2020 M.
SAUSIO–RUGSĖJO 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.

Pozityvios tendencijos –
nenuspėjamais laikais
2020-ieji, be jokios abejonės, bus prisimenami kaip išskirtiniai
pasaulinės pandemijos metai. Metų pradžioje išplitęs koronavirusas
vienaip ar kitaip palietė valstybes ir darė įtaką visoms rinkoms be
išimties. Niūrios tendencijos pastebėtos vertinant ne tik vartotojų
pasitikėjimą, bet ir bendrą ekonominį augimą.
Šiuo metu prognozuojama, kad Lietuvos 2019 m. pabaigos BVP lygis
bus pasiektas tik 2021 m. pabaigoje, tad keletas sėkmingo augimo
metų, deja, bus prarasta. Kita vertus, galime pasidžiaugti, kad Lietuvos
ekonomika šį netikėtą egzaminą išlaikė geriau nei dauguma kitų ES
šalių.

Noelis Crameris

Stipriai sumažėjusią vartojimo paskolų paklausą ir tuo pat metu gerokai
išaugusias namų ūkių santaupas taip pat nulėmė pandemijos sąlygotas
vartotojų pasitikėjimo pokytis. Nors trečiojo šių metų ketvirčio pradžia
atrodė kiek optimistiškiau, ketvirčio pabaigoje išaugęs užsikrėtimų
skaičius ir nežinia dėl vakcinos reikšmingai prisideda prie rinkos
tendencijų neapibrėžtumo tiek šiais metais, tiek ir ateinančių metų
pradžioje.

Visgi nuolat besikeičiančios ir sunkiai prognozuojamos aplinkybės mums nesutrukdė tapti GENERAL FINANCING BANKU – nauju
specializuotu banku Lietuvos bankinėje sistemoje. Birželio 8 d. naująjį banką pristatėme rinkoje su daug matomumo bei
teigiamų atsiliepimų sulaukusia komunikacijos kampanija. Ne tik įėjimo į rinką metu, bet ir ateityje GENERAL FINANCING
BANKAS išliks aktyvus, konkurencingas ir kvestionuojantis nusistovėjusias praktikas bei tradicinės bankininkystės normas. Esame
patikimas ir stabilus finansinis partneris, Klientui užtikrinantis sąžiningą grąžą už terminuotuosius indėlius. Tokį įsipareigojimą
organizacijos viduje matome ne tik kaip patrauklų ir konkurencingą pasiūlymą rinkai, bet ir kaip galimybę prisidėti prie Lietuvos
ekonomikos stiprinimo per į vartojimo rinką grąžinamą indėlininkų uždarbį.
Mūsų trečiojo ketvirčio planus pranokę naujų terminuotųjų indėlių pritraukimo rezultatai patvirtina, kad naujas žaidėjas bankų
rinkoje buvo laukiamas, o GENERAL FINANCING BANKO pateiktas pasiūlymas Klientui yra itin patrauklus.
Noriu akcentuoti, kad socialinės atsakomybės temą GENERAL FINANCING BANKE suprantame kaip itin daugiabriaunę: mes ne tik
remiame labdaringas organizacijas, bet ir skiriame ypatingai daug dėmesio kiekvieno Kliento bei Partnerio situacijai suprasti ir
spręsti. Susiklosčiusiomis sudėtingomis sąlygomis individualiai dirbome ir toliau dirbsime su Klientu ir Partneriu – toks
proaktyvumas padeda užtikrinti optimalias sąlygas Klientui bei Partneriui ir sąlygoja mūsų paskolų portfelio kokybę. Trečiojo
ketvirčio pabaigos paskolų kokybės rodikliai patvirtina, kad mūsų komandos inicityva ir požiūris pasiteisino: GENERAL
FINANCING BANKO paskolų portfelis yra geros kokybės.
Trečiąjį metų ketvirtį suformavome papildomus atidėjinius galimai blogoms paskoloms. Tai, tapus banku, nulėmė mūsų nauja –
konservatyvesnė – paskolų kokybės vertinimo metodika, kuri labiau atsižvelgia ir į ateityje galimas, bet kol kas nepasireiškiančias
įtakas – tokias kaip koronaviruso poveikis.
Didžiuojuosi mūsų komandos pasiektais rezultatais tiek per trečiąjį šių metų ketvirtį, tiek ir per pastaruosius metus: net ir
pandemijos sąlygomis GENERAL FINANCING BANKAS augino paskolų portfelį, išlaikė suplanuotą pelningumą, pagerino veiklos
rezultatą ir išlaidų-pajamų santykį.
Pasiekti rezultatai aiškiai indikuoja, kad GENERAL FINANCING BANKAS tapo vienu iš naujų, patikimų ir tvarių Lietuvos finansų
rinkos žaidėjų. Likusią metų dalį – ketvirtą ketvirtį – apibrėš pandemijos poveikis šalies ekonomikai bei vartotojų pasitikėjimui.
GENERAL FINANCING BANKO generalinis direktorius Noelis Crameris
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Pelno (nuostolio)
ataskaita
2020-09-30

2019-12-31

Palūkanų pajamos

8.669

11.393

Palūkanų sąnaudos

-1.385

-2.043

Grynosios palūkanų pajamos

7.283

9.349

Atidėjimų sąnaudos-nurašymų nuostoliai

-1.715

-202

Grynosios palūkanų pajamos po atidėjimų-nurašymų

5.567

9.147

Darbo užmokesčio sąnaudos

-3.376

-4.341

Mokesčių ir komisinių sąnaudos

-249

-389

Reklamos, marketingo, reprezentacijos sąnaudos

-887

-1.180

Patalpų nuomos ir priežiūros sąnaudos

-741

-790

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

-131

-129

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

-1.121

-2.173

Visos pagrindinės veiklos sąnaudos

-6.508

-9.004

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo nuostolis

0

-2

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo pelnas

0

0

770

505

Kitos veiklos pelnas

Pelnas prieš mokečius
Ataskaitinių metų ir atidėtojo pelno mokesčio pokytis
Grynasis ataskaitinių metų pelnas

-170

646

0

-100

-170

545
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Balansas
Turtas
Pinigai ir jų ekvivalentai

2020-09-30

2019-12-31

5.493

1.118

Klientams išduotos vartojimo paskolos

71.048

69.971

Atidėjimai išduotoms paskoloms

-7.499

-5.924

Išankstiniai apmokėjimai, būsimų laikotarpių sąnaudos

698

614

Kitas einamojo laikotarpio turtas, Pirkėjų skolos

689

1.118

0

0

Ilgalaikis nematerialus turtas

376

354

Ilgalaikis materialus turtas

277

303

71.083

67.555

49.353

44.607

2.155

2.302

Mokėtinas pelno mokestis

0

0

Kiti mokėtini mokesčiai

0

0

Atidėto pelno mokesčio turtas

VISO TURTAS

ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ
Įsiskolinimai
Finansinės skolos
Įsiskolinimai Tiekėjams

Gauti avansai
Kiti einamojo laikotarpio įsiskolinimai
VISO ĮSISKOLINIMAI

0

0

1.739

2.374

53.247

49.285

9.549

9.549

851

824

Nuosavybė
Akcinis kapitalas
Privalomas rezervas
Nepaskirstyti pelnai (nuostoliai)

7.434

7.896

VISO NUOSAVYBĖ

17.836

18.270

VISO ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ

71.083

67.555
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Pagrindiniai
rodikliai
INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

2020-09-30

Atidėjiniai

7499

Atidėjiniai/paskolos, %

10,55 %

INFORMACIJA APIE VISŲ BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMĄ

2019-09-30
5925
8,47 %

2020-09-30

1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis

24 %

1 lygio kapitalo pakankamumo koeﬁcientas

24 %

Bendro kapitalo pakankamumo koeﬁcientas
Likvidumo reikalavimas
Didelių pozicijų reikalavimas

24 %
500 %
5%

INFORMACIJA APIE ATASKAITINĮ KETVIRTĮ BANKUI PRITAIKYTAS POVEIKIO PRIEMONES
2020 m. sausio – rugsėjo mėn. UAB GF bankas poveikio priemonės nebuvo taikomos.

TARPTAUTINIŲ AGENTŪRŲ SUTEIKTI REITINGAI IR JŲ PAKEITIMAI
2020 m. sausio – rugsėjo mėn. UAB GF bankas nebuvo suteikti reitingai.
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2005 m. pradėjome veiklą kaip lietuviškas ﬁnansinis startuolis. 2008 m. tapome Prancūzijos banko „Societe Generale“
grupės dalimi, o nuo 2013 m. priklausome Švedijos ﬁnansų grupės bendrovei „Marginalen AB“. 2020 m. gegužės 18 d.
tapome GENERAL FINANCING BANKU.
Per 15 veiklos metų Finansų srityje tapome solidžia ir tvirta organizacija su daugiau kaip 160 geriausių savo srities
profesionalų, 70 mln. eurų paskolų portfeliu, 17 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@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
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