2021 M.
SAUSIO–BIRŽELIO MĖN.
FINANSINĖ ATASKAITA

Ataskaita parengta pagal Lietuvos Banko reikalavimus.
2020 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.

Kiekvienas iššūkis atveria
naujas galimybes
Nors ES ekonomika vis dar yra 3% žemiau priešpandeminio 2019
metų lygio, 2021 m. antrąjį ketvirtį, lyginant su praėjusiu ketvirčiu,
ji augo 2%, o lyginant su 2020 m. tuo pačiu ketvirčiu - 13%.
Lietuvoje – atitinkamai 0.4% ir 8.6% ir jau viršijome
priešpandeminį lygį.
Ekonomistai netrukus pateiks detalesnes visų rodiklių analizes
(infliacijos, nedarbo, darbo užmokesčio augimo ir kt.). Nors ne į
visus rodiklius galima žiūrėti per rožinius akinius, vis tik tikėtina,
kad pozityvių žinučių bus daugiau nei pesimistiškų. Pasaulis ir
toliau atsigauna po pandemijos ir iš naujo mokosi džiaugtis
gyvenimu. Štai metus dėl pandemijos pavėlavęs Europos futbolo
čempionatas su beveik pilnais stadionais pademonstravo, kad
norėdami - galime susidoroti su bet kokiais iššūkiais, tereikia
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susitelkimo, šiek tiek pasiaukojimo bendram labui bei pastangų ir
atkaklumo.

GENERAL FINANCING BANKAS džiaugiasi atšventęs pirmuosius bankinės veiklos metus. Atkakliu darbu šiuo sunkiu visiems
laikotarpiu užsitarnavome Klientų pasitikėjimą, tą parodo solidus indėlių portfelis bei paskolų grynosios vertės auginimas
12% (lyginant su 2020 m. antruoju ketvirčiu). Per tą patį laikotarpį grynąsias palūkanų pajamas užauginome 11%, o veiklos
išlaidas susimažinome 6%. Pirmų dviejų ketvirčių pelnas prieš mokesčius buvo 1.1 mln. eurų. Rezultatai atspindi, kad
gyvenimas normalizuojasi – virusui niekur nedingus tiek GENERAL FINANCING BANKAS, tiek mūsų Klientai atranda naujas
taisykles, išmoksta dirbti ir gyventi naujomis sąlygomis. Kiekvienas iššūkis atveria mums naujas galimybes, svarbu jomis
pasinaudoti.

Valdas Bernatavičius
Vyriausias finansų pareigūnas
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Pelno (nuostolio)
ataskaita
Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios palūkanų normos metodą
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Palūkanų pajamos iš viso
Palūkanų sąnaudos
Grynosios palūkanų pajamos
Atidėjimų sąnaudos-nurašymų nuostoliai

2021-06-30

2020-06-30

5 975

5 660

203

375

6.178

6.035

-570

-985

5.607

5.050

-405

-248

Grynosios palūkanų pajamos po atidėjimų-nurašymų

5.203

4.802

Personalo sąnaudos

-2.394

-2.203

Mokesčių ir komisinių sąnaudos

-81

-176

-356

-548

Patalpų nuomos ir priežiūros sąnaudos

-97

-172

Nuomos įsipareigojimų palūkanų sąnaudos

-16

-17

Reklamos, marketingo, reprezentacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

-100

-80

Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas

-256

-304

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos
Visos pagrindinės veiklos sąnaudos

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo pelnas (nuostolis)
(Nuostoliai) dėl paskolų nurašymų ir pardavimų
Kitos veiklos pelnas
Pelnas prieš mokečius

-718

-763

-4.017

-4.264

0

0

-127

0

64

101

1 122

640

Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis

-136

-105

Grynasis ataskaitinių metų pelnas

986

534
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Balansas
Turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021-06-30

2020-06-30

8.305

8.027

148

109

Klientams išduotos vartojimo paskolos

78.761

70.079

Atidėjimai išduotoms paskoloms

-7.287

-6.181

Naudojimo teise valdomas turtas

Kitos gautinos sumos ir trumpalaikis turtas

1.071

762

Išankstiniai apmokėjimai

361

593

Ilgalaikis materialus turtas

201

305

Ilgalaikis nematerialus turtas

312

398

Atidėto pelno mokesčio turtas
VISO TURTAS

855

-

82.727

74.093

ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ
Įsiskolinimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Klientų indėliai
Finansinės skolos
Nuomos įsipareigojimai

2.074

2.225

57.133

8.002

708

42.905

1.135

804

136

105

1.662

1.513

62.848

55.552

Akcinis kapitalas

9.550

9.550

Privalomas rezervas

1.276

851

Nepaskirstyti pelnai (nuostoliai)

9.053

8.139

VISO NUOSAVYBĖ

19.879

18.540

VISO ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ

82.727

74.093

Mokėtinas pelno mokestis
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos
VISO ĮSISKOLINIMAI

Nuosavybė
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Pagrindiniai
rodikliai
INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

2021-06-30

2020-06-30

Atidėjiniai, tūkst. EUR

7.287

6.181

Atidėjiniai/paskolos, %

9,25%

8,82 %

INFORMACIJA APIE VISŲ BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMĄ

2021-06-30

1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis

22 %

1 lygio kapitalo pakankamumo koeﬁcientas

22 %

Bendro kapitalo pakankamumo koeﬁcientas
Likvidumo reikalavimas
Didelių pozicijų reikalavimas

22 %
211 %
5%

INFORMACIJA APIE ATASKAITINĮ KETVIRTĮ BANKUI PRITAIKYTAS POVEIKIO PRIEMONES
2021 m. sausio–birželio mėn. UAB GF bankas poveikio priemonės nebuvo taikomos.

TARPTAUTINIŲ AGENTŪRŲ SUTEIKTI REITINGAI IR JŲ PAKEITIMAI
2021 m. sausio–birželio mėn. UAB GF bankas nebuvo suteikti reitingai.
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GENERAL FINANCING BANKAS (anksčiau ﬁnansų bendrovė „General Financing“) ﬁnansų sektoriuje veikia jau 15
metų. Lietuvoje bankas turi 15 klientų aptarnavimo skyrių. 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

gfbankas.lt
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