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AB DNB bankas
2014 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS.

TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS UŽ 2014 M. ŠEŠIS MöNESIUS
1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS
Šis 2014 m. šešių m÷nesių tarpinis konsoliduotas pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m.
birželio 30 d.
2. EMITENTAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS
Emitento pavadinimas

AB DNB bankas

Teisin÷ forma

Akcin÷ bendrov÷

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

Elektroninis pašto adresas

info@dnb.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnb.lt

3. 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, 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.

4. 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
patronuojamos bendrov÷s: UAB DNB investicijų valdymas, AB DNB lizingas, UAB DNB būstas, UAB Industrius, UAB Intractus
bei jos patronuojama bendrov÷ UAB G÷luž÷s projektai. Duomenys apie Grupei priklausančias bendroves ir jų veiklą pateikti šio
konsoliduoto tarpinio pranešimo „Informacija apie patronuojamas įmones“ 13 skirsnyje.
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DNB Bank ASA (Norvegija)

100 %

UAB DNB
investicijų
valdymas

Emitentas
(AB DNB bankas)

100 %

75,47 %

UAB DNB
būstas

24,53 %

100 %

100 %

99,9 %

AB DNB lizingas

0,1 %

UAB Industrius

UAB Intractus

100 %

UAB G÷luž÷s
projektai

2014 m. birželio 30 d. AB DNB bankas Lietuvoje teik÷ finansines paslaugas 60-yje klientų aptarnavimo skyrių.
5. ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA
2014 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.
2014 m. birželio 30 d. AB DNB banko įstatinį kapitalą sudar÷:

Akcijų rūšis ir
klas÷

Vertybinių
popierių ISIN
kodas

Išleista akcijų
vnt.

Vienos akcijos
nominali vert÷ Lt

Bendra
nominali
vert÷ Lt

Dalis įstatiniame
kapitale proc.

Paprastosios
vardin÷s akcijos

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 pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius Bankas nebuvo įsigijęs ir neperleido savo ar dukterinių 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:
Data

Įstatinis kapitalas

Kapitalo padid÷jimas

2001 m.

102 839 115

-

Aprašymas

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

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2008 m.

590 998 800

227 307 045

Kapitalo didinimas iš nepaskirstyto pelno ir
papildomais įnašais

2009 m.

656 665 410

65 666 610

Kapitalo didinimas papildomais įnašais
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* 2011 m. birželio 30 d. Norvegijoje registruotas bankas DNB Bank ASA, tada 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.
6. AKCININKAI IR JŲ TEISöS
2014 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

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

Su kartu
veikiančiais
asmenimis

100

0

5 710 134

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.

7. SUSITARIMAI, KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEISTŲ AR NUTRŪKTŲ, PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI
2014 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.;
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.).
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2014 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 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 išvardintų sutarčių sąlygos yra laikomos Banko ir sutartis pasirašiusių šalių dvišale konfidencialia informacija, o jų
atskleidimas gal÷tų padaryti žalos Emitentui.
Jokių kitų reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Emitento kontrolei, 2014 m. birželio 30 d.
Emitentas nebuvo sudaręs.

8. DUOMENYS APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, LISTINGUOJAMUS REGULIUOJAMOSE RINKOSE
AB DNB banko akcijomis ar kitų Emitento Grup÷s įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.
2014 m. birželio 30 d. į reguliuojamų rinkų sąrašus buvo įtraukti šie AB DNB banko skolos vertybiniai popieriai:
VP pavadinimas (ISIN
kodas)

Reguliuojamos rinkos
pavadinimas

VP skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Bendra
nominali
vert÷

Išpirkimo
terminas

Fiksuotųjų palūkanų
obligacijų emisija Nr.
05/2015
(LT0000405052)

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.

9. SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ, IŠLEISTŲ Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ, PAGRINDINöS
CHARAKTERISTIKOS
2014 m. birželio 30 d. bendra AB DNB banko į viešąją apyvartą išleistų skolos vertybinių popierių nominali vert÷ sudar÷ 20,6
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 2014 m. pranešimo
1 priede.

10. INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS
Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius pateikiama 2014 m. pirmojo pusmečio tarpin÷s sutrumpintos finansin÷s
informacijos 14 pastaboje.
11. ESMINIAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI
Per pirmąjį 2014 m. pusmetį AB DNB bankas paskelb÷ apie šiuos esminius įvykius:
2014 m. vasario 6 d. pranešta, kad preliminariais neaudituotais duomenimis, apskaičiuotais pagal Tarptautinius finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus, 2013 m. AB DNB bankas uždirbo 57,1 mln. litų (16,5 mln. eurų) grynojo pelno. AB DNB banko
grup÷s grynasis pelnas 2013 m. sudar÷ 45,6 mln. litų (13,2 mln. eurų). 2012 m. AB DNB banko grynasis pelnas buvo 88,4 mln.
litų (25,6 mln. eurų), o AB DNB banko grup÷s grynasis pelnas sudar÷ 80,4 mln. litų (23,3 mln. eurų);
2014 m. kovo 12 d. pranešta, kad AB DNB banko valdybos pirmininko ir prezidento pavaduotojas dr. Vygintas Bubnys
informavo, kad pasibaigus jo trečiajai ketverių metų kadencijai Banko valdyboje, jis nebepratęs darbo sutarties su Banku nuo
2014 m. kovo 21 dienos d÷l asmeninių priežasčių;
2014 m. vasario 26 d. pranešta, kad vienintelis AB DNB banko akcininkas – Norvegijos DNB Bank ASA:
1. susipažino su Banko konsoliduotu metiniu pranešimu ir patvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinį - atskiras ir
konsoliduotas finansines ataskaitas 2013 m. gruodžio 31 dieną;
2. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį 2013 m. veiklos rezultatą t. y. 57,1 mln. litų (16,5 mln.
eurų), pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną, kuris sudaro 144,6 mln. litų (41,9 mln. eurų). Nuspręsta iš paskirstytinojo Banko
pelno skirti 7,2 mln. litų (2,1 mln. eurų) mok÷jimams į privalomąjį rezervą. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t. y. 137,4 mln. litų
(39,8 mln. eurų), nuspręsta perkelti į kitus finansinius metus;
3. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2014 finansinių metų metin÷ms finansin÷ms
ataskaitoms tikrinti ir paved÷ Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininko patvirtintą
atlygio dydį;
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4. perrinkti į Steb÷tojų tarybą naujai ketverių metų kadencijai:
4.1 DNB A/S Baltijos šalių tarnybos vadovą Terje Turnes;
4.2 DNB A/S prezidento pavaduotoją Tony Samuelsen;
4.3 DNB A/S kreditų pareigūnę Eline Skramstad;
4.4 nepriklausomą narį Leif Rene Hansen.
Naujoji Banko Steb÷tojų taryba 2014 m. kovo 24 d. pos÷dyje Steb÷tojų tarybos pirmininku išrinko Terje Turnes, jo pavaduotoju
Tony Samuelsen. Steb÷tojų taryba taip pat naujai ketverių metų kadencijai perrinko šešis Banko Valdybos narius, t. y. Bjørnar
Lund, Ramūną Abazorių, Vainetą Barevičiūtę, dr. Šarūną Nedzinską, Anne Birgitte Prestholdt ir Per Weidemann;
2014 m. kovo 24 d. įvykusiame Banko Valdybos pos÷dyje naujai ketverių metų kadencijai valdybos pirmininku bei Banko
prezidentu buvo perrinktas Bjørnar Lund. Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Ramūnas Abazorius bei paskirti Banko
prezidento pavaduotojai: Ramūnas Abazorius, Vaineta Barevičiūt÷, dr. Šarūnas Nedzinskas, Anne Birgitte Prestholdt ir Per
Weidemann;
2014 m. kovo 25 d. paskelbtas 2013 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 2014 m. kovo 25 d. vienintelio Banko akcininko – Norvegijos DNB
Bank ASA – sprendimu. Patvirtintas ir auditorių patikrintas AB DNB banko 2013 m. veiklos rezultatas nuo anksčiau skelbtų
preliminarių duomenų nesiskyr÷;
2014 m. balandžio 9 d. pranešta, kad 2014 m. balandžio 8 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino AB DNB
banko apeliacinį skundą ir panaikino Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 2S-15
nuostatas, kuriomis remiantis AB DNB bankui buvo skirta 8,6 mln. litų (2,49 mln. eurų) bauda;
2014 m. geguž÷s 8 d. pranešta, kad preliminariais neaudituotais duomenimis, apskaičiuotais pagal Tarptautinius finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus, per pirmąjį 2014 metų ketvirtį AB DNB bankas uždirbo 17,7 mln. litų (5,1 mln. eurų) pelno prieš
apmokestinimą palyginti su 13,3 mln. litų (3,8 mln. eurų) atitinkamu laikotarpiu 2013 metais. Taip pat informuota, kad per
pirmąjį 2014 metų ketvirtį AB DNB bankas uždirbo 14,1 mln. litų (4,1 mln. eurų) grynojo pelno. Pirmąjį 2013 metų ketvirtį AB
DNB banko grynasis pelnas siek÷ 13,3 mln. litų (3,8 mln. eurų).
Esminiai įvykiai įvykę po 2014 m. birželio 30 d.:
2014 m. liepos 3 d. pranešta, kad AB DNB banko steb÷tojų taryba liepos 2 d. sprendimu naujuoju banko valdybos nariu išrinko
Andrių Načajų, DNB Baltijos šalių rinkų tarnybos vadovą. Informuota, kad kai jam bus suteiktas Lietuvos banko leidimas tapti
valdybos nariu, A. Načajus taip pat taps Banko prezidento pavaduotoju, atsakingu už verslo bankininkyst÷s pl÷trą.
Informuota, kad, A. Načajui tapus AB DNB banko valdybos nariu, už DNB investicin÷s bankininkyst÷s sritį Baltijos šalyse bus
atsakingas Mindaugas Tutlys. Jis, kaip ir iki šiol, taip pat vadovaus DNB Markets veiklai Lietuvoje.
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.

12. INFORMACIJA APIE VEIKLOS REZULTATUS
2014 m. pirmąjį pusmetį AB DNB bankas ir visos jo patronuojamos įmon÷s dirbo pelningai, nes auganti ekonomika, kiek
sumaž÷jusi geopolitin÷ įtampa ir itin palankios sąlygos skolintis teigiamai veik÷ gyventojų ir verslo ekonominius lūkesčius bei
skatino finansinių paslaugų paklausą. Tai atv÷r÷ galimybę padidinti finansavimo apimtis ir dar labiau sustiprinti savo poziciją
būsto ir vartojimo paskolų rinkose. Antrąjį metų ketvirtį didesnis pagyv÷jimas buvo juntamas ir verslo kreditų rinkoje. Skyrių
tinklo darbo optimizavimas ir aktyvi kasdienių paslaugų savitarnos infrastruktūros pl÷tra leido Grupei padidinti veiklos
efektyvumą ir toliau mažinti bendras operacines sąnaudas, nežiūrint išaugusių išlaidų, susijusių su pasirengimu euro įvedimui
Lietuvoje. Pozityvu yra ir tai, kad Grup÷s patiriami paskolų nuostoliai buvo minimalūs, o augant kreditų portfeliui, jo kokyb÷
išliko stabili.
Per 2014 m. pirmąjį pusmetį AB DNB bankas pasiraš÷ 1,3 mlrd. litų vert÷s naujų paskolos sutarčių, t. y. 136 mln. litų daugiau
palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu. Grup÷s paskolų portfelis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padid÷jo 3,5 proc.
iki 9,0 mlrd. litų. Gyventojams suteiktų kreditų portfelis išaugo 4,8 proc., o paskolos juridiniams asmenims padid÷jo 2,2 proc.
Augant fizinių asmenų bei verslo subjektų l÷šoms Banko sąskaitose, ind÷lių portfelis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,
padid÷jo 6,2 proc. iki 6,6 mlrd. litų. Tam teigiamos įtakos tur÷jo per metus 27 tūkstančiais padid÷jęs individualių ir verslo klientų
skaičius. 2014 m. birželio pabaigoje AB DNB banko grup÷s finansin÷mis paslaugomis naudojosi 837 tūkstančiai klientų. Tai
taip pat tur÷jo teigiamos įtakos pajamų už suteiktas finansines paslaugas augimui.
Grup÷s turtas, palyginus su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, padid÷jo 4,2 proc. ir 2014 birželio 30 d. sudar÷ 12,3 mlrd. litų.
AB DNB banko grup÷s grynosios pajamos (grynosios palūkanų, paslaugų komisinių pajamos, grynasis pelnas (nuostolis) iš
operacijų vertybiniais popieriais ir išvestin÷mis finansin÷mis priemon÷mis, grynasis rezultatas iš operacijų užsienio valiuta ir kitos
pajamos) 2014 m. pirmą pusmetį sudar÷ 186,1 mln. litų. Didžiausią lyginamąjį svorį – 59,5 proc. – veiklos pajamose sudar÷
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grynosios palūkanų pajamos, kurios, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 5,6 proc. didesn÷s. Grynosios paslaugų ir
komisinių pajamos už klientams suteiktas paslaugas, palyginti su 2013 m. pirmu pusmečiu, padid÷jo 3,4 procento.
Grup÷s operacin÷s ir kitos išlaidos 2014 m. pirmą pusmetį sudar÷ 146,8 mln. litų. Palyginti su 2013 m. pirmuoju pusmečiu, jos
buvo 11,8 mln. litų mažesn÷s. Iki 2014 m. pabaigos operacin÷ms sąnaudoms įtakos tur÷s išlaidos, susijusios su Grup÷s
pasirengimu euro įvedimui Lietuvoje.
Augant ekonomikai ir maž÷jant klientų rizikai, Grup÷s specialieji atid÷jiniai 2014 m. pirmą pusmetį sudar÷ 1,3 mln. litų. 2013 m.
pirmą pusmetį specialiesiems atid÷jiniams buvo skirta 3,3 mln. litų.
Per pirmąjį 2014 m. pusmetį Bankas uždirbo 27,7 mln. litų grynojo pelno, o Grup÷s grynasis pelnas buvo 32,5 mln. litų. 2013 m.
pirmą pusmetį Banko grynasis pelnas buvo 25,5 mln. litų, o Grup÷s – 15,6 mln. litų.
2014 m. birželio 30 d. Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s grąža (ROE) buvo 4,5 proc., o išlaidų ir pajamų santykinis rodiklis (CIR) –
78,9 proc.
Metai

2011

2012

2013

2014 06 30

Grup÷

Bankas

Grup÷

Bankas

Grup÷

Bankas

Grup÷

Bankas

Akcininkų nuosavyb÷s grąža
(proc.)

6,8

7,5

6,0

6,5

3,2

4,0

4,5

3,8

Išlaidų ir pajamų santykis
(proc.)

53,6

52,9

67,4

66,4

85,7

84,9

78,9

80,0

Per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius AB DNB banko grup÷ tęs÷ numatytą skyrių tinklo optimizavimą. Įvertinus kiekvieno
skyriaus veiklos efektyvumą ir potencialą, jų skaičius buvo sumažintas iki 60-ies. Tuo pat metu Bankas toliau investavo į DNB
savitarnas, kuriose klientai gali ne tik išsigryninti, bet ir nemokamai įnešti grynųjų pinigų. Birželio pabaigoje veik÷ 42 DNB
savitarnos, 19 iš jų įrengtos visą parą veikiančiose erdv÷se. Numatyta iki metų pabaigos DNB savitarnos paslaugų tinklą
padidinti iki 56, visų pirma vietose ir vietov÷se, kur stebima didžiausia šių paslaugų paklausa. Tai atspindi DNB kryptį skatinti
naudotis šiuolaikin÷mis elektronin÷s bankininkyst÷s priemon÷mis tvarkant paprastus kasdienius finansinius reikalus, palaipsniui
visą darbuotojų d÷mesį skyriuose sutelkiant į klientų konsultacijas taupymo, paskolų ar kitais sud÷tingesniais klausimais.
2014 m. birželio pabaigoje Grup÷s klientai tomis pačiomis sąlygomis naudojosi didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu,
jungiančiu 550 DNB (197) ir SEB (353) bankų bankomatus 78-iuose šalies miestuose ir miesteliuose. Be to, individualūs ir
verslo klientai gal÷jo įnešti grynųjų pinigų į savo mok÷jimo kortel÷s sąskaitą ar išsigryninti jų daugiau nei 1 800 UAB „Perlo
Paslaugos“ terminalų. Nuo 2014 m. birželio m÷n. AB DNB banko klientai taip pat gali išsiimti grynųjų pinigų iš savo mok÷jimo
kortel÷s sąskaitos 80-tyje Lietuvos pašto skyrių ir 185-iuose „PayPost“ padaliniuose visoje Lietuvoje. Tai itin patogu klientams,
gyvenantiems ar dirbantiems vietov÷se, kur n÷ra Banko skyriaus ar bankomato, taip pat naudotis šia paslauga savaitgaliais ar
ne darbo valandomis.
Per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius AB DNB bankas išdav÷ 74,2 tūkst. naujų mok÷jimo kortelių privatiems ir verslo
klientams. Birželio pabaigoje bendras išleistų mok÷jimo kortelių skaičius padid÷jo iki 512,2 tūkstančio. Did÷jant aktyvių kortelių
vartotojų skaičiui ir atsiskaitymų sumai, bendra Banko mok÷jimo kortelių apyvarta, palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu,
išaugo 27 proc. iki 3,2 mlrd. litų.
Did÷jant mok÷jimo kortelių skaičiui, Bankas aktyviai pl÷tojo ir mok÷jimo kortelių aptarnavimo tinklą. 2014 m. AB DNB banko
mok÷jimo kortelių administravimo paslauga prad÷jo naudotis 297 nauji partneriai, buvo įrengti 647 terminalai. 2014 m. birželio
pabaigoje Banko valdomą mok÷jimo kortelių administravimo tinklą sudar÷ 3 768 mok÷jimo kortelių administravimo įrenginiai.
Tai l÷m÷, kad mok÷jimo kortelių administravimo paslaugų bendra apyvarta, palyginti su 2013 m. pirmuoju pusmečiu, išaugo 60
proc. iki 265 mln. litų.
Tobulinant internetin÷s bankininkyst÷s sistemos funkcionalumą ir patogumą, klientų, besinaudojančių AB DNB banko
internetin÷s bankininkyst÷s paslaugomis, skaičius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m., padid÷jo 11 proc. iki 631
tūkstančio. Per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius 97,5 proc. visų mok÷jimo pavedimų buvo atlikta naudojantis AB DNB
banko internetin÷s bankininkyst÷s sistema (94,1 proc. – 2013 m. pabaigoje).
Siekdamas nuolat išlaikyti aukštą klientų aptarnavimo kokybę, Bankas vykd÷ įvairius klientų pasitenkinimo tyrimus, apimančius
visus svarbiausius kliento ir Banko bendradarbiavimo aspektus. Susisteminta informacija padeda identifikuoti Banko stiprybes ir
nustatyti prioritetinius veiksmus tolesniam tobul÷jimui, užtikrinant teigiamą klientų patirtį bei aukštą teikiamų paslaugų ir
aptarnavimo kokybę. Šių veiksmų d÷ka, metų pradžioje paskelbti rinkos tyrimų bendrov÷s „Dive Lietuva“ Lietuvos bankų klientų
aptarnavimo kokyb÷s tyrimo rezultatai parod÷, kad AB DNB bankas penktus metus iš eil÷s buvo viena iš geriausiai klientus
aptarnaujančių institucijų šalies finansų rinkoje.
Ilgalaikius santykius su klientais vertinantis AB DNB bankas vykd÷ visus savo įsipareigojimus socialiniams partneriams, taip pat
ir dvyliktus metus remiamai Lietuvos nacionalinei vyrų krepšinio rinktinei, taip pabr÷ždamas, kad yra patikimas ne tik verslo, bet
ir visuomen÷s gyvenimo partneris.
2014 m. birželį Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų renginyje, kurį organizuoja LR Socialin÷s apsaugos ir darbo, Ūkio
bei Aplinkos ministerijos įvertindamos socialiai atsakingiausias šalies verslo įmones, AB DNB bankas peln÷ pripažinimą už
atstovaujamą požiūrį, kad sveiko gyvenimo būdo filosofija yra tapati sveiko finansinio gyvenimo būdo filosofijai, ir sveikatingumo
skatinimą Vilniaus mieste.
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Mažmenin÷ bankininkyst÷
Nuosekliai siekdamas, kad kuo daugiau klientų rinktųsi DNB savo pagrindiniu banku ir aktyviai naudotųsi įvairiomis Grup÷s
paslaugomis, Bankas daug d÷mesio skyr÷ individualių klientų aptarnavimo kokybei, kultūrai bei segmentų strategijos
įgyvendinimui. Tai leido lanksčiau reaguoti į klientų poreikius, toliau gerinant jų patirtį, taip pat didinti Banko vardo bei teikiamų
paslaugų žinomumą. D÷l šio aktyvaus darbo individualių AB DNB banko grup÷s klientų skaičius, palyginti su tuo pačiu 2013 m.
laikotarpiu, padid÷jo 26 tūkst. iki 771 tūkstančio.
Laikydamasis atsakingo skolinimo nuostatų, Bankas teik÷ paskolas pagal būsto kredito programą „Pirmi namai“, kuri klientams
suteikia galimybę ne tik be papildomo mokesčio Bankui grąžinti dalį ar visą paskolą prieš sutartyje numatytą terminą, bet ir
atid÷ti kredito įmokos mok÷jimą. Be to, nuo vasario 17 dienos Bankas naujoms būsto paskoloms su kintamomis palūkanomis
prad÷jo taikyti aiškiau rinkos situaciją ir individualias kliento finansines aplinkybes atspindinčią kainodarą. D÷l konkurencingų
būsto kreditų sąlygų, per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius Bankas buvo viena daugiausiai naujų būsto paskolų gyventojams
suteikusių institucijų šalies finansų rinkoje.
Ger÷jant gyventojų ekonominiams lūkesčiams, o tuo pačiu ir vartojimui, pirmąjį šių metų pusmetį AB DNB bankas pasiūl÷ savo
klientams vartojimo paskolas ypač palankiomis sąlygomis.
Įgyvendindamas segmentų strategiją, pirmąjį 2014 m. pusmetį Bankas pareng÷ specialų finansinių paslaugų planą gydytojams
ir odontologams, kuris orientuotas į svarbiausius jų poreikius – kasdienes operacijas ir ilgalaikį kreditavimą.
Bankas toliau didino jaunimui naudingų paslaugų įvairovę – pirmąjį 2014 m. ketvirtį išleido naująją DNB jaunimo kortelę VISA
ELECTRON UP. Ši kortel÷ papild÷ AB DNB banko savarankišką gyvenimą pradedantiesiems skirtą programą UP, kuria
siekiama ne tik sudaryti galimybę jaunimui racionaliai tvarkyti finansinius reikalus, bet ir pad÷ti jiems renkantis profesinį kelią.
Tod÷l pirmąjį metų pusmetį Bankas tęs÷ edukacinius projektus: moksleiviams – verslumą skatinančią iniciatyvą LIFTAS, o
savarankišką gyvenimą prad÷jusiam jaunimui – „Pakilimo takas tavo karjerai“.
Atsižvelgdamas į klientų poreikį naudotis bankin÷mis paslaugomis jiems patogiu metu, pirmąjį 2014 m. pusmetį Bankas
prad÷jo teikti daugiau paslaugų telefonu ir internetu. Nuo šiol verslo klientai gali telefonu užsisakyti mok÷jimo korteles,
paslaugų verslui rinkinį BizKit ir darbo užmokesčio pervedimo paslaugą. Gyventojai telefonu gali sudaryti terminuotojo ind÷lio
sutartį, įsigyti mok÷jimo kortelę, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, sudaryti tiesioginio debeto, periodinių mok÷jimų bei SMS
paslaugų sutartis. Be to, Banko klientai gali internetu pateikti paraiškas lizingo ir vartojimo paskoloms gauti. Daugeliui klientų
renkantis savitarną pigesn÷ms kasdien÷ms paslaugoms, skyrių darbuotojai gali daugiau laiko skirti konsultacijoms taupymo,
paskolų ar kitais sud÷tingesniais finansiniais klausimais.
AB DNB bankas tęs÷ bendradarbiavimą su ERGO Life Insurance SE, UAB DK PZU Lietuva bendrov÷mis. Aktyviai pristatant
klientams draudimo paslaugų naudą, per 2014 m. pirmąjį pusmetį gyvyb÷s draudimą pasirinko 29 proc. naujų būsto paskolos
gav÷jų. Nauji būsto paskolos gav÷jai taip pat tur÷jo galimybę pasirinkti ir turto draudimą. Virš 80 proc. naujų greitųjų vartojimo
kreditų gav÷jų Banke apsidraud÷ gyvyb÷s draudimu. Apie 38 proc. mok÷jimo kortelių savininkų taip pat pasinaudojo galimybe
jas apdrausti.
Verslo bankininkyst÷
Puosel÷dama ilgalaikius dalykiškus santykius su klientais ir skirdama daug d÷mesio geriausiai jų poreikius atitinkantiems
sprendimams bei aptarnavimo kokybei, 2014 m. pirmąjį pusmetį Grup÷ įtvirtino savo poziciją verslo bankininkyst÷s rinkoje. Į
kliento poreikius orientuotas verslo modelis l÷m÷, kad nauji ir s÷kmingai rinkoje dirbantys verslo subjektai rinkosi DNB savo
pagrindiniu banku. 2014 m. birželio pabaigoje Bankas teik÷ paslaugas 65,7 tūkst. ūkio subjektams.
Kiek sumaž÷jusi geopolitin÷ įtampa ir itin palankios sąlygos skolintis teigiamai veik÷ šalies verslo ekonominius lūkesčius.
Antrąjį metų ketvirtį didesnis aktyvumas pasijuto verslo kreditų rinkoje, ypač energetikos, prekybos ir paslaugų bei žem÷s ūkio
produkcijos supirkimo sektoriuose. To pasekoje Banko paskolų portfelis juridiniams asmenims, palyginti su tuo pačiu 2013 m.
laikotarpiu, padid÷jo 3,4 proc. iki 5,32 mlrd. litų. Labiausiai augo žem÷s ūkio, statybos, nuomos ir verslo veiklos šakų paskolų
portfelis, maž÷jo elektros, dujų ir vandens tiekimo bei nekilnojamojo turto operacijų paskolų apimtys.
Siekiant dar labiau sustiprinti aptarnavimo profesionalumą ir kokybę, pirmąjį 2014 m. pusmetį kiekvienam stambaus verslo
klientui buvo sutelktos geriausiai jo poreikius atitinkančios specialistų grup÷s bei patvirtintos bendros darbo su stambiais verslo
klientais Baltijos šalyse gair÷s. Naudingi pasiūlymai buvo teikiami ne tik įmon÷ms, bet ir jų darbuotojams.
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
asmenys, ketinantys steigti savo verslą, nes ji pasižymi nuosekliu požiūriu į verslo kūrimo procesą ir apima visus svarbiausius
naujos įmon÷s kūrimo ir pl÷tros etapus – pradedant verslo id÷jos įvertinimu, proceso planavimu, įmon÷s steigimu ir baigiant
jauno verslo įsitvirtinimu rinkoje. Pirmiesiems veiklos metams jaunam verslui suteikiama paslaugų programa „Vitaminai startui“,
galimyb÷ atsidaryti kaupiamąją sąskaitą elektroniniu būdu ir kiekvienai įmonei priskirtas asmeninis vadybininkas l÷m÷, kad 33,1
proc. per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius Lietuvoje įsteigtų naujų įmonių savo finansiniu partneriu pasirinko AB DNB
banką.
Žem÷s ūkio ir maisto perdirbimo sektorius ataskaitiniu laikotarpiu ir toliau išliko viena iš svarbiausių AB DNB banko strateginių
veiklos krypčių. Bankas teik÷ finansavimą ūkininkams ir žem÷s ūkio bendrov÷ms apyvartin÷ms l÷šoms bei investicijoms, tęs÷
bendradarbiavimą su UAB Žem÷s ūkio paskolų garantijos fondu, teikiamus kreditus užtikrindamas šios valstybin÷s institucijos
garantija. Įvertinęs ūkininkų poreikius, kreditus apyvartiniam kapitalui finansuoti AB DNB bankas teikia augalininkyst÷s,
gyvulininkyst÷s, pienininkyst÷s bei kitiems ūkiams. Tod÷l 2014 m. pirmąjį pusmetį žemdirbiai ir toliau gal÷jo greitai ir itin
palankiomis sąlygomis pasiskolinti kurui, pašarams ar kitoms ūkio reikm÷ms be turto įkeitimo rūpesčių. Bankas taip pat tęs÷
bendradarbiavimą su partneriais, prekiaujančiais žem÷s ūkio sektoriaus veiklai būtinais reikmenimis, sudarydamas žymiai
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palankesnes finansavimo sąlygas ūkininkams, žem÷s ūkio bendrov÷ms bei įmon÷ms. Didžiausias šių programų privalumas –
žemdirbiai užsitikrina išskirtines finansavimo sąlygas būtinoms priemon÷ms veiklai pl÷toti.
Bankas tęs÷ bendradarbiavimą su UAB Investicijų ir verslo garantijos ir savo klientams teik÷ paskolas su šios valstybin÷s institucijos
garantija.
Investicin÷ bankininkyst÷
AB DNB banko 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.
2014 m. pirmąjį pusmetį pagrindiniais investicin÷s bankininkyst÷s pajamų šaltiniais buvo prekyba valiuta, tarpininkavimas
prekiaujant vertybiniais popieriais ir komisin÷s pajamos iš tarpininkavimo finansinių priemonių prekyboje DNB Trade™
platformoje. Banko prekybos valiuta apyvarta viršijo 6,8 mlrd. litų, o pajamos sudar÷ 5,2 mln. litų.
Grup÷s prekybos vertybiniais popieriais apyvarta viršijo 6,2 mlrd. litų, o pajamos iš šios veiklos 2014 m. pirmąjį pusmetį sudar÷
5,4 mln. litų.
Tarpininkavimo prekiaujant valiutomis, akcijomis, sandoriais d÷l kainų skirtumo (CFDs), pasirinkimo (angl. options) ir ateities
sandoriais (angl. futures) DNB Trade™ platformoje apyvarta buvo 14,9 mlrd. litų, o pajamos sudar÷ 1,0 mln. litų.

13. INFORMACIJA APIE PATRONUOJAMAS ĮMONES
2013 m. birželio 30 d. AB DNB bankui priklaus÷ šios bendrov÷s: UAB DNB investicijų valdymas, AB DNB lizingas, UAB DNB
būstas, UAB Industrius, UAB Intractus bei jos patronuojama 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

investicija@dnb.lt

Interneto svetain÷s adresas
Leidimo verstis valdymo įmon÷s veikla numeris

www.dnb.lt
VĮK –003

AB DNB banko patronuojama bendrov÷ UAB DNB investicijų valdymas specializuojasi pensijų bei investicinių fondų valdyme.
Tai trečia pagal valdomo turto apimtį investicijų valdymo įmon÷ Lietuvoje.
UAB DNB investicijų valdymas valdo tris II pakopos fondus, tris III pakopos pensijų fondus ir du investicinius fondus.
2014 m. birželio 30 d. UAB DNB investicijų valdymo valdomas turtas sudar÷ 649,3 mln. litų. Palyginti su 2013 m. pabaiga jis
padid÷jo 8,6 proc. arba 51,6 mln. litų.
Valdomų fondų veiklos rezultatai per šešis 2014 m. m÷nesius:

Fondas

Akcijų dalis %

Lyginamojo
Faktinis prieaugis
indekso pokytis nuo
nuo metų pradžios
metų pradžios

Antros pakopos pensijų fondai
DNB pensija 1

Vyriausybių skolos VP

2,39%

4,16%

DNB pensija 2

Akcijos iki 25%

3,19%

4,49%

DNB pensija 3

Akcijos iki 50%

3,89%

4,80%
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Trečios pakopos pensijų fondai
DNB papildoma konservatyvi pensija

Akcijos 0%

1,36%

4,16%

DNB papildoma pensija

Akcijos iki 50%

3,75%

4,80%

DNB papildoma pensija 100

Akcijos iki 100%

4,84%

5,63%

Trumpi skolos VP ir ind÷liai

0,18%

0,15%

Akcijų fondai

5,23%

5,63%

Investiciniai fondai
DNB likvidumo fondas
DNB akcijų fondų fondas
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 patronuojama bendrov÷ AB DNB lizingas teikia išperkamosios nuomos paslaugas finansuojant transporto priemonių,
žem÷s ūkio technikos, įrangos ir nekilnojamojo turto įsigijimą. AB DNB lizingo 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 lizingo įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklauso AB DNB bankui.
2014 m. birželio 30 d. bendras AB DNB lizingo portfelis sudar÷ 431,8 mln. litų. Jis padid÷jo 19,97 proc., palyginti su tuo pačiu
2013 m. laikotarpiu. Individualių klientų lizingo portfelis išaugo 23,6 proc. iki 45,5 mln. litų. Juridinių asmenų lizingo portfelis,
palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, padid÷jo 12,9 proc. iki 386,3 mln. litų.
Savo darbe AB DNB lizingas ir toliau daugiausia d÷mesio skiria klientų aptarnavimo kokybei geriniti, pardavimams didiniti,
kreditavimo rizikai valdyti bei lizingo portfelio kokybei.
UAB DNB būstas
Pavadinimas

UAB DNB būstas

Teisin÷ forma

Uždaroji akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data

2007 m. sausio 10 d. Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras

Įmon÷s kodas

300631876

Registruotos buvein÷s adresas

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

Faktin÷s buvein÷s adresas

Švitrigailos 11M, 03228 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris

(8 5) 249 9277

Fakso numeris

(8 5) 249 9276

Elektroninio pašto adresas

info@dnbbustas.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnbbustas.lt

Banko patronuojama bendrov÷ UAB DNB būstas teikia tarpininkavimo paslaugas nekilnojamojo turto rinkoje. Bendrov÷ taip pat
parduoda frančizę asmenims, vykdantiems individualią veiklą. 2014 m. birželio 30 d. 75,47 proc. įregistruoto 1 378 000 litų
UAB DNB būsto įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklaus÷ AB DNB bankui, o 24,53 proc. – Banko dukterinei bendrovei AB
DNB lizingas.
2014 m. birželio 30 d., UAB DNB būstas ir jos atstovai vykd÷ veiklą Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje, Šiauliuose, Panev÷žyje,
Palangoje, Mažeikių rajone. Pagal frančiz÷s sutartis UAB DNB būsto vardu paslaugas teik÷ viena nekilnojamojo turto
tarpininkavimo įmon÷ ir 48 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.
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2014 m. pirmąjį pusmetį UAB DNB būstas uždirbo 334 tūkst. litų grynojo pelno, palyginti su 233 tūkst. litų tuo pačiu 2013 m.
laikotarpiu. Per šį laikotarpį UAB DNB būsto brokeriai tarpininkavo parduodant ir perkant nekilnojamąjį turtą, kurio bendra vert÷
sudar÷ 53 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 patronuojamos bendrov÷s UAB Intractus veiklos sritis yra efektyvus Grup÷s nekilnojamojo turto valdymas, t. y. jo
įsigijimas, nuoma, pardavimas bei jo vystymo planavimas. 2014 m. birželio 30 d. 100 proc. įregistruoto 117 036 100 litų UAB
Intractus įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklaus÷ AB DNB bankui.
Bendra UAB Intractus nuosavyb÷s teise valdomo nekilnojamojo turto vert÷ 2014 m. birželio 30 d. buvo 205 mln. litų. Jį sudar÷
žem÷s sklypai, patalpos ir pastatai.
UAB Intractus vald÷ 100 proc. UAB G÷luž÷s projektų akcijų. Ši bendrov÷ administruoja vieną nekilnojamojo turto objektą. UAB
G÷luž÷s projektai įstatinis kapitalas yra 24,9 mln. litų.
2014 m. birželio 30 d. UAB Intractus taip pat vald÷ 0,1 proc. Banko patronuojamos 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 AB DNB banko patronuojama bendrov÷, vykdanti veiklą, susijusią su Grup÷s nekilnojamojo turto, kurio
ateityje nenumatoma pl÷toti, valdymu. UAB Industrius įstatinis kapitalas 2014 m. birželio 30 d. sudar÷ 40 249 000 litų UAB
Industrius įstatinio kapitalo nuosavyb÷s teise priklaus÷ AB DNB bankui (99,9 proc.) ir UAB Intractus (0,1 proc.).
2014 m. birželio 30 d. UAB Industrius nuosavyb÷s teise valdomo nekilnojamojo turto vert÷ sudar÷ 54 mln. litų. Šį nekilnojamąjį
turtą sudar÷ žem÷s sklypai, patalpos ir pastatai.
14. RIZIKŲ VALDYMAS IR VIDAUS KONTROLö
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.
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Grup÷ identifikuoja, vertina, prisiima ir valdo rizikas arba rizikų grupes, su kuriomis susiduria savo veikloje. Abejotinais atvejais
Grup÷ vadovaujasi atsargumo, konservatyvumo ir apdairumo principais. Rizikos valdymo AB DNB banko grup÷je tikslas –
konservatyviai valdant rizikas užtikrinti priimtiną pelningumą ir nuosavyb÷s grąžą. 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. Rizikos valdymas grindžiamas geriausia praktika ir yra organizuojamas taip, kad būtų
išvengta interesų konflikto. 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
2013 m. finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitos skirsnyje „Finansinių rizikų valdymas“. Per ataskaitinį laikotarpį rizikų valdymo
principai reikšmingai nesikeit÷. Rizikų valdymo procesai yra nuolat tobulinami, remiantis geriausia patronuojančio banko DNB
Bank ASA taikoma praktika.
Laikydamasis tinkamos rizikų valdymo politikos bei teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų, Bankas vykdo visus Lietuvos banko
nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Informacija apie Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą:

Rodiklio pavadinimas

2014 m. birželio 30 d. (proc.)
Bankas

Likvidumo

41,84

Kapitalo pakankamumo

16,45

Maksimalios paskolos vienam skolininkui (< = 25 proc.)

11,49

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

12,35

Grup÷je 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, Rizikos modelių ir portfelio analiz÷s bei Rinkų ir iždo palaikymo ir
kontrol÷s departamentai. Atitikties funkciją vykdo Atitikties, o vidaus audito funkciją – Vidaus audito departamentai. Kiekviena
kontrol÷s funkcija teikia periodines ataskaitas Banko vadovybei ir akcininkui DNB Bank ASA.
15. SKOLINIMOSI REITINGAI
Norvegijos DNB Bank ASA tapus vieninteliu Banko akcininku, nuspręsta, kad Bankas savo veikloje vadovausis
patronuojančiam bankui suteiktais skolinimosi reitingais. Atskiri reitingai AB DNB bankui 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“ – „Reitingai“.
16. PLöTROS STRATEGIJA IR PLANAI
Pirmąjį 2014 m. pusmetį AB DNB bankas tęs÷ 2012 m. patvirtintos trejų metų trukm÷s strategijos „Kuriame ateitį“
įgyvendinimą. Ši strategija galioja visiems Baltijos šalyse veikiantiems DNB grup÷s bankams. Ji pagrįsta DNB grup÷s vizija ir
vertyb÷mis ir akcentuoja į klientus orientuotą verslo modelį. Tai reiškia, kad AB DNB bankas daug d÷mesio skiria prid÷tin÷s
vert÷s klientams, darbuotojams, akcininkams ir visuomenei kūrimui ir orientuojasi ne tik į finansinių paslaugų ar produktų
įvairovę bei rinkos dalies didinimą.
AB DNB bankas siekia būti patogiai pasiekiamas ir greitai bei lanksčiai paslaugas klientams teikiantis bankas, siūlantis
konkurencingas kainas, patrauklius produktus, reaguojantis į klientų poreikius ir užtikrinantis veiklos skaidrumą. Tokiu būdu yra
siekiama užtikrinti subalansuotą klientų portfelių augimą ir didesnį siūlomų produktų bei paslaugų prieinamumą rinkoje.
Strategija taip pat numato, kad Bankas nuolat daug d÷mesio skiria paskolų portfelio kokybei geriniti, veiklos efektyvumui didiniti
ir darbuotojų kompetencijoms nuolat lavinti. Būdamas DNB grup÷s narys, Bankas ketina ir toliau savo darbe naudoti visą
organizacijos sukauptą kompetenciją ir sukurtus produktus.
Veiklos strategija taip pat numato, kad AB DNB bankas sieks prisid÷ti prie finansų rinkos tobulinimo, atstovaudamas aiškiai
pozicijai bankiniais ir ekonominiais klausimais, laikysis atsakingos bankininkyst÷s, verslo etikos ir kitų pamatinių bankininkyst÷s
principų. Lietuvos visuomen÷s gyvenime Bankas saugos savo kaip skaidrios ir socialiai atsakingos finansų institucijos statusą.
AB DNB banko strategijoje numatytas visuomen÷s švietimas finansų ir bankininkyst÷s klausimais, ypatingą d÷mesį skiriant
bendradarbiavimui su jaunimo organizacijomis.

13 puslapis iš 41

AB DNB bankas
2014 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS.

17. INVESTICIJOS
2014 pirmojo pusmečio Grup÷s investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą aprašytos tarpin÷s sutrumpintos finansin÷s
informacijos 6 ir 7 pastabose.
18. EMITENTO VALDYMO STRUKTŪRA
AB DNB banko organizacin÷ valdymo struktūra 2014-06-09
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Atlyginimų komitetas
Pirmininkas S.Dindait÷-Kairien÷

Audito komitetas
Pirmininkas T. Samuelsen

Taryba
Valdyba
Valdybos pirmininkas B. Lund
Valdybos pirmininko pavaduotojas R. Abazorius
Valdybos narys A.B. Prestholdt
Valdybos narys V. Barevičiūt÷
Valdybos narys dr. Š. Nedzinskas
Valdybos narys P.Weidemann

Vidaus audito departamentas

Rizikų valdymo komitetas
Pirmininkas A.B. Prestholdt
Kredito komitetas
Pirmininkas A.B.Prestholdt

Prezidentas B. Lund

Verslo bankininkyst÷s tarnyba

Verslo palaikymo
departamentas

Prezidento pavaduotojas /
Mažmenin÷s bankininkyst÷s
tarnyba
Dr. Š. Nedzinskas

Prezidento pavaduotojas /
Personalo tarnyba
P.Weidemann

Rinkų tarnyba
A. Načajus

Verslo pl÷tros tarnyba
T.Sudnius
L÷šų valdymo ir taupymo
produktų pl÷tros
departamentas

Personalo aptarnavimo
departamentas

Rinkų departamentas
Vilniaus verslo regionas *

Gamybos ir statybos verslo
departamentas

Kauno verslo regionas *

Prekybos ir paslaugų verslo
departamentas

Klaip÷dos verslo regionas *

Maisto pramon÷s ir
energetikos verslo
departamentas

Panev÷žio verslo regionas *

Personalo verslo
partnerių
departamentas

Ekonominių tyrimų
departamentas

Kreditavimo produktų
pl÷tros departamentas

Prezidento pavaduotoja / Rizikų
tarnyba
A.B.Prestholdt
Operacin÷s rizikos
departamentas

Prezidento pavaduotojas /
Finansų tarnyba
R. Abazorius

Apskaitos departamentas

Kredito valdymo
departamentas

Kontrol÷s departamentas

Rizikos modelių ir portfelio
analiz÷s departamentas

Iždo departamentas

Prezidento pavaduotoja / IT ir
Operacijų tarnyba
V. Barevičiūt÷
IT pl÷tros ir priežiūros
departamentas

IT operacijų paslaugų
departamentas

Mok÷jimo kortelių pl÷tros
departamentas
Rinkų ir Iždo palaikymo ir
kontrol÷s departamentas

IT verslo partneryst÷s ir
poreikių departamentas

Specialiųjų aktyvų
departamentas
Rinkodaros ir komunikacijos
departamentas

Pardavimo valdymo
departamentas

Atitikties departamentas

Pirkimo ir administravimo
departamentas

Teis÷s departamentas
Mok÷jimo paslaugų valdymo
departamentas

Verslo pokyčių
departamentas

Kontaktų centras

PB projekto valdymo
padalinys

Kokyb÷s, procesų tobulinimo
ir palaikymo departamentas

Valdymo palaikymo
departamentas
Grup÷s atskaitomyb÷s
departamentas

Bankinių paslaugų
departamentas

Prevencijos departamentas

Lizingo departamentas

Paskolų restruktūrizavimo
departamentas
TARNYBA, PADALINYS
UAB DNB Lizingas
Dr. Š.Nedzinskas

UAB DNB Būstas
A.Gudanavičius

DEPARTAMENTAS,KONTAKTŲ
CENTRAS, REGIONAS
PADALINYS

SKYRIUS

Pavaldumo linija tarp darbdavio ir darbuotojo
Atskaitomyb÷s linija

UAB DNB Investicijų Valdymas
Š.Ruzgys

Specialiosios paskirties įmon÷
UAB „Intractus“
P.Skisaker

* Verslo regionų vidin÷ struktūra tvirtinama atskirai

Šio pranešimo rengimo metu jokie reikšmingi Emitento valdymo struktūros pokyčiai nebuvo planuojami.
19. EMITENTO VALDYMAS
Emitento įstatai numato, kad Emitento 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
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kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų
steb÷tojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame 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 renka steb÷tojų taryba 4 metams. 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 nei 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;
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÷ nei 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo,
nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ nei 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos
(skaičiuojama bendra sandorių suma);
sprendimus d÷l kitų asmenų prievolių, kurių suma didesn÷ nei 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar
garantavimo;
sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę nei 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.
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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 bei 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 kasdienę 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 bei arbitraže;
išduoda ir atšaukia įgaliojimus atstovauti Bankui bei prokūroms;
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.
20. STEBöTOJŲ TARYBA
AB DNB banko įstatai numato, kad Banko steb÷tojų tarybą sudaro penki nariai. 2014 m. birželio 30 d. steb÷tojų taryboje dirbo
keturi nariai.
2014 m. kovo 24 d. Banko vienintelio akcininko sprendimu steb÷tojų tarybos nariai buvo perrinkti naujai ketverių metų
kadencijai iki 2018 m. kovo m÷n.
Per 2014 m. pirmąjį pusmetį įvyko trys AB DNB banko steb÷tojų tarybos pos÷džiai. Visi steb÷tojų tarybos nariai dalyvavo ne
mažiau kaip pus÷je pos÷džių.
Duomenys apie kiekvieno Banko steb÷tojų tarybos nario pareigas, kadencijos pradžią ir pabaigą, išsilavinimą ir reikšmingą
valdymo kompetenciją ir patirtį:

Vardas, pavard÷

Terje Turnes

Tony Samuelsen

Pareigos

Tarybos
pirmininkas

Tarybos
narys

Informacija apie kadencijos
pradžią ir pabaigą
Pradžia
Pabaiga

2014 03 24

2014 03 24

2018 03 24

2018 03 24

Išsilavinimas
Tronheimo aukštoji
ekonomikos
mokykla,
ekonomikos ir
administravimo
diplomas.
Norvegijos aukštoji
rinkodaros mokykla,
rinkodaros diplomas.
Norvegijos aukštoji
ekonomikos ir verslo
administravimo
mokykla, verslo
magistras.

Norvegijos
ekonomikos ir verslo
admi-nistravimo
mokykla,
ekonomikos ir verslo
administravimo
diplomas.

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

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).

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).
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Eline Skramstad

Tarybos
nar÷

2014 03 24

2018 03 24

Norvegijos Mokslų ir
technikos
universitetas,
magistr÷.

Leif Rene Hansen

Tarybos
narys

2014 03 24

2018 03 24

Aukštosios prekybos
mokyklos Koldingo
padalinys,
atestuotas auditorius

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
(1994–2009), DNB
Lenkija, DNB Lietuva ir
DNB Latvija vidaus audito
komitetų narys (nuo
2009); DNB Lenkija
steb÷tojų tarybos narys
(nuo 2010).

21. VALDYBA
Banko įstatai numato, kad AB DNB banko valdybą sudaro septyni nariai. 2014 m. birželio 30 d. banko valdyboje dirbo šeši
nariai.
2014 m. kovo 24 d. valdybos nariai steb÷tojų tarybos pos÷dyje buvo perrinkti naujai ketverių metų kadencijai iki 2018 m. kovo
m÷n.; valdybos pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Ramūnas Abazorius. Šiose pareigose jis pakeit÷ dr. Vygintą Bubnį, kuris
nebepratęs÷ darbo Banke naujai kadencijai.
Duomenys apie kiekvieno Banko valdybos nario, pareigas, kadencijos pradžią ir pabaigą, išsilavinimą ir reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį:
Vardas,
pavard÷

Pareigos

Bjornar Lund

Valdybos
pirmininkas,
prezidentas

Ramūnas
Abazorius

Dr. Šarūnas
Nedzinskas

Valdybos
pirmininko
pavaduotojas,
prezidento
pavaduotojas

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

Informacija apie kadencijos
pradžią ir pabaigą
Pradžia
Pabaiga
2014 03 24

2014 03 24

2014 03 24

2018 03 24

2018 03 24

2018 03 24

Išsilavinimas

Informacija apie reikšmingą
valdymo kompetenciją ir
patirtį

Norvegijos vadybos
mokykla,
ekonomisto
diplomas.

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

Vilniaus
universitetas,
finansų magistras.

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).

Vilniaus
universitetas,
ekonomisto
diplomas;
Vytauto Didžiojo
universitetas,
vadybos ir verslo
administravimo
magistras.
Socialinių mokslų
daktaras

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 (2003–2004); AB
Lietuvos draudimas, valdybos
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Vaineta
Barevičiūt÷

Valdybos
nar÷,
prezidento
pavaduotoja

Anne Birgitte
Prestholdt

Valdybos
nar÷,
prezidento
pavaduotoja

Per
Weidemann

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2014 03 24

2014 03 24

2014 03 24

2018 03 24

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

2018 03 24

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

2018 03 24

Oslo verslo
mokykla, verslo
administravimo ir
rinkodaros
magistras.

narys, Verslo ir rizikos
departamento direktorius
(2004–2007); AB FMĮ Finasta,
direktorius, valdybos
pirmininkas (2007-2008); AB
DnB NORD bankas prezidento
patar÷jas (2008–2009),
valdybos narys (nuo 2009).
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).
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).
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.
Bjornar 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.
22. KOMITETAI
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:
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•
•
•
•
•
•

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.

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.

Per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius įvyko du Vidaus audito komiteto pos÷džiai.
Vidaus audito komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
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 rizikų valdymą bei kontrolę, optimizuoti Banko turto ir įsipareigojimų
struktūrą bei kapitalą atsižvelgiant į priimtinus rizikos parametrus bei pelningumą.
Rizikų valdymo komiteto 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.

Rizikų valdymo komitetą sudaro dešimt narių:
Pirminink÷
Pirminink÷s pavaduotojas

Anne Birgitte Prestholdt, Banko prezidento pavaduotoja
Ramūnas Abazorius, Banko prezidento pavaduotojas
Dr. Šarūnas Nedzinskas, Banko prezidento pavaduotojas
Dalius Darulis, Maisto pramon÷s ir energetikos verslo centro vadovas
Andrius Načajus, Rinkų tarnybos vadovas
Mantas Gikys, Iždo departamento vadovas
Michail Leontjev, Rinkų ir iždo palaikymo ir kontrol÷s skyriaus vadovas

Nariai

Šarūnas Vaineikis, Prevencijos departamento vadovas
Vaidas Žiedelis, Operacin÷s rizikos departamento vadovas
Vytautas Danta, Atitikties departamento vadovas

Per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius įvyko septyni Rizikų valdymo komiteto pos÷džiai.
Rizikų valdymo komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
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.
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Kredito komitetą sudaro:

Pirminink÷

Anne Birgitte Prestholdt, Banko prezidento pavaduotoja
Bjornar Lund, Banko prezidentas
Dr. Šarūnas Nedzinskas, Banko prezidento pavaduotojas
Atstovas iš Banko Kredito valdymo departamento

Nariai
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.
Per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius įvyko trisdešimt septyni Kredito komiteto pos÷džiai.
Kredito komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
Atlyginimų komitetas
Atlyginimų komiteto nuostatus ir sud÷tį tvirtina Banko steb÷tojų taryba.
Komitetas vertina kintamojo atlygio politiką ir praktiką, siekiant valdyti Banko prisiimamą riziką, kapitalą ir likvidumą. Taip pat
vertina ir teikia pasiūlymus d÷l Banko darbuotojų atlygio paketo sud÷ties, prižiūri už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę
atsakingų vadovaujančių darbuotojų kintamuosius atlygius bei rengia sprendimų d÷l kintamojo atlygio projektus, kuriuos,
pritarus Banko valdybai, priima steb÷tojų taryba. Rengiant šiuos sprendimus atsižvelgiama į Banko, akcininkų, investuotojų ir
kitų suinteresuotų dalyvių ilgalaikius interesus.
Atlyginimų komitetą sudaro penki nariai:

Atlyginimų komiteto pirminink÷

Sigut÷ Dindait÷-Kairien÷, Personalo aptarnavimo departamento vadov÷
Dalius Darulis, Maisto pramon÷s ir energetikos verslo departamento vadovas
Vytautas Jūras, Rizikos modelių ir portfelio analiz÷s departamento vadovas

Atlyginimų komiteto nariai
Lijana Žmoginait÷, Pardavimų valdymo departamento vadov÷
Vytautas Naruševičius, Kontrol÷s departamento vadovas
Atlyginimų komiteto nariai AB DNB banko akcijų neturi.
23. DARBUOTOJAI
Grup÷s personalo valdymo veikla yra nukreipta į darbuotojų įgūdžių, pad÷siančių įgyvendinti DNB vizijos – Vertę kuriantis
kliento aptarnavimo menas – ugdymą ir banko vertybių įtvirtinimą kasdieniame darbe aptarnaujant klientus bei
bendradarbiaujant su kolegomis.
2014 m. birželio 30 d. AB DNB banke dirbo 1 131 darbuotojai, o Grup÷je – 1 163 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius
Grup÷je pirmąjį 2014 m. pusmetį buvo 1 204.
Darbuotojų skaičius, palyginti su 2013 m. pabaiga, sumaž÷jo 7,3 procento. Pagrindin÷s priežastys, l÷musios darbuotojų
skaičiaus pokytį: naujų pažangių technologijų įdiegimas aptarnaujant klientus bei procesų ir klientų aptarnavimo tinklo
optimizavimas.

Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčiai
2011 12 31

2012 12 31

2013 12 31

2014 06 30

Banko darbuotojų skaičius

1 325

1 364

1 221

1 131

Grup÷s darbuotojų skaičius

1 353

1 395

1 252

1 163

Vidutinis Grup÷s m÷nesinis darbo
užmokestis Lt

3 995

4 220

4 370

4 390
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2014 m. birželio 30 d. darbuotojo vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis Grup÷je sudar÷ 4 390 litų. Pagal pagrindines
darbuotojų grupes vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis buvo pasiskirstęs taip: administracijos (be valdybos narių) – 9 020 litų;
specialistų – 3 610 litų; tarnautojų ir darbininkų – 2 590 litų.

Grup÷s darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes 2014 m. birželio 30 d.
Darbuotojų sud÷tis pagal išsilavinimą

Iš viso
darbuotojų
Administracija
Specialistai
Tarnautojai ir darbininkai
Iš viso

su aukštuoju

166
984
13
1 163

158
728
3
889

su spec. vid.
(aukštesniuoju)
5
120
4
129

su viduriniu
3
136
6
145

24. ATLYGIO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
AB DNB banko atlygio politika, taikoma ir Banko patronuojamoms įmon÷ms, atspindi Banko viziją bei vertybes ir yra suderinta
su vienintelio Banko akcininko – Norvegijos DNB Bank ASA – atlygio politika. Jos tikslas – nustatyti bendrą Banko darbuotojų
atlygio sistemą, kuri pad÷tų įgyvendinti numatytą veiklos strategiją, formuotų įmon÷s verslo kultūrą ir patvirtintų Banko, kaip
patrauklaus darbdavio, reputaciją. Siekiama, kad nuosekli ir skaidri atlygio sistema leistų tinkamai įvertinti kiekvieno darbuotojo
ind÷lį, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, skatintų tinkamą rizikos valdymą ir kontrolę, užkirstų kelią galimybei prisiimti pernelyg
didelę riziką ir pad÷tų išvengti interesų konfliktų.
AB DNB banko atlygio politika ir kintamo atlygio mok÷jimo principai pareigyb÷ms, darančioms įtaką banko prisiimamai rizikai
yra išsamiai atskleista 2013 metų metinio pranešimo 24 dalyje. Žemiau pateikiama informacija pagal 2014 m. birželio 30 d.
duomenis apie išmokas per pirmuosius šešis 2014 m. m÷nesius ir kintamą atlygį už 2013 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)

Vidutinis gav÷jų skaičius

943

586

7

208

420

2

30 435
31 586

2 500
3 506

1195
1204

Banko administracija
Riziką prisiimantys
darbuotojai
Darbuotojai
Iš viso:

Kintamosios atlygio dalies struktūra

AB DNB bankas

Kintamas atlygis
išmok÷tas
grynaisiais

Paskirtas atid÷tas
kintamasis atlygis
akcijomis

Nepaskirtas atid÷tas
kintamasis atlygis

293
210
2 420
2 923

293
210
80
583

-

Banko administracija
Riziką prisiimantys darbuotojai*
Darbuotojai
Iš viso:

Atid÷to kintamojo atlygio, paskirto finansiniais metais, išmok÷to ir patikslinto, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, suma
2014 m. tokios korekcijos nebuvo atliekamos.
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.
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Su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų sumos, paskirtos finansiniais metais, tokių išmokų gav÷jų skaičių ir
didžiausia suma, paskirta vienam asmeniui
AB DNB bankas

Gav÷jų skaičius
67

Išeitinių išmokų suma
(tūkst. Lt)
2 238

Didžiausia suma vienam
asmeniui (tūkst. Lt)
360

Banko darbuotojams pagal darbo sutartis n÷ra numatyta specialių išmokų nutraukiant darbo sutartis, išskyrus šiuo atvejus:
Trijų Banko valdybos narių – administracijos vadovo pavaduotojų darbo sutartyse yra numatyta sumok÷ti Darbuotojui išeitinę
pašalpą, kai darbuotojas palieka Banką ir Darbo sutartis pasibaigia ar nutraukiama bet kuriuo iš šių pagrindų: (a) Darbdavio
iniciatyva, kai n÷ra Darbuotojo kalt÷s( įskaitant atšaukimą iš pareigų); (b) kai baigiasi Valdybos kadencija; (c) kai Darbuotojas
atsisako dirbti pakeitus darbo sąlygas; (d) kai Darbuotojas pagal medicinin÷s ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą
negali dirbti pagal Darbo sutartį. Nutraukus darbo sutartį aukščiau pamin÷tais atvejais , darbuotojui išmokama jo vidutinio
m÷nesinio darbo užmokesčio dydžio išeitin÷ išmoka atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamą stažą (pagal Darbo Kodekso
140 str. 1 dalį). Darbdavys papildomai išmoka darbuotojui iki 3 vidutinių m÷nesinių atlyginimų dydžio išeitinę išmoką, bet visų
išeitinių išmokų suma negali viršyti 6 vidutinių m÷nesinių atlyginimų.
Valdybos nariams papildomos pensijos ar ankstyvo iš÷jimo į pensiją schemos Banke 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 per 2014 m. pirmą pusmetį nebuvo suteikta.
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 asmens duomenų apsaugos ir Banko paslapties reikalavimai.
Priskaičiuotos pinigų sumos
(tūkst. Lt)
Bendrai visiems Banko administracijos nariams ir vyriausiam finansininkui

1 723

Pagal darbo sutartį

1 391

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

332

Kiti mok÷jimai kartu su darbdavio socialinio draudimo įmokomis*

398

Vidutiniškai vienam Banko administracijos nariui ir vyriausiajam finansininkui

215

Pagal darbo sutartį

174

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

41

*Automobilio, gyvenamojo ploto nuoma, įsikūrimo, persikraustymo išmokos.
25. DIVIDENDAI
Per pastaruosius penkerius metus Emitentas n÷ra mok÷jęs dividendų.
26. 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.
27. 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.
28. TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI
Per ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 31 d., bendras teisminių (arbitražo) procesų skaičius,
kuriuose Bankas yra dalyvis (ieškovas, atsakovas, trečiasis asmuo), ženkliai nesikeit÷. 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 išleistomis obligacijomis, kurias ieškovai įsigijo iš Banko
pasiskolintomis l÷šomis. Pamin÷tina, kad per ataskaitinį laikotarpį Bankas buvo atsakovu 29 civilin÷se bylose, bendra
bylin÷jimosi suma sudar÷ apie 38,4 mln. litų. Kadangi d÷l nepalankių rinkos sąlygų obligacijos neuždirbo tik÷tino prieaugio, o
klientų prievol÷ sumok÷ti palūkanas už suteiktą paskolą išliko, klientai teigia, kad šios aplinkyb÷s jiems nebuvo tinkamai
atskleistos, t. y., kad Bankas teik÷ investicines paslaugas nesilaikydamas teis÷s aktų reikalavimų. Trys iš min÷tų bylų buvo
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išnagrin÷tos Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, kuris konstatavo, kad trūkumai Bankui teikiant klientams investicines
paslaugas, nebuvo pakankamai reikšmingi, kad klientai būtų iš esm÷s suklaidinti, tod÷l visų neigiamų padarinių už kilusius
investavimo nuostolius perk÷limas Bankui sandorį pripažįstant negaliojančiu n÷ra teis÷tas, pagrįstas ir teisingas sprendimas.
29. SOCIALIAI ATSAKINGA VEIKLA
Įgyvendindamas savo veiklos strategiją - kurti vertę klientams, darbuotojams, akcininkams ir visuomenei - 2014 m. pirmąjį
pusmetį AB DNB banko grup÷ aktyviai dalyvavo įgyvendinant svarbias socialines iniciatyvas. Grup÷ dalinosi savo kompetencija
bei įgūdžiais inicijuodama ar palaikydama vertę šalies visuomenei ar vietos bendruomenei kuriančius projektus.
2014 m. birželį Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų renginyje, kurį organizuoja LR Socialin÷s apsaugos ir darbo, Ūkio
bei Aplinkos ministerijos įvertindamos socialiai atsakingiausias šalies verslo įmones, AB DNB bankas peln÷ „Metų
sveikatingiausios įmon÷s“ pripažinimą už požiūrį, kad sveiko gyvenimo būdo filosofija yra tapati sveiko finansinio gyvenimo
būdo filosofijai, ir sveikatingumo skatinimą Vilniaus mieste.
Skatindamas racionalią elgseną finansų valdymo srityje, Bankas ragino reguliariai dalį savo pajamų skirti taupymui, kad tai
taptų sveiku įpročiu, kaip ir treniruot÷s besirengiant didžiajai b÷gimo šventei - Nike We run Vilnius / DNB pusmaratonis. Į šį
tarptautinį, daugelyje modernių pasaulio miestų vykstantį renginį, Vilniuje susirinko rekordiškai daug – net 7000 dalyvių.
Planuojama, kad renginys dar labiau augs ateinančiais metais, kartu populiarindamas sveikos gyvensenos ir finansin÷s
elgsenos kultūras.
Taip pat vyko ir kitos DNB sveiko gyvenimo būdo iniciatyvos: žiemą vilniečius džiugino DNB Kal÷dų čiuožykla ir ilgametes
tradicijas puosel÷jantys lygumų slidin÷jimo „Snaig÷s“ žygiai. DNB šiaurietiško ÷jimo klubas subūr÷ didelį būrį šio skandinaviško
sporto entuziastų. Bankui svarbu, kad prie šių aktyvių veiklų gali prisijungti visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio
pasirengimo.
Kaip įprasta, daug d÷mesio 2014 m. Bankas skyr÷ edukaciniams projektams. Pavasarį vyko tradicinis verslumo skatinimo
projektas jaunimui „LIFTAS“, kuriame dalyvavo 70 Lietuvos mokyklų. Antrus metus iš eil÷s buvo surengtas „DNB pakilimo
takas“, kur, siekiant pad÷ti jaunimui sklandžiai įsitraukti į darbo rinką, juos konsultavo profesionalūs personalo valdymo
specialistai.
Bankas, vertindamas mokslo ir inovacijų reikšmę, 2014 m. jau vienuoliktą kartą steig÷ 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.
Bankas, skatindamas ateitį kuriančius projektus, ragino nepamiršti ir savo istorijos - 2014 m. Bankas išpl÷tojo pernai inicijuotą
projektą Vilniuje „V-16 - ekskursijų diena“, skirtą Lietuvos nepriklausomyb÷s šventei. Šis projektas sulauk÷ didelio visuomen÷s
palaikymo ir įsitraukimo.
Taip pat tradiciškai Bankas remia žurnalo „Veidas“ organizuojamą „Metų valdininko“ konkursą, kadangi tvirtai tikime, kad
valstyb÷s administravimo kultūra yra raktas į šalies gerovę.
Pabr÷ždamas ilgalaik÷s partneryst÷s svarbą, Bankas jau 12 metų yra Lietuvos krepšinio federacijos partneris. Lietuvos vyrų
krepšinio rinktin÷s r÷mimas yra pagrindinis Banko profesionalaus sporto r÷mimo projektas. Ši banko r÷mimo ir jo aktyvavimo
iniciatyva tarptautiniame „Baltic PR Awards 2013“ konkurse buvo pripažinta geriausia Baltijos šalyse.
Bankas remia vietin÷ms bendruomen÷ms svarbias iniciatyvas prisid÷damas prie kiekvieno miesto bei miestelio bendruomen÷s
gyvenimo ir juose vykstančių kultūrinių renginių. Didžiausi jų - Kauno operet÷s ir Klaip÷dos Pilies džiazo festivaliai .
AB DNB banko prezidentas

Bjornar Lund
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AB DNB bankas
2014 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS.

1 PRIEDAS
Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindin÷s charakteristikos
2014 m. birželio 30 d. į viešąją vertybinių popierių apyvartą AB DNB bankas buvo išleidęs šiuos skolos vertybinius popierius:

VP pavadinimas
(ISIN kodas)
Fiksuotųjų palūkanų obligacijų emisija Nr.
5/2015 (LT0000405052)
Su Šiaur÷s Europos įmonių akcijomis susietų
obligacijų emisija Nr. 2 (LT0000431363)

VP skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis (proc.)

Išpirkimo
terminas

150 000

100 (LTL)

100,00 (LTL)

15 000 000 (LTL)

5.00

2015-05-07

56 427

Su vertybinių popierių ir prekių indeksais susietos obligacijos
Priklauso nuo
100 (LTL)
100,00 (LTL)
5 642 700 (LTL)
indekso
pokyčio

2014-10-25

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka
Nominali
vert÷

2014 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)

Nominali
vert÷ +/prieaugis

24 puslapis iš 41

10 000

-

AB DNB bankas
TARPINö SUTRUMPINTA FINANSINö INFORMACIJA
2014 M. BIRŽELIO 30 D.(
(Visi skaičiai pateikti tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

GRUPöS IR BANKO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Pastabos
Palūkanų pajamos
Palūkanų išlaidos

Grup÷
2014 m.
2013 m.
II ketvirtis
II ketvirtis
73 026
70,718
(16 703)
(18,587)

Bankas
2014 m.
2013 m.
II ketvirtis
II ketvirtis
71 256
69 146
(16 703)
(18 587)

Grup÷
2014 m.
birželio 30 d.
143 959
(33 128)

2013 m.
birželio 30 d.
143 368
(38 448)

Bankas
2014 m.
2013 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
140 579
139 984
(33 127)
(38 447)

Grynosios palūkanų pajamos

56 323

52 131

54 553

50 559

110 831

104 920

107 452

101 537

Paslaugų ir komisinių pajamos

31 452

30 385

31 174

30 462

61 104

56 668

60 624

56 635

Paslaugų ir komisinių išlaidos
Grynosios palūkanų, paslaugų ir
komisinių pajamos
Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais
popieriais ir išvestin÷mis finansin÷mis
priemon÷mis
Grynasis rezultatas iš operacijų užsienio
valiuta

(7 975)

(6 231)

(7 800)

(6 061)

(14 334)

(11 422)

(13 953)

(11 217)

79 800

76 285

77 927

74 960

157 601

150 166

154 123

146 955

4 601

(4 887)

4 583

(6 194)

11 203

(1 877)

11 175

927

5 711

12 577

5 707

13 955

6 280

15 704

6 277

15 638

(3 752)
6 318
(24 218)

2 068
6 841
(27 877)

(4 207)
1 208
(23 452)

1 962
5 027
(26 970)

(1 284)
11 052
(49 067)

(3 261)
13 764
(56 497)

(2 320)
4 092
(47 380)

3 465
10 965
(54 723)

Nusid÷v÷jimas ir amortizacija

(2 950)

(2 999)

(2 935)

(2 979)

(5 956)

(6 008)

(5 932)

(5 970)

Kitos administracin÷s išlaidos
Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

(46 248)

(50 235)

(43 651)

(47 503)

(91 801)

(96 162)

(87 153)

(91 723)

19 262

11 773

15 180

12 258

38 028

15 829

32 882

25 534

Pelno mokestis

(1 748)

(126)

(1 600)

-

(5 491)

(191)

(5 200)

-

Laikotarpio pelnas (nuostoliai)

17 514

11 647

13 580

12 258

32 537

15 638

27 682

25 534

Pelnas (nuostoliai) priskirtinas:
Patronuojančios įmon÷s nuosavyb÷s
valdytojams

17 514

11 647

13 580

12 258

32 537

15 638

3,07

2,04

5,70

2,74

3,07

2,04

5,70

2,74

Vert÷s sumaž÷jimas ir kiti atid÷jiniai
Kitos pajamos
Personalo išlaidos

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai
akcijai (Lt)
- akcijai
- vienai akcijai kartu su potencialiomis
akcijomis

1

27 682

2

Apskaitos principai ir pastabos, pateikti 30-41 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin÷s informacijos dalis.
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GRUPöS IR BANKO BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grup÷
2013 m.
II ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

Laikotarpio pelnas (nuostoliai)

Bankas
2014 m.
II ketvirtis

Grup÷

2013 m.
III ketvirtis

2014 m.
birželio 30 d.

Bankas

2013 m.
birželio 30 d.

2014 m.
birželio 30 d.

2013 m.
birželio 30 d.

17 514

11 647

13 580

12 258

32 537

15 638

27 682

25 534

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos),
atskaičius mokesčius:
d÷l parduoti turimo finansinio turto
perkainavimo

-

-

-

-

-

-

-

-

Viso kitų bendrųjų pajamų (išlaidų),
atskaičius mokesčius

-

-

-

-

-

-

-

-

Laikotarpio bendrasis pelnas
(nuostoliai), atskaičius mokesčius

17 514

11 647

13 580

12 258

32 537

15 638

27 682

25 534

Priskirtinas:
Patronuojančios įmon÷s nuosavyb÷s
valdytojams

17 514

11 647

13 580

12 258

32 537

15 638

27 682

25 534

Apskaitos principai ir pastabos, pateikti 30-41 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin÷s informacijos dalis.
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GRUPöS IR BANKO FINANSINöS BŪKLöS ATASKAITA

Pastabos

Grup÷
2014 m.
2013 m.
birželio 30 d
gruodžio 31 d.

Bankas
2014 m.
2013 m.
birželio 30 d.
gruodžio 31 d.

TURTAS
Pinigai ir l÷šos centriniuose bankuose
Gautinos sumos iš bankų
Prekybinis finansinis turtas
Tikrąja verte vertinamas finansinis turtas

3

Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Parduoti turimas finansinis turtas
Paskolos ir gautinos sumos iš klientų

4

Finansin÷s nuomos (lizingo) gautinos sumos
Investicijos į dukterines bendroves

382 608

482 885

382 608

482 885

1 367 579

845 584

1 367 579

845 584

53 735

53 506

53 735

53 506

645 496

822 980

637 884

816 477

17 355

12 525

17 355

12 525

-

-

-

-

9 004 566

8 942 027

9 504 802

9 411 845

386 326

351 657

-

-

-

-

237 756

237 756

Investicinis turtas

5

222 760

227 793

-

-

Nekilnojamas turtas įranga ir įrengimai

6

92 492

85 255

92 258

84 984

Nematerialusis turtas
Atid÷tų mokesčių turtas

7

12 390
20 604

11 803
25 804

12 332
20 604

11 758
25 804

80 372

72 433

57 229

49 843

42 983

40 229

1 193

3 544

12 329 266

11 974 481

12 385 335

12 036 511

Kitas turtas
Parduoti laikomas turtas ir perleidžiamos
turto grup÷s

Iš viso turto
ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS
KAPITALAS
8

4 159 385

4 200 763

4 159 385

4 200 763

Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Įsiskolinimai klientams

Įsiskolinimai bankams

9

15 834
6 609 791

21 224
6 252 718

15 834
6 620 100

21 224
6 256 532

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

10

8 440

13 464

8 440

13 464

2 656

4 724

43 704

49 056

67 939

48 904

56 095

41 377

10 864 045

10 541 797

10 903 558

10 582 416

656 665

656 665

656 665

656 665

282 929
148 278
377 349

282 929
122 991
370 099

282 929
165 054
377 129

282 929
144 602
369 899

1 465 221

1 432 684

1 481 777

1 454 095

1 465 221

1 432 684

1 481 777

1 454 095

12 329 266

11 974 481

12 385 335

12 036 511

Atid÷jiniai
Kiti įsipareigojimai
Iš viso įsipareigojimų
Nuosavas kapitalas priskirtinas Banko
akcininkams
Apmok÷tas kapitalas

11

Emisinis skirtumas
Nepaskirstytas rezultatas
Rezervai
Iš viso nuosavo kapitalo
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo

Ši sutrumpinta finansin÷ informacija buvo pasirašyta 2014 m. rugpjūčio m÷n. 29 d.:

B. Lund
Prezidentas

J. Šaučiūnien÷
Vyr. buhalter÷

Apskaitos principai ir pastabos, pateikti 30-41 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin÷s informacijos dalis.
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GRUPöS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Įregistruotas Emisinis
kapitalas
skirtumas

2013 m. sausio 1 d.

656 665

282 929

Privalomas
rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirstytas
rezultatas

393

365 101

82 009

1 387 097

Iš viso

Iš viso pripažintos pajamos ir sąnaudos

-

-

-

-

45 587

45 587

Pervedimai į privalomąjį rezervą

-

-

4 605

-

(4 605)

-

4 998

365 101

122 991

1 432 684

7 250

-

32 537
(7 250)

32 537
-

12 248

365 101

148 278

1 465 221

Įregistruotas Emisinis Privalomas
kapitalas
skirtumas
rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirstytas
rezultatas
92 092

1 396 980

57 115
(4 605)

57 115
-

144 602

1 454 095

27 682
(7 230)
165 054

27 682
1 481 777

2013 m. gruodžio 31 d.
Iš viso pripažintos pajamos ir sąnaudos
Pervedimai į privalomąjį rezervą
2014 m. birželio 30 d.

656 665

282 929

-

-

656 665

282 929

BANKO NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2013 m. sausio 1 d.
Iš viso pripažintos pajamos ir
sąnaudos
Pervedimai į privalomąjį rezervą

656 665

282 929

193

365 101

-

4 605

-

-

-

2013 m. gruodžio 31 d.

656 665

282 929

4 798

365 101

Iš viso pripažintos pajamos ir
sąnaudos
Pervedimai į privalomąjį rezervą
2014 m. birželio 30 d.

656 665

282 929

7 230
12 028

-

-

365 101

Iš viso

Apskaitos principai ir pastabos, pateikti 30-41 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin÷s informacijos dalis.
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GRUPöS IR BANKO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Įprasta veikla
Palūkanų įplaukos

Pastabos

Palūkanų mok÷jimai
Susigrąžintos anksčiau nurašytos paskolos
Įplaukos ir mok÷jimai iš prekybinių valiutos
ir vertybiniais popieriais operacijų
Paslaugų ir komisinių įplaukos

Grup÷
2014 m.
2013 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
126 334
124 607
(18 948)

Bankas
2014 m.
2013 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
125 454
121 173

(38 717)

(20 882)

(39 708)

4 541

3 017

4 541

3 017

9 418

10 199

9 418

10 199

61 104

56 668

60 624

56 635

Paslaugų ir komisinių mok÷jimai

(14 334)

(11 422)

(13 953)

(11 217)

Atlyginimai ir susiję mok÷jimai

(52 659)

(58 146)

(50 747)

(56 273)

(80 749)

(82 405)

(83 061)

(80 759)

34 707

3 801

Kiti mok÷jimai
Grynieji pinigų srautai iš įprastin÷s
veiklos prieš turto bei įsipareigojimų iš
veiklos pasikeitimą
Turto iš veiklos (padid÷jimas) sumaž÷jimas:
Paskolų kredito ir finansų institucijoms
(padid÷jimas) sumaž÷jimas
Suteiktų paskolų (padid÷jimas) sumaž÷jimas
Prekybinių vertybinių popierių įsigijimas
Prekybinių vertybinių popierių pardavimas
Kito turto (padid÷jimas) sumaž÷jimas
Turto iš veiklos pasikeitimas
Įsipareigojimų iš veiklos padid÷jimas
(sumaž÷jimas):
Įsipareigojimų kredito ir finansų
institucijoms padid÷jimas (sumaž÷jimas)
Ind÷lių padid÷jimas (sumaž÷jimas)
Kitų įsipareigojimų padid÷jimas
(sumaž÷jimas)
Įsipareigojimų iš veiklos pasikeitimas
Sumok÷tas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastin÷s
veiklos
Investicin÷ veikla
Nematerialiojo, nekilnojamo turto, įrengimų
įsigijimas
Nematerialiojo, nekilnojamo turto, įrengimų
pardavimas
Vertybinių popierių įsigijimas
Vertybinių popierių pardavimas
Gauti dividendai
Gautos palūkanos
Grynieji pinigų srautai iš investicin÷s
veiklos
Finansin÷ veikla
Nuosavų vertybinių popierių išpirkimas
Sumok÷tos palūkanos
Grynieji pinigų srautai iš finansin÷s
veiklos
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų
padid÷jimas (sumaž÷jimas)
Grynojo valiutų kursų pasikeitimo įtaka
pinigams ir pinigų ekvivalentams
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų
pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d. 13

31 394

3 067

(643 940)
(90 404)
(2 275 668)
2 274 947
(19 767)
(754 832)

(303 646)
(138 631)
(1 600 990)
1 590 304
(50 375)
(503 338)

(675 771)
(88 789)
(2 275 668)
2 274 947
8 141
(757 140)

(330 661)
(137 197)
(1 600 990)
1 590 304
(29 953)
(508 497)

(23 402)
340 166

(40 967)
338 208

(15 475)
338 734

(37 545)
337 623

4 854
321 618
-

16 974
314 215
-

2 952
326 211
-

18 273
318 351
-

(398 507)

(185 322)

(399 535)

(187 079)

(12 986)

(3 458)

(12 963)

(3 434)

9
(351 751)
535 831
22
(1 139)

22
(441 009)
477 889
4
10 345

9
(349 763)
534 972
22
(1 275)

(414 858)
450 761
2 791
10 224

169 977

43 793

171 002

45 484

(9 117)
(236)

(7 094)
(1 128)

(9 117)
(236)

(7 094)
(1 128)

(9 353)

(8 222)

(9 353)

(8 222)

(237 883)

(149 751)

(237 886)

(149 817)

2 687

(25)

2 690

41

745 490

670 575

745 490

670 575

510 294

520 799

510 294

520 799

Apskaitos principai ir pastabos, pateikti 30-41 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin÷s informacijos dalis.
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BENDROJI INFORMACIJA
AB DNB banko pavadinimas užregistruotas 2011 m. lapkričio 11 d. Bankas kaip akcin÷ bendrov÷ buvo užregistruotas 1993 m.
rugs÷jo 13 d. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją teikti finansines paslaugas, nurodytas Lietuvos Respublikos bankų
įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.
Bankas priima ind÷lius, išduoda paskolas, atlieka piniginius pervedimus ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutas
klientams, išduoda ir aptarnauja debetines ir kreditines korteles, atlieka prekybos finansavimą, investuoja ir prekiauja
vertybiniais popieriais bei teikia kitas finansines paslaugas, numatytas LR bankų ir finansų įstaigų įstatymuose.
2014 m. birželio 30 d. Bankui priklaus÷ šios dukterin÷s bendrov÷s:
•
AB DNB lizingas (lizingo veikla);
•
UAB DNB investicijų valdymas (investicijų valdymo veikla);
•
UAB DNB būstas (nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugos);
•
UAB Intractus (nekilnojamojo turto valdymo, pl÷tros ir pardavimo paslaugos). UAB Intractus priklaus÷ 0,1%
bendrov÷s UAB Industrius (bendrov÷ registruota Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2011
m. vasario 15 d.) akcijų ir dukterin÷ įmon÷ UAB G÷luž÷s projektai (įsigyta iš Banko 2011 m. spalio 19 d.).
•
UAB Industrius (nekilnojamojo turto valdymo, pl÷tros ir pardavimo paslaugos); Įmon÷s padidintas kapitalas
įregistruotas Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2012 m.gruodžio 21 d
2014 m. birželio 30 d. Bankui priklaus÷ 100% AB DNB lizingas, UAB DNB investicijų valdymas, UAB Intractus, 99,9% UAB
Industrius ir 75,47% UAB DNB būstas akcinio kapitalo. AB DNB lizingas priklaus÷ 24,53% UAB DNB būstas akcinio kapitalo.
UAB Intractus priklaus÷ 100% UAB G÷luž÷s projektai ir 0,1% UAB Industrius akcinio kapitalo. 2013 m. gruodžio 31 d. AB DNB
banko grupę (toliau „Grup÷“) Lietuvoje sudar÷ – AB DNB bankas ir dukterin÷s bendrov÷s UAB Investicijų valdymas, AB DNB
lizingas, UAB DNB būstas, UAB Intractus, UAB Industrius bei UAB G÷luž÷s projektai.

Ši finansin÷ informacija apima konsoliduotą Grup÷s finansinę atskaitomybę ir patronuojančio Banko finansinę atskaitomybę.
Toks atskaitomyb÷s pateikimas naudojamas siekiant užtikrinti atitikimą Lietuvos Banko nustatytam formatui, kuris naudojamas
privalomai atskaitomybei.
Sumos, pateiktos šioje finansin÷je informacijoje, yra atvaizduotos nacionaline valiuta – litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas
buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1 euras.
Sudarymo pagrindas
Banko bei Grup÷s tarpin÷ sutrumpinta finansin÷ informacija yra paruošta pagal 34 TAS reikalavimus. Ši sutrumpinta finansin÷
informacija neapima visos metin÷ms ataskaitoms privalomos informacijos ir atskleidimų ir turi būti skaitoma kartu su Grup÷s
metine finansine atskaitomybe 2013 m. gruodžio 31 d.
Ši tarpin÷ sutrumpinta finansin÷ informacija paruošta taikant tokius pačius apskaitos principus kaip ir ruošiant Grup÷s metinę
finansinę atskaitomybę 2013 m. gruodžio 31 d.

Įvertinimų naudojimas rengiant tarpinę sutrumpintą finansinę informaciją
Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus yra naudojami įvertinimai ir prielaidos,
kurie įtakoja informacijoje pateikiamas turto bei įsipareigojimų sumas ir galimų turto bei įsipareigojimų finansinių ataskaitų dieną
atvaizdavimą ir atvaizduotų pajamų bei sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį dydžius. Nors šie įvertinimai yra pagrįsti geriausiu
įvykių ir veiksmų vadovyb÷s vertinimu, faktiniai rezultatai gali skirtis nuo šių įverčių.
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SEGMENTŲ INFORMACIJA
Segmentų informacija
Grup÷ yra skirstoma į šiuos pagrindinius verslo segmentus, remiantis produktų, paslaugų ir teisine organizacija: bankin÷s
veiklos, lizingo, investicijų valdymo ir nekilnojamojo turto tarpininkavimo. Verslo segmentų tarpusavio operacijos atliekamos
įprastais komerciniais terminais ir sąlygomis. Paprastai d÷l l÷šų tarp segmentų realokavimo atsiranda l÷šų pervedimo išlaidos,
kurios parodomos veiklos pajamose. Pajamų iš operacijų su vienu išoriniu klientu ar sandorio šalimi, kurios sudarytų 10 proc. ar
daugiau Grup÷s bendrųjų pajamų 2014 m. ir 2013 m. nebuvo.
2014 m.birželio 30 d.

Bankin÷s
operacijos

Investicijų
valdymas

Lizingas

NekilnojaNekilnojamo
mojo turto turto valdymas
tarpininkapl÷tra ir
vimas
pardavimas

Perklasifikavimai

Grup÷

Išorin÷s
Vidin÷s
Palūkanų pajamos

137 151
3 428
140 579

6 719
4
6 723

86
86

3
3

-

(3 432)
(3 432)

Išorin÷s
Vidin÷s
Palūkanų sąnaudos

(33 127)
-

(1 983)

(1)
-

-

(1 445)

3 428

(33 128)
-

(33 127)

(1 983)

(1)

-

(1 445)

3 428

(33 128)

104 024
3 428

6 719
(1 979)

85
-

3
-

(1 445)

(4)

110 831
-

107 452

4 740

85

3

(1 445)

(4)

110 831

Išorin÷s
Vidin÷s

60 314
3 809

(31)
(2 514)

3 309
(549)

661
404

(3)

(1 147)

64 253
-

Kitos grynosios veiklos
pajamos

64 123

(2 545)

2 760

1 065

(3)

(1 147)

64 253

(130 547)
106

224
(882)

(808)
(60)

(706)
(16)

2 021
(299)

1 151

(129 816)
-

(130 441)

(658)

(868)

(722)

1 722

1 151

(129 816)

(5 932)

-

(6)

(12)

(6)

-

(5 956)

Vert÷s sumaž÷jimas ir kiti
atid÷jiniai

(5 604)

4 319

-

-

1

-

(1 284)

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

29 598

5 856

1 971

334

269

-

38 028

-

(291)

-

-

-

(291)

Išorin÷s
Vidin÷s
Grynosios palūkanų
pajamos

Išorin÷s
Vidin÷s
Administracin÷s ir kitos
sąnaudos (pajamos)

143 959
143 959

Nusid÷v÷jimas ir
amortizacija

Pelno mokestis
Atid÷tojo pelno mokesčio
pokytis

(5 200)

-

-

-

-

-

(5 200)

Grynasis pelnas
(nuostoliai)

24 398

5 856

1 680

334

269

-

32 537

Ilgalaikio turto pirkimai

14 120

-

-

30

2

-

14 152

Grynasis turtas (nuosavas
kapitalas)

1 481 777

76 247

8 440

2 117

134 734

(238 094)

1 465 221

Iš viso turto
Iš viso įsipareigojimų

12 385 335
10 903 558

455 113
378 866

8 853
413

2 817
700

267 444
132 710

(780 296)
(552 202)

12 329 266
10 864 045
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2013 m. birželio 30 d.

Bankin÷s
operacijos

NekilnojaNekilno jamo
mojo turto turto valdymas
tarpininkapl÷tra ir
vimas
pardavimas

Investicijų
valdymas

Lizingas

Perklasifikavimai

Grup÷

Išorin÷s
Vidin÷s
Palūkanų pajamos

136 998
2 986
139,984

6 279
6
6 285

91
91

-

-

(2 992)
(2 992)

143 368
143 368

Išorin÷s
Vidin÷s
Palūkanų sąnaudos

(38 447)
-

(1 549)

(1)
-

(3)

(1 434)

2 986

(38 448)
-

(38,447)

(1 549)

(1)

(3)

(1 434)

2 986

(38 448)

98 551
2,986

6 279
(1 543)

90
-

(-3)

(1 434)

(6)

104 920
-

101 537

4 736

90

(3)

(1 434)

(6)

104 920

Išorin÷s
Vidin÷s

58 498
3 485

121
(2 148)

2 865
(654)

384
241

(1)

(2 787)
(923)

59 081
-

Kitos grynosios veiklos
pajamos

61 983

(2 027)

2 211

625

(1)

(3 710)

59 081

(135 418)
(63)

1 017
(683)

(684)
(60)

(331)
(14)

(3 487)
(109)

929

(138 903)
-

(135 481)

334

(744)

(345)

(3 596)

929

(138 903)

(5 970)

(17)

(2)

(14)

(5)

-

(6 008)

Vert÷s sumaž÷jimas ir kiti
atid÷jiniai

(1 803)

(1 428)

-

(30)

-

-

(3 261)

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

20 266

1 598

1 555

233

(5 036)

(2 787)

15 829

-

-

(240)

-

-

-

(240)

-

-

49

-

-

-

49

20 266

1 598

1 364

233

(5 036)

(2 787)

15 638

Išorin÷s
Vidin÷s
Grynosios palūkanų
pajamos

Išorin÷s
Vidin÷s
Administracin÷s ir kitos
sąnaudos (pajamos)

Nusid÷v÷jimas ir
amortizacija

Pelno mokestis
Atid÷tojo pelno mokesčio
pokytis
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
Ilgalaikio turto pirkimai

3 434

-

-

22

2

-

3 458

2013 m. gruodžio 31 d.
Grynasis turtas (nuosavas
kapitalas)

1 454 095

73 675

Iš viso turto
Iš viso įsipareigojimų

12 036 511
10 582 416

417 646
343 971

6 760
7 745
985

1 783
2 575
792

134 465
267 042
132 577

(238 094)
(757 038)
(518 944)

1 432 684
11 974 481
10 541 797

Grup÷ veikia viename geografiniame segmente – Lietuvoje.
Pagrindin÷s Grup÷s laikotarpio sąnaudos įsigyti turtui, kurį tikimasi naudoti ilgiau nei vieną laikotarpį (nekilnojamasis turtas,
įranga ir įrengimai bei nematerialusis turtas), priklauso geografiniam segmentui „Lietuva“.
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1 PASTABA

VERTöS SUMAŽöJIMAS IR KITI ATIDöJINIAI
Bankas

Grup÷

2014 m.
2013 m.
II ketvirtis II ketvirtis

2014 m.
2013 m.
birželio 30d. birželio 30d.

Grup÷
2014 m.
II ketvirtis
Paskolų vert÷s
sumaž÷jimas:
Grynasis vert÷s
sumaž÷jimo
nuostolių
padid÷jimas
(sumaž÷jimas)
Atgautos
anksčiau
nurašytos
paskolos
Viso paskolų vert÷s
sumaž÷jimas
Vert÷s
sumaž÷jimas
finansinio lizingo
gautinoms sumoms
Vert÷s
sumaž÷jimas kitam
turtui
Investiciniam turtui
Atid÷jinių sąnaudos:
garantijoms ir
kitiems
galimiems
įsipareigojimams
Kiti atid÷jiniai
Iš viso

2 PASTABA

2013 m.
II ketvirtis

Bankas
2014 m.
2013 m.
birželio
birželio 30d.
30d.

11 322

(1 251)

11 322

(1 251)

14 460

4 646

14 460

4 646

(3 038)

(1 718)

(3 038)

(1 718)

(4 541)

(3 016)

(4 541)

(3 016)

8 284

(2 969)

8 284

(2 969)

9 919

1 630

9 919

1 630

(666)

804

-

-

(4 751)

(5 714)

-

-

437
-

(26)
-

-

-

432
(1)

7 172
-

-

-

(4 303)

123
-

226
(4 303)

1 007
-

(12)
(4 303)

173
-

(3 296)
(4 303)

(5 095)
-

3 752

(2 068)

4 207

(1 962)

1 284

3 261

2 320

(3 465)

PELNAS, TENKANTIS VIENAI AKCIJAI

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, buvo apskaičiuotas dalijant Grup÷s ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną (nuostolius)
iš vidutinio svertinio išleistų paprastų vardinių akcijų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį.
2014 m.
2013 m.
2014 m.
2013 m.
II ketvirtis
II ketvirtis
birželio 30d.
birželio 30d.
Pelnas (nuostoliai) priskirtinas patronuojančios
įmon÷s nuosavyb÷s valdytojams
Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.)
Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai
(Lt)

17 514
5 710 134

11 647
5 710 134

32 537
5 710 134

15 638
5 710 134

3,07

2,04

5,70

2,74

2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. birželio 30 d. sąlyginis pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, kartu su su
pelnu, tenkančiu vienai akcijai.
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3 PASTABA

TIKRĄJA VERTE VERTINAMAS FINANSINIS TURTAS

Grup÷

Skolos vertybiniai popieriai
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s obligacijos ir iždo
vekseliai
Nuosavyb÷s vertybiniai
popieriai
Fondų vienetai
Kiti
Iš viso

2014.06.30
Tikroji vert÷ nustatyta taikant:
vertinimo
vertinimo
metodus
metodus
paremtus
rinkos
neparemtus
stebimais
kainas
stebimais
rinkos
rinkos
duomenimi
duomenimis
s

2013.12.31
Tikroji vert÷ nustatyta taikant:

rinkos
kainas

vertinimo
metodus
paremtus
stebimais
rinkos
duomenimis

vertinimo
metodus
neparemtus
stebimais
rinkos
duomenimis

642 049

-

-

821 544

-

-

2 519
928

-

-

516
920

-

-

645 496

-

-

822 980

-

-

Bankas

Skolos vertybiniai popieriai
Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s obligacijos ir iždo
vekseliai
Nuosavyb÷s vertybiniai
popieriai
Fondų vienetai
Kiti
Iš viso

2014.06.30
Tikroji vert÷ nustatyta taikant:
vertinimo
vertinimo
metodus
metodus
rinkos
paremtus
neparemtus
kainas
stebimais
stebimais
rinkos
rinkos
duomenimis
duomenimis

2013.12.31
Tikroji vert÷ nustatyta taikant:
vertinimo
vertinimo
metodus
metodus
rinkos
paremtus
neparemtus
kainas
stebimais
stebimais
rinkos
rinkos
duomenimis
duomenimis

636 956

-

-

815 557

-

-

928

-

-

920

-

-

637 884

-

-

816 477

-

-
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4 PASTABA

PASKOLOS IR GAUTINOS SUMOS IŠ KLIENTŲ
Grup÷
2014 03 31
2013 12 31

Bankas
2014 03 31
2013 12 31

Paskolos ir gautinos sumos iš finansų institucijų
Paskolos verslo klientams
Paskolos individualiems klientams (mažmenin÷s)

24 606
5 126359
4 392 676

37 924
5 199 817
4 300 302

396 889
5 254 312
4 392 676

377 994
5 329 565
4 300 302

Iš viso suteiktų paskolų

9 543 641

9 538 043

10 043 877

10 007 861

539 075
326 497
212 578

596 016
362 787
233 229

539 075
326 497
212 578

596 016
362 787
233 229

9 004 566

8 942 027

9 504 802

9 411 845

Iš viso vert÷s sumaž÷jimo nuostoliai:
verslo klientams
individualiems klientams
Iš viso suteiktų paskolų ir gautinų sumų iš klientų
grynąja verte

Įvertinęs finansinius sunkumus ir galimus susigrąžinimus, Bankas pripažino reikšmingus vert÷s sumaž÷jimo nuostolius
individualaus skolininko paskoloms (Grup÷je priskirtoms bankin÷s veiklos segmentui). 2014 m. birželio 31 d. šių paskolų likutis
sudar÷ 14 887 tūkst. Lt, sukauptos palūkanos – 2 227 tūkst. Lt, vert÷s sumaž÷jimo nuostoliai nuo metų pradžios sudar÷ 2 574
tūkst. Lt, iš jų sukauptoms palūkanoms – 180 tūkst. Lt. Tikroji paskolų vert÷ buvo nustatyta diskontuojant pinigų srautus, kaip
numatyta apskaitos politikoje.
Reikšmingas vienos paskolos (Grup÷je priskirtos bankin÷s veiklos segmentui) susigrąžinimas nuo metų pradžios sudar÷
9 055 tūkst. Lt.

5 PASTABA

INVESTICINIS TURTAS
Grup÷

Likutin÷ vert÷ 2014 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Investicijų kapitalizavimas
Nurašymai
Grynasis pelnas (nuostolis), gautas patikslinus tikrąją vertę
2014 m. birželio 30 d.

227 793
17 367
101
(22 502)
1
222 760

Bankas
-
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6 PASTABA

NEKILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

GRUPö
Įsigijimo savikaina:
2014 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nurašymai ir pardavimai
2014 m.birželio 30 d.

Pastatai ir
patalpos

Transporto
priemon÷s

Įranga

Iš viso

98 625
98 625

1 487
(87)
1 400

79 463
12 119
(3 669)
87 913

179 575
12 119
(3 756)
187 938

Nusid÷v÷jimas:
2014 m. sausio 1 d.
Nurašymai ir pardavimai
Nusid÷v÷jimo sąnaudos per metus
2014 m. birželio 30 d.

31 949
1 081
33 030

201
54
101
356

62 170
(3 438)
3 328
62 060

94 320
(3 384)
4 510
95 446

Likutin÷ vert÷:
2013 m. gruodžio 31 d.
2014 m. birželio 30 d.

66 676
65 595

1 286
1 044

17 293
25 853

85 255
92 492

50

6

3-10

-

Naudingo tarnavimo laikas (metais)

BANKAS
Įsigijimo savikaina:
2014 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nurašymai ir pardavimai
2014 m. birželio 30 d.

Pastatai ir
patalpos

Transporto
priemon÷s

Įranga

Iš viso

98 625
98 625

1 219
1 219

79 090
12 113
(3 684)
87 519

178 934
12 113
(3 684)
187 363

Nusid÷v÷jimas:
2014 m. sausio 1 d.
Nurašymai ir pardavimai

31 949
-

255
-

61 746
(3 344)

93 950
(3 344)

Nusid÷v÷jimo sąnaudos per metus
2014 m. birželio 30 d.

1 081
33 030

101
356

3 317
61 719

4 499
95 105

Likutin÷ vert÷:
2013 m. gruodžio 31 d.
2014 m. birželio 30 d.

66 676
65 595

964
863

17 344
25 800

84 984
92 258

50

6

3-10

-

Naudingo tarnavimo laikas (metais)

2014 m. birželio 30 d. Bankas (Grup÷) tur÷jo nuosavyb÷s teises į visą ilgalaikį nematerialųjį turtą, nekilnojamąjį turtą ir įrangą.
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7 PASTABA

ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS
Grup÷

Bankas

Įsigijimo savikaina:
2014 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nurašymai ir pardavimai
2014 m. birželio 30 d.

30 112
2 033
(120)
32 025

28 717
2 007
(120)
29 434

Nusid÷v÷jimas:
2014 m. sausio 1 d.
Nurašymai ir pardavimai
Nusid÷v÷jimo sąnaudos per metus
2014 m. birželio 30 d.

18 309
(120)
1 446
19 635

16 959
(120)
1 433
18 272

Likutin÷ vert÷:
2013 m. gruodžio 31 d.
2014 m. birželio 30 d.

11 803
12 390

11 758
12 332

3-5

5

Naudojimo laikotarpis (metais)

2014 m. birželio 30 d. nebuvo jokio trečiosioms šalims įkeisto turto. Ilgalaikis nematerialusis turtas apima kompiuterines
programas ir licencijas jomis naudotis.
8 PASTABA

ĮSISKOLINIMAI BANKAMS
Grup÷
2014 06 30
2013 12 31

Bankas
2014 06 30

2013 12 31

Bankų l÷šos
Ind÷liai iki pareikalavimo
Terminuoti ind÷liai
Paskolos
Iš viso

9 PASTABA

19 568

57 727

19 568

57 727

107 255
4 032 562

107 153
4 035 883

107 255
4 032 562

107 153
4 035 883

4 159 385

4 200 763

4 159 385

4 200 763

ĮSISKOLINIMAS KLIENTAMS
Grup÷
2014 06 30
2013 12 31

Bankas
2014 06 30
2013 12 31

Ind÷liai iki pareikalavimo
Juridinių (finansinių institucijų ir verslo) klientų
Fizinių asmenų

2 961 642
2 003 478

2 603 808
1 801 327

2 971 951
2 003 478

2 607 622
1 801 327

Iš viso ind÷lių iki pareikalavimo

4 965 120

4 405 135

4 975 429

4 408 949

Terminuoti ind÷liai
Juridinių (finansinių institucijų ir verslo) klientų
Fizinių asmenų

364 184
1 275 009

432 282
1 408 018

364 184
1 275 009

432 282
1 408 018

Iš viso terminuotųjų ind÷lių

1 639 193

1 840 300

1 639 193

1 840 300

5 478

7 283

5 478

7 283

6 609 791

6 252 718

6 620 100

6 256 532

Ilgalaik÷ paskola
Iš viso

2014 m. birželio 30 d .Grup÷s klientų sąskaitose buvo įtraukta 26 792 tūkst. Lt (2013: 18 686 tūkst. Lt) bei Banko klientų
sąskaitose –27 032 tūkst Lt (2013: 18 956 tūkst Lt) ind÷lių laikomų kaip įkeistas turtas neatšaukiamiems įsipareigojimams
pagal importo akredityvus garantijas ir paskolas .
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10 PASTABA IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
Banko Grup÷s išleisti skolos vertybiniai popieriai pateikiami šioje lentel÷je:

Valiuta

Palūkanų norma

Terminas

Su indeksais susietos obligacijos
LTL
EUR
Įterptos išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Su indeksais susietų obligacijų atid÷tas pelnas
Iš viso

Balansin÷ vert÷
2014 06 30
2013 12 31

2014
2014

5 556
1 611
13
7 180

8 056
1 983
1 408
50
11 497

2014
2015

1 060
200

1 038
929

Iš viso

1 260

1 967

Iš viso išleistų skolos vertybinių popierių

8 440

13 464

Kitos obligacijos
LTL
LTL

4,18 %
5,00 %

11 PASTABA AKCINIS KAPITALAS
2014 m birželio 30 d. emisinis skirtumas sudar÷ 282 929 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d.: 282 929 tūkst. Lt).
Informacija apie Banko akcininką pateikta žemiau esančioje lentel÷je:

Akcijų
skaičius

2014 06 30
Nominali
vert÷ tūkst.
Lt
%

2013 12 31
Akcijų
skaičius

Nominali
vert÷ tūkst.
Lt

%

DNB Bank ASA

5 710 134

656 665

100

5 710 134

656 665

100

Iš viso

5 710 134

656 665

100

5 710 134

656 665

100
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12 PASTABA GALIMI ĮSIPAREIGOJIMAI
Suteiktos garantijos, išleisti akredityvai, kreditavimo bei kiti įsipareigojimai:
Grup÷
2014 06 30

2013 12 31

Bankas
2014 06 30
2013 12 31

Garantijos
Akredityvai
Kreditavimo įsipareigojimai
Įsipareigojimai suteikti finansinę nuomą
Turto įsigijimo įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai

384 188
13 081
1 187 142
8 566
2 876
35 435

417 525
4 372
1 198 897
3 874
3 140
13 444

643 802
13 081
1 521 232
1 679
35 435

649 705
4 372
1 549 852
2 586
13 444

Iš viso

1 631 288

1 641 252

2 215 229

2 219 959

Įsipareigojimai pagal veiklos nuomos sutartis – Grup÷ (Bankas) yra lizingo gav÷jas
Banko būsimi minimalūs mok÷jimai pagal nenutraukiamas veiklos nuomos sutartis yra:
Grup÷
2014 06 30
2013 12 31

Bankas
2014 06 30
2013 12 31

Per vienerius metus
Po vienerių metų, bet ne v÷liau kaip per penkerius metus
Po penkerių metų

745
70
-

745
435
-

745
70
-

745
435
-

Iš viso

815

1 180

815

1 180

13 PASTABA PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Grup÷
2014 06 30
2013 12 31

Bankas
2014 06 30
2013 12 31

Grynieji pinigai
L÷šos korespondentin÷se sąskaitose kituose bankuose
Vienos nakties ind÷liai
Privalomos atsargos Centriniame Banke nacionaline valiuta

251 447
117 686
10 000
131 161

297 796
88 256
174 349
185 089

251 447
117 686
10 000
131 161

297 796
88 256
174 349
185 089

Iš viso

510 294

745 490

510 294

745 490
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14 PASTABA SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS
Įprastin÷s veiklos metu Bankas sudaro bankinius sandorius su stambiais akcininkais, tarybos ir valdybos nariais ir dukterin÷mis
bendrov÷mis.
Žemiau pateikiami likučiai su motininiu banku:
Turtas
Korespondentin÷s sąskaitos
Vienos nakties ind÷liai
Terminuotieji ind÷liai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Kitos sumos
Gautinos sumos
Įsipareigojimai
Korespondentin÷s sąskaitos
Vienos nakties ind÷liai
Terminuotieji ind÷liai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Paskolos iš bankų
Mok÷tinos sumos
Kiti įsipareigojimai

2014 06 30
35 677
10 000
1 225 778
5 318
58
33

2013 12 31
40 443
174 349
569 754
7 313
146
32

949
107 255
9 786
4 006 545
1 937
1 499

701
2 497
107 153
14 135
4 006 120
1 200
166

Pajamos
Palūkanų
Paslaugų ir komisinių
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš operacijų išvestin÷mis
priemon÷mis

2014 06 30
1 464
266
(10 703)

2013 06 30
1 041
13
(199)

(11 553)

(4 282)

13 228
290
1 843

12 056
127
2 385

Turtas
Korespondentin÷s sąskaitos
Kitos sumos
Įsipareigojimai
Korespondentin÷s sąskaitos
Mok÷tinos sumos
Kiti įsipareigojimai

2014 06 30
4 370
2

2013 12 31
3 670
-

941
3 978
-

3 011
1 211

Pajamos
Palūkanų
Paslaugų ir komisinių
Grynasis pelnas (nuostolis ) iš operacijų užsienio valiuta
Grynasis pelnas (nuostolis ) iš operacijų išvestin÷mis
priemon÷mis
Kitos
Sąnaudos
Palūkanų
Paslaugų ir komisinių
Kitos

2014 06 30
8
(1)

2013 06 30
77
2
(8)

26
-

(5)
5 353

6
581
22 713

2 311
116
35 031

Sąnaudos
Palūkanų
Paslaugų ir komisinių
Kitos

Žemiau pateikiami likučiai su DNB grup÷s įmon÷mis:
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14 PASTABA SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS (tęsinys)

Žemiau pateikti likučiai su dukterin÷mis bendrov÷mis:
Turtas
Paskolos
Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai
Kitas turtas
Įsipareigojimai
Ind÷liai iki pareikalavimo
Kiti įsipareigojimai

2014 06 30
500 236
237 756
711

2013 12 31
469 818
237 756
934

10 309
471

3 814
664

Pagrindin÷s Banko pajamos/išlaidos iš sandorių su dukterin÷mis bendrov÷mis:
Pajamos
Palūkanų
Paslaugų ir komisinių
Dividendai
Kitos

2014 06 30
3 428
3 809
220

2013 06 30
2 986
3 547
2 787
27

114

62
90

Sąnaudos
Paslaugų ir komisinių
Kitos
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