo
data

Išpirkimo
data

Su Dow Jones EURO STOXX 50 indeksu susietos obligacijos
30.000

100 EUR

99.86100 EUR

3.000.000 EUR

2005.12.05

2008.12.21

Su Rusijos RDX ir Centrin÷s Europos CECE Composite indeksų krepšeliu susietos obligacijos
1

LT1000403154

30.000

100 EUR

2

LT1000403154

15.000

100 EUR

3

LT1000403196

52.000

100 EUR

99.45100 EUR
99.80100 EUR
99.58-

3.000.000 EUR

2006.03.06

2009.03.06

1.500.000 EUR

2006.03.06

2009.03.06

5.200.000 EUR

2006.04.27

2009.04.27
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4

LT1000403253

16.066

100 EUR

100 EUR
100 EUR

1.606.600 EUR

2006.05.19

2009.05.19

Su pasaulio akcijų indeksais susietos obligacijos
1

LT1000403147

30.000

100 EUR

3.000.000 EUR

2006.03.06

2009.03.06

100 EUR

99.65100 EUR
100 EUR

2

LT1000403162

88.328

8.832.800 EUR

2006.01.24

2009.01.24

3

LT1000403170

12.500

100 EUR

100 EUR

1.250.000 EUR

2006.02.10

2009.02.10

4

LT1000403188

99.336

100 EUR

9.933.600 EUR

2006.04.27

2009.04.27

5

LT1000403055

33.126

100 EUR

99.58100 EUR
100 EUR

3.312.600 EUR

2006.05.05

2009.05.05

6

LT1000403071

30.000

100 EUR

100 EUR

3.000.000 EUR

2006.05.16

2009.05.16

7

LT1000403238

47.373

100 EUR

4.737.300 EUR

2006.06.16

2009.06.16

8

LT1000403261

29.597

100 EUR

99.66100 EUR
100 EUR

2.959.700 EUR

2006.05.19

2009.05.19

9

LT1000405027

12.236

100 EUR

100 EUR

1.223.600 EUR

2006.07.14

2011.07.14

Su BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) akcijų indeksais susietos obligacijos
1

LT1000403246

49.642

100 EUR

99.66100 EUR

4.964.200 EUR

2006.06.16

2009.06.16

Pastaba: Išpirkimo kaina priklauso nuo indekso, su kuriuo obligacijos yra susietos prieaugio, bet yra nemažesn÷
kaip turimų obligacijų nominali vert÷, atskaičius (tuo atveju, jeigu taikoma) įsigijimo mokestį. Su pasaulio akcijų
indeksais susietų obligacijų emisijai Nr. 2 garantuojamas minimalus 4% prieaugis, o emisijoms Nr. 4, 5, 7
minimalus 3% prieaugis.

Obligacijų tur÷tojams suteikiamos teis÷s:
(i)

obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Emitento pinigų sumą, priklausomą nuo indekso, su
kuriuo obligacijos yra susietos prieaugio, bet nemažesnę kaip turimų obligacijų nominalią
vertę;

(ii)

parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį obligacijų;

(iii)

jeigu obligacijų savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį obligacijų
vienam ar keliems asmenims.

Daugiau kaip ½ obligacijų emisijos turintys obligacijų tur÷tojai tur÷s teisę:
(iii)

nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką ir reikalauti,
kad Bankas sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku;

(iv)

nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad
Banko padarytas pažeidimas yra neesminis ir tod÷l nereikia tam tikrų veiksmų jų interesams
ginti

Su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietos obligacijos į kitus vertybinius popierius
nekonvertuojamos.
2006 m. rugpjūčio 21 d. Emitentas prad÷jo platinti 3 naujas obligacijų emisijas – su pasaulio akcijomis
susietas obligacijų emisijas Nr. 10 ir Nr. 11 bei su žaliavų kainomis susietą obligacijų Emisiją Nr.1.
Bendra siūlomų įsigyti emisijų nominali vert÷ sudaro iki 25.000.000 EUR (86.320.000 Lt.). Emisijos
leidžiamos pagal 2006 m. kovo 9 d. LR Vertybinių popierių komisijoje patvirtintą 250.000.000 litų su
vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programą.
Bendra Emitento išleistų obligacijų nominali vert÷ 2006 m. birželio 30 d. sudar÷ 643.886.437 Lt.

9.

Emitento vertybinių popierių antrin÷ apyvarta

Banko paprastosios vardin÷s akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį
vertybinių popierių sąrašą. Vertybinių popierių pavadinimas – AB DnB NORD bankas PVA (ISIN kodas
LT0000100174), vienos paprastos vardin÷s akcijos nominali vert÷ – 115 Lt, akcijų skaičius –
2.464.316 vnt., bendra nominali vert÷ 283.396.340 Lt.
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Banko akcijų kaina ir apyvarta per ataskaitinį laikotarpį (2006 m. sausio 1 d. –2006 m. birželio 30 d.):
Ataskaitinis
laikotarpis

Akcijų kaina

pradžia

pabaiga

200601-01

200606-30

Apyvarta vienoje sesijoje (Lt)

aukščia
usia

mažiau
sia

paskutin÷s
sesijos

didžiau
sia

415,00

350,00

380,00

689.200

mažiau
sia

Bendra apyvarta

paskutin÷s
sesijos

371

1.900,00

vnt.

Lt

8.342

3.261.380

Reguliuojamose rinkose yra prekiaujama šias Banko skolos vertybiniais popieriais:
i) Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija (ISIN kodas LT0000403065 ): įtraukta į Vilniaus vertybinių
popierių biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą. Vienos obligacijos nominali vert÷ – 100 Lt, obligacijų
skaičius – 500.000 vnt., bendra nominali vert÷ 50.000.000 Lt.
Banko išleistų Fiksuotų palūkanų obligacijų kaina ir apyvarta per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis

Obligacijų kaina

Bendra apyvarta

pradžia

pabaiga

aukščiausia

mažiausia

vidutin÷

sandorių
skaičius

vnt.

2006-01-01

2006-06-30

101,7658

99,4605

100,6132

19

58.110

Lt
5.818.469

ii) Euroobligacijų emisija (ISIN kodas XS0195692339): prekiaujama Liuksemburgo vertybinių popierių
biržoje. Vienos obligacijos nominali vert÷ – 1000 EUR, obligacijų skaičius – 50.000 vnt., bendra
nominali vert÷ 50.000.000 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį sandorių šiais vertybiniais popieriais
Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje nebuvo sudaryta
Kitais Banko išleistais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.
Per ataskaitinį laikotarpį Banko turimais duomenimis ne biržose buvo prekiaujama Banko išleistomis
Hipotekin÷mis obligacijomis su kintama palūkanų norma (ISIN kodas LT0000403032):
Ataskaitinis laikotarpis

Obligacijų kaina

Bendra apyvarta

pradžia

pabaiga

aukščiausia

mažiausia

vidutin÷

sandorių
skaičius

vnt.

2006-01-01

2006-06-30

101,4171

100.0613

100,7392

25

76.090

Lt
7.639.176

Apie prekybą ne biržose kitais Banko išleistais vertybiniais popieriais per ataskaitinį laikotrapį Bankas
neturi duomenų.

10.

Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Bankas yra sudaręs klientų vertybinių popierių aptarnavimos sutartis su šiais tarpininkais:
-

AB Bankas “Snoras”, buvein÷s adresas: A. Vivulskio g. 7, 2600 Vilnius,
AB “Parex bankas”, buvein÷s adresas: K.Kalinausko g.13, 2009 Vilnius,
AB “Ūkio bankas” buvein÷s adresas: J.Gruodžio g. 9, 3000 Kaunas,
UAB “Medicinos bankas” buvein÷s adresas: Pam÷nkalnio g. 40, 2600 Vilnius,
FMĮ “Baltijos vertybiniai popieriai” buvein÷s adresas: Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius,
AB SEB Vilniaus bankas, buvein÷s adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius,
SEB Eesti Ühispank, buvein÷s adresas: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estija.

Bankas taip pat yra sudaręs sekančias savininkų interesų gynimo ir obligacijų platinimo sutartis su AB
FMĮ "Finasta" (adresas: Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius-4):
1) 2006 m. balandžio 27d., 2006 m. geguž÷s 12d. bei 2006 m. rugpjūčio 19 d. Banko leidžiamų su
vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų emisijų platinimo sutartys;
2) 2006 m. kovo 7 d. sutartis d÷l visų su vertybiniais popieriais arba prekių indeksais susietų obligacijų
emisijų, leidžiamų pagal 250 mln.Lt. programą (įregistruota VPK 2006 m. kovo 9 d.) savininkų teisių ir
teis÷tų interesų santykiuose su Emitentu gynimo;
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3) 2005m. lapkričio 27 d. sutartis d÷l visų su vertybiniais popieriais arba prekių indeksais susietų
obligacijų emisijų, leidžiamų pagal 80 mln.Lt. programą (įregistruota VPK 2005 m. lakpričio 4d.)
savininkų teisių ir teis÷tų interesų santykiuose su Emitentu gynimo;
4) 2005 m. lakpričio 20 d. sutartis d÷l visų 170 mln.Lt. fiksuotų palūkanų obligacijų programos
(įregistruotos VPK 2005 m. lakpričio 4d.) emisijų savininkų teisių ir teis÷tų interesų santykiuose su
Emitentu gynimo. Pagal šią programą Bankas n÷ra išleidęs obligacijų.
5) 2005 m. lapkričio 2 d. sutartis d÷l AB FMĮ "Finasta" 8 mln.Lt. obligacijų emisijos (VPK registruota
nebuvo) savininkų teisių ir teis÷tų interesų santykiuose su AB FMĮ "Finasta" gynimo;
6) 2004 m. gruodžio 30 d. sutartis d÷l Banko išleistų fiksuotų palūkanų obligacijų (įregistruota VPK
2005 m. sausio 13 d.) savininkų teisių ir teis÷tų interesų santykiuose su Emitentu gynimo;
7) 2004 m. geguž÷s 20 d. sutartis d÷l Banko išleistų hipotekinių obligacijų (įregistruota VPK 2004 m.
birželio 10 d.) savininkų teisių ir teis÷tų interesų santykiuose su Emitentu gynimo bei įkaito tur÷tojų
teisių hipotekinių obligacijų savininkų naudai įgyvendinimo;

11.

Valdymo organų nariai
11.1. Einamos pareigos, vardai ir pavard÷s, duomenys apie dalyvavimą
emitento kapitale

2006 m. kovo 23 dieną Emitento eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas keturių metų kadencijai
išrinko Steb÷tojų tarybos narius, Steb÷tojų taryba savo ruožtu keturių metų kadencijai išrinko
valdybos narius, o valdyba paskyr÷ prezidentą ir jo pavaduotojus. Steb÷tojų tarybą sudaro 7 nariai
renkami 4 metų laikotarpiui. Banko Valdybą sudaro 6 nariai (šiuo metu išrinkti 5 nariai) taip pat
renkami 4 metų laikotarpiui.

Pareigos

Vardas, pavard÷

Steb÷tojų taryba
Sven Herlyn
Aasmund Skaar
Dr. Juergen Allerkamp
Peter – Juergen Schmidt
Viktoras Valentukevičius
Antanas Juozas Zabulis
Torstein Hagen
Valdyba/Administracija
Werner Heinz Schilli
Dr. Vygintas Bubnys
Gundars Andžans
Rudolf Karges
Alditas Saulius
Vyriausioji buhalter÷
Jurgita Šaučiūnien÷

Dalyvavimas Emitento kapitale
Turima balsų
Turima akcinio
visuotiniame
kapitalo dalis,
akcininkų
proc.
susirinkime dalis,
proc.

Tarybos pirmininkas
Tarybos pirmininko
pavaduotojas
Tarybos narys
Tarybos narys
Tarybos narys
Tarybos narys
Tarybos narys

-

-

-

-

Valdybos pirmininkas-prezidentas
Valdybos pirmininko pavaduotojas
– prezidento pavaduotojas
Valdybos narys – Tarnybos
vadovas
Valdybos narys – prezidento
pavaduotojas
Valdybos narys – prezidento
pavaduotojas

-

-

-

-

-

-

-

-

Vyriausioji buhalter÷

-

-

11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų Lietuvos Respublikoje įregistruotų
įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale

Vardas, pavard÷
Sven Herlyn

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitale
Turima balsų
Įmon÷s pavadinimas
Pareigos
dalis
Bank DnB NORD/AS
Vyriausiasis vykdantysis
pareigūnas
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Vardas, pavard÷
Aasmund Skaar
Dr. Juergen
Allerkamp (Jürgen
Allerkamp)
Peter – Juergen
Schmidt
Viktoras
Valentukevičius
Antanas Juozas
Zabulis

Torstein Hagen
Werner Heinz Schilli
Dr. Vygintas Bubnys

Gundars Andžans
Rudolf Karges
Alditas Saulius
Jurgita Šaučiūnien÷

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitale
Turima balsų
Įmon÷s pavadinimas
Pareigos
dalis
DnB NOR Bank ASA
Valdybos narys
Norddeutsche Landesbank
Valdybos narys
Girozentrale
-

-

-

AB „Lietuvos dujos“

Generalinis direktorius

-

UAB Omnitel

Prezidentas

-

InfoBalt asociacija
LR prezidento žinių taryba
BMI
KTU
Bank DnB NORD/AS
Vokietijos pramon÷s ir
prekybos rūmai
Lietuvios filatelistų sąjunga
AB “Jurat÷”
Nacionalinis pl÷tros institutas
“Gelb÷kit vaikus”
Mykolo Romerio universitetas
DnB NORD Banka (Latvija)
DnB NORD Banka (Latvija)
-

Valdybos narys, Vice prezidentas
Tarybos narys
Tarybos narys
Tarybos narys
Vyriausias kreditų pareigūnas
Valdybos narys

-

Tarybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Tarybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
-

-

-
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III. FINANSINö PADöTIS
12. Buhalterinis balansas parengtas pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s
standartus
tūkst. Lt

TURTAS
Pinigai ir l÷šos centriniuose bankuose
Iždo vertybiniai popieriai
Gautinos sumos iš kredito įstaigų ir
finansų institucijų
Prekybiniai vertybiniai popieriai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Paskolos
Finansin÷s nuomos (lizingo) gautinos
sumos
Vertybiniai popieriai skirti parduoti
Vertybiniai popieriai laikomi iki
išpirkimo
Investicijos į dukterines bendroves
Nematerialusis turtas
Nekilnojamas turtas ir įranga
Atid÷tųjų mokesčių turtas
Kitas turtas
Iš viso turto
ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir
finansų institucijoms
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Įsiskolinimai klientams
Išleisti skolos vertybiniai popieriai
Specialieji ir skolinimo fondai
Kiti įsipareigojimai
Subordinuotos paskolos
Iš viso įsipareigojimų
AKCININKŲ NUOSAVYBö
Akcinis kapitalas
Nepaskirstytas rezultatas
Kiti rezervai
Iš viso akcininkų nuosavyb÷s
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų
nuosavyb÷s

2006.06.30

Bankas
2005.12.31

2006.06.30

Grup÷
2005.12.31

2005.06.30

2005.06.30

329.801
13.722

339.604
19.615

274.564
1.984

329.801
13.722

339.610
19.615

274.566
2.133

688.760
45.516
8.689
4.841.669

456.570
54.566
2.011
3.749.607

456.399
38.015
338
2.934.889

400.478
45.516
8.689
4.841.669

234.862
54.566
2.011
3.749.607

366.729
38.015
338
2.934.931

330.942

246.218

162.562

423.191
334.744

317.998
247.225

246.180
163.373

6.200
5.853
86.490
1.792
19.345
6.378.779

143.512
6.200
3.778
88.496
8.000
10.664
5.128.841

143.631
6.200
4.192
95.582
6.000
11.687
4.136.043

5.987
100.426
2.004
71.492
6.577.719

143.512
3.915
98.109
8.178
37.927
5.257.135

143.631
4.272
103.952
6.083
19.929
4.304.132

2.280.181

1.583.203

1.010.783

2.450.996

1.684.074

1.170.315

201
2.922.382
612.979
9.676
36.950
155.252
6.017.621

337
2.624.625
440.814
12.659
39.061
99.658
4.800.357

47
2.249.286
444.999
3.850
93.163
99.651
3.901.779

201
2.922.382
612.979
9.676
64.666
155.252
6.216.152

337
2.624.625
440.814
12.659
64.114
99.658
4.926.281

47
2.249.286
444.898
3.850
99.842
99.651
4.067.889

318.285
43.938
(1.065)
361.158

268.999
57.840
1.645
328.484

195.117
35.628
3.519
234.264

318.285
44.225
(943)
361.567

268.999
60.146
1.709
330.854

195.117
37.507
3.619
236.243

6.378.779

5.128.841

4.136.043

6.577.719

5.257.135

4.304.132

Pastaba
Konsoliduota pilno konsolidavimo metodu:
UAB “DnB NORD lizingas” – 2006.06.30, 2005.12.31, 2005.06.30 dienai.
UAB “DnB NORD investicijų valdymas” – 2006.06.30, 2005.12.31, 2005.06.30 dienai.
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita parengta pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s
standartus
tūkst. Lt
Bankas

Grup÷
2006 I pusm. 2005 I pusm.

2006 I pusm.

2005 I pusm.

122.398
(52.131)

79.059
(28.648)

127.344
(54.227)

83.606
(31.004)

Grynosios palūkanų pajamos

70.267

50.411

73.117

52.602

Paslaugų ir komisinių pajamos
Paslaugų ir komisinių išlaidos

26.217
(6.214)

22.096
(5.380)

27.989
(6.383)

23.080
(5.438)

Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių
pajamos

90.270

67.127

94.723

70.244

4.732

(1.020)

2.740

(1.019)

6.540
(18)

4.972
(539)

6.546
(1.001)

5.016
(576)

2.858
272

5.404
(158)

2.877
272

5.625
16

Veiklos pajamos

104.654

75.786

106.157

79.306

Veiklos išlaidos
Kitos išlaidos

(50.618)
(10.559)

(45.762)
(9.196)

(53.409)
(11.037)

(47.651)
(9.948)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

43.477

20.828

41.711

21.707

Pelno mokestis

(5.273)

-

(5.439)

(138)

Grynasis pelnas (nuostolis)

38.204

20.828

36.272

21.569

Palūkanų pajamos
Palūkanų išlaidos

Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais
popieriais ir išvestin÷mis finansin÷mis
priemon÷mis
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta
Atid÷jiniai kitiems aktyvams ir galimiems
įsipareigojimams
Kitos pajamos
Paskolų vert÷s sumaž÷jimas (specialieji
atid÷jiniai)

Pastaba
Konsoliduota pilno konsolidavimo metodu
UAB “DnB NORD lizingas” – 2006.06.30, 2005.06.30 dienai.
UAB “DnB NORD investicijų valdymas” – 2006.06.30, 2005.06.30 dienai.
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13.A. Banko ir Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s pokyčių ataskaita
Banko akcininkų nuosavyb÷s pokyčių ataskaita, tūkst.Lt.
Akcinis
Emisinis
kapitalas skirtumas

195.117
2005 m. birželio 30 d.
Akcinio kapitalo padidinimas
38.993
Grynasis parduoti turimų VP
perkainojimo rezultatas
Grynasis pelnas per
laikotarpį
2005 m. gruodžio 31 d.
234.110
Akcinio kapitalo padidinimas
49.286
Pervedimai į privalomą
rezervą
Pervedimai iš parduoto arba
pilnai nud÷v÷to materialaus
turto perkainojimo rezervo
Grynasis parduoti turimų VP
perkainojimo rezultatas
Grynasis pelnas per
laikotarpį
2006 m. birželio 30 d.
283.396

Ilgalaikio Finansinio Privalomas Nepaskirstytas
turto
turto
rezervas
rezultatas
perkainavi perkainavi
mo
mo
rezervas
rezervas
983
1.683
852
35.628
34.889
(1.874)
22.212
34.889
-

983
-

-

(76)

-

-

(191)
-

853
2.896

57.840
(49.286)
(2.896)

Iš viso

234.264
73.882
(1.874)
22.212
328.484
-

-

76

-

-

-

-

(5.530)
-

34.889

907

(5.721)

-

-

(5.530)

-

38.204

38.204

3.749

43.938

361.158

Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s pokyčių ataskaita, tūkst.Lt.
Akcinis
Emisinis
kapitalas skirtumas

2005 m. birželio 30 d.
195.117
Akcinio kapitalo padidinimas
38.993
Perkainojimo rezervo
atstatymas
Grynasis parduoti turimų VP
perkainojimo rezultatas
Grynasis pelnas per
laikotarpį
2005 m. gruodžio 31 d.
234.110
Akcinio kapitalo padidinimas
49.286
Pervedimai į privalomą
rezervą
Pervedimai iš parduoto arba
pilnai nud÷v÷to materialaus
turto perkainojimo rezervo
Grynasis parduoti turimų VP
perkainojimo rezultatas
Grynasis pelnas per
laikotarpį
2006 m. birželio 30 d.
283.396

Ilgalaikio Finansinio Privalomas Nepaskirstytas
turto
turto
rezervas
rezultatas
perkainavi perkainavi
mo
mo
rezervas
rezervas
1.004
1.723
892
37.507
34.889
(21)
-

-

-

-

(1.889)
-

34.889
-

983
-

(166)
-

-

(76)

-

-

Iš viso

236.243
73.882
(21)

-

-

(1.889)

-

22.639

22.639

892
2.983

60.146
(49.286)
(2.983)

330.854
-

-

76

-

-

-

-

(5 559)
-

34.889

907

(5.725)

-

-

(5.559)

-

36.272

36.272

3.875

44.225

361.567
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13.B. Pinigų srautų ataskaita parengta pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s
standartus
Bankas
2006 I pusm. 2005 I pusm.
Įprasta veikla
Įplaukos (mok÷jimai)
Palūkanų įplaukos
Palūkanų mok÷jimai
Susigrąžintos anksčiau nurašytos paskolos
Grynosios įplaukos iš operacijų užsienio valiuta
Grynosios įplaukos iš operacijų vertyb.popieriais
Paslaugų ir komisinių įplaukos
Paslaugų ir komisinių mok÷jimai
Mok÷jimai, susiję su apmok÷jimu už darbą
Kiti mok÷jimai
Pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos prieš
trumpalaikio turto bei įsipareigojimų pasikeitimą

107.990
(22.137)
7.896
1.237
5.157
26.217
(6.214)
(27.194)
(26.891)
66.061

Grup÷
2006 I pusm. 2005 I pusm.

69.026
(23.324)
9.044
(199)
1.584
24.039
(5.380)
(21.914)
(20.306)
32.570

113.332
(26.907)
7.896
1.254
5.165
27.989
(6.383)
(28.306)
(27.689)
66.351

75.349
(25.667)
9.044
(182)
1.585
25.023
(5.438)
(22.723)
(20.768)
36.223

4.649

-

4.649

97.903
(467.072)
(152.811)
251.706
(784)
(266.409)

(85.597)
(1.096.426)
(44.811)
54.666
(139.599)
(1.311.767)

127.600
(466.800)
(152.811)
251.706
(32.979)
(268.635)

687.873
293.871
(11.654)
970.090

102.641
273.930
(2.218)
374.353

757.207
293.871
(8.954)
1.042.124

104.459
273.930
(986)
377.403

(211.219)

140.514

(203.292)

144.991

(211.219)

140.514

(203.292)

144.991

(4.855)
1.838
(7)

(1.780)
133
(45.822)

(8.139)
1.992
(11.136)

(3.594)
295
(45.822)

138.454

9.672

146.755

9.672

(282.707)
185.847
2.000
14.522
55.092

(166.504)
96.177
8.963
(99.161)

(282.707)
185.875
14.519
47.159

(167.464)
94.221
8.981
(103.711)

Finansin÷ veikla
Nuosavų vertybinių popierių išleidimas
Sumok÷tos palūkanos
Pinigų srautai iš kitos finansin÷s veiklos
Grynieji pinigų srautai iš finansin÷s veiklos

171.725
(8.772)
54.310
217.263

47.666
(3.620)
77.650
121.696

171.725
(8.772)
54.310
217.263

47.738
(3.618)
77.650
121.770

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padid÷jimas
(sumaž÷jimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.

61.136
489.584
550.720

163.049
240.476
403.525

61.130
489.590
550.720

163.050
240.477
403.527

Trumpalaikio turto (padid÷jimas) sumaž÷jimas
Privalomų atsargų centriniame banke sumaž÷jimas
(padid÷jimas)
Paskolų kredito ir finansų institucijoms (padid÷jimas)
sumaž÷jimas
(151.931)
Suteiktų paskolų (padid÷jimas)
(1.096.426)
Prekybai turimų vertybinių popierių (įsigijimas)
(44.811)
Prekybai turimų vertybinių popierių pardavimai
54.666
Kito trumpalaikio turto (padid÷jimas)
(8.868)
Trumpalaikio turto pasikeitimas
(1.247.370)
Įsipareigojimų padid÷jimas (sumaž÷jimas)
Įsipareigojimų kredito ir finansų institucijoms
padid÷jimas
Ind÷lių padid÷jimas
Kitų įsipareigojimų padid÷jimas (sumaž÷jimas)
Įsipareigojimų pasikeitimas
Grynieji pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos prieš
pelno mokestį
Grynieji pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos po
pelno mokesčio
Investicin÷ veikla
Ilgalaikio mater. ir nemater. turto (įsigijimai)
Ilgalaikio materi. ir nemater. turto pardavimai
Nuosavyb÷s ir iki išpirkimo turimų vertybinių popierių
(įsigijimas)
Nuosavyb÷s ir iki išpirkimo turimų vertybinių popierių
pardavimas
Parduoti turimų vertybinių popierių (įsigijimas)
Parduoti turimų vertybinių popierių pardavimas
Gauti dividendai
Gautos palūkanos
Grynieji pinigų srautai iš investicin÷s veiklos
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14.

Aiškinamasis raštas d÷l 2006 finansinių metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų

Bankas tvarkant finansinę apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas vadovaujasi patvirtinta banko
valdybos (2006 m. kovo 07 d. nutarimu Nr.11-07) apskaitos politika. Apskaitos politika parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Lietuvos banko
valdybos nutarimų, Tarptautinių finansin÷s atskaitomyb÷s standartų apskaitos tvarkymo ir finansinių
ataskaitų sudarymo principais ir nuostatomis.
Konsolidavimo principai, įmonių, su kuriomis sudarytos konsoliduotos ataskaitos, pavadinimai ir adresai
Bankas sudaro finansines ataskaitas kaip už savarankišką juridinį vienetą bei konsoliduotas visos
grup÷s (“Grup÷s”) finansines ataskaitas su įmon÷mis, kurias bankas kontroliuoja. Dukterinių įmonių
finansin÷ atskaitomyb÷ yra konsoliduojama nuo datos, kai Bankas įgauna kontrolę ir konsolidavimas
baigiamas, kai kontrol÷s netenkama.
Investicija į dukterines įmones apskaitoma įsigijimo kaštų metodu – t. y. pajamos iš investicijos
pripažįstamos tik ta dalimi, kurią Bankas gauna kaip sukaupto (po įsigijimo datos) pelno paskirstymą.
Sumos, gautos iš dukterinių įmonių ir viršijančios tokį pelno paskirstymą, yra apskaitomos kaip
investicijos vert÷s mažinimas. Rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę naudojamas pilno
konsolidavimo metodas:
Pilnas konsolidavimas – banko ir kontroliuojamų kredito įstaigų ar įmonių finansinių ataskaitų pilnas
(100 proc.) sujungimas sudedant ataskaitų turto, įsipareigojimų, nuosavyb÷s, pajamų, sąnaudų, pelno
ir nuostolio sumas ir eliminuojant grup÷s narių tarpusavio turto, įsipareigojimų, nuosavyb÷s, pajamų,
sąnaudų, pelno ir nuostolio sumas.
Pilnu konsolidavimo metodu konsoliduojamos finansin÷s ataskaitos su šiomis įmon÷mis:
UAB “DnB NORD lizingas” (J. Basanavičiaus g. 26, 2006 Vilnius) – 2006.06.30, 2005.12.31 ir
2005.06.30 dienai.
UAB “DnB NORD investicijų valdymas”( J. Basanavičiaus g. 26, LT-2600 Vilnius) –2006.06.30,
2005.12.31 ir 2005.06.30 dienai.
Esminiai pasikeitimai, įvykę nuo paskutinių finansinių (ūkinių) metų pabaigos, jų priežastys,
kita reikšminga informacija
Konsoliduotas finansinis rezultatas
2006 metų 6 m÷nesių Grup÷s finansinis rezultatas – 36.3 mln. Lt pelno.
Per 2006 m. 6 m÷nesius Grup÷ uždirbo 167.5 mln. Lt. pajamų, t.y. 44.0 proc. daugiau negu per 2005
m. 6 m÷n. Didžiausią lyginamąjį svorį Grup÷s pajamose sudar÷ palūkanin÷s pajamos. Per 2006 metų 6
m÷nesius pajamų iš palūkanų Grup÷ uždirbo 127.3 mln. Lt arba 52.3 proc.daugiau negu per praeitų
metų pirmą pusmetį. Tame tarpe palūkanų už paskolas per 2006m. 6 m÷n. Grup÷ uždirbo 106.1
mln.Lt, jų lyginamasis svoris palūkanin÷se pajamose sudar÷ 83.3 proc., o 2005 m. 6 m÷n. – 82.4
proc.
Per 2006 m. 6 m÷nesius Grup÷ uždirbo 4.0 mln. Lt palūkaninių pajamų už paskolas kredito įstaigoms
ir finansų institucijoms bei už l÷šas kredito įstaigose. Tai 1.1 mln. Lt daugiau negu per 2005 m. 6
m÷nesius.
Per 2006 metų 6 m÷nesius pajamų iš palūkanų už skolos vertybinius popierius Grup÷ uždirbo 7.0 mln.
Lt, tai 22.2 proc. daugiau negu per 2005 m. 6 m÷n.
Per 2006 m. 6 m÷nesius Grup÷ patyr÷ 54.2 mln. Lt išlaidų palūkanoms. Išlaidose palūkanoms 29.0
proc. sudar÷ sumok÷tos palūkanos už ind÷lius ir kitas grąžintinas l÷šas. Min÷tųjų išlaidų lyginamasis
svoris per 2006 m. 6 m÷nesius buvo 6.9 procentinio punkto mažesnis negu per 2005 m. 6 m÷nesius.
Per 2006 m. 6 m÷nesius uždirbtos grynosios palūkanų pajamos sudar÷ 73.1 mln. Lt. Per 2006 m. 6
m÷nesius Grup÷ uždirbo 28.0 mln. Lt paslaugų ir komisinių pajamų, kurios sudar÷ 16.7 proc. visų
Grup÷s pajamų. Per 2005 metų pirmą pusmetį paslaugų ir komisinių pajamos sudar÷ 23,0 proc. visų
pajamų.
Per 2006 m. 6 m÷nesius Grup÷ uždirbo apie 6.5 mln. Lt pelno iš operacijų užsienio valiuta, ir jo
lyginamasis svoris visose pajamose sudar÷ 3.9 proc. Per 2005 metų tą patį laikotarpį pelnas iš
operacijų užsienio valiuta sudar÷ 4.3 proc. visų pajamų.
2006 m. 6 m÷nesių Grup÷s nepalūkanin÷se išlaidose apie 65,4 proc. sudar÷ operacin÷s išlaidos, o per
2005 metų 6 m÷nesius operacinių išlaidų lyginamasis svoris nepalūkanin÷se išlaidose sudar÷ 63.3
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proc. 2006 m. 6 m÷nesių veiklos išlaidų (operacin÷s išlaidos, kitos išlaidos ir amortizacija) santykis su
grynosiomis palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamomis buvo 68.0 proc., tą patį laikotarpį 2005 m. –
82.0 proc.
Skolintos ir nuosavos l÷šos
2006 m. birželio 30 d. Grup÷s turtas sudar÷ 6578 mln. Lt. Per 6 m÷nesius turtas išaugo 25 proc. Per
paskutiniuosius tris metus Grup÷s skolintos ir nuosavos l÷šos augo. Vidutiniškai 2006 m. pirmą
pusmetį Grup÷ disponavo 5918 mln. Lt skolintų ir nuosavų l÷šų.
Pagrindinį skolintų l÷šų šaltinį Grup÷je sudaro gyventojų ind÷liai ir ūkio subjektų l÷šos. Per 2006 metų
6 m÷nesius ind÷liai išaugo 297.8 mln. Lt arba 11,3 proc. 2006 m. birželio 30 d. ind÷liai sudar÷ 2922
mln. Lt.
Per 2006 metų 6 m÷nesius gyventojų ind÷liai išaugo 72.4 mln. Lt arba 5.6 proc. ir 2006 m. birželio 30
d. sudar÷ 1365.4 mln.Lt. Ūkio subjektų l÷šos 2006 m. birželio 30 d. Grup÷je sudar÷ 1485.2 mln.Lt
arba 52.1 proc. visų ind÷lių. Nuo metų pradžios ūkio subjektų l÷šos padid÷jo 20.2 proc.
Įsipareigojimai bankams ir kitoms finansin÷ms institucijoms 2006 m. birželio 30 d. buvo 2451 mln. Lt,
ir jų lyginamasis svoris skolintų ir nuosavų l÷šų struktūroje sudar÷ 37.3 procentus. Lyginant su 2005
m. gruodžio 31 d., šių įsipareigojimų lyginamasis svoris Grup÷s skolintų ir nuosavų l÷šų struktūroje
padid÷jo 5.3 procentinio punkto.
Subordinuotų paskolų likutis 2006 m. birželio 30 d. sudar÷ 155.3 mln. Lt.
Grup÷s akcininkų nuosavyb÷ 2006 m. birželio 30 d. buvo 361.6 mln. Lt. Per 2006 metų 6 m÷nesius
Grup÷s kapitalas išaugo 30.7 mln. Lt arba 9.3 proc. Kapitalas skolintų ir nuosavų l÷šų struktūroje 2006
m. birželio 30 d. sudar÷ 5.5 proc.
Skolintų ir nuosavų l÷šų panaudojimas
Pajamas uždirbančio turto 2006 m. birželio 30 d. likutis, lyginant su 2005 metų pabaiga, padid÷jo apie
27 proc. ir sudar÷ 6068 mln. Lt. Pajamas uždirbančio turto lyginamasis svoris Grup÷s turte sudar÷
92.3 procento.
Komercin÷s paskolos per 2006 m. 6 m÷nesius išaugo 1092 mln. Lt arba 29.1 proc. 2006 m. birželio 30
d. vertybinių popierių likutis sudar÷ 394 mln. Lt, iš kurių iždo trumpalaikiai vertybiniai popieriai – 13.7
mln. Lt. Per 2006 m. 6 m÷nesius vertybinių popierių portfelis sumaž÷jo apie 15 proc. Grup÷s l÷šų
likutis kredito įstaigose ir finansų institucijose 2006 m. birželio 30 d. sudar÷ 400.5 mln. Lt., t.y.
70proc.daugiau negu metų pradžioje.
Grynųjų pinigų ir l÷šų Lietuvos banke likutis 2006 m. birželio 30 d. buvo apie 329.8 mln. Lt., tai sudar÷
apie 5 proc. turto arba buvo 1,4 punkto mažesnis negu 2005 metų pabaigoje. Ilgalaikio turto (likutine
verte) likutis 2006 m. birželio 30 d. sudar÷ 106,4 mln. Lt. Palyginus su 2005 m. gruodžio 31 d., jis
padid÷jo 4.4 mln. Lt. 2006 m. birželio 30 d. Grup÷s ilgalaikis turtas turto struktūroje sudar÷ 1.6 proc.
(2005 m. gruodžio 31 d.- 1,9 proc.).
Banko ir Grup÷s riziką ribojančių normatyvų vykdymas 2004 - 2006 m. I pusm.

Kapitalo pakankamumo rodiklis

Norm
atyvai
8

2005.06.30
Bankas
Grup÷
10,90
10,85

2005.12.31
Bankas
Grup÷
10,68
10,54

2006.06.30
Bankas
Grup÷
8,78
8,60

Banko likvidumo rodiklis

30

31,47

31,45

37,16

36,85

34,69

33,33

Atvira užsienio valiutos pozicija

25

12,66

11,31

0,17

0,17

2,26

2,22

Maksimalios paskolos vienam skolininkui
normatyva
Didelių paskolų normatyvas

25

31.07

18.75

14.85

14.58

17.16

16.88

800

86,07

43,80

131.89

68.15

173.98

94.51

15.

Informacija apie auditą

Banko ir Grup÷s pusmetin÷s apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s auditas n÷ra atliekamas.
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
16.

Esminiai įvykiai emitento veikloje

- 2006 m. vasario 6 d., įvertinus Banko pažangą ir veiklos efektyvumą 2005 metais, tarptautin÷
reitingų agentūra ,,Fitch Ratings”, pagerino Banko individualų reitingą iki D, ilgalaikio skolinimosi
reitingo A- perspektyvą nuo stabilios iki teigiamos bei patvirtino trumpalaikio skolinimosi reitingą F2 ir
paramos reitingą 1.
- 2006 m. kovo 23 d. įvyko eilinis visuotinis Banko akcininkų susirinkimas, kuriame nuspręsta:
(akcininkų sprendimų santrauka)
1) patvirtinti Banko valdybos ataskaitą apie Banko veiklą 2005 metais;
2) patvirtinti Banko 2005 m. finansinę atskaitomybę;
3) patvirtinti Banko sukaupto pelno paskirstymą: 2,896 mln. Lt. panaudoti privalomiems
rezervams suformuoti, 49,29 mln. litų skirti Banko įstatinio kapitalo didinimui, 5,73 mln. litų
perkelti į kitus finansinius metus;
4) didinti Banko įstatinį kapitalą 49.286.320 litų (nuo 234.110.020 litų iki 283.396.340 litų) iš
Banko nepaskirstyto pelno. Įstatinis kapitalas didinamas padidinant anksčiau išleistų akcijų
nominalią vertę 20 litų (nuo 95 litų iki 115 litų);
5) išrinkti Banko Steb÷tojų tarybą ir nustatyti jos kadenciją;
6) pakeisti Banko pavadinimą iš Akcin÷ bendrov÷ bankas „NORD/LB Lietuva“ į AB DnB NORD
bankas ir patvirtinti naujų Banko įstatų redakciją.
- 2006 m. kovo 23 d. Banko steb÷tojų taryba keturių metų kadencijai išrinko Valdybos narius, o
Valdyba paskyr÷ prezidentą ir jo pavaduotojus.
- 2006 m. geguž÷s 12 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Banko įstatai, kurie numat÷,
kad:
1. Banko įstatinis kapitalas yra 283.396.340 (du šimtai aštuoniasdešimt trys milijonai trys
šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt) litų. Jis padalintas į
2.464.316 (du milijonus keturis šimtus šešiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešiolika)
paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vert÷ yra 115 litų;
2. Banko pavadinimas yra AB DnB NORD bankas;
3. Banko Steb÷tojų tarybos narių skaičius yra septyni;
4. Banko valdybos narių skaičius yra šeši;
5. Bankas gali suformuoti bendruosius rezervus aktyvų nuostoliams dengti.
- 2006 m. geguž÷s 12 d. pakeisti Banko ir Banko dukterinių bendrovių pavadinimai. Banko
pavadinimas – Akcin÷ bendrov÷ Bankas „NORD/LB Lietuva“ pakeistas į AB DnB NORD bankas,
dukterinių bendrovių pavadinimai pakeisti iš UAB „NORD/LB lizingas“ į UAB DnB NORD lizingas, bei iš
UAB „NORD/LB investicijų valdymas“ į UAB DnB NORD investicijų valdymas.
- 2006 m. liepos 10 d. įvyko neeilinis Banko akcininkų susirinkimas, kuriame nuspręsta didinti Banko
įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais iki 311.735.905 litų, išleidžiant 246.431 vnt.
paprastąsias vardines akcijas. Kiekvienos akcijos nominali vert÷ 115 Lt., emisijos kaina 350 Lt.
Esminiai įvykiai susiję obligacijų platinimu:
- 2006 m. kovo 9 d. Vertybinių popierių komisijoje buvo patvirtinta 250.000.000 litų su vertybinių
popierių arba prekių indeksais susietų Banko obligacijų programa;
- per 2006 m. sausio – birželio m÷n. Bankas išplatino 14 su vertybinių popierių indeksais susietų
obligacijų emisijų, kurių bendra nominali vert÷ – 188.2 mln. litų. Birželio pabaigoje Bankas už÷m÷ 54
proc. Lietuvos rinkos ir tapo obligacijų susietų su akcijomis leidimo lyderiu Lietuvoje per 2006 metus.

17.

Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Per 2006 m. pirmąjį pusmetį teisminių (arbitražo) procesų, galinčių tur÷ti ar tur÷jusių esmin÷s įtakos
Banko finansinei būklei, nebuvo.
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