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VADOVYBĖS ATASKAITA
Apžvalga
Luminor buvo įsteigtas 2017 m. spalio 1 d., sujungus DNB Bank, ASA (Org. Nr. 984 851 006) ir Nordea Bank, AB (Švedijos įmonės
registracijos Nr. 516406-0120) operacijas Baltijos šalyse ir įkūrus naujos kartos finansinių paslaugų teikėją vietos bendruomenės ir
verslo poreikiams patenkinti.
Luminor yra trečias pagal dydį bankas Baltijos rinkoje, turintis 1,1 mln. klientų ir 3000 darbuotojų, užimantis 16 proc. indėlių ir 22
proc. paskolų rinkos. Luminor bendras 1 lygio nuosavas kapitalas sudaro 17,3 % arba 1,8 mlrd. EUR.
2018 m. rugsėjo 13 d. buvo pasirašytas susitarimas tarp DNB Bank ASA ir Nordea Bank AB bei JAV privataus kapitalo fondų valdymo
bendrovės Blackstone dėl 60 proc. Luminor akcijų įsigijimo. Nordea ir DNB išlaikys atitinkamai po 20 proc. „Luminor“ akcijų ir
toliau dalyvaus banko valdyme, suteikdami ilgalaikį finansavimą, ekspertinę pagalbą, taip pat turės savo atstovus Luminor stebėtojų
taryboje. Blackstone taip pat pasiekė išankstinį susitarimą įsigyti likusį 20 proc. akcijų paketą iš Nordea per artimiausius keletą
metų. Sandorį dar turi patvirtinti vietos priežiūros institucijos bei Europos centrinis bankas. Tikimasi, kad tai įvyks 2019 metų
pirmojoje pusėje.
Tai yra didžiausias sandoris per pastarąjį dešimtmetį, kai privataus kapitalo fondų valdymo bendrovė įsigyja pagrindinį universalaus
banko akcijų paketą ir vienas iš didžiausių įsigijimų Baltijos šalyse.
Luminor siekia tapti pagrindiniu aktyvių ir verslių žmonių, taip pat ir vietos verslo, banku ir ilguoju laikotarpiu teikti geriausią
finansinių paslaugų rinkinį savo klientams.
Luminor Bank AB (arba Luminor Lietuva) teikia platų paslaugų ir produktų pasirinkimą savo klientams, pasitelkdamas ir elektroninius,
ir fizinius kanalus. Kartu su centrine būstine Vilniuje, paslaugas klientams teikia 37 skyriai ir 368 bankomatų visoje Lietuvoje.
Įmonėje dirba 1300 darbuotojų. Luminor Lietuva įmonių grupė aptarnauja 700 tūkst. privačių ir verslo klientų. Luminor Lietuva turi
septynias dukterines įmones: UAB Luminor Investicijų valdymas, UAB Luminor Būstas, UAB Luminor Lizingas, UAB Industrius, UAB
RECURSO, UAB PROMANO LIT, UAB Intractus.

Makroekonomikos apžvalga
BPV augimas ir toliau lieka subalansuotas ir grindžiamas visais trimis pagrindiniais komponentais: stabiliu namų ūkių vartojimu,
augančiomis investicijomis ir tvariu eksporto augimu. Tačiau 2018 m. antrąjį pusmetį prognozuojamas nuosaikesnis augimo tempas
dėl lėtesnio eksporto augimo ir prasto derliaus žemės ūkyje (šis sektorius ypač svarbus trečiajame ketvirtyje, jo svoris paprastai
siekia daugiau kaip 7 proc. pridėtinės vertės).
Vidaus vartojimo augimas ir toliau išlieka itin aukštas, reali metinė mažmeninės prekybos plėtra trečiajame ketvirtyje padidėjo iki
7,7 proc. (palyginti su 7,1 proc. antrąjį ketvirtį). Tiesa, žvelgiant į ateitį prognozuojame šiek tiek lėtesnį, bet atsparų vidaus vartojimo
augimą. Dviženklis darbo užmokesčio didėjimas ir palyginti žema infliacija skatins tolesnį namų ūkių perkamosios galios didėjimą.
Ateinančiais metais planuojamas minimalios algos kėlimas, viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio ir senatvės pensijų
didinimas bei mokesčių reforma, dėl kurios išaugs dirbančiųjų disponuojamos pajamos, o tai palaikys vidaus vartojimo bumą.
Investicijos išlieka svarbia plėtros sąlyga. Po 7,3 proc. augimo 2017 m. bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo išlaidos 2018 m.
pirmąjį pusmetį išaugo net 8,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į rekordiškai aukštą kapitalo panaudojimo lygį ir besitęsiantį darbo
jėgos trūkumą, įmonės toliau investuoja į gamybos modernizavimą ir verslo procesų optimizavimą. Tai lėmė 7 proc. investicijų į
gamybos priemones ir našumo didinimą metinį augimą. Apskritai, tikimasi stabilaus investicijų augimo ir ateityje, o mažėjančias
investicijas į nekilnojamąjį turtą pakeis didesnės investicijos į infrastruktūrą (pirmiausia iš ES lėšų). Eksporto plėtrą ribos lėtesni
pagrindinių eksporto partnerių ekonominės plėtros tempai. Vis dėlto, atsižvelgiant į dideles šiandien jau padarytas investicijas
į pajėgumų plėtrą ir didėjantį vidutinės ir aukštos pridėtinės vertės prekių segmentą, eksporto augimo tendencija turėtų išlikti
teigiama.
Žvelgiant į tolesnę perspektyvą, prognozuojama, kad Lietuvos ekonominė raida pamažu praras pagreitį. 2019–2020 m. ji atitinkamai
augs 3,0 ir 2,5 proc. Vidaus varomosios jėgos turėtų išlikti. Auganti perkamoji galia ir didėjantis realus darbo užmokestis skatins
namų ūkių vartojimą. Po šuolio praėjusiais metais prognozuojama, kad infliacija stabilizuosis sveikame 2,5 proc. lygyje. Tuo
tarpu, šiais metais fiksuotas rekordinis darbo užmokesčio augimo rodiklis jau ateinančiais metais gali būti viršytas. Atsižvelgiant į
aukštus kapitalo panaudojimo rodiklius ir darbo jėgos trūkumą, investicijos liks labai svarbus plėtros variklis, išskyrus investicijas į
nekilnojamąjį turtą, kurios turėtų būti kuklesnės dėl statybų sektoriaus lėtesnio vystymosi. Šiuo metu vis dar stiprūs eksportuotojai
neramiai stebi Donaldo Trumpo prekybos karų peripetijas. Lengviau atsikvėpti jie galės tik tuo atveju, jeigu Europai pavyks išvengti
kryžminės ugnies.
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Veikla
III ketv. Luminor tęsė teisinio susijungimo veiklas, kurios numato trijų bankų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sujungimą į vieną banką
su būstine Estijoje ir padaliniais Lietuvoje ir Latvijoje.
Gegužės mėn. Europos Centrinis bankas suteikė leidimą steigti banko padalinius Lietuvoje ir Latvijoje ir vykdyti jų veiklą. Birželio 28
d. Europos Centrinis bankas leido Luminor vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi. Šį susijungimą numatoma užbaigti
2019 m. sausio 2 d.

Privatūs klientai
Per III ketv. Luminor Lietuva daugiausiai dėmesio skyrė klientų aptarnavimo kokybei ir jo efektyvumui, kadangi konsultacijų kokybė
ir jų prieinamumas turi daugiausiai įtakos klientų pasitenkinimui.
Augant ekonomikai, labai svarbu tinkamą dalį pajamų skirti taupymui, tad bankas rinkodaros veiksmais skatino klientus atkreipti
dėmesį į taupymo bei investavimo galimybes ir įgyvendino pensijų fondų bei indėlių komunikacijos kampanijas.

Privačioji bankininkystė
Privačiosios bankininkystės komanda III ketv. stiprino bendradarbiavimą su esamais bei potencialiais klientais, o taip pat kūrė
naujus klientų portfelių valdymo sprendimus. Banko valdomas privačiosios bankininkystės klientų investicijų ir indėlių portfelis
minėto laikotarpio viršijo 190 mln. Eur.

Verslo klientai
Verslo klientų indėliai per III ketvirtį augo 8 proc. Sėkmingus rezultatus lėmė klientų pasitikėjimas ir aktyvūs pardavimų veiksmai.
Rezultatus sustiprino ir teigiamos šalies ekonomikos augimo prognozės.
Dėl naujai finansuojamų projektų paskolų portfelis augo 3 proc. Labiausiai skolinimo apimtys augo žemės ūkio sektoriuje – dėl
aktyvių rinkodaros veiksmų bei teikiamų paskolų su valstybės garantija. Luminor LIetuva šias paskolas rugsėjo mėn. pradėjo teikti
pagal sutartį su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu.
Klientų skaičius išliko stabilus, tačiau bankas tęsė aktyvius veiksmus naujai įsteigtų įmonių segmente ir per ketvirtį pradėjo
bendradarbiauti beveik su 1000 tokių įmonių.

Lizingas
Automobilių, komercinio transporto ir kitos įrangos lizingo paslaugas privatiems ir verslo klientams Luminor teikia per savo
dukterinę įmonę UAB Luminor Lizingas. III ketv. naujų lizingo sutarčių skaičius išliko pastovus, o visas lizingo paslaugų portfelis
toliau nuosekliai augo. Luminor pirmauja naujo keleivinio, lengvo komercinio transporto bei registruotos žemės ūkio technikos
lizingo segmentuose. Pagrindinis veiklos tikslas išlieka nepakitęs – užtikrinti efektyvių lizingo paslaugų teikimą visiems klientams.

Pensijų fondų valdymas
Luminor Lietuva teikia II ir III pakopos pensijų kaupimo paslaugas per dukterinę įmonę UAB Luminor investicijų valdymas. 2018
m. III ketv. valdomo klientų pensijų turto dydis toliau stabiliai auga, klientų skaičius išliko stabilus, pastebimas didėjantis klientų
susidomėjimas III pakopos pensijų fondais.

Socialiai atsakinga veikla
Mes kuriame naujos kartos banką ir norime prisidėti prie geresnės ateities šeimoms, verslui, bendruomenėms ir šalims, kuriose
vykdome savo veiklą. Mes tikime, kad galime prisidėti prie tokių bendruomenių pokyčių.
Luminor yra įsipareigojęs įvertinti valdymo, socialinių sąlygų bei aplinkosaugos aspektus, plėtodamas savo produktus ir paslaugas.
Mes jokiomis aplinkybėmis nedalyvaujame neetiškose veiklose, kurios gali pažeisti asmens ar darbuotojų teises, turėti korupcinių
elementų, būti iš esmės žalingos aplinkai.
Siekiame teikti paslaugas laikantis visų etikos principų, esame atsakingi už tai, kam ir kaip siūlomi mūsų produktai ir paslaugos.
Siekiame, kad tokių standartų turi laikytis visas bankų sektorius.

Pinigų plovimo prevencijos priemonės
Luminor bankas visiškai netoleruoja pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų rizikos. Bankas sukūrė ir įgyvendino visapusišką
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priemonių rinkinį, nukreiptą į tokios rizikos nustatymą, valdymą ir kontrolę. Mes laikomės įstatymų, reguliuojančių sankcijas,
reikalavimų, vietinių reguliavimo ir priežiūros institucijų bei atitinkamų tarptautinių organizacijų, taip pat kiekvienoje Baltijos
šalyje veikiančių bankų asociacijų ir finansų analizės institucijų parengtų instrukcijų, rekomendacijų ir standartų.
Mūsų Atitikties ir Pinigų plovimo prevencijos skyriai kaip kompetencijos centrai veikia visose Baltijos šalyse. Patyrę specialistai
dirba duomenų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos, sukčiavimo, užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo
akto reikalavimų, IT ir skaitmeninių kanalų atitikties, verslo skaidrumo, banko produktų ir naujų produktų kūrimo srityse. Luminor
banko Pinigų plovimo prevencijos, Atitikties ir Kovos su finansiniais nusikaltimais skyriuose dirba daugiau kaip 100 specialistų,
kurių uždavinys yra užtikrinti stabilų organizacijos atitikties sistemos ir procesų funkcionavimą.

Reikšmingi įvykiai po 2018 m. rugsėjo 30 d.
Luminor įsteigė Vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą (EMTN), pagal kurią bankas gali leisti obligacijas pagal
standartizuotus dokumentus. Ši programa turi du tikslus – pakeisti bankų savininkų finansavimą išoriniu ir teikti paramą bei paskolas
banko klientų verslui finansuoti. Pagal šią programą Luminor ateityje galės leisti įvairaus dydžio ir trukmės skolos popierių emisijas.
2018 m. spalio 10 d. Luminor išleido pirmąją 350 mln. eurų pagrindinės neužtikrintos skolos tipo trejų metų trukmės obligacijų
emisiją ir 150 bazinių punktų emisijos kuponą. Obligacijos yra kotiruojamos Airijos vertybinių popierių biržoje. Ši emisija pritraukė
Baltijos regiono ir tarptautinius investuotojus – iš viso 46 investuotojus iš 14 skirtingų šalių. Obligacijas išleido Luminor bankas
Estijoje, atsižvelgdamas į numatomus banko nuosavybės struktūros pokyčius ir Luminor bankų sujungimą įsteigiant centrinį banką
Estijoje su skyriais Latvijoje ir Lietuvoje nuo 2019 m. sausio mėnesio.
2018 m. spalio 10 d. pagal EMTN programą išleistiems skolos vertybiniams popieriams „Moody’s Investor Service“ suteikė reitingą
Baa2. Pagrindinės neužtikrintos skolos EMTN programos reitingo paaiškinimas pateiktas „Moody’s Investor Service“ informacijoje,
paskelbtoje 2018 m. rugsėjo 13 d.

Reitingai
Luminor Lietuva nėra reitinguojama.
2018 m. spalio 11 d. reitingų agentūra Moody´s Investor Service pirmą kartą suteikė Luminor Bank AS (Estija) reitingus, įskaitant ir
preliminarų pagrindinės neužtikrintos skolos reitingą Baa2.
Suteikdama investicinio lygio reitingus, „Moody’s“ įvertino Luminor Group veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, būsimą savininkų
pasikeitimą ir 2019 m. sausio 2 d. įvyksiantį Luminor bankų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sujungimą į vieną banką su būstine Estijoje
ir padaliniais Lietuvoje ir Latvijoje.
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FINANSINĖS GRUPĖS IR BANKO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.
T EUR

Bankas

Finansinė grupė*

Palūkanų pajamos

81 714

90 207

Palūkanų išlaidos

(9 454)

(9 455)

Grynosios palūkanų pajamos

72 260

80 752

Paslaugų ir komisinių pajamos

37 531

41 081

Paslaugų ir komisinių išlaidos

(8 814)

(9 155)

100 977

112 678

10 819

8 319

-

249

(1 890)

(1 270)

2 796

3 620

Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamos
Grynasis pelnas (nuostolis) iš operacijų vertybiniais popieriais, išvestinėmis
finansinėmis priemonėmis ir operacijų užsienio valiuta
Asocijuotos įmonės pelno dalis
Paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) vertės sumažėjimas
Pelnas (nuostolis) dėl amortizuota savikaina vertinamo turto pripažinimo nutraukimo
Kito turto vertės sumažėjimas

(968)

(818)

Kitos pajamos

1 854

2 600

Personalo išlaidos

(27 728)

(29 448)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(2 664)

(2 690)

Kitos administracinės išlaidos

(37 317)

(38 836)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

45 879

54 404

Pelno mokestis

(2 554)

(4 315)

Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)

43 325

50 089

43 325

50 089

Pelnas (nuostoliai), priskirtinas :
Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams

* Finansinę grupę sudaro bankas ir dukterinės finansinės bendrovės: UAB Luminor investiciju valdymas, UAB Luminor lizingas, UAB
Industrius, UAB Recurso, UAB Promano LIT ir UAB Intractus.

Šios Finansinės ataskaitos buvo
pasirašytos 2018 m. lapkričio 27 d.:

A.Načajus

J. Šaučiūnienė

Valdybos pirmininkas

Valdybos narė, Vyr. buhalterė
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FINANSINĖS GRUPĖS IR BANKO BENDRŲJŲ PAJAMŲ (IŠLAIDŲ) ATASKAITA
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.
T EUR

Bankas

Finansinė grupė*

Grynasis pelnas (nuostoliai)

43 325

50 089

-

(3)

Grynasis pelnas (nuostoliai) iš finansinio turto, vertinamo tikrąją verte, kurios
pokyčiai nebus pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

41

41

Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), atskaičius mokesčius

41

38

43 366

50 127

43 366

50 127

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu arba nuostoliais
ateinančiais laikotarpiais (atskaičius mokesčius):
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš finansinio turto, vertinamo tikrąją verte, kurios
pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu arba
nuostoliais ateinančiais laikotarpiais:

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudų), atskaičius mokesčius
Priskirtinas :
Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams

* Finansinę grupę sudaro bankas ir dukterinės finansinės bendrovės: UAB Luminor investiciju valdymas, UAB Luminor lizingas, UAB
Industrius, UAB Recurso, UAB Promano LIT ir UAB Intractus.

Šios Finansinės ataskaitos buvo
pasirašytos 2018 m. lapkričio 27 d.:

A.Načajus

J. Šaučiūnienė

Valdybos pirmininkas

Valdybos narė, Vyr. buhalterė
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FINANSINĖS GRUPĖS IR BANKO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.
T EUR

Bankas

Finansinė grupė*

1 005 707

1 005 707

50 016

50 016

7 257

7 257

75 093

75 093

Išvestinės finansinės priemonės

8 585

8 585

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis
bendrosiomis pajamomis

3 401

4 665

5 124 980

4 619 541

154 543

705 198

TURTAS
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose
Gautinos sumos iš bankų ir kitų kredito institucijų
Prekybinis finansinis turtas
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno
(nuostolių) ataskaitoje

Paskolos ir gautinos sumos iš klientų
Finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos
Investicijos į dukterines bendroves
Investicija į asocijuotą įmonę
Investicinis turtas
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai
Nematerialusis turtas
Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas
Atidėtų mokesčių turtas
Kitas turtas
Pardavimui laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės
Iš viso turto

91 962

892

-

1 648

-

8 286

10 896

11 228

4 194

4 235

293

0

907

1 005

15 533

21 200

29

3 819

6 553 396

6 528 375

1 671 940

1 671 940

5 219

5 219

4 088 681

4 053 678

1 981

1 880

ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ
Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito institucijoms
Išvestinės finansinės priemonės
Įsiskolinimas klientams
Atidėjiniai
Pelno mokesčio įsipareigojimas
Kiti įsiskolinimai
Iš viso įsipareigojimų

-

191

30 267

35 186

5 798 088

5 768 094

190 205

190 205

Patronuojančios įmonės akcininkų nuosavybė
Apmokėtas kapitalas
Emisinis skirtumas

81 942

81 942

Nepaskirstytas rezultatas

101 326

106 051

Rezervai

381 835

382 083

Iš viso akcininkų nuosavybės

755 308

760 281

6 553 396

6 528 375

Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės

* Finansinę grupę sudaro bankas ir dukterinės finansinės bendrovės: UAB Luminor investiciju valdymas, UAB Luminor lizingas, UAB
Industrius, UAB Recurso, UAB Promano LIT ir UAB Intractus.

Šios Finansinės ataskaitos buvo
pasirašytos 2018 m. lapkričio 27 d.:

A.Načajus

J. Šaučiūnienė

Valdybos pirmininkas

Valdybos narė, Vyr. buhalterė
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INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Paskolų, kurioms nustatyti nuostolio įvykiai
M EUR

Paskolų bendroji vertė

Reikšmingos paskolos

3 601.6

Bendroji vertė

Specialieji atidėjiniai

171.9

41.0

Nereikšmingos paskolos*

2 687.9

91.0

15.1

Iš viso

6 289.5

262.9

56.1

* Hipotekinės paskolos gyventojams iki 0,289 mln. EUR, vartojimo paskolos gyventojams iki 0,01 mln. EUR, paskolos ūkininkams ir
verslo klientams iki 0,289 mln. EUR.

VERTĖS SUMAŽĖJIMAS (SPECIALIEJI ATIDĖJINIAI) PASKOLOMS IR KITIEMS AKTYVAMS
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d
Rodiklio pavadinimas
Specialieji atidėjiniai paskoloms
Klientams suteiktų paskolų bendroji vertė

T EUR
5 193 338

Specialiųjų atidėjinių santykis su visomis klientams suteiktomis paskolomis
Specialieji atidėjiniai kitiems aktyvams
Kiti aktyvai
Specialiųjų atidėjinių kitiems aktyvams santykis su kitais aktyvais

Proc. dydis

68 358
1.3%
0
16 440
0%
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INFORMACIJA APIE BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMĄ
Ataskaitinį ketvirtį bankas veiklą vykdė atitikdamas visus teisės aktų nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus ir jam nebuvo
pritaikytos jokios poveikio priemonės.
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. (procentais)
Rodiklio pavadinimas

Faktinis (ketvirčio, metų) dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis

16.91

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis

118.82
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. (procentais
Faktinis (ketvirčio, metų) dydis

Nuosavybės grąža (ROE)

9.0

Turto grąža (ROA)

1.0

3 LYGIS – FINANSINĖS GRUPĖS PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTAS TURTAS

T EUR

1

RWAs
30.09.2018

RWAs
30.06.2018

Minimalūs kapitalo
reikalavimai
30.09.2018

1

Kredito rizika (išskyrus CCR)

3 968 668

3 868 415

317 493

2

Iš jų pagal standartizuotą metodą

3 968 668

3 868 415

317 493

6

CCR

12 695

12 803

1 016

7

Iš jų pagal rinkos vertės metodą

8 100

8 188

648

12

Iš jų pagal pradinės rizikos metodą

4 595

4 615

368

14

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos
bankinėje knygoje

19

Rinkos rizika

60 828

62 811

4 866

276 698

276 698

22 136

4 318 889

4 220 727

345 511

22

Didelės pozicijos

23

Operacinė rizika

29

Iš viso

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) = grynasis pelnas / vidutinis nuosavas kapitalas

Vidutinis nuosavas kapitalas = (nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje + nuosavas kapitalas ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje) / 2
2

Turto pelningumo rodiklis (ROA) = grynasis pelnas / turtas, vidutinis

Turtas, vidutinis = (turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje + turtas ankstesnio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2
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Kontaktinė informacija
Luminor Bankas AB
Adresas			

Konstitucijos pr. 21a Vilnius

			Lietuva
			Įmonės kodas
Tel.nr.			

+370 5239 34 44

Interneto svetainė		

www.luminor.lt

El.pašto adresas		

info@luminor.lt

11315936
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