
2020 M.
SAUSIO–BIRŽELIO MĖN.
FINANSINĖ ATASKAITA



     Ataskaita parengta pagal Lietuvos Banko reikalavimus.

     2019 m. atitinkamo periodo veiklos rezultatai neapima
bankinės veiklos. UAB GF bankas bankinę veiklą pradėjo vykdyti 
2020 m. gegužės 18 d.

     Ataskaitoje sumos pateikiamos tūkstančiais eurų.



Žingsnis į naują etapą neeiliniais ir
iššūkių kupinais laikais
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Antrasis šių metų ketvirtis buvo išskirtinis dėl įvairių priežasčių, o 

pagrindinė iš jų, be abejo, yra pradėtas naujas mūsų veiklos 

etapas: tapome banku. Šiems pokyčiams ruošėmės atsakingai, 

todėl džiaugiamės teigiamu rezultatu. Per mažiau nei metus nuo 

banko licencijos gavimo visus savo procesus bei procedūras 

pritaikėme bankininkystės veiklai ir pasiūlėme klientams naujų 

paslaugų. Toks greitas pasiruošimas rodo, kad tapimas banku 

mūsų organizacijai nebuvo tik formalumas – tai svarbus tikslas, 

kurio ryžtingai siekė visa komanda.

Sėkmingam startui konkurencingoje rinkoje buvo būtinas ne tik 

geras pasirengimas, kruopščiai sustyguoti vidiniai ir išoriniai 

procesai, bet ir efektyvi rinkodaros bei kainodaros strategija. Šis 

įdirbis ir pasirinkta kryptis buvo įvertinti ir mūsų klientų – šiandien 

galime didžiuotis, kad pritrauktų indėlių apimtys viršijo 

išankstines prognozes. Tikiu, jog tai yra įrodymas, kad mūsų 

siūloma paslauga yra reikalinga ir konkurencinga rinkoje. Dar didesnio indėlių apimčių augimo tikimės su papildomu 

pardavimo kanalų startu, kuriam šiuo metu intensyviai ruošiamės.

Be abejo, šis ketvirtis buvo išskirtinis ir dėl ne tokių malonių priežasčių. Beprecedentė situacija, susiklosčiusi pasaulį 

užklupus COVID-19 pandemijai, mums, kaip ir visai ekonomikai, tapo nauju iššūkiu. Buvome priversti laikinai uždaryti 

banko padalinius, tačiau net ir po jų atvėrimo gyventojų baimės išliko, o tai atsiliepė pardavimams. Stebime pardavimų 

augimą, tačiau kol kas apimtys lieka mažesnės nei iki koronaviruso krizės. 

Nepaisant mažėjusių pardavimų, paskolų portfelis išliko stabilus ir, lyginant su praėjusių metų pabaiga, netgi šiek tiek 

augo. Ėmėmės priemonių, kad krizės metu užtikrintume mūsų paskolų portfelio kokybę ir sumažintume rizikas mūsų 

klientams bei partneriams: suteikėme mokėjimų „atostogas“ klientams, ėmėme taikyti papildomus naujų paskolų 

saugiklius, ypatingą dėmesį skyrėme savo partneriams, nes puikiai suprantame koronaviruso sukurtų iššūkių reikšmę 

verslui. Tikiuosi, kad mūsų pastangos kartu su banko klientais ir partneriais ieškoti tvarių sprendimų bei išeičių buvo 

pastebėtos. 

Išaugusių rizikų akivaizdoje savo patikimumą įrodė mūsų paskolų vertinimo ir patvirtinimo procedūros, padėjusios 

išvengti galimų didelių grėsmių. Procesinių saugiklių įvedimas ir naudojami pažangūs statistiniai modeliai leidžia 

efektyviai identifikuoti galimas rizikas, tad net ir nepalankiomis aplinkybėmis mūsų paskolų portfelio kokybė 

pablogėjo neženkliai.

Ketvirčio rezultatai atitinka mūsų planus ir nuteikia pozityviai, net ir atsižvelgiant į pandemijos įtaką ir papildomus, su 

tapimu banku susijusius, kaštus. Nepaisant laukiančių iššūkių, mūsų prognozės leidžia optimistiškai žvelgti ir į visų 

2020 metų perspektyvas. Dėsime visas pastangas, kad šie lūkesčiai išsipildytų, o tam bus itin svarbus kiekvienas 

komandos narys.

GENERAL FINANCING BANKO generalinis direktorius Noelis Crameris

Noelis Crameris



Pelno (nuostolio)
ataskaita
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Palūkanų pajamos

Palūkanų sąnaudos

Grynosios palūkanų pajamos

Atidėjimų sąnaudos-nurašymų nuostoliai

Grynosios palūkanų pajamos po atidėjimų-nurašymų

11.723

-2.044

9.679

-204

9.475

5.709

-985

4.724

-248

4.476

Pelnas prieš mokečius

Ataskaitinių metų ir atidėtojo pelno mokesčio pokytis

Grynasis ataskaitinių metų pelnas

646

-101

545

639

-105

534

Darbo užmokesčio sąnaudos

Mokesčių ir komisinių sąnaudos

Reklamos, marketingo, reprezentacijos sąnaudos

Patalpų nuomos ir priežiūros sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

Visos pagrindinės veiklos sąnaudos

-4.341

-390

-1.181

-249

-670

-2.173

-9.004

-2.206

-176

-548

-494

-81

-759

-4.264

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo nuostolis

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo pelnas

Kitos veiklos pelnas

-2

0

177

0

0

427

2019-12-312020-06-30



ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ

Balansas
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Pinigai ir jų ekvivalentai

Klientams išduotos vartojimo paskolos

Atidėjimai išduotoms paskoloms

Išankstiniai apmokėjimai, būsimų laikotarpių sąnaudos

Kitas einamojo laikotarpio turtas, Pirkėjų skolos

Atidėto pelno mokesčio turtas

Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas

VISO TURTAS

1.118

69.971

-5.925

615

1.119

0

355

303

67.556

8.027

70.079

-6.181

587

871

0

398

305

74.086

Finansinės skolos

Įsiskolinimai Tiekėjams

Mokėtinas pelno mokestis

Kiti mokėtini mokesčiai

Gauti avansai

Kiti einamojo laikotarpio įsiskolinimai 

VISO ĮSISKOLINIMAI

44.608

2.303

0

0

0

2.375

49.286

50.906

2.219

105

0

0

2.316

55.546

2019-12-312020-06-30Turtas

Įsiskolinimai

Akcinis kapitalas

Privalomas rezervas

Nepaskirstyti pelnai (nuostoliai)

VISO NUOSAVYBĖ

VISO ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ

9.550

824

7.896

18.270

67.556

9.550

851

8.139

18.540

74.086

Nuosavybė



2020-06-30

2020-06-30

2019-06-30

INFORMACIJA APIE VISŲ BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMĄ

1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis

1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas

Bendro kapitalo pakankamumo koeficientas

Likvidumo reikalavimas

Didelių pozicijų reikalavimas 

25,56 %

25,56 %

25,56 %

3691,00 %

0,33 %

INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

Atidėjiniai

Atidėjiniai/paskolos, %

6.181

8,82 %

5.838

8,36 %

INFORMACIJA APIE ATASKAITINĮ KETVIRTĮ BANKUI PRITAIKYTAS POVEIKIO PRIEMONES

2020 m. sausio–birželio mėn. UAB GF bankas poveikio priemonės nebuvo taikomos.

TARPTAUTINIŲ AGENTŪRŲ SUTEIKTI REITINGAI IR JŲ PAKEITIMAI

2020 m. sausio–birželio mėn. UAB GF bankas nebuvo suteikti reitingai. 

Pagrindiniai
rodikliai
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2005-aisiais pradėjome veiklą kaip lietuviškas finansinis startuolis. 2008-aisiais tapome Prancūzijos banko „Societe 

Generale“ grupės dalimi, o nuo 2013-ųjų priklausome Švedijos finansų grupės patronuojančiai bendrovei „Marginalen 

AB“.  Per šiuos metus tapome solidžia ir tvirta organizacija su daugiau kaip 160 geriausių savo srities profesionalų, 70 

mln. eurų paskolų portfeliu, 18 klientų aptarnavimo skyrių, 2 000 klientų aptarnavimo taškų visoje šalyje ir daugiau nei 

25 000 klientų, kartu su GENERAL FINANCING BANKU sėkmingai įgyvendinusių savo tikslus.

UAB GF bankas

Ukmergės g. 322, LT- 12106 Vilnius

El. paštas: sveiki@gf.lt

Juridinio asmens kodas: 300515252

PVM mokėtojo kodas: LT100002072314

Banko sąskaita: LT13 2140 0300 0121 3368

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas: 21400

1851gfbankas.lt


