SIA “ExpressCredit”
OBLIGĀCIJU PROSPEKTS

Finanšu instrumenti:

Obligācijas

ISIN:

LV0000801280

Finanšu instrumentu skaits:

5,000

Nominālvērtība:

EUR 1,000.00

Kopējā nominālvērtība:

EUR 5,000,000.00

Kupona likme:

14%

Kupona izmaksas biežums:

Reizi mēnesī

Kupona izmaksas datums:

25.

Pamatsummas dzēšana:

Reizi ceturksnī, EUR 50.00
no katras obligācijas

Pilnīgas dzēšanas datums:

2018. gada 25. novembris

2014. gada 24. februāris
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SIA “ExpressCredit“ Obligāciju prospekts

1.

Termini un saīsinājumi

Darba diena

: Diena, izņemot sestdienu un svētdienu, kad Latvijas
Banka un LCD ir atvērti darījumu veikšanai

Emisijas noteikumi

: Dokuments, saskaņā ar kuru tika veikta Obligāciju
emisija (ISIN LV0000801280)

Emitents

: SIA “ExpressCredit” (juridiskā adrese - Rīga,
Raunas iela 44 k-1, LV-1039, Latvija)

EUR

: Euro (Eiropas Monetārās Savienības dalībvalstu
vienotā valūta)

FKTK

: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Kupons

LR

: Procentu maksājums par Obligācijām
: AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” (juridiskā
adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija)
: Latvijas Republika

Maksātnespējas
gadījums

: Prospekta 6.2 “ Maksātnespējas gadījums” sadaļā
minētie apstākļi

Nodrošinājuma aģents

: Baltikums Bank AS (juridiskā adrese – Smilšu iela 6,
Rīga, LV-1050, Latvija)

Nodrošinājums

: Emitenta un tā meitas uzņēmuma (SIA
“ExpressInkasso”) visa manta kā lietas kopība uz
ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās
sastāvdaļas un kapitāldaļas, un Emitenta un tā meitas
uzņēmuma naudas līdzekļi un finanšu instrumenti (ja
tādi ir) kredītiestāžu kontos

Nominālvērtība

: Vienas Obligācijas nominālvērtība

NOR

: NASDAQ OMX Riga (juridiskā adrese: Vaļņu iela
1, Rīga, LV-1050, Latvija)

Normatīvie akti vai
Likumdošana

: Latvijas Republikā piemērojamie normatīvie akti,
t.sk. NOR un LCD noteikumi

Obligācija

: Parāda vērtspapīrs, ko izlaidis Emitents saskaņā ar
Emisijas noteikumiem

Obligacionārs

: Persona, kurai pieder viena vai vairākas Obligācijas

Saistītās personas

: Prospekta
personas

Prospekts

: Šis dokuments, uz kura pamata Obligācijas tiek
iekļautas regulētajā tirgū

LCD

6.4

3

“Ierobežojumi”

sadaļā

minētās
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2.

Atbildīgās personas

Mēs, SIA “ExpressCredit” valdes locekļi Agris Evertovskis (p.k. 081084-10631) un
Edgars Bilinskis (p.k. 310782-10537), apliecinām, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu
uzmanību, Prospektā iekļautā informācija ir patiesa, saskaņā ar faktiem un ka tajā nav
izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tās nozīmi.

_____________________
Agris Evertovskis

_____________________
Edgars Bilinskis
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3.

Kopsavilkums
A. iedaļa. Ievads un brīdinājumi.

Elements un prasība
informācijas sniegšanai
A.1
Brīdinājums
ieguldītājiem

Informācija
•
•
•

Šis kopsavilkums jāskata kā Prospekta ievads.
Pieņemot ikvienu lēmumu veikt ieguldījumu vērtspapīros, potenciālais
ieguldītājs apsver Prospektu kopumā.
Ja prasība saistībā ar informāciju Prospektā tiek iesniegta tiesā,
ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var
veidoties pienākums segt izmaksas par Prospekta tulkošanu pirms
tiesas procesa uzsākšanas, civiltiesiskā atbildība tiek piemērota tikai
tām personām, kas iesniegušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumu un
piemērojušas paziņojumu, bet tikai tādos gadījumos, kad kopsavilkums
ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, ja to skata kopā ar citām
Prospekta daļām, vai, ja to skata kopā ar citām Prospekta daļām, tas
nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu ieguldītājam pieņemt
lēmumu veikt ieguldījumu šādos vērtspapīros.

B. iedaļa. Emitents un ikviens garantijas devējs
B.1
B.2

B.3

B.4a

Emitenta juridiskais
nosaukums
un
komercnosaukums
Emitenta atrašanas
valsts un juridiskā
forma, tiesību akti,
saskaņā ar kuriem
Emitents darbojas,
un tā dibināšanas
valsts

Emitenta darījumu
un galveno darbības
jomu
veidi
un
būtiskākie faktori
Nozīmīgākās
jaunākās tendences,
kas
ietekmējušas
Emitentu un nozari,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ExpressCredit”
Emitenta nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ExpressCredit”.
Juridiskā forma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskais statuss – juridiska
persona.
Reģistrācijas datums un vieta: Latvijas Republikas Komercreģistrā 2009. gada
12. oktobrī.
Reģistrācijas numurs: 40103252854
Juridiskā adrese: Raunas iela 44 k-1, Rīgā, LV-1039, Latvijā.
Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību:
• Latvijas Republikas Komerclikums;
• Ministru Kabineta noteikumi Nr.245 “Noteikumi par kārtību, kādā
izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju
kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī
prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”;
• Ministru Kabineta noteikumi Nr.1219 “Noteikumi nosaka prasības
attiecībā uz patērētāja kreditēšanas pakalpojuma reklāmas saturu,
kārtību, kādā sniedz informāciju pirms patērētāja kreditēšanas līguma
(turpmāk – kreditēšanas līgums) noslēgšanas, un informācijas saturu,
kreditēšanas līgumam izvirzāmās prasības un tajā ietveramo
informāciju, gada procentu likmes aprēķināšanas metodi, patērētāja
informēšanas kārtību kreditēšanas līguma darbības laikā, kredīta
pirmstermiņa atmaksas un kopējo kredīta izmaksu taisnīgas
samazināšanas kārtību, atsevišķiem kreditēšanas līgumu veidiem
piemērojamās prasības un kreditēšanas starpnieku pienākumus, kā arī
tiesisko regulējumu patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu”;
• Patērētāja tiesību aizsardzības likums “Likuma mērķis ir nodrošināt
patērētājam iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības,
slēdzot līgumu ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju”.
Emitenta galvenās darbības jomas ir kredītu pret ķīlu (lombarda kredīts), kredītu
bez ķīlas, kredītu pret transportlīdzekļa ķīlu (auto līzings), hipotekāro kredītu
izsniegšana, preču tirdzniecība (ķīlu realizācija).
Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
jaunākām tendencēm, kas negatīvi ir ietekmējušas Emitentu vai kreditēšanas
nozares darbību.
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kurā tas darbojas
B.4b

B.5
B.6

Informācija
par
visām apzinātajām
tendencēm,
kas
ietekmējušas
Emitentu un nozari,
kurā tas darbojas
Emitenta
dalība
koncernā
Emitenta galvenie
akcionāri

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
identificētām apzinātajām tendencēm, kas negatīvi ir ietekmējušas Emitentu vai
kreditēšanas nozares darbību.

Emitents nav koncerna dalībnieks.
Vārds, uzvārds/Nosaukums
SIA “AE Consulting”

Daļu
skaits
73 500

SIA “Ebility”

73 500

24.5%

153 000

51.0%

SIA “Express Holdings”

% no kopskaita
24.5%

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
vienošanām, kuru izpilde varētu izraisīt izmaiņas Emitenta kontrolē.
B.7

Būtiskākā
iepriekšējā finanšu
informācija

Emitenta bilances par 2011. un 2012. gadu, EUR un LVL.
Rādītājs
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
Apgrozāmie līdzekļi kopā:
AKTĪVU KOPSUMMA
Pašu kapitāls kopā:
Uzkrājumi:
Kreditori
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:
Kreditori kopā:
PASĪVU KOPSUMMA

31.12.2011,
EUR
1,242,476
3,051,363
4,293,839
772,699
35,999

31.12.2011,
LVL
873,217
2,144,510
3,017,727
543,056
25,300

31.12.2012,
EUR
2,149,989
5,201,583
7,351,572
1,519,206
76,381

31.12.2012,
LVL
1,511,021
3,655,693
5,166,714
1,067,704
53,681

2,099,379
1,385,762
3,485,141
4,293,839

1,475,452
973,919
2,449,371
3,017,727

2,411,591
3,344,393
5,755,985
7,351,572

1,694,876
2,350,453
4,045,329
5,166,714

Emitenta apvienotais ienākumu pārskats par 2011. un 2012. gadiem, EUR un
LVL.
Rādītājs
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības
ieņēmumi
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības
izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata
gadu
Pārskata gada peļņa

31.12.2011,
EUR
3,409,559
(2,794,576)
1,481,817
(154,448)
1,942,352
(1,258,586)
(339,268)

31.12.2011,
LVL
2,396,252
(1,964,039)
1,041,427
(108,547)
1,365,093
(884,539)
(238,439)

31.12.2012,
EUR
5,075,459
(3,722,234)
4,363,316
(410,672)
5,305,812
(2,779,133)
(665,066)

31.12.2012,
LVL
3,567,053
(2,616,001)
3,066,556
(288,622)
3,728,946
(1,953,186)
(467,411)

8,968

6,303

11,100

7,801

(27,803)
325,664

(19,540)
228,878

(788,213)
1,084,500

(553,959)
762,191

(75,179)
250,485

(52,836)
176,042

(262,849)
821,652

(184,731)
577,460

Emitenta bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķini ir ņemti no revidētajiem
finanšu pārskatiem par 2011. un 2012. gadiem.
Kopš pēdējā auditētā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta finanšu stāvoklis
vai darbības rezultāti nav pasliktinājušies. Emitentam nav zināmi nekādi faktori,
prasījumi, saistības vai notikumi, kas spētu nākotnē būtiski ietekmēt Emitenta
finanšu stāvokli vai darbības rezultātus.
B.8

B.9

Būtiskāka standarta
finanšu informācija

Peļņas prognoze vai

Rādītājs
Apgrozījums, t.sk. procentu ienākumi
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem,
nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)
Pārskata gada peļņa
Aktīvi kopā

Nav veikta peļņas prognoze.
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31.12.2011,
EUR
4,891,377

31.12.2011,
LVL
3,437,679

31.12.2012,
EUR
9,438,775

31.12.2012,
LVL
6,633,609

542,777
250,485
4,293,839

381,466
176,042
3,017,727

1,614,066
821,652
7,351,572

1,134,372
577,460
5,166,714
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B.10
B.11
B.12
B.13

B.14
B.15
B.16
B.17

novērtējums
Ierunas
finanšu
informācijas
revīzijas ziņojumā
Emitenta
pašu
kapitāls
Prognozes
par
Emitentu
Būtiski
notikumi
Emitenta
maksātnespējas
novērtēšanai
Emitenta atkarība
Emitenta galvenās
darbības jomas
Kontrole
pār
emitentu
Kredītvērtējumi
B.18 – B.50

2012. finanšu gada pārskata revīzijas ziņojumā nav bijušas ierunas.
Uz 2012. gada 31. decembri Emitenta pašu kapitāls sastādīja EUR 1,519,206
(LVL 1,067,704).
Prognozēs par Emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto
finanšu pārskatu publicēšanas.
Pēdējā laikā nav konstatēti kādi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir būtiski
Emitenta maksātnespējas novērtēšanai.
Nepiemēro, jo Emitents nav koncerna dalībnieks.
Emitenta galvenās darbības jomas ir kredītu pret ķīlu (lombarda kredīts), kredītu
bez ķīlas, kredītu pret transportlīdzekļa ķīlu (auto līzings), hipotekāro kredītu
izsniegšana, preču tirdzniecība (ķīlu realizācija).
51% Emitenta kapitāldaļu pieder SIA “Express Holdings”.
Emitentam un emitētajām Obligācijām šobrīd nav piešķirti nekādi kredītspējas
reitingi (kredītvērtējumi).
Nepiemēro.

C. iedaļa. Vērtspapīri
C.1

Vērtspapīru veids
un kategorija, ISIN

C.2

Vērtspapīru
emisijas valūta
Informācija
par
akcijām
Ar akcijām saistītas
tiesības
Ierobežojumi brīvai
vērtspapīru
pārvedamībai
Emitējamo akciju
iekļaušana
regulētajā tirgū
Dividenžu politika
No
Obligācijām
izrietošas tiesības

C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8,
C.9

Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri ar nodrošinājumu bez atsavināšanas
ierobežojumiem. LCD iegrāmatoja Obligāciju emisiju un piešķīra tai
starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN LV0000801280), kā arī
veic emitēto Obligāciju uzskaiti.
EUR
Nepiemēro.
Nepiemēro.
Obligācijas ir dematerializēti
ierobežojumiem.

uzrādītāja

vērtspapīri

bez

atsavināšanas

Nepiemēro.
Nepiemēro.
Obligacionāriem ir tiesības saņemt Kupona un Pamatsummas maksājumus
atbilstoši Prospektā paredzētajai kārtībai.
Kuponu (procentu) likme ir 14% (četrpadsmit procenti) gadā. Procentu
maksājumi sākas 2013. gada 25. novembrī un tiek veikti katra mēneša 25.
datumā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2018. gada 25. novembris,
pamatsummas maksājumi notiek reizi ceturksnī, sākot ar 2014. gada 25.
februāri.
Ja Emitents pieņem lēmumu dzēst Obligācijas pirms termiņa, Emitents par to
paziņos Obligacionāriem vismaz 10 Darba dienas pirms Obligāciju dzēšanas
datuma, publicējot attiecīgu informāciju NOR informācijas sistēmā un Oficiālajā
obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS).
Emitents var veikt daļēju vai pilnīgu pirmstermiņa dzēšanu reizi divos
ceturkšņos, sākot ar 2014. gada 25. maiju. Dzēšot Obligāciju pamatsummu
Emitentam ir jāmaksā par 1% vairāk kā dzēšamās Obligāciju pamatsummas.
Pamatsummas minimālais dzēšanas apjoms vienai Obligācijai ir EUR 100.00 ar
nākošo soli EUR 100.00 apjomā. Gadījumos, kad pamatsumma tiek dzēsta
pilnībā, dzēšanas solis EUR 100.00 nav jāievēro.
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Obligācijas ir nodrošinātas ar komercķīlu uz Emitenta un tā meitas uzņēmuma
(SIA “ExpressInkasso”) visu mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī
lietu kopības nākamās sastāvdaļām un kapitāldaļām, kā arī finanšu ķīlu uz
Emitenta un meitas uzņēmuma naudas līdzekļiem un finanšu instrumentiem (ja
tādi ir), kas atrodas AS “Reģionālā investīciju banka”. Obligacionāriem ir
tiesības saņemt līdzekļus proporcionāli savai ieguldījumu daļai ķīlas realizācijas
gadījumā, ja Emitents nav veicis Kuponu vai pamatsummas maksājumus.

C.10

C.11
C.12

Vērtspapīru
procentu
maksājums,
kas
balstīts
uz
atvasinātiem
finanšu
instrumentiem
Obligāciju
iekļaušana
regulētajā tirgū
Emisijas minimālā
nominālvērtība
C.13 – C.22

Obligāciju emisijas ietvaros nav paredzēts, bet tajā pašā laikā arī nav ierobežotas
Obligacionāru tiesības veidot un/vai pilnvarot organizāciju/personu, kas pārstāv
visu Obligacionāru vai tā daļas likumiskās intereses.
Nepiemēro.

Emitents plāno visas emitētās un izvietotās Obligācijas iekļaut “NASDAQ
OMX Riga” regulētajā tirgū, nodrošinot to publisko apgrozību. Obligāciju
norēķinus veic LCD.
Vienas Obligācijas nominālvērtība – EUR 1,000 (viens tūkstotis euro). Kopā ir
emitētas 5,000 (pieci tūkstoši) Obligācijas.
Nepiemēro.

D. iedaļa. Riski
D.1,
D.2

Būtiskākā
informācija
par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Emitentam

Obligacionārs, veicot ieguldījumu Obligācijās, uzņemas noteiktus finanšu
riskus. Šie riski ir saistīti gan ar aizdevuma ņēmēju finanšu stāvokli, gan arī ar
Obligāciju un vērtspapīru tirgus situāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs. Emitents
savu darbību veic, ņemot vērā pārdomātu riska vadību, kas ir vērsta uz
ierobežotu risku uzņemšanos visos galvenajos darbības virzienos.
Emitenta uzņēmējdarbība ir saistītā ar šādiem riskiem: makroekonomikas risks,
nozares risks, juridiskais un biznesa risks, tirgus risks (procentu riski,
dārgmetālu cenu svārstību risks), operacionālais risks, likviditātes risks.

D.3

Būtiskākā
informācija
par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Obligācijām

D.4 – D.6

Ieguldot līdzekļus Obligācijās, ieguldītāji uzņemas šādus ar parāda
vērtspapīriem saistītos riskus: 1) Nodrošinājuma aģents neuzņemas uzraudzīt
Nodrošinājuma sastāvu, kvalitāti un stāvokli, kā rezultātā nodrošinājuma vērtība
var nebūt pietiekama, lai segtu Obligacionāru prasības, saistībā ar kavētajiem
Kupona vai pamatsummas maksājumiem; 2) var nebūt iespējas pārdot
Obligācijas otrreizējā tirgū; 3) līdz emisijas dzēšanas brīdim cena otrreizējā tirgū
var būt zemāka par Obligāciju nominālvērtību; 4) var mainīties normatīvie akti,
kas regulē nodokļu likmes un nodokļu maksāšanas kārtību un kas var negatīvi
ietekmēt ienesīgumu no Obligācijām.
Nepiemēro.

E. iedaļa. Piedāvājums
E.1 – E.2a
E.2b
Obligāciju
piedāvājuma
iemesli
ieņēmumu
izmantošana
E.3
E.4
E.7

Obligāciju
piedāvājuma
nosacījumi
Konfliktējošas
intereses
E.5 – E.6
Ieguldītāja

Nepiemēro.
un

Obligāciju emisija tika veikta, lai Emitents varētu pārfinansēt esošos
aizdevumus no kredītiestādes un citām personām uz izdevīgākiem finansējuma
nosacījumiem, tādējādi samazinot finansējuma kopējās apkalpošanas izmaksas,
uzlabot naudas plūsmu un likviditāti, kā arī palielināt atpazīstamību regulētajā
kapitāla tirgū un starp institucionālajiem investoriem.
Nepiemēro.
Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem saistībā
ar Obligāciju emisiju.
Nepiemēro.
Visus ar Obligāciju iegādi un glabāšanu saistītos izdevumus sedz ieguldītājs
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atbilstoši kredītiestādes vai ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja, caur kuru
ieguldītājs veic Obligāciju iegādi un glabāšanu, cenrādim. Emitentam nav
pienākuma kompensēt ieguldītāja radušos izdevumus.
Ieguldītājam var rasties ar Obligācijām saistītas papildu nodokļu nomaksas
saistības atkarībā no ieguldītāja valsts rezidences. Emitents ieturēs nodokļus no
Kupona maksājumiem atbilstoši Prospektam.
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4.

Riska faktori

4.1. Svarīga piezīme
Šajā sadaļā uzskaitītie riski var samazināt Emitenta spēju izpildīt savas saistības un
vissliktākajā gadījumā var izraisīt tās maksātnespēju. Obligācijas ir nodrošinātas ar
komercķīlu uz Emitenta un tā meitas uzņēmuma (SIA “ExpressInkasso”) visu mantu
kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļām un
kapitāldaļām, un finanšu ķīlu uz Emitenta un tā meitas uzņēmuma naudas līdzekļiem
un finanšu instrumentiem (ja tādi ir) kredītiestāžu kontos. Trešās personas nav
galvojušas par Obligācijām un ar tām saistītajiem Kuponu maksājumiem. Šajā sadaļā
var nebūt uzskaitīti visi potenciālie riski, kas var ietekmēt Emitentu.
4.2. Izmaiņas normatīvajos aktos
Emitents veic uzņēmējdarbību Latvijā un lielākā daļa no riskiem, kas to ietekmē, ir
saistīti ar vispārīgo ekonomisko stāvokli valstī un normatīvajiem aktiem, kurus
pieņem LR Saeima vai LR Ministru Kabinets.
Pašlaik lombardu un citu nebanku kreditētāju darbību Latvijā regulē 2011. gada 29.
marta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 245. “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz,
pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas
pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas
(licences) saņemšanai”, kuri tostarp arī nosaka licences nepieciešamību, kuras maksa
ir EUR 71,140, kā arī ikgadējā licences darbības pagarināšanas maksa ir EUR 14,225,
2010. gada 28. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1219. “Noteikumi par
kreditēšanu” un Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
4.3. Makroekonomika
Ekonomiskā situācija Latvijā
ir vērtējama kā stabila, ko apstiprina gan
makroekonomiskie dati, tādi kā IKP, nodarbinātības rādītāji un patēriņa cenu indekss1,
kā arī starptautisku reitingu aģentūru novērtējumi2, kas pēdējo gadu laikā ir
paaugstināti.
4.4. Konkurences risks
Latvijas teritorijā darbojas 54 licencēti nebanku kreditētāji, kas piedāvā dažādus
kreditēšanas pakalpojumus, no tiem 19 darbojas lombardu jomā3. Licencētie nebanku
kreditētāji darbojas vēl šādās jomās: līzingi, ātrie kredīti, patēriņa kredīti, kredīti pret
ķīlu, kredīti pret transportlīdzekļa ķīlu un kredīti pret nekustamo īpašumu. Starp
licencētajiem nebanku kreditētājiem liela daļa kreditētāji darbojas virtuālajā vidē vai
tikai nelielā ģeogrāfiskajā apvidū.
Emitents savus pakalpojumus sniedz visā Latvijas teritorijā, kopumā 38 pilsētās.
Ņemot vērā tirgū darbojošos komersantu skaitu, Emitenta pašreizējo filiāļu tīklu,

1

Latvijas Bankas dati “Galvenie makroekonomiskie rādītāji”. Pieejams: http://www.bank.lv/statistika/datutelpa/galvenie-raditaji/galvenie-makroekonomiskie-raditaji
2
Standard & Poor’s dati. Pieejams: http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/entityratings/en/us/?sectorCode=SOV&entityID=273067
3
“Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv/page/535
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pakalpojumu kvalitāti un ieejas barjeras tirgū, Emitents konkurences risku neuzskata
par būtisku.
Emitenta vadībai ir pilnvērtīga pieredze uzņēmējdarbības vadīšanā, kas ir noderīga
pielāgojoties tirgus izmaiņām un vadot uzņēmumu mainīgas ārējās vides apstākļos.
Emitenta vadības pieredzi skatīt Prospekta 11.10 “Darbinieki un SIA “ExpressCredit”
vadītāju pieredzes apkopojums” sadaļā.
4.5. Refinansēšanās risks
Obligāciju emisija sastāda būtisku daļu no Emitenta pasīviem. Obligāciju
pamatsumma tiks dzēsta katru ceturksni sākot ar 2014. gada 25. februāri līdz 2018.
gada 25. novembrim ar amortizāciju reizi ceturksnī; kuponu maksājumi tiek veikti
reizi mēnesī, līdz ar to termiņa beigās Emitentam ir minimāls refinansēšanās risks.
Obligacionāriem jāņem vērā, ka Emitentam ir tiesības uz Obligāciju pirmstermiņa
dzēšanu saskaņā ar Prospekta 5.10 “Obligāciju pirmstermiņa dzēšana” sadaļu līdz ar
to Obligacionāriem pastāv pirmstermiņa atmaksas risks.
4.6. Atkarība no vadošajiem darbiniekiem
Emitenta panākumus nākotnē ietekmēs tā spēja piesaistīt, saglabāt un motivēt augsti
kvalificētu un pieredzējušu personālu. Konkurence par personālu ar attiecīgajām
iemaņām un pieredzi Latvijā pastāv un tā ir salīdzinoši liela, tomēr Emitentam ir
veiksmīga pieredze personāla vadības jomā, kā arī daļa no vadošā personāla
vienlaicīgi ir arī dalībnieki, kas kā patiesā labuma guvēji ir ieinteresēti Emitenta
ilgtermiņa izaugsmē.
4.7. Īpašnieki
Emitenta īpašnieki ir trīs juridiskas personas, kuras kopā kontrolē 100% sabiedrības
daļu. Divi no trīs kapitāldaļu turētāju uzņēmumiem katrs attiecīgi pieder valdes
priekšsēdētājam un valdes loceklim. Ņemot vērā šādu īpašnieku sastāvu, dalībnieki
var būtiski ietekmēt sabiedrības darbību visos jautājumos, kuros ir nepieciešams to
lēmums. Ja radīsies situācija, kas nav atrunāta Prospektā un kurā īpašnieku intereses
nesakritīs ar Obligacionāru interesēm, Obligacionāru intereses var netikt ņemtas vērā,
jo dalībnieki var pieņemt lēmumus pretēji Obligacionāru interesēm.
4.8. Operacionālie riski
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus saistībā ar nepietiekamiem vai
neveiksmīgiem iekšējiem procesiem, personāla darbību, sistēmām vai ārējiem
apstākļiem. Rūpīga personāla atlase, precīzi amata pienākumu apraksti, pienākumu
sadalīšana, pastāvīgi ieguldījumi IT sistēmā, kā arī dalībnieku tieša iesaistīšanās
uzņēmuma vadībā ļauj Emitentam samazināt operacionālos riskus.
Emitents ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību (t.sk. atbildība par ķīlu
saglabāšanu), kā arī apdrošinājis preces, kas tiek turētas pārdošanā, iekārtas un filiāļu
remontus.
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4.9. Riski saistībā ar Obligācijām
4.9.1.

Nodrošinājuma risks

Ja Emitents nespēj savlaicīgi veikt Kuponu un/vai pamatsummas maksājumus,
Nodrošinājuma aģents, rīkojoties Obligacionāru interesēs, uzsāks ķīlas pārņemšanu un
realizāciju. Pastāv risks, ka var nebūt juridiskas un praktiskas iespējas pārņemt vai
pārdot ķīlu pilnā apmērā vai daļēji, un neviens pircējs var neizrādīt ieinteresētību
iegādāties ķīlu. Ņemot vērā, ka Nodrošinājuma aģents neveic Nodrošinājuma sastāva
un kvalitātes uzraudzību Emitenta saistību darbības laikā un Nodrošinājuma aģentam
nav nekādu saistību pret Obligacionāriem šajā sakarā, pastāv risks, ka pārņemt
Nodrošinājumu un uzsākot tā realizāciju, Nodrošinājuma vērtība var būt nepietiekama
Obligacionāru prasījumu pilnīgai apmierināšanai.
Obligacionāriem jāņem vērā, ka Emitenta pamatdarbība ir saistīta ar kredītu
izsniegšanu un Emitenta galvenais aktīvs ir kredīta portfelis, kura vērtība potenciālu
risku iestāšanās gadījumā var mainīties.
4.9.2.

Likviditātes risks

Lai gan Obligācijas ir paredzēts iekļaut NOR Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, ne
Emitents, ne kāda cita persona negarantē Obligāciju minimālo likviditāti.
Obligacionāriem vajadzētu ņemt vērā, ka var pastāvēt grūtības pārdot Obligācijas
otrreizējā tirgū.
4.9.3.

Cenas risks

Obligācijas tiks dzēstas par to nominālvērtību, taču otrreizējā tirgū to cena var būtiski
mainīties. Ne emitents, ne kāda cita persona neapņemas uzturēt noteiktu cenu līmeni.
4.9.4.

Nodokļu risks

Uz Obligāciju iegādes brīdi pastāvošās nodokļu likmes un nodokļu nomaksas kārtība
Latvijas nodokļu rezidentiem, nerezidentiem un citu valstu rezidentiem, var mainīties.
Emitents nekompensēs Obligacionāriem nodokļu palielinājumu, tāpēc Obligacionāri
var saņemt mazākus ar Obligācijām saistītos maksājumus. Gadījumā, ja tiek
konstatēta Emitenta maksātnespēja un, ja ieņēmumi no Nodrošinājuma realizācijas
tiek ieskaitīti Obligacionāriem, Nodrošinājuma aģents rīkojas tikai un vienīgi kā
maksājumu aģents un neietur no šādiem ieņēmumiem nodokļus atbilstoši spēkā
esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem; šajā gadījumā Obligacionāri paši ir
atbildīgi par visu piemērojamo nodokļu nomaksu.
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5.

Informācija par finanšu instrumentiem

5.1. Emisijas iemesli
Obligāciju emisija tika veikta, lai Emitents varētu pārfinansēt esošos aizdevumus no
kredītiestādes un citām personām uz izdevīgākiem finansēšanas noteikumiem,
tādējādi samazinot finansējuma kopējās apkalpošanas izmaksas, uzlabot naudas
plūsmu un likviditāti, kā arī palielināt atpazīstamību regulētajā kapitāla tirgū un starp
institucionālajiem investoriem.
5.2. Pamatinformācija
Emitenta Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri, kuros ir nostiprinātas tās parāda
saistības. Jebkura persona, kuras finanšu instrumentu kontā ir Obligācijas, ir tiesīga
saņemt Kuponus un Nominālvērtības maksājumu saskaņā ar Prospekta 5.8. “ Kuponu
procentu izmaksas noteikumi” un 5.9. “ Obligāciju dzēšana” sadaļām.
Tika emitētas 5,000 (pieci tūkstoši) Obligācijas ar Nominālvērtību EUR 1,000.00
(viens tūkstotis euro nulle centi) apmērā un par kopējo summu EUR 5,000,000.00
(pieci miljoni euro nulle centi), kas sastāda kopējo Obligāciju nominālvērtību, ko
Emitentam bija tiesības emitēt saskaņā ar Emisijas noteikumiem.
Obligāciju emisijas ISIN (starptautiskais vērtspapīru identificēšanas numurs), ko
rezervēja LCD ir LV0000801280.
5.3. Normatīvie akti
Obligāciju emisija tika veikta saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus
likumu, NOR un LCD noteikumiem, un citiem spēkā esošiem LR normatīvajiem
aktiem.
Visi ar Obligācijām saistītie strīdi tiks risināti LR tiesās saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem. Emitents ir parakstījis Prospektu latviešu valodā un jebkādi Prospekta
tulkojumi citā valodā ir neoficiāli un veikti tikai un vienīgi ieguldītāju ērtībai. Strīdu
izskatīšanas gadījumā Prospekta normu interpretācija latviešu valodā ir prioritāra pār
tulkojumiem citā valodā.
5.4. Finanšu instrumentu forma un uzskaite
Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri dematerializētā veidā. Emisija tika
iegrāmatota Latvijas Centrālajā depozitārijā, kas veic Obligāciju uzskaiti.
5.5. Finanšu instrumentu emisijas valūta
Obligāciju valūta ir euro.
5.6. Obligāciju nodrošinājums
Obligācijas ir nodrošinātas ar komercķīlu uz visu Emitenta un SIA “ExpressInkasso”
(reģ. nr. 40103211998) mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības
nākamajām sastāvdaļām, kā arī uz visām Emitenta un SIA “ExpressInkasso” (100%
Emitentam piederošs uzņēmums) kapitāldaļām, tai skaitā tādām, ko Emitents iegūs
nākotnē pēc pamatkapitāla palielināšanas.
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Papildus Obligācijas ir nodrošinātas ar finanšu ķīlu uz visiem Emitenta un SIA
“ExpressInkasso” naudas līdzekļiem un finanšu instrumentiem (ja tādi ir), kas atrodas
AS “Reģionālā investīciju banka”. Ja Emitents atver papildu kontus, Emitentam ir
pienākums 10 Darba dienu laikā informēt Nodrošinājuma aģentu un iniciēt
grozījumus finanšu ķīlas līgumā.
Nodrošinājuma aģentam Obligacionāru vārdā ir tiesības pārdot ķīlu un sadalīt
ienākumus Obligacionāriem, saskaņā ar Nodrošinājuma aģenta līgumu (Nr. Nr.
682/01-18) un tā grozījumiem. Obligacionāri un Potenciālie Investori var iepazīties ar
Nodrošinājuma aģenta līgumu, komercķīlas un finanšu ķīlas līgumiem atbilstoši
Prospekta 15. “Sabiedrībai pieejamie dokumenti” sadaļas kārtībai. Ja Nodrošinājuma
aģents veic ķīlas pārdošanu, tad tam ir tiesības saņemt komisijas maksu 2% no
ieņēmumiem, bet ne mazāk par EUR 10,000 (desmit tūkstoši euro).
5.7. Tiesības un ierobežojumi, kas ir saistīti ar finanšu instrumentiem
Ikvienam Obligacionāram ir tiesības saņemt Kuponu un Nominālvērtības maksājumus
Prospekta 5.8. “ Kuponu procentu izmaksas noteikumi” un 5.9. “ Obligāciju dzēšana”
sadaļās noteiktajā kārtībā, kā arī izmantot citas Prospektā un LR tiesību aktos
nostiprinātās tiesības.
5.8. Kuponu procentu izmaksas noteikumi
Obligāciju Kupona gada likme ir noteikta 14% (četrpadsmit procentu) apmērā un ir
fiksēta līdz Obligāciju dzēšanai. Kupona maksājumi tiek veikti reizi mēnesī 25.
(divdesmit piektajā) datumā. Pirmais Kupona maksājums tiks veikts 2013. gada 25.
novembrī, pēdējais – 2018. gada 25. novembrī Kupona aprēķina datums ir 5. (piektā)
Darba diena pirms Kupona maksājuma datuma. Emitents noteiks Obligacionāru
sarakstu uz Kupona aprēķina datuma beigām.
Emitents Kupona izmaksu veiks ar LCD starpniecību un saskaņā ar spēkā esošajiem
LCD noteikumiem, kas regulē ienākuma no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību.
Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8
“Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”.
Ja Kupona izmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, Emitents veiks atbilstošu
Kupona izmaksu pirmajā brīvdienai vai svētku dienai sekojošajā Darba dienā. Tomēr,
ja tuvākā Darba diena pēc brīvdienas vai svētku dienas ir jau nākamajā mēnesī,
Kupons tiek izmaksāts pilnā apmērā Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku
dienas.
Pirmajam Kupona maksājuma periodam (no 2013. gada 15. novembra līdz 2013. gada
25. novembrim) Kupona summa tika aprēķināta sekojošā veidā:
CPN = F * C / 12 * (10/30), kur
CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas nominālvērtība;
C – Kupona gada procentu likme.
Pārējiem periodiem Kupona maksājumu summa tiks aprēķināta šādā veidā:
CPN = F * C / 12, kur
14
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CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas nominālvērtība attiecīgā Kupona aprēķināšanas perioda
sākumā, t.i. sākotnējā nominālvērtība ir samazināta par iepriekšējos periodos
veiktajiem maksājumiem atbilstoši Prospekta 5.9. “ Obligāciju dzēšana” un 5.10
“Obligāciju pirmstermiņa dzēšana” sadaļās minētajam;
C – Kupona gada procentu likme.
Ja Emitents nav veicis Kupona maksājumu atbilstoši Prospekta norādītajiem
termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par Kupona izmaksu ne ātrāk
kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc attiecīgā Kupona maksājuma datuma.
Aprēķina veicēja iestāde Kupona maksājuma aprēķināšanai nav vajadzīga, jo Kupona
gada likme attiecīgajam periodam ir fiksēta iepriekš.
5.9. Obligāciju dzēšana
Vienas Obligācijas nominālvērtība ir EUR 1,000.00 (viens tūkstotis euro nulle centi)
un par katru Obligāciju Emitents veiks EUR 50.00 (piecdesmit euro nulle centi)
pamatsummas maksājumu reizi ceturksnī – 25. februārī, 25. maijā, 25. augustā un 25.
novembrī, sākot ar 2014. gada 25. februāri. Obligāciju beigu dzēšanas datums ir 2018.
gada 25. novembris.
Tabula 1 – Obligāciju dzēšanas grafiks
Ceturkšņa maksājuma datums

Pamatsummas
maksājums, EUR

25.02.2014

50

25.05.2014

50

25.08.2014

50

25.11.2014

50

25.02.2015

50

25.05.2015

50

25.08.2015

50

25.11.2015

50

25.02.2016

50

25.05.2016

50

25.08.2016

50

25.11.2016

50

25.02.2017

50

25.05.2017

50

25.08.2017

50

25.11.2017

50

25.02.2018

50

25.05.2018

50

25.08.2018

50

25.11.2018

50

Kopā

1 000
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Emitents veiks pamatsummas izmaksu saskaņā ar LCD starpniecību un ar spēkā
esošajiem LCD noteikumiem. Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD
noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu
ienākumu izmaksu”.
Ja Obligāciju atmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad Emitents veiks
Obligāciju nominālvērtības izmaksu Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku
dienas.
Ja Emitents nav veicis pamatsummas maksājumu atbilstoši Prospektā norādītajiem
termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par pamatsummas atmaksu ne
ātrāk kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc pamatsummas maksājuma datuma.
5.10. Obligāciju pirmstermiņa dzēšana
Emitents var veikt daļēju vai pilnīgu pirmstermiņa dzēšanu reizi divos ceturkšņos,
sākot ar 2014. gada 25. maiju. Dzēšot Obligāciju pamatsummu Emitentam ir jāmaksā
par 1% vairāk par dzēšamo Obligāciju pamatsummu. Pamatsummas minimālais
dzēšanas apjoms vienai Obligācijai ir EUR 100 ar nākošo soli EUR 100 apjomā.
Gadījumos, kad pamatsumma tiek dzēsta pilnībā, dzēšanas solis EUR 100 nav
jāievēro.
Ja Emitents pieņem lēmumu pilnībā vai daļēji dzēst Obligācijas pirms termiņa,
Emitents par to paziņos Obligacionāriem vismaz 10 Darba dienas pirms Obligāciju
dzēšanas datuma, publicējot attiecīgu informāciju NOR informācijas sistēmā un
Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS).
5.11. Ienesīguma un uzkrāto procentu aprēķināšana
Kupons sāk uzkrāties no 2013. gada 25. oktobra. Aprēķinot uzkrāto Kuponu, tiek
pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas (Dienu skaita konvencija –
“European 30/360”). Uzkrātais Kupons (procenti) starp Kupona izmaksas datumiem
tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:
AI = F x C / 360 x D, kur
AI – uzkrātais kupons (procenti);
F – Obligāciju nominālvērtība attiecīgā Kupona aprēķināšanas perioda sākumā, t.i.
sākotnējā nominālvērtība ir samazināta par iepriekšējos periodos veiktajiem
maksājumiem atbilstoši Prospekta 5.9 “ Obligāciju dzēšana” un 5.10 “Obligāciju
pirmstermiņa dzēšana” sadaļās minētajam;
C – Kupona gada procentu likme;
D – dienu skaits no kupona uzkrāšanas perioda sākuma pēc 360 dienas gadā / 30
dienas mēnesī dienu skaitīšanas konvencijas.
5.12. Obligacionāru pārstāvība
Nodrošinājuma turēšanu un realizāciju visu Obligacionāru interesēs veic Baltikums
Bank AS atbilstoši Nodrošinājuma aģenta līgumam. Obligacionāriem nav tiesību
pašiem vērst piedziņu uz nodrošinājumu, taču nav aizliegts izveidot pilnvarnieku
organizāciju, kas pārstāvētu Obligacionāru intereses.
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Emitenta maksātnespējas gadījumā ikvienam Obligacionāram ir tiesības pārstāvēt
savas intereses kreditoru sapulcēs, kā arī Obligacionāriem būs tādas pašas tiesības
saņemt savu ieguldījumu ar citiem kreditoriem attiecīgajā prasību grupā.
5.13. Emitenta lēmumi par Obligāciju emisiju
Emitenta dalībnieku sapulce 2013. gada 1. novembrī pieņēma lēmumu (Nr.3/2013)
veikt parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju. Pamatojoties uz šo lēmumu, Emitenta
valde ar 2013. gada 1. novembra lēmumu (Nr.1-obl/2013) nolēma izteikt Obligāciju
piedāvājumu un apstiprināt Emisijas noteikumus un ar 2014. gada 24. februāra
lēmumu (Nr.2-obl/2014) nolēma apstiprināt Prospektu un iekļaut Obligācijas
regulētajā tirgū.
5.14. Ierobežojumi brīvai vērtspapīru pārvedamībai
Nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz Obligāciju atsavināšanu otrreizējā tirgū.
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6.

Īpašie nosacījumi

6.1. Informācijas atklāšana
Līdz Obligāciju pilnīgai dzēšanai Emitents publisko visu informāciju, kādu pieprasa
normatīvie akti, t.sk. NOR noteikumi. Kamēr Obligācijas nav iekļautas regulētajā
tirgū, Obligacionāri informācijas publiskošanu var pieprasīt Emitentam, atsūtot
iesniegumu. Pēc Obligāciju iekļaušanas fondu biržas sarakstā Emitents publicēs visu
informāciju NOR informācijas sistēmā un Oficiālajā obligātās informācijas
centralizētajā glabāšanas sistēmā (ORICGS).
6.2. Maksātnespējas gadījums
Katrs no šiem gadījumiem tiek uzskatīts par Maksātnespējas gadījumu:
•

Emitents nav veicis Kupona maksājumu pilnā apjomā ilgāk par 5 Darba
dienām no paredzētā maksājuma datuma;

•

Emitents nav veicis Nominālvērtības maksājumu pilnā apjomā ilgāk par 5
Darba dienām no paredzētā maksājuma datuma;

•

Pret Emitentu ir uzsākts maksātnespējas process un ir iecelts administrators;

•

Emitents ir iesniedzis pieteikumu likvidācijai attiecīgajās valsts iestādēs
Latvijā;

•

Emitents ir pārkāpis Prospekta 6.4 “ Ierobežojumi” sadaļas nosacījumus.

6.3. Līgumsods
Ja Emitents kādam no Obligacionāriem nav samaksājis tam pienākošos summu
attiecībā par Obligācijām attiecīgajā maksājuma datumā, Emitentam, pēc
Obligacionāra pieprasījuma, jāsamaksā līgumsods no datuma (to neieskaitot), kad
iestājies termiņš, līdz (ieskaitot) faktiskā maksājuma datumam 0.1% (nulle komats
viens procents) par dienu no attiecīgās summas.
6.4. Ierobežojumi
Sākot ar Obligāciju emisijas datumu līdz to dzēšanas datumam Emitents un tā meitas
sabiedrības apņemas:
•

Neslēgt jaunus kredīta līgumus, kas paredz naudas līdzekļu aizņemšanos par
augstāku likmi kā emitētajām Obligācijām. Emitentam ir tiesības veikt vienu
vai vairākas nenodrošinātu parāda vērtspapīru emisijas, neievērojot likmes
ierobežojumu, ja emisijas sešu mēnešu laikā pēc Obligāciju pirmā norēķinu
datuma (2013. gada 15. novembra) tiek iekļautas regulētajā tirgū;

• Līdz 2013. gada 31. decembrim uzturēt SIA “ExpressCredit” un SIA
“ExpressInkasso” konsolidēto Net debt / Equity rādītāju mazāku par 4.5 pret 1
(kopējās saistības mīnus naudas līdzekļi dalīts ar pašu kapitālu). Gadījumā, ja
Net debt / Equity rādītājs ir lielāks nekā 4.5 pret 1, Emitents apņemas 30 dienu
laikā palielināt pamatkapitālu, lai novērstu šo neatbilstību;
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• Sākot ar 2014. gada 1. janvāri uzturēt SIA “ExpressCredit” un SIA
“ExpressInkasso” konsolidēto Net debt / Equity rādītāju mazāku par 4 pret 1
(kopējās saistības mīnus naudas līdzekļi dalīts ar pašu kapitālu). Gadījumā, ja
Net debt / Equity rādītājs ir lielāks nekā 4 pret 1, Emitents apņemas 30 dienu
laikā palielināt pamatkapitālu, lai novērstu šo neatbilstību;
• Neslēgt darījumus ar Saistītajām personām, izņemot, ja darījumi tiek slēgti par
tirgus cenām;
• Neieguldīt līdzekļus citu sabiedrību kapitāldaļās, izņemot, ja ieguldījums
sabiedrībā ir vismaz 51% no tās kapitāldaļām;
• Nepārdot, neiznomāt vai citā veidā nenodot lietošanā tiesības izmantot
Emitenta un/vai tā meitas sabiedrību reģistrētās preču zīmes;
• Nemainīt uzņēmējdarbības jomas (kreditēšana, preču tirdzniecība, parādu
piedziņa);
• Neuzsākt reorganizāciju vai likvidāciju, vai nesamazināt pamatkapitālu;
• Neapgrūtināt aktīvus, izņemot finanšu līzinga gadījumā;
• Dividenžu izmaksu virs 50% no iepriekšējā gada tīrās peļņas 10 dienu laikā
novirzīt saistīto personu saistību dzēšanai pret Emitentu;
• Uzturēt kopējos aizdevumus saistītajām personām apjomā, kas nepārsniedz
120% no aizdevumu saistītajām personām apjoma uz 2012. gada 31. decembri.
• Ne ilgāk kā 3 Darba dienas glabāt naudas līdzekļus un/vai finanšu
instrumentus, izņemot Emitenta parāda vērtspapīrus, AS “Swedbank” un AS
“Citadele banka” par kopējo summu ne vairāk par LVL 100,000 vai tā
ekvivalentu citās valūtās, bet pārējās bankās, brokeru vai ieguldījumu
sabiedrībās, ne vairāk par LVL 10,000 vai tā ekvivalentu citās valūtās.
Noteikums neattiecas uz naudas līdzekļiem un/vai finanšu instrumentiem, uz
kuriem ir nodrošināta finanšu ķīla par labu Obligacionāriem.
Šīs sadaļas vajadzībām termins “Saistītās personas” nozīmē jebkādu fizisku vai
juridisku personu, kas attiecībā uz Emitentu ir (a) dalībnieks vai (b) valdes vai
padomes loceklis vai (c) darbinieks vai (d) laulātais kādai no (a) – (c) minētai
personai.
Jebkurš no Prospekta 6.4 “ Ierobežojumi” sadaļā minētajiem ierobežojumiem var tikt
atcelts vai grozīts, ja ir saņemta Obligacionāru, kam pieder vismaz 51% Obligāciju,
piekrišana. Piekrišanas saņemšanas procesu jāorganizē saskaņā ar Prospekta 6.6. “
Pieteikšanās atbrīvojumam” sadaļas nosacījumiem.
6.5. Pirmstermiņa dzēšana
Jebkurā brīdī pēc Maksātnespējas gadījuma iestāšanās (un tik ilgi, kamēr
Maksātnespējas gadījums saglabājas) Obligacionārs var iesniegt rakstisku paziņojumu
Emitentam, ka attiecīgā Obligacionāra īpašumā esošajām Obligācijām iestājas tūlītējs
atmaksas termiņš. Emitentam 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas
jāatmaksā Obligāciju nominālvērtība kopā ar uzkrāto Kuponu.
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6.6. Pieteikšanās atbrīvojumam
Emitentam ir tiesības lūgt Obligacionāru piekrišanu Prospektā ietverto nosacījumu
grozīšanai vai saņemt atļauju Prospekta 6.4. “ Ierobežojumi” sadaļā minētajām
darbībām (pieteikties atbrīvojumam).
Prospekta grozīšana var ietvert jebkādu nosacījumu grozīšanu, kas nav ierobežota ar
šādu Obligāciju raksturlielumu kā valūta, Kupona likme, Kupona aprēķināšanas
metode, Kupona un Nominālvērtības izmaksāšana, Obligāciju iekļaušana tirdzniecībai
citos regulētajos tirgos, Obligāciju dzēšanas termiņš un citi nosacījumi, ja tie nav
pretrunā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Emitents var pieteikties atbrīvojumam pats vai ar pilnvarotās personas (“Aģents”)
starpniecību. Lai pieteiktos atbrīvojumam, Emitents vai Emitenta Aģents paziņo to
caur NOR informācijas sistēmu un Oficiālo obligātās informācijas centralizēto
glabāšanas sistēmu (ORICGS), norādot vismaz šādu informāciju:
 piedāvāto izmaiņu apraksts;
 piedāvāto izmaiņu apraksta pamatojums;
 datumu, kurā tiks fiksēts Obligacionāru saraksts, kas ir tiesīgs izteikt atļauju
(balsot);
 termiņš, kurā Obligacionārs var atbalstīt vai noraidīt piedāvāto atbrīvojumu;
 norādījumi attiecībā uz piedāvāto atbrīvojumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un
balsošanas anketas aizpildīšanas kārtību;
 paziņojums, ka Obligacionāram, kurš vēlas atbalstīt Emitenta piedāvāto
atbrīvojumu, jāpaziņo par to Emitentam vai Emitenta Aģentam pieteikumā
minētā termiņa laikā, par ko liecina pasta zīmogs vai paraksts par saņemšanu,
un ja Obligacionārs nepaziņo Emitentam vai Emitenta Aģentam par
apstiprinājumu atbalstīt atbrīvojumu pieteikumā noteiktajā termiņā, tiks
uzskatīts, ka Obligacionārs nav devis piekrišanu atbrīvojumam;
 emitenta un/vai Emitenta Aģenta kontaktdati, ko jāizmanto paziņojumiem
(telefons uzziņām, aizpildīto un parakstīto anketu nosūtīšanas adrese, un
Emitenta un/vai Emitenta Aģenta pārstāvniecību un/vai filiāļu adrešu saraksts,
kur Obligacionāri var iesniegt anketu personīgi);
 citu informāciju.
Obligacionāru sarakstu Emitents pieprasa no LCD uz datumu, kas ir 5. (piektā) Darba
diena pēc paziņojuma publicēšanas NOR informācijas sistēmā. Termiņš, kurā
Obligacionāriem ir jāpieņem lēmums un jāatbild atbalstīt vai noraidīt atbrīvojumu
Emitentam, nedrīkst būt īsāks par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām no dienas,
kad pieteikums ir publicēts NOR informācijas sistēmā.
Obligacionāriem ir jāiesniedz parakstītas anketas ar to lēmumu Emitentam vai
Emitenta Aģentam līdz datumam, kas ir noteikts atbrīvojuma pieteikumā.
Atbrīvojums ir uzskatīts par pieņemtu, ja Obligacionāri, kuriem pieder vismaz 51%
atlikušo Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām
personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai
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darbiniekiem), ir nobalsojuši par atbrīvojuma atbalstīšanu. Obligācijas, kas pieder
Emitentam un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, dalībniekiem, valdes
un padomes locekļiem vai darbiniekiem), nevar tikt izmantotas, lai piedalītos
atbrīvojuma atbalstīšanai.
Emitentam vai Emitenta Aģentam ir jāsaskaita saņemtie balsojumi un jāpaziņo
balsošanas rezultātus Obligacionāriem vienas Darba dienas laikā pēc anketu
iesniegšanas beigu termiņa, publicējot par to attiecīgu paziņojumu NOR informācijas
sistēmā un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā
(ORICGS). Obligacionāru apstiprinātie grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā.
Ja apstiprinātie grozījumi attiecas uz Obligāciju raksturlielumiem un/vai Kupona
aprēķināšanas metodi, vai Kupona vai Nominālvērtības izmaksas kārtību, Emitents
nekavējoties pēc grozījumu stāšanās spēkā informē LCD par attiecīgajiem
grozījumiem.
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7.

Iekļaušana tirgū un tirdzniecības noteikumi

Regulētā tirgus organizētājs ir NASDAQ OMX Riga (NOR), kura juridiskā un
faktiskā adrese ir Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija. NOR tālrunis +371 67212431,
fakss +371 67229411, e-pasts: riga@nasdaqomx.com. Oficiālā tīmekļa vietne
vispārīgai informācijai – www.nasdaqomxbaltic.com.
Emitents iesniegs visus nepieciešamos dokumentus Obligāciju iekļaušanai NOR
Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā pēc prospekta reģistrācijas FKTK. Obligāciju
tirdzniecība netiks uzsākta ātrāk par dienu, kurā tiks pieņemts NOR valdes lēmums
par Obligāciju kotēšanas uzsākšanu regulētajā tirgū.
NOR Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas visas Obligācijas, kas ir pārdotas
Obligāciju sākotnējā piedāvājuma ietvaros.
Emitents nav noslēdzis ne ar vienu personu līgumu par Obligāciju likviditātes
uzturēšanu otrreizējā tirgū.
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8.

Papildu informācija

8.1. Ar emisiju saistītie padomnieki
Emitents ir izmantojis Baltikums Bank AS pakalpojumus Obligāciju Prospekta
sagatavošanā.
8.2. Vērtspapīru aprakstā iekļautās informācijas neatkarīga pārbaude
Vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju nav pārbaudījuši revidenti.
8.3. Vērtspapīru aprakstā iekļauto personu izteikumi vai ziņojumi
Vērtspapīru aprakstā nav iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju,
izteikums vai ziņojums.
8.4. Kredītreitingi
Emitentam nav piešķirti kredītreitingi.
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9.

Nodokļi Latvijā

9.1. Paziņojums
Šajā sadaļā iekļautais vispārīgais pārskats nevar tikt uzskatīts par juridisko vai
nodokļu konsultāciju. Šī sadaļa nesatur visaptverošu un pilnīgu informāciju par visiem
nodokļiem, kas attiecas uz ieguldīšanu Obligācijās. Nodokļu likmes un nodokļu
maksāšanas nosacījumi var mainīties laikā no Obligāciju emisijas līdz to dzēšanai.
Potenciālajiem Ieguldītājiem ir ieteicams konsultēties ar saviem padomniekiem
nodokļu jautājumos attiecībā uz viņu konkrēto gadījumu un LR vai ārvalstu nodokļu
normatīvajiem aktiem, kuru subjekti varētu būt Obligacionāri.
9.2. Rezidentu un nerezidentu definīcijas
Fiziskā persona nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par LR rezidentu, ja
šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir LR vai ja šī persona uzturas LR ilgāk par 183
dienām jebkurā 12 mēnešu periodā, vai ja šī persona ir LR pilsonis, kuru ārzemēs
nodarbina LR valdība.
Ja fiziskā persona neatbilst augstākminētajiem kritērijiem, tā nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām tiek uzskatīta par nerezidentu.
Jebkura juridiskā persona tiek uzskatīta par rezidentu nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām, ja tā ir vai tai vajadzētu būt dibinātai un reģistrētai LR saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem. Citas juridiskās personas tiek uzskatītas par nerezidentiem
nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu konvencija, tiek
ievēroti nodokļu konvencijās noteiktie atvieglojumi. Atvieglojumu piemērošanas
kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami
starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, kas tika pieņemti 2001. gada 30. aprīlī un
publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2001. gada 4. maijā.
Tabula 2 - Obligāciju aplikšana ar nodokļiem pēc stāvokļa uz 01.01.2014.
Juridiskais
statuss

Nodokļu
likme
procentiem

Rezidents fiziskā
persona

10%

Nodokļu
likme
kapitāla
pieaugumam
15%

Rezidents juridiskā
persona
Nerezidents
- fiziskā
persona

0%

0%

10%/5%1

--2

Noteikumi

Nodokli no procentiem ietur ienākuma
izmaksātājs. Nodokļu samaksu par kapitāla
pieaugumu veic pats nodokļa maksātājs.

Nodokli no procentiem ietur ienākuma
izmaksātājs.
1
5% nodokļa likme piemērojama tikai
gadījumos, ja samazinātās nodokļa likmes
piemērošana ir noteikta Latvijas un attiecīgās
valsts noslēgtajā nodokļu konvencijā.
2

Nerezidentam var būt pienākums maksāt
nodokli par kapitāla pieaugumu savā rezidences
valstī.
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Nerezidents
- juridiskā
persona

0%3/15%4

--5

3

Ja nerezidents (izņemot tās juridiskas
personas, kas ir reģistrētas Ministru kabineta
noteikumos minētajā zemu nodokļu un
beznodokļu valstīs vai teritorijās) saņem
procentu maksājumus no Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā apgrozībā
esošajiem vērtspapīriem.
4

Ja nerezidents – juridiskā persona ir reģistrēta
Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu
nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās
15% nodokli ietur procentu izmaksātājs.
5

Nerezidentam var būt pienākums maksāt
nodokli par kapitāla pieaugumu savā rezidences
valstī.
Avots: LR normatīvie akti

Emitents atbild par nodokļu nomaksu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un
apjomā.
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10. Emitents
10.1. Revidenti
Emitenta pēdējais revidētais finanšu pārskats ir uz 2012. gada 31. decembri. Minētā
pārskata pārbaudi veica SIA “Potapoviča un Andersone” (Ūnijas iela 12-45, Rīga,
LV-1007, Latvija); atbildīgais zvērinātais revidents: Kristīne Potapoviča (beztermiņa
sertifikāts Nr. 99, ko ir izdevusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija).
Pilni Emitenta finanšu pārskati par 2011. un 2012. gadu ar revidenta atzinumu ir
atrodami Prospekta pielikumos A un B.
Revidenti nav pārbaudījuši Prospektā iekļauto informāciju.
10.2. Informācija par Emitentu
10.2.1.

Nosaukums

Uzņēmuma nosaukums ir SIA “ExpressCredit”.
10.2.2.

Reģistrācijas vieta, datums, numurs un termiņš

Emitents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā 12.10.2009 ar vienotu
reģistrācijas numuru 40103252854. Emitenta pastāvēšanas ilgums ir beztermiņa.
10.2.3.

Juridiskā informācija

Emitenta juridiskā un faktiskā biroja adrese ir Rīga, Raunas iela 44 k-1, LV-1039,
Latvija
Juridiskā forma – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskais statuss – juridiska
persona. Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Emitents savu darbību veic saskaņā ar Komerclikumu, Civillikumu un Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 245 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē,
aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu
sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un
pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences)
saņemšanai”, un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā. Obligāciju
emisiju un to apgrozību otrreizējā tirgū regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, AS
“NASDAQ OMX Riga” un AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” noteikumi.
10.2.4.

Pēdējie būtiskie notikumi

Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie notikumi Emitenta vēsturē kopš 2009. gada.
Tabula 2 – SIA “ExpressCredit” būtiskākie notikumi
Gads

Notikumi

2009.

Ir dibināts SIA “ExpressCredit”
Atvērtas 14 filiāles, viens pakalpojums – kredīti pret ķīlu
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2010.

Uzņēmums strauji attīstās
Atvērta 41 jauna filiāle 30 Latvijas pilsētās

2011.

Atvērtas 23 jaunas filiāles
Jauni pakalpojumi – kredīti bez ķīlas līdz 30 dienām un kredīti pret transportlīdzekļa ķīlu

2012.

Atvērta 21 jauna filiāle
Jauni pakalpojumi – kredīti bez ķīlas līdz 24 mēnešiem un hipotekārie kredīti

2013.

Atvērtas 10 jaunas filiāles
Konsolidētas vai slēgtas 13 filiāles ar mērķi optimizēt uzņēmuma filiāļu tīklu un palielināt
uzņēmuma rentabilitāti
Veikta obligāciju emisija par kopējo summu 5,000,000.00 EUR ar mērķi pārfinansēt
esošos aizdevumus no kredītiestādēm un citām personām uz izdevīgākiem finansējuma
nosacījumiem.

*2012., 2011. un 2012 gadā atsevišķas filiāles nebūtiskā apjomā tika pārvietotas, slēgtas un/vai apvienotas.
10.2.5.

Ieguldījumi

Pēdējais Emitenta finanšu pārskats ir uz 2012. gada 31. decembri. Kopš tā datuma
Emitents nav veicis būtiskus ieguldījumus. Emitenta vadība nav uzņēmusies saistības
par nākotnē plānotajiem ieguldījumiem.
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11. Uzņēmējdarbības apskats
SIA “ExpressCredit” pamatdarbība ir kredītu pret ķīlu, kredītu bez ķīlas, kredītu pret
transportlīdzekļa ķīlu un hipotekāro kredītu izsniegšana, kā arī jauno un lietotu preču
(neizpirkto ķīlu) tirdzniecība.
SIA “ExpressCredit” vadība, regulāri pielāgojot pakalpojumu nosacījumus tirgus
situācijai, ir spējusi piedāvāt saviem klientiem aizdevumus uz pieņemamiem
nosacījumiem, kas pēdējos gadus ir ļāvis strādāt ar labiem peļņas rādītājiem un ar
pozitīvu naudas plūsmu.
SIA “ExpressCredit” klientus apkalpo 93 klientu apkalpošanas vietās 38 Latvijas
pilsētās.
11.1. Stratēģija
Emitenta stratēģija ir sniegt klientiem kvalitatīvus un izdevīgus kreditēšanas
pakalpojumus Latvijas teritorijā. Tostarp, SIA “ExpressCredit” pilda arī sociālu
funkciju, ļaujot privātpersonām ātri saņemt naudas līdzekļus, laikā, kad cits
finansējuma veids var nebūt pieejams. Lai sasniegtu stratēģijā izvirzīto mērķi, SIA
“ExpressCredit” plāno arī turpmāk piedāvāt klientu vēlmēm un iespējām pieskaņotus
risinājumus un uzturēt attiecības ar autotransporta, sadzīves tehnikas un dārglietu
tirdzniecības uzņēmumiem.
11.2. Konkurence
Latvijas lombardu tirgus segmentā SIA “ExpressCredit” ir divi vērā ņemami
konkurenti – A/S “Moda Kapitāls” un SIA “E Lats”. Minētie konkurenti kopā ar SIA
“ExpressCredit” ieņem kopējo tirgus daļu pēc izsniegto kredītu summas 2012. gadā –
53.3%.
Pēc tirgus daļas lielākais SIA “ExpressCredit” konkurents ir SIA “E Lats” ar 49
filiālēm. SIA “E Lats” sniegtie pamatpakalpojumi ir līdzīgi kā Emitentam. 2012. gadā
SIA “E Lats” apgrozījums bija EUR 6.3 milj. (LVL 4.5 milj.) un peļņa EUR 855
tūkst. (LVL 601 tūkst.)4
A/S “Moda Kapitāls” rāda nelielu, bet stabilu pieaugumu pēdējo četru gadu laikā. A/S
“Moda Kapitāls” ir 26 filiāļu tīkls, kas izvietots Latvijas lielākajās pilsētās. 2012. gadā
A/S “Moda Kapitāls” apgrozījums bija EUR 3.1 milj. (LVL 2.2 milj.) un peļņa EUR
117 tūkst. (LVL 82 tūkst.)5
Kopā lombardu tirgus segmenta mērķauditorijas lielums Latvijā pēc SIA
“ExpressCredit” aplēsēm ir aptuveni 500 000 cilvēki, un nozares dalībnieku kopējais
apgrozījums ir aptuveni EUR 30.3 milj. (LVL 21.3 milj.) gadā un pašreiz ir vērojams
pieaugums, orientējoši 3-5% gadā.6 SIA “ExpressCredit” aktīvās darbības gadus ir
bijis stabils klientu skaita pieaugums. 2013. gada 30. jūnijā SIA “ExpressCredit” bija
reģistrēti vairāk kā 189 tūkstoši klienti.

4

www.lursoft.lv pieejamie SIA “E Lats” finanšu pārskatu dati
www.lursoft.lv pieejamie A/S “Moda Kapitāls” finanšu pārskatu dati
6
SIA “ExpressCredit” vadības informācija
5
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2012. gadā, salīdzinot pret 2011. gadu, SIA “ExpressCredit” tirgus daļa pieauga par
vairāk kā 30%7, tas ir saistīts gan ar tirgus regulējošiem pasākumiem, gan ar
mērķtiecīgu tirgus iekarošanu. Ņemot vērā SIA “ExpressCredit” biznesa modeli, tas
turpinās ieņemt ar vien lielāku tirgus daļu, pakāpeniski samazinot citu dalībnieku
tirgus daļu.
11.3. Pakalpojumi
SIA “ExpressCredit” ir lielākais lombardu tīkls Latvijā, kurš uzsāka darbību 2009.
gada beigās, pašreiz SIA “ExpressCredit” turpina aktīvi attīstīties, tā darbinieku skaits
ir sasniedzis 279 cilvēkus, bet filiāļu skaits ir 93 filiāles.
SIA “ExpressCredit” klientiem piedāvā šādus kreditēšanas pakalpojumus:
•

kredītu pret ķīlu;

•

kredītu bez ķīlas. Kredīts bez ķīlas tiek izsniegts ar atmaksas termiņu līdz 24
mēnešiem un maksimālo summu līdz EUR 1,138 (LVL 800);

•

kredītu pret transportlīdzekļa ķīlu;

•

hipotekāro kredītu, kas ir salīdzinoši mazs biznesa segments un pašreiz ir
aktuāls ārpus Rīgas un citu lielo pilsētu reģionos;

SIA “ExpressCredit” klientiem piedāvā šādus papildu pakalpojumus:
•

preču tirdzniecība (ķīlu realizācija) un mobilo telefonu, datoru, fotoaparātu,
TV aksesuāru tirdzniecība;

•

preču un dārgmetālu uzpirkšana;

•

preču pārdošana uz nomaksu.

Kā nodrošinājumu SIA “ExpressCredit” pieņem visa veida juvelierizstrādājumus no
zelta, sudraba un citiem dārgmetāliem ar vai bez dārgakmeņiem, mobilos telefonus,
datortehniku, sadzīves tehniku, celtniecības instrumentus un citu elektroniku, kā arī
citas vērtīgas preces.
11.4. SIA “ExpressCredit” stiprās puses
Filiāļu pieejamība – filiāles atrodas plašam potenciālo klientu lokam viegli
pamanāmās un pieejamās vietās. Filiāles ir drošas, tīras, modernas un ergonomiskas;
Lombards24.lv zīmols ir atpazīstams un asociējas ar augstu pakalpojumu kvalitāti.
Darbinieki – darbinieki ir apmācīti un motivēti laipni apkalpot klientus, precīzi
novērtēt ķīlas, aktīvi pārdot veikala preces un atrast katram klientam piemērotāko
kredīta veidu.
Apjomu priekšrocības – tiek nodrošināta preču apmaiņa starp filiālēm tādejādi
veicinot ātrāku preču pārdošanu ar optimālu uzcenojumu.
Kredīti bez ķīlas tiek izsniegti individuāli ņemot vērā katra klienta vēlmes, iespējas un
saistības. Kredīti tiek izsniegti uz vietas filiālē skaidrā naudā.
7

SIA “ExpressCredit” vadības informācija
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Augstākā līmeņa drošības risku vadība, IT un uzskaites risinājumi, personāla vadības
un motivācijas procedūras, un menedžmenta vispārīgā kompetence starp tiešajiem
konkurentiem nozarē.

Tabula 3 – SIA “ExpressCredit” filiāļu atvēršanas datumi

Filiāļu saraksts
Aizkraukle
Aizpute
Alūksne
Ādaži
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils

Dobele
Gulbene
Iecava
Jelgava

Jēkabpils
Jūrmala
Kandava
Krāslava
Kuldīga
Ķekava
Lielvārde
Liepāja

Limbaži
Līvāni
Ludza
Madona
Ogre

Adrese
Spīdolas iela 17, Aizkraukle
Zvaigžņu 2, Aizpute
Helēnas iela 24, Alūksne
Gaujas iela 11, Ādaži
Brīvības 64-9, Balvi
Salātu 29, Bauska
Rīgas iela 4, Cēsis
Aveņu iela 25, Daugavpils
Rīgas iela 26, Daugavpils
Saules 33, Daugavpils
Viestura 70, Daugavpils
Baznīcas iela 4, Dobele
Rīgas iela 46, Gulbene
Tirgus iela 7a, Iecava
Pasta 26, Jelgava
Pērnavas 4, Jelgava
Satiksmes 33, Jelgava
Brīvības 148, Jēkabpils
Rīgas 115, Jēkabpils
Nometņu 12-8,Jurmala
Ventspils šos. 32, Jūrmala
Tirgus laukums 1, Kandava
Tirgus 7 , Krāslava
Liepājas 18, Kuldīga
Nākotnes 1, Ķekava
Lāčplēša iela 15a, Lielvārde
Krūmu 32, Liepāja
Kuršu 7, Liepāja
Ķempes 4, Liepāja
Lielā 4, Liepāja
Tirgoņu 25, Liepāja
Jūras iela 1, Limbaži
Rīgas 108 , Līvāni
Kr.Barona 47, Ludza
Saules iela 6a, Madona
Mālkalnes prospekts 4, Ogre
Skolas 4, Ogre
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Atvēršana
2009.12.29
2013.02.04
2013.05.22
2012.06.01
2010.04.13
2011.01.13
2010.04.07
2010.05.25
2010.01.21
2013.01.07
2011.08.26
2009.11.06
2009.12.23
2010.02.20
2010.02.12
2010.02.18
2010.03.19
2010.03.02
2010.04.07
2010.12.28
2012.10.12
2012.05.30
2010.04.29
2010.01.30
2011.11.10
2010.07.02
2013.01.28
2011.01.26
2010.05.07
2009.10.28
2009.10.19
2010.05.31
2010.03.03
2010.04.30
2010.03.12
2010.06.08
2011.09.22

Statuss
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
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Olaine
Preiļi
Rēzekne
Rīga

Jelgavas iela 11, Olaine
Daugavpils iela 1a, Preiļi
Tirgus laukums 4, Preiļi
Atbrīvošanas 82, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 105, Rēzekne
Anniņmuižas bulvāris 90, Rīga
Brīvības 432, Rīga
Brīvības 90, Rīga
Bruņinieku iela 49
Čaka 108
Čaka 70
Čiekurkalna 30, Rīga
Dammes 34, Rīga
Daugavgrīvas 112, Rīga
Dombrovska 30, Rīga
Dzelzavas 53
Dzelzavas iela 51/53, Rīga
Dzirciema 84a
Dzirnavu 119, Rīga
Eizenšteina iela, Rīga
Gobas 17 , Rīga
Gobas 23, Rīga
Gogoļa tunelis
Grīvas iela 11, Rīga
Ģertrūdes 49, Rīga
Ilukstes109
Ilūkstes 95, Rīga
Katoļu 7, Rīga
Kleistu 9, Rīga
Kurzemes prospekts 59a , Rīga
Lauvas 2, Rīga
Lāčplēša iela 35
Lidoņu 27, Rīga
Lokomotīves 100
Marijas 1, Rīga
Marijas 2a, Rīga
Marijas tunelis, Rīga
Maskavas 250
Maskavas 297, Rīga
Maskavas/Ķengaraga ielu krustojums
Mārupes iela 3
Melnsila iela 21, Rīga
Merķeļa 12, Rīga
Merķeļa 6 , Rīga
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2010.06.03
2009.12.16
2011.08.08
2011.05.27
2010.04.29
2012.12.17
2010.07.30
2010.08.11
2011.10.14
2012.10.12
2012.08.15
2013.02.01
2010.10.18
2013.03.05
2011.10.25
2011.07.06
2009.12.24
2012.10.18
2010.05.01
2010.07.12
2010.02.06
2011.11.11
2010.01.24
2010.12.07
2012.11.24
2012.07.06
2012.12.06
2012.11.30
2012.10.12
2010.12.08
2013.02.25
2011.06.06
2012.06.09
2010.09.16
2012.09.27
2009.12.24
2010.02.01
2011.04.01
2010.10.29
2009.12.22
2012.09.24
2011.04.30
2010.02.10
2011.06.08

Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
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Salaspils

Saldus
Sigulda
Smiltene
Talsi
Tukums
Valmiera
Ventspils
Viļāni

Merķeļa 9 , Rīga
Nīcgales 2, Rīga
Nometņu 61, Rīga
Parādes 4, Rīga
Parādes iela 5
Paula Lejiņa, Rīga
Prūšu 20, Rīga
Prūšu 21
Saharova 13
Saharova 1c, Rīga
Tallina iela 94, Rīga
Tilta iela 12
Ulbrokas 10, Rīga
Valdeķu 52
Valdeķu 55
Valdeķu 56, Rīga
Dienvidu iela 7a, Salaspils
Rīgas iela 1, Salaspils
Skolas 4b, Salaspils
Lielā 2, Saldus
Kr. Valdemāra 1a, Sigulda
Kalnu 8, Smiltene
Valdemāra 8, Talsi
Elizabetes 6 , Tukums
Pasta iela 3, Tukums
Rīgas iela 26, Valmiera
Kuldīgas 26, Ventspils
Lidotāju 24, Ventspils
Raiņa 23/1, Viļāni

2011.08.11
2011.07.25
2009.11.11
2013.03.17
2012.09.11
2011.02.02
2013.06.11
2012.11.01
2011.06.01
2010.07.23
2010.04.12
2011.06.15
2013.06.03
2011.12.15
2011.11.03
2012.08.16
2010.05.17
2013.01.25
2012.01.22
2009.11.09
2010.03.03
2010.05.14
2009.11.10
2011.09.12
2009.11.18
2010.03.12
2009.11.17
2012.10.25
2013.02.08

Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Slēgta
Darbojas
Darbojas
Darbojas
Darbojas

Avots: Uzņēmuma vadība

11.5. Mārketings
Uzņēmums neveic īpašas mārketinga kampaņas, jo tas koncentrējas uz pieejamību
visās lielākās cilvēku plūsmu vietās; reklāmas budžets ir orientējoši EUR 35,500
gadā.
11.6. Klienti
SIA “ExpressCredit” ir vairāk kā 189 tūkstoši reģistrēti klienti un 2013. gadā gandrīz
70% no izsniegtiem kredīti tika izsniegti jau reģistrētiem klientiem. Uzņēmums
praktizē klientu lojalitātes programmas, kuras sniedz atlaidi mēneša procentu likmei.

32

SIA “ExpressCredit” Obligāciju prospekts
Tabula 4 - SIA “ExpressCredit” jauno klientu skaits pa kredītu veidiem

Gads

Kredīts
pret ķīlu

2009.
2010.
2011.
2012.
2013.g. 9
mēneši

Kredīts bez
ķīlas

5 707
103 174
62 228
43 870
30 584

Kredīts pret
transportlīdzekļa
ķīlu

0
0
4 921
12 939
16 349

0
0
29
224
204

Hipotekārais
kredīts
0
0
0
16
16

Avots: Uzņēmuma vadība

11.7. Kredītu portfeļa raksturojums
SIA “ExpressCredit” portfelis sastāv no šādiem kredītiem:
•

kredīti pret ķīlu;

•

kredīti bez ķīlas;

•

kredīti pret transportlīdzekļa ķīlu;

•

hipotekārie kredīti.

Kopējais portfeļa pieaugums 2013. gada pirmā pusgada beigās, salīdzinot ar 2012.
gada beigām, bija 54%. Kredītu procentu likmes ir atkarīgas no katra konkrēta kredīta
veida. Kredīta pret ķīlu: 11-22% mēnesī, kredīta bez ķīlas 9-23% mēnesī, kredīta pret
transportlīdzekļa ķīlu 4-10% mēnesī un hipotekārajam kredītam 4-7% mēnesī.
Kredīti pret ķīlu sastāda 21.7% no kopējā kredītu portfeļa. Kredīti bez ķīlas sastāda
69.5% no kopējā kredītu portfeļa. Kredītu ar auto ķīlu sastāda 7.7% no kopējā portfeļa
un hipotekārie kredīti ir vismazākā portfeļa daļa un sastāda 1.1% no kopējā kredītu
portfeļa.
11.8. Kredītu izsniegšanas process
Kredītu var noformēt tikai personīgi ierodoties kādā no SIA “ExpressCredit” filiālēm.
Noformējot darījumu, persona sniedz par sevi ziņas un uzrāda personu apliecinošu
dokumentu. Kredītiem bez ķīlas, auto kredītiem un hipotekārajiem kredītiem, kuriem
ir īpaši būtiski novērtēt klienta spēju atmaksāt kredītu, tiek vērtēta un pārbaudīta
klienta maksātspēja.
Klientu maksātspēja tiek vērtēta pārbaudot klienta datus parādnieku reģistros, kā arī
vērtējot un pārbaudot klienta ienākumus pēc bankas konta izdrukas vai cita
apliecinājuma.
Kredīta izsniegšanas laiks ir atkarīgs no kredīta veida un no tā vai klients ir
nereģistrēts vai jau reģistrēts klients. Kredīta ar ķīlu izsniegšanas laiks ir visīsākais un
visbiežāk aizņem tikai dažas minūtes, kredīta bez ķīlas izsniegšana aizņem aptuveni
10 minūtes. Kredīta pret transportlīdzekļa ķīlu izsniegšanas termiņš ir dažas stundas,
savukārt hipotekārā kredīta izsniegšanas termiņš ir atkarīgs no hipotēkas reģistrēšanas
ilguma Zemesgrāmatā un vidējais izsniegšanas laiks ir līdz divām nedēļām.
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Atmaksāt kredītu vai veikt kredīta atmaksas termiņa pagarinājumu ir iespējams gan ar
naudas pārskaitījumu uz SIA “ExpressCredit” kontu, gan ar apmaksu skaidrā naudā
jebkurā filiālē.
11.9. Kredītu atgūšanas process
Kredītu atgūšanas process ir atkarīgs no kredīta veida.
Ja klients nav izpildījis kredīta ar ķīlu saistības, SIA “ExpressCredit”, sākot ar astoto
dienu pēc kredīta atmaksas termiņa notecējuma, ir tiesīgs realizēt ķīlu par brīvi
noteiktu cenu. SIA “ExpressCredit” filiāļu telpas kalpo par ķīlas realizācijas vietām.
Dārgmetāli, kurus nav iespējams realizēt kā juvelierizstrādājumus, tiek pārdoti
dārgmetālu uzpircējiem.
SIA “ExpressCredit” spēj nodrošināt mobilo telefonu, datortehnikas un elektronikas,
apkopi un remontu speciāli izveidotā darbnīcā, kas veicina ķīlu realizāciju.
Kredītu bez ķīlas, kredītu pret transportlīdzekļa ķīlu un hipotekāro kredītu piedziņas
process notiek vairākos posmos, atkarībā no kavētās saistības apmēra un kavējuma
ilguma, kā arī citiem apstākļiem, kas var būt individuāli katrā gadījumā.
SIA “ExpressCredit” veic šādas parādu piedziņas aktivitātes:
•

īsziņas atgādinājumu izsūtīšanu – parasti parādu piedziņas sākuma posmā;

•

balss zvani parādniekam;

•

atgādinājuma un brīdinājuma vēstuļu izsūtīšana;

•

parādu lietu nodošana parādu piedziņas uzņēmumiem;

•

prasības vēršana tiesā brīdinājuma un parastajā kārtībā.

11.10. Darbinieki un SIA “ExpressCredit” vadītāju pieredzes apkopojums
SIA “ExpressCredit” nodarbina 279 cilvēkus, kas ietver gan biroja darbiniekus
centrālajā birojā Rīgā, gan filiālēs visās Latvijas pilsētās. Līdz ar darbības
paplašināšanos pēdējos gadus uzņēmuma darbinieku skaits ir palielinājies. Uzņēmums
konsekventi iegulda darbinieku apmācībā, lai uzlabot profesionālās iemaņas. Notiek
nepārtraukts darbinieku rezultātu un darba kultūras novērtēšanas process.
Agris Evertovskis – valdes priekšsēdētājs, līdzīpašnieks
2011 – 2012 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Maģistra grāds
filozofijā (nepabeigts);
2003 – 2006 Rīgas Ekonomikas augstskola, Bakalaura grāds biznesa vadībā un
ekonomikā;
2006 – 2008 SIA “Property Pool”, valdes loceklis. Nekustamo īpašumu pārvaldes
uzņēmums, kas specializējas veikalu telpu iegādē un iznomāšanā Rīgas
vēsturiskajā centrā;
2005 – 2006 SIA “Baltic Capital Management”, projektu vadītājs. Starptautisks
investīciju fonds, kas specializējas ieguldījumos nekustamo īpašumu
projektos Baltijas valstīs.
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Edgars Bilinskis – valdes loceklis, līdzīpašnieks
2011 – 2013 Rīgas Biznesa Skola, Executive MBA programma, absolvēšana plānota
2014. gadā;
2002 – 2005 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa augstskola, Bakalaura
grāds biznesa vadībā;
2006 – 2009 SIA “Cantus”, direktors;
2003 – 2009 SIA “Loko Kredīts”, direktors, lombardu tīkls ar 4 filiālēm Rīgā.
Didzis Ādmīdiņš – komercdirektors
2003 - 2013 Rīgas Tehniskā Universitāte, Doktorantūras studijas Uzņēmējdarbības
vadībā, absolvēšana plānota 2014. gadā;
2009 – 2010 SIA “Property Pool”, SIA “PP 2”, SIA “PP nekustamie īpašumi”, SIA
“Lance”, SIA “Vecpilsētas Viesnīcas”, komercdirektors;
2008 – 2009 SIA “Property Pool”, projektu vadītājs – SIA “Property Pool” darbojas
tirdzniecības telpu iznomāšanas un pārvaldīšanas jomā Rīgā;
2007 – 2008 AS “Hansabanka” (tagad AS “Swedbank”) privātpersonu
kredītspeciālists – darbs ar privātpersonām hipotekāro kredītu un auto
līzinga jomā.
Kristaps Bergmanis – finanšu direktors
2001 – 2002 Latvijas Universitāte 2 gadu programma kvalitātes vadībā;
1998 – 2001 Rīgas Ekonomikas augstskola, Bakalaura grāds biznesa vadībā un
ekonomikā;
1996 – 1998 Latvijas Universitāte, Starptautiskās ekonomikas programma;
Kopš 2004. gada ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
programmas dalībnieks, nokārtoti 12 eksāmeni no 14;
2005 – 2012 SIA “Vision Express”, valdes loceklis un finanšu direktors;
2003 – 2005 SIA “Rimi Latvija”, biznesa kontrolieris;
2000 – 2003

SIA “Ernst&Young Baltics”, vecākais audita konsultants.

11.11. Grupas struktūra
Emitents neietilpst kādā uzņēmumu grupā, tomēr tam ir meitas uzņēmums SIA
“ExpressInkasso”, kas nodarbojas ar Emitenta kavēto kredītu piedziņu.
2012. gada 14. augustā Emitents atsavināja tā rīcībā esošās SIA „A. Kredīts” daļas
par labu jaunajiem īpašniekiem. 2013. gadā darījums tika pārslēgts, mainoties jauno
īpašnieku sastāvam, 2013. gadā 14. martā slēdzot atcēlēj līgumu par iepriekš veikto
darījumu un 2013.gada 11. jūnijā līgumu par daļu pārdošanu jaunajiem īpašniekiem ar
mainītu dalībnieku struktūru. Saistībā ar veiktajiem darījumiem, darījuma vērtība, kas
atzīta finanšu pārskatos par 2012. gadu nav mainījusies, kā arī visas saistības, kas
izriet no darījuma ir segtas.
11.12. Attīstības plāni
Emitents, lai nostiprinātu savas pozīcijas tirgū, turpmāko attīstību saskata klientu
apkalpošanas centru uzlabošanā, uzlabojot gan filiāļu interjeru, gan atsevišķās vietās
atrašanās lokāciju.
Emitents plāno turpināt attīstīt visu līmeņu darbinieku profesionālās iemaņas,
paaugstinot darbinieku praktiskās zināšanas un prasmes kā arī motivāciju. Tāpat
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plānots vēl vairāk uzlabot un pilnveidot uzņēmuma iekšējos biznesa procesus gan
izmantojot jaunus IT risinājumus, gan uzlabojot procedūras.
Plānots izveidot interneta veikalu, kurā tiks uzrādītas visas pieejamās preces visās
filiālēs, kas saīsinās preču pārdošanas laiku.
Atkārtotiem klientiem, kuri nav kavējuši maksājumus, ir plānots aktīvi piedāvāt
nenodrošinātos kredītus ar summu līdz EUR 1,138 (LVL 800).
Finanšu plānošanas ietvaros un efektīvākam piedziņas procesam ir izveidots meitas
uzņēmums (SIA “ExpressInkasso”), kas nodarbosies ar parādu atgūšanu un
administrēšanu. Tiek pētīta situācija saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību ārvalstīs,
piemēram, Igaunijā.
11.13. Informācija par tendencēm
Emitenta rīcībā nav informācijas par tendencēm, nedrošības faktoriem, prasījumiem,
saistībām vai notikumiem, izņemot tos, kas ir minēti Prospektā, kas var būtiski
ietekmēt Emitenta perspektīvas kārtējā finanšu gadā.
11.14. Peļņas prognozes
Emitenta vadība izvēlas neiekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu
Prospektā.
11.15. Emitenta pārvaldes institūcijas
Emitenta pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde. Visu valdes locekļu
adreses ir Rīga, Raunas iela 44 k-1, LV-1039, Latvija.
Emitenta valde sastāv no diviem locekļiem:
• Agris Evertovskis;
• Edgars Bilinskis;
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Emitentu atsevišķi.
11.16. Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļu darbība ārpus Emitenta
Emitenta valdes locekļi ieņem dažādus amatus citās uzņēmējsabiedrībās, taču tam nav
būtiskas nozīmes attiecībā uz Emitentu.
11.17. Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļu interešu konflikti
Šajā sadaļā minētajām personām var būt interešu konflikti pret Emitentu, tā
kreditoriem un viņa privātajām interesēm kā dalībniekiem vai citiem pienākumiem.
Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus un samazinātu šo konfliktu sekas,
Emitents ievēro visus LR normatīvajos aktos paredzētos ierobežojumus attiecībā uz
darījumiem ar akcionāriem, padomes un valdes locekļiem.
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11.18. Dalībnieki
Emitenta dalībnieki ir trīs Latvijā reģistrētas komercsabiedrības.
Tabula 5 – SIA “ExpressCredit” dalībnieku saraksts

Vārds, uzvārds/Nosaukums
SIA “AE Consulting”
SIA “Ebility”
SIA “Express Holdings”

Daļu skaits
73 500
73 500
153 000

% no kopskaita
24.5%
24.5%
51.0%

Avots: Uzņēmuma reģistrs

Uzņēmums SIA “AE Consulting” 100% pieder SIA “ExpressCredit” valdes
priekšsēdētājam Agrim Evertovskim, uzņēmums SIA “Ebility” 100% pieder SIA
“ExpressCredit” valdes loceklim Edgaram Bilinskim, savukārt SIA “Express
Holdings” patiesā labuma guvējs ir LR pilsonis.
Emitentam nav zināmas vienošanās, kuru izpilde var novest pie izmaiņām tā
īpašnieku struktūrā.
11.19. Dalībnieku citas uzņēmējsabiedrības
Emitenta īpašnieki nav veikuši ieguldījumus citās uzņēmējsabiedrībās. Emitenta
attiecības ar saistītajām personām ir atklātas tā finanšu pārskatos.
11.20. Vadības prakse
Emitents ievēro Latvijā spēkā esošo uzņēmumu vadības principus un pasaulē
pieņemto praksi attiecībā uz korporatīvo vadību. Lai nodrošinātu sadarbības partneru
un klientu izpratni par savu darbību un vairotu pārliecību par savu ilgtermiņa
ekonomisko potenciālu, Emitents lielu uzmanību velta biznesa caurspīdīguma
nodrošināšanai, personāla apmācībai, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un
augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanai.
Emitents darbojas atbilstoši sabiedrības prasībām un savā darbībā vienmēr cenšas
sasniegt labākos rezultātus. Emitentam nav izveidota revīzijas komiteja. Revīzijas
komitejas funkcijas veiks Emitenta padome, kas nodrošinās Emitenta darbības un
iekšējās kārtības atbilstību Latvijā un Eiropā spēkā esošajai likumdošanai. Emitenta
Padome tiks izveidota 3 mēnešu laikā pēc emisijas iekļaušanas regulētajā tirgū.
Emitents plāno turpināt savas vadības prakses pilnveidošanu saskaņā ar NOR
Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem un pasaulē pieņemto praksi.
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12. Finanšu informācija par Emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo
stāvokli, peļņu un zaudējumiem
Informācija, kas ir iekļauta šajā Prospekta sadaļā, ir ņemta no revidētajiem un valdes
sapulcē apstiprinātajiem 2011. un 2012. gada konsolidētiem finanšu pārskatiem, kas ir
sagatavoti saskaņā ar Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
12.1. Bilance
Emitenta bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķini ir ņemti no revidētajiem finanšu
pārskatiem par 2011. un 2012. gadiem.
Tabula 6 - SIA “ExpressCredit” bilances par 2010., 2011. un 2012. gadu, EUR un LVL
Rādītājs
Ilgtermiņa ieguldījumi:
Pamatlīdzekļi un nemateriālie
ieguldījumi
Debitoru prasības par
izsniegtajiem aizdevumiem
Aizdevumi radniecīgajām
sabiedrībām
Aizdevumi dalībniekiem un
vadībai
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
Apgrozāmie līdzekļi:
Gatavie ražojumi un preces
pārdošanai
Debitoru prasības par
izsniegtajiem aizdevumiem
Radniecīgo sabiedrību parādi
Citi debitori
Īstermiņa aizdevumi dalībniekiem
un vadībai
Nākamo periodu izmaksas
Aktīvi turēti pārdošanai
Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā:
AKTĪVU KOPSUMMA
Pašu kapitāls:
Akciju vai daļu kapitāls
(pamatkapitāls)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā:
Uzkrājumi
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Atliktais nodoklis
Ilgtermiņa parādi kreditoriem
kopā:
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Kreditori un uzkrātās saistības
Nodokļi
Īstermiņa parādi kreditoriem
kopā:
Kreditori kopā:
PASĪVA KOPSUMMA

31.12.2010,
EUR

31.12.2010,
LVL

31.12.2011,
EUR

31.12.2011,
LVL

31.12.2012,
EUR

31.12.2012,
LVL

133,117

93,555

256,668

180,387

393,026

276,220

2,846

2,000

0

0

198,429

139,457

388,155

272,797

565,757

397,616

0

0

220,309
744,427

154,834
523,186

420,052
1,242,476

295,214
873,217

1,558,534
2,149,989

1,095,344
1,511,021

274,634

193,014

501,517

352,468

602,356

423,338

647,138
45,812
317,677

454,811
32,197
223,265

1,920,333
26,648
117,091

1,349,618
18,728
82,292

3,422,352
357,192
152,822

2,405,243
251,036
107,404

1,394
2,158
133,860
44,914
1,467,588
2,212,015

980
1,517
94,077
31,566
1,031,427
1,554,613

6,218
70,691
245,586
163,279
3,051,363
4,293,839

4,370
49,682
172,599
114,753
2,144,510
3,017,727

132,868
22,971
368,447
142,575
5,201,583
7,351,572

93,380
16,144
258,946
100,202
3,655,693
5,166,714

284,574
(42,016)
137,368
379,927
15,899

200,000
(29,529)
96,543
267,014
11,174

426,862
95,352
250,485
772,699
35,999

300,000
67,014
176,042
543,056
25,300

426,862
270,693
821,652
1,519,206
76,381

300,000
190,244
577,460
1,067,704
53,681

0
0
1,185,856
1,968

0
0
833,424
1,383

222,223
203,429
1,673,727
0

156,179
142,971
1,176,302
0

0
2,411,591
0
0

0
1,694,876
0
0

1,187,823

834,807

2,099,379

1,475,452

2,411,591

1,694,876

150,001
260,726
0
82,598
135,042

105,421
183,239
0
58,050
94,908

568,167
248,936
0
372,072
196,587

399,310
174,953
0
261,494
138,162

680,565
75,929
1,672,216
513,401
402,283

478,304
53,363
1,175,240
360,820
282,726

628,366
1,816,189
2,212,015

441,618
1,276,425
1,554,613

1,385,762
3,485,141
4,293,839

973,919
2,449,371
3,017,727

3,344,393
5,755,985
7,351,572

2,350,453
4,045,329
5,166,714
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12.2. Peļņas vai zaudējumu pārskats
Tabula 7 - SIA “ExpressCredit” peļņas vai zaudējumu pārskats par 2010., 2011. un 2012. gadu,
EUR un LVL
Rādītājs
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi
Procentu maksājumi un
tamlīdzīgās izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās
darbības izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
par pārskata gadu
Pārskata gada peļņa

31.12.2010,
EUR
1,326,947

31.12.2010,
LVL
932,584

31.12.2011,
EUR
3,409,559

31.12.2011,
LVL
2,396,252

31.12.2012,
EUR
5,075,459

31.12.2012,
LVL
3,567,053

(936,880)

(658,443)

(2,794,576)

(1,964,039)

(3,722,234)

(2,616,001)

689,805

484,798

1,481,817

1,041,427

4,363,316

3,066,556

(87,579)
992,294
(754,353)
(125,881)

(61,551)
697,388
(530,162)
(88,470)

(154,448)
1,942,352
(1,258,586)
(339,268)

(108,547)
1,365,093
(884,539)
(238,439)

(410,672)
5,305,812
(2,779,133)
(665,066)

(288,622)
3,728,946
(1,953,186)
(467,411)

46,519

32,694

8,968

6,303

11,100

7,801

(7,265)
(151,314)

(5,106)
106,344

(27,803)
325,664

(19,540)
228,878

(788,213)
1,084,500

(553,959)
762,191

(13,946)
137,368

(9,801)
96,543

(75,179)
250,485

(52,836)
176,042

(262,849)
821,652

(184,731)
577,460

12.3. Naudas plūsma
Tabula 8 - SIA “ExpressCredit” naudas plūsmas par 2010., 2011. un 2012. gadu, EUR un LVL
Rādītājs
Peļņa vai zaudējumi pirms
ārkārtas posteņiem un
nodokļiem
a) pamatlīdzekļu nolietojums
b) nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījumi
c) uzkrājumu veidošana (izņemot
uzkrājumus nedrošiem parādiem
un nelikvīdiem darījumiem)
d) cesijas rezultāts
e) pārdošanai turēto aktīvu
pārvērtēšana
f) procentu ieņēmumi
g) procentu maksājumi un
tamlīdzīgas izmaksas
h) pamatlīdzekļu un nemateriālo
ieguldījumu norakstīšana
Peļņa vai zaudējumi pirms
apgrozāmo līdzekļu un
īstermiņa saistību atlikumu
izmaiņu ietekmes korekcijām
a) izsniegto kredītu
(pamatdarbība) un citu debitoru
parādu atlikumu pieaugums vai
samazinājums
b) krājumu atlikumu pieaugums
vai samazinājums
c) piegādātājiem,
darbuzņēmējiem un pārējiem
kreditoriem maksājamo parādu
atlikumu pieaugums vai
samazinājums
Bruto pamatdarbības naudas
plūsma
Izdevumi nodokļu maksājumiem
Procentu ieņēmumi
Pamatdarbības neto naudas
plūsma
Ieguldījumi radniecīgās
sabiedrībās

31.12.2010,
EUR

31.12.2010,
LVL

31.12.2011,
EUR

31.12.2011,
LVL

31.12.2012,
EUR

151,314
24,333

106,344
17,101

325,664
60,340

228,878
42,407

1,084,500
115,618

762,191
81,257

0

0

2,325

1,634

3,219

2,262

11,003
0

7,733
0

22,945
0

16,126
0

40,383
746,544

28,381
524,674

(43,126)
(689,805)

(30,309)
(484,798)

0
(1,481,817)

0
(1,041,427)

0
(4,363,316)

0
(3,066,556)

86,851

61,039

151,623

106,561

393,033

276,225

484

340

633

445

3,125

2,196

(458,947)

(322,550)

(918,287)

(645,376)

(1,976,895)

(1,389,370)

(436,797)

(306,983)

(1,289,950)

(906,582)

(1,805,387)

(1,268,833)

(262,728)

(184,646)

(226,883)

(159,454)

(100,839)

(70,870)

191,998

134,937

298,299

209,646

220

154,376

(966,474)
0
639,079

(679,242)
0
449,147

(2,136,821)
(25,043)
1,429,168

(1,501,766)
(17,600)
1,004,425

(3,663,464)
(134,486)
4,082,586

(2,574,697)
(94,517)
2,869,258

(327,396)

(230,095)

(732,695)

(514,941)

284,637

200,044

(2,846)

(2,000)

0

0

0

0
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Pamatlīdzekļu un nemateriālo
ieguldījumu iegāde
Pamatlīdzekļu un nemateriālo
ieguldījumu realizācija
Izsniegtie aizdevumi, kas nav
saistīti ar Sabiedrības
pamatdarbību (neto)
Pārdošanai iegādāti aktīvi
Ieguldīšanas darbības neto
naudas plūsma
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības
daļu ieguldījumiem
Saņemtie aizņēmumi (neto)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa
pirkumam
Izmaksātās dividendes
Samaksātie procenti
Finansēšanas darbības neto
naudas plūsma
Pārskata gada neto naudas
plūsma
Naudas un tās ekvivalentu
atlikums pārskata gada sākumā
Naudas un tās ekvivalentu
atlikums pārskata gada beigās

(149,040)

(104,746)

(167,916)

(118,012)

(258,008)

(181,329)

0

0

711

500

40,676

28,587

(834,751)
(90,734)

(586,666)
(63,768)

(161,546)
(111,727)

(113,535)
(78,522)

(1,378,068)
(122,861)

(968,512)
(86,347)

(1,077,370)

(757,180)

(440,477)

(309,569)

(1,718,261)

(1,207,601)

142,287
1,369,207

100,000
962,284

142,287
1,302,302

100,000
915,263

0
1,782,592

0
1,252,813

0
0
(86,851)

0
0
(61,039)

(3,546)
0
(149,507)

(2,492)
0
(105,074)

(15,545)
(75,145)
(278,982)

(10,925)
(52,812)
(196,070)

1,424,643

1,001,245

1,291,536

907,697

1,412,920

993,006

19,878

13,970

118,364

83,187

(20,704)

(14,551)

25,037

17,596

44,914

31,566

163,279

114,753

44,914

31,566

163,279

114,753

142,575

100,202

12.4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Tabula 9 - SIA “ExpressCredit” pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2010., 2011. un 2012. gadu,
EUR un LVL
Pamatkapitāls, EUR un
LVL

2009. gada 31. decembrī
Pamatkapitāla
palielināšana
Pārskata gada peļņa
2010. gada 31. decembrī
Pamatkapitāla
palielināšana
Peļņas pārnešana

Iepriekšējo gadu
nesadalītā peļņa/
(nesegtie zaudējumi),
EUR un LVL

Pārskata gada
nesadalītā peļņa,
EUR un LVL

Kopā, EUR un
LVL

2,846 EUR
2,000 LVL
281,729 EUR
198,000 LVL
0

(42,016 EUR)
(29,529 LVL)
0

0

0

284,574 EUR
200,000 LVL
142,287 EUR
100,000 LVL
0

(42,016 EUR)
(29,529 LVL)
0

137,368 EUR
96,543 LVL
137,368 EUR
96,543 LVL
0

(39,170 EUR)
(27,529 LVL)
281,729 EUR
198,000 LVL
137,368 EUR
96,543 LVL
379,927 EUR
267,014 LVL
142,287 EUR
100,000 LVL
0

Pārskata gada peļņa
2011. gada 31. decembrī

137,368 EUR
96,543 LVL
0

0

Peļņas pārnešana

0

Pārskata gada peļņa

0

95,352 EUR
67,014 LVL
(75,145 EUR)
(52,812 LVL)
250,485 EUR
176,042 LVL
0

426,862 EUR
300,000 LVL

270,693 EUR
190,244 LVL

Izmaksātas dividendes

2012. gada 31. decembrī

426,862 EUR
300,000 LVL
0

0

(137,368 EUR)
(96,543 LVL)
250,485 EUR
176,042 LVL
250,485 EUR
176,042 LVL
0
(250,485 EUR)
(176,042 LVL)
821,652 EUR
577,460 LVL
821,652 EUR
577,460 LVL

250,485 EUR
176,042 LVL
772,699 EUR
543,056 LVL
(75,145 EUR)
(52,812 LVL)
0
821,652 EUR
577,460 LVL
1,519,206 EUR
1,067,704 LVL

12.5. Finanšu pārskatu paskaidrojumi
Finanšu pārskatos par 2012. gadu peļņas un zaudējumu aprēķina pārdošanas izmaksu
atšifrējuma pielikumā uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 353,403 LVL apjomā sastāv
no pieauguma uzkrājumos šaubīgiem debitoriem 299,968 LVL apjomā un summas,
kas veidojas no izmaksās norakstītiem debitoru parādiem 53,435 LVL apjomā, kas
saistīti ar parādiem, kuru summas nav iespējams piedzīt (persona reģistrēta mirušo
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sarakstā vai debitora piedzenamais parāda apjoms nesedz izmaksas, kas saistītas ar
debitoru parāda piedziņu).
Papildus paskaidrojumi, pielikumi un revidenta atzinumi par Emitenta finanšu
pārskatiem ir atrodami Prospekta pielikumā.

13.

Nozīmīgi līgumi

Emitentam nav ziņu par nozīmīgiem līgumiem, kas varētu ietekmēt tā spēju izpildīt
savas saistības pret Obligacionāriem sakarā ar emitētajiem vērtspapīriem.

14. Tiesvedība un arbitrāža
Saskaņā ar Emitenta valdes rīcībā esošu informāciju uz Prospekta parakstīšanas brīdi
nenotiek valsts intervences, tiesas prāvas vai arbitrāžas procesi, kas var būtiski
iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši Emitenta finanšu stāvokli vai rentabilitāti.

15. Sabiedrībai pieejamie dokumenti
Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar šādiem dokumentiem:


Emitenta reģistrācijas dokumentu un statūtiem;



Emitenta finanšu pārskatiem par iepriekšējiem gadiem, sākot ar finanšu
pārskatu par 2011. gadu;



Prospektu;



Nodrošinājuma aģenta līgumu;



Komercķīlas un finanšu nodrošinājuma līgumiem.

Emitenta birojā Rīga, Raunas ielā 44 k-1, LV-1039, Rīgā, Latvijā vai pieprasīt
elektronisko kopiju pa e-pastu info@lombards24.lv.

16.

Cita informācija

Visi strīdi starp Obligacionāriem un Emitentu tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesās
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Emitents ir parakstījis Prospektu
latviešu valodā un jebkādi Prospekta tulkojumi citā valodā ir neoficiāli un veikti tikai
un vienīgi Obligacionāru ērtībai. Strīdu izskatīšanas gadījumā Prospekta normu
interpretācija latviešu valodā ir prioritāra pār tulkojumiem citā valodā.
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17. Pielikumi
17.1. Pielikums A – SIA “ExpressCredit” finanšu pārskats par 2011. gadu
17.2. Pielikums B – SIA “ExpressCredit” finanšu pārskats par 2012. gadu
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