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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.



Pozityvios tendencijos – 
nenuspėjamais laikais  
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2020-ieji įeis į istoriją kaip vieni sudėtingiausių metų per 

pastaruosius dešimtmečius. Metų pradžia atnešė netikėtą ir 

skausmingą pasaulinę pandemiją, pareikalavusią kone dviejų 

milijonų gyvybių bei sąlygojusią sunkiai pamatuojamus 

ekonominius nuostolius. Kita vertus, pandemija mus sutelkė, 

paskatino ieškoti išeičių, netipinių sprendimų, imtis naujų veiklų. 

Metai baigėsi dar sudėtingiau nei prasidėjo – ketvirtą ketvirtį kilo 

antroji pandemijos banga, kuri, nors ir laukta su nerimu, Lietuvoje 

pranoko labiausiai pesimistiškas prognozes ir išvedė šalį į „juodųjų 

reitingų“ viršūnes. Naujieji karantino suvaržymai, kovojant su 

rekordiniu viruso plitimu, naujus iššūkius atnešė ir verslui. 

Ekonominės veiklos tęstinumas, darbo vietų išsaugojimas, vartotojų 

pasitikėjimas ateitimi šiomis aplinkybėmis – ypač svarbūs, nes tik 

taip užtikrinamos valstybės biudžeto pajamos, būtinos kovojant su 

ilgalaikėmis pandemijos pasekmėmis.

GENERAL FINANCING BANKAS išmoko pirmojo karantino pamokas ir maksimaliai išnaudojo „atostogų“ laikotarpį tarp 

pandemijos bangų: ruošėmės dirbti esant griežtiems suvaržymams ir užtikrinti darbuotojų bei klientų saugumą. Esant 

griežtoms karantino sąlygoms, paslaugas klientams teikiame nuotoliniu būdu – internetu, telefonu, per mobiliąją programėlę. 

Įdiegti verslo bei technologiniai sprendimai pasiteisino, padėdami išsaugoti gerus veiklos rezultatus. Ketvirtąjį ketvirtį GENERAL 

FINANCING BANKAS pasiekė planuotą pelningumą ir metus baigė optimistiškai. Nepaisant visų pandemijos iššūkių, GENERAL 

FINANCING BANKAS paskolų portfelio apimtis išlaikė tokias pat, kaip pernai, o pagrindinės veiklos rezultatą pagerino daugiau 

nei 70 proc. Tai pavyko pasiekti efektyvinant veiklą ir mažinant sąnaudų / pajamų rodiklį.

2020-aisiais GENERAL FINANCING BANKUI sukako 15 metų. Kaip organizacija, kuri pradėjo veiklą nuo nulio, galime pasidžiaugti 

nueitu keliu ir tuo, kad šįmet ėmėme veikti kaip specializuotas bankas, rinkai pasiūlęs naujų produktų. Šį etapą vertiname kaip 

dar aukščiau iškeltą iššūkių bei atsakomybės kartelę. Dėkodami savo klientams už suteiktą pasitikėjimą esame tikri, kad kartu 

įveiksime pandemijos padarinius, o į 2021-uosius žengsime su naujomis, didesnėmis ambicijomis ir darysime viską, kad būtume 

Jūsų banku siekiant didesnių tikslų.

Valdas Bernatavičius
Vyriausias �nansų pareigūnas

Valdas Bernatavičius



Pelno (nuostolio)
ataskaita
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Palūkanų pajamos

Palūkanų sąnaudos

Grynosios palūkanų pajamos

Atidėjimų sąnaudos-nurašymų nuostoliai

Grynosios palūkanų pajamos po atidėjimų-nurašymų

11.394

-2.044

9.350

-203

9.147

11.694

-1.715

9.978

-1.999

7.979

Pelnas prieš mokečius

Ataskaitinių metų ir atidėtojo pelno mokesčio pokytis

Grynasis ataskaitinių metų pelnas

646

-101

545

34

855

889

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

-791

-129

-2.173

-9.005

-4.548

-316

-1.119

-976

-182

-1.655

-8.796

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo nuostolis

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo pelnas

Kitos veiklos pelnas

-2

0

505

0

0

851

2019-12-312020-12-31



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

1.118

0

355

303

67.556

7.275

71.397

-7.546

514

476

855

355

251

73.576

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

49.285

51.224

2.003

0

0

0

1.454

54.681

2019-12-312020-12-31Turtas

Įsiskolinimai

Akcinis kapitalas

Privalomas rezervas

Nepaskirstyti pelnai (nuostoliai)

VISO NUOSAVYBĖ

VISO ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ

9.550

824

7.897

18.271

67.556

9.550

851

8.494

18.895

73.576

Nuosavybė



2019-12-31

2020-12-31

2020-12-31

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 

24 %

24 %

24 %

595 %

5 %

INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

Atidėjiniai

Atidėjiniai/paskolos, %

7 546

10,57%10,57%

7 546 5 925

8,47 %

INFORMACIJA APIE ATASKAITINĮ KETVIRTĮ BANKUI PRITAIKYTAS POVEIKIO PRIEMONES

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

TARPTAUTINIŲ AGENTŪRŲ SUTEIKTI REITINGAI IR JŲ PAKEITIMAI

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

Pagrindiniai
rodikliai
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GENERAL FINANCING BANKAS (anksčiau finansų bendrovė „General Financing“) finansų sektoriuje veikia jau 15 

metų. Banko paskolų portfelis šiuo metu siekia 71,4 mln. eurų. Lietuvoje bankas turi 17 klientų aptarnavimo skyrių. 

Banko paslaugomis 2020 m. pasinaudojo virš 16 000 klientų. Siekdama prisidėti prie socialiai jautrių klausimų 

visuomenėje sprendimo bendrovė remia labdaros bei paramos fondus: „Rimanto Kaukėno paramos grupė“, „SOS 

vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ bei „Padėk gatvės vaikams“.

UAB GF bankas

Ukmergės g. 322, LT- 12106 Vilnius

El. paštas: sveiki@gfbankas.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


