FINANSINĖ ATASKAITA,
2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinė ataskaita, 2020 m. gruodžio 31 d.
Ši ataskaita parengta pagal Lietuvos banko Visuomenei skelbiamos informacijos
reikalavimus. Informacija pateikta tūkstančiais EUR, nebent nurodyta kitaip.
AB „Fjord Bank“ tarpinės ataskaitos 2020 m. gruodžio 31 d. būklei nėra audituotos.
Daugiau informacijos apie AB „Fjord Bank“ rasite: www.fjordbank.lt

Finansinės būklės ataskaita
2020-12-31
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

1 834
1 145
54
825
291
265
26
330
20
4 499

1 016
262
119
1 397
1 184
3 068
769
-922
-997
3 102
4 499

Pelno (nuostolio) ataskaita
2020-12-31
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

2
-17
-15
0
0
-1
39
23
-594
-417
-181

Pelnas (nuostolis) prieš vertės sumažėjimą ir
mokesčius

-1 169

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

-2
-1 171

Pelno mokesčiai
Grynasis metų pelnas (nuostolis)

174
-997

Informacija apie turto kokybę
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai
Atidėjiniai

2020-12-31

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

Pelningumo rodikliai

-2
3,38
-

2020-12-31

Turto grąža %
Nuosavybės grąža %

-25,49
-31,07

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, %

2020-12-31
7 214,01
134,25
134,25
134,25
35,21
19,41
3 975,82

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

