KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(milj. EUR)

2013

2012

23,267

10,312

7,000

26,520

Aktīvi
Prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Aizdevumi un debitoru parādi

261,369

224,521

Līdz termiņa beigām turēti finanšu
aktīvi
Atvasinātie finanšu instrumenti

7,972

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie
ienākumi

3,293

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs

2,887

1,239

Nemateriālie aktīvi

1,039

0,968

Pamatlīdzekļi

3,563

2,670

Pārējie aktīvi

1,382

1,676

Kopā aktīvi

311,935

280,729

Saistības
Saistības pret centrālajām bankām
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi

238,648

3,928
0,038
212,936

Atvasinātie finanšu instrumenti

0,182

0,303

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu
ieņēmumi

3,440

4,116

-

-

242,270

221,321

Pamatkapitāls

8,000

8,000

Rezerves kapitāls

0,800

0,794

Pakārtotās saistības
Kopā saistības

0,163

8,476
0.020
4,327

Kapitāls un rezerves

Pārējās rezerves

0,887

0,373

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

49,183

43,211

Pārskata gada peļņa

10,795

7,030

Kopā kapitāls un rezerves

69,665

59,408

311,935

280,729

Kopā saistības un kapitāls un rezerves
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Konsolidētais peļņas vai zaudējumu pārskats
2013

2012

Procentu ienākumi

53,363

45,893

Procentu izdevumi

(7,981)

(7,601)

Neto procentu ienākumi

45,382

38,292

Neto komisijas naudas ienākumi

1,917
(0,304)
7,600

1,019
(0,146)
7,125

54,595
(12,428)
(8,621)

46,290
(11,631)
(8,649)

(0,581)

(0.477)

(19,601)

(14,631)

(2,830)

(2,608)

(44,061)

(37,996)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

10,534

8,294

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada peļņa

0,261
10,795

(1,264)
7,030

(0,451)

0,193

(milj. EUR)

Neto zaudējumi no finanšu darījumiem

Pārējie ienākumi
Pamatdarbības ienākumi kopā
Personāla izdevumi
Citi administratīvie izdevumi
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo
aktīvu amortizācija
Izdevumi nedrošo parādu un finanšu
ieguldījumu norakstīšanai
Pārējie izdevumi
Pamatdarbības izdevumi kopā

Citi ieguvumi/ zaudējumi
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas
peļņa/zaudējumi
Neto zaudējumi no ieguldījuma darbības
ārvalstīs riska ierobežošanas
Pārskata gada apvienotie ienākumi

(0,014)

(0.108)

11,309

7,115

Pamatpeļņa par akciju (EUR)

135

88

Mazinātā peļņa par akciju (EUR)

135

88
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REVIDENTA ZIŅOJUMS

Šis dokuments ir auditoru sagatavotā ziņojuma angļu valodā tulkojums latviešu valodā.

NEATKARĪGĀ REVIDENTA ZIŅOJUMS
BIGBANK AS akcionāriem
Mēs esam veikuši BIGBANK AS konsolidēto finanšu pārskata revīziju, kura aptver
konsolidēto bilanci uz 2013. gada 31. decembri un konsolidēto peļņas vai zaudējumu pārskatu,
konsolidēto naudas plūsmu pārskatu un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par finanšu
gadu par iepriekšējā gada periodu, un nozīmīgu grāmatvedības politikas principu kopsavilkumu un
citas paskaidrojošas piezīmes, kuras ir izklāstītas 29. – 89. lpp.
Vadības atbildība par finanšu pārskatu sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šo konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un paziņošanu saskaņā
ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti Eiropas Savienībā. Šī atbildība
ietver: tādas iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina patiesa un
apstākļiem atbilstoša gada finanšu pārskata sagatavošanu, kas nesatur ne kļūdu, ne krāpšanas
izraisītas būtiskas neatbilstības.
Revidenta atbildība
Mūsu atbildība ir izteikt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu, balstoties uz mūsu
veikto revīziju. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (Igaunija).
Saskaņā ar šiem standartiem mums ir jāievēro ētikas prasības un, plānojot un veicot revīzijas
procesu, jāiegūst pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver noteiktas procedūras, kuru mērķis ir iegūt revīzijas pierādījumus par finanšu
pārskatos minēto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas
pamatojoties uz revidenta profesionālo vērtējumu, tostarp krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku
neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā
iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu un tajās sniegtās
informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi piemērot apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras,
bet nevis, lai izteiktu atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedības uzskaites principu piemērotības, nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības,
kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju novērtējumu.
Mēs uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas
atzinuma izteikšanai.

Atzinums
Mūsuprāt, konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
uzņēmuma finansiālo stāvokli 2013.gada 31.decembrī, kā arī par konsolidētajiem finanšu darbības
rezultātiem un naudas plūsmu par noslēgušos finanšu gadu, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem, kas apstiprināti Eiropas Savienībā.
Atskaite par citām juridiskajām un normatīvajām prasībām
Mūsu revīzija ir veikta ar mērķi sniegt viedokli par konsolidēto finanšu pārskatu kopumā.
Finanšu informācija par BIGBANK AS kā mātes uzņēmumu 35. Piezīmē ir sniegta, jo to pieprasa
Igaunijas Grāmatvedības likums, bet tā nav obligāta prasība konsolidētajos finanšu pārskatos
saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti Eiropas Savienībā. Šī
finanšu informācija ir jārevidē saskaņā ar mūsu pieņemtajām konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas
procedūrām, un mūsu ieskatā tā ir sagatavota pilnībā atbilstoši Igaunijā vispārpieņemtajiem
grāmatvedības principiem un konsolidēto finanšu pārskatu principiem kopumā.
2014. gada 27. februārī, Tallinā
Ivar Kiigemagi
Pilnvarotā revidenta Nr. 527
Ernst & Young Baltics AS
Revidenta kompānijas reģistrācijas Nr. 58

Olesia Abramova
Pilnvarotā revidenta Nr. 561

