FINANSINĖ ATASKAITA,
2020 m. rugsėjo 30 d.

Finansinė ataskaita, 2020 m. rugsėjo 30 d.
Ši ataskaita parengta pagal Lietuvos banko Visuomenei skelbiamos informacijos
reikalavimus. Informacija pateikta tūkstančiais EUR, nebent nurodyta kitaip.
Pagrindinis trečiojo ketvirčio įvykis - AB „Fjord Bank“ sėkmingai pradėjo teikti paslaugas.
Bankas skaitmeniniais kanalais siūlo vartojimo paskolas ir terminuotus indėlius
koncentruodamasis į Lietuvos rinką.
AB „Fjord Bank“ tarpinės ataskaitos 2020 m. rugsėjo 30 d. būklei nėra audituotos.
Daugiau informacijos apie AB „Fjord Bank“ rasite: www.fjordbank.lt

Finansinės būklės ataskaita
2020-09-30
TURTAS

Lėšos Centriniame banke
Lėšos komerciniuose bankuose
Paskolos klientams
Nematerialusis turtas
Materialusis ilgalaikis turtas
Naudojimo teisių turtas
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Kitas turtas
Iš viso turto
ĮSIPAREIGOJIMAI
Klientų indėliai
Nuomos įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Iš viso įsipareigojimų
NUOSAVYBĖ
Akcinis kapitalas
Akcijų priedai
Neįregistruotas kapitalas
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
Einamųjų metų pelnas (nuostolis)
Iš viso nuosavybės
Iš viso nuosavybės ir įsipareigojimų

1 238
1 520
13
800
308
282
26
280
26
4 185

374
277
147
798
1 184
3 068
769
-922
-712
3 387
4 185

Pelno (nuostolio) ataskaita
2020-09-30
Palūkanų pajamos
Palūkanų išlaidos
Grynosios palūkanų pajamos
Paslaugų ir komisinių pajamos
Paslaugų ir komisinių išlaidos
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos
Grynosios finansinės pajamos
Kitos pajamos
Iš viso pajamų
Personalo išlaidos
Bendrosios ir administracinės išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas/
amortizacija

0
-10
-10
0
0
-1
30
19
-442
-294
-118

Pelnas (nuostolis) prieš vertės sumažėjimą ir
mokesčius

-835

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius

-1
-836

Pelno mokesčiai
Grynasis metų pelnas (nuostolis)

124
-712

Informacija apie turto kokybę
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai

2020-09-30

paskoloms
/ paskolos, %
gautinoms sumoms
/ Gautinos sumos, %
kitiems abejotiniems aktyvams
/ kiti abejotini aktyvai, %

Pelningumo rodikliai

-1
7,78
-

2020-09-30

Turto grąža %
Nuosavybės grąža %

-25,40
-29,87

Paaiškinimai (pelningumo rodikliai perskaičiuoti metiniu principu):
Turto grąža: grynas pelnas (nuostolis) / turtas (vidurkis per laikotarpį)
Nuosavybės grąža: grynas pelnas (nuostolis) / nuosavybė (vidurkis per laikotarpį)

Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %
Kapitalo pakankamumas
1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo rodiklis, %
1 lygio kapitalo pakankamumo rodiklis, %
Bendrasis kapitalo pakankamumo rodiklis, %
Sverto rodiklis %
Maksimalios paskolos vienam skolininkui, %
Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis, %

2020-09-30
13 238,00
141,55
141,55
141,55
49,52
19,74
15 021,81

Informaciją apie ataskaitinį ketvirtį bankui pritaikytas poveikio
priemones
Ataskaitinį laikotarpį Lietuvos bankas AB „Fjord Bank“ nebuvo pritaikęs poveikio priemonių.

Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai ir jų pakeitimai
2020 metais tarptautinės agentūros nebuvo suteikusios reitingų ir jų nekeitė.

AB „Fjord Bank“
Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius, Lietuva
info@fjordbank.lt
+370 5 251 1181
Įmonės kodas: 304493038

