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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.



Artėjančio ekonomikos 
atsigavimo tendencijos
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Nors ir 2021 metų pradžioje Covid-19 susirgimų skaičius priminė 

amerikietiškus kalnelius, bet tuo pačiu metų pradžioje 

atkeliavusios pirmosios vakcinos įžiebė ir viltį vėl sugrįžti į 

normalų, pilnavertį gyvenimą. Vis dar skaičiuojame skaudžias 

pandemijos pasekmes ekonomikai, tačiau daug kas jau drąsiau 

žvelgia į ateitį. Štai The Economist pasidalino analize – ką mums 

istorija sako apie „post pandemines“ pamokas. Buvo pažvelgta į 

XIX-XX amžių ne�nansinių krizių, tokių kaip karai ir pandemijos, 

padarinius. Įprastai po tokių krizių sekdavo staigus ekonomikos 

augimas. Krizių metu gyventojų santaupos smarkiai augdavo, nes 

nebuvo vartojimo ir pinigų išleidimo galimybių, tačiau krizei 

pasibaigus – vartotojų išlaidos reikšmingai padidėdavo, 

sumažėdavo bedarbystė. Antra, tiek verslo subjektai, tiek ir 

gyventojai po tokių krizių buvo labiau linkę imtis naujų iniciatyvų, 

idėjų įgyvendinimo, labiau buvo pastebimas inovatyvumas, 

besikeičianti ekonomikos struktūra.

Norisi tikėti, kad ekonominio atsigavimo nereikės ilgai laukti tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje (ką patvirtina daugelio 

ekonomistų prognozės) ir kad ateinantis augimas bus tvarus ir didele dalimi nulemtas inovacijų (kaip ir numato Europos 

Komisijos žaliasis kursas).

GENERAL FINANCING BANKAS prisitaikė prie pandemijos diktuojamų apribojimų, rado naujų būdų saugiai ir patogiai 

aptarnauti klientus – nepaisant uždarytų banko skyrių, auginome terminuotųjų indėlių portfelį, paskolų portfelis, lyginant su 

2020 m., išaugo daugiau nei 4%, o pelnas prieš mokesčius, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo daugiau 

nei tris kartus. Tikime, kad neišvengiamas „post pandeminis“ ekonomikos augimas ir vartotojų pasitikėjimo stiprėjimas ir 

toliau leis jaunam GENERAL FINANCING BANKUI rodyti gerus rezultatus ir džiuginti klientus siūlomų paslaugų kokybe.

2020 m. minėjome 15 metų organizacijos sukaktį, o 2021 m. gegužės mėnesį – metai, kaip veikiame turėdami specializuoto 

banko vardą. Švęsdami šiuos kuklius jubiliejus džiaugiamės savo klientų pasitikėjimu ir su optimizmu žvelgiame į ateitį, 

kurioje tikimės tapti dar patikimesniais Jūsų partneriais.

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

2.835

-498

2.337

-111

2.226

2.951

-283

2.668

-189

2.479

Pelnas prieš mokečius

Ataskaitinių metų ir atidėtojo pelno mokesčio pokytis

Grynasis ataskaitinių metų pelnas

187

-37

150

602

-85

517

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

-1.122

-88

-289

-265

-41

-383

-2.188

-1.144

-48

-185

-120

-50

-443

-1.990

Kitos veiklos pelnas 149113

2020-03-312021-03-31



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

1.610

70.850

-5.995

512

878

0

399

284

68.538

8.499

73.352

-7.241

425

1.445

855

333

228

77.896

Finansinės skolos

Įsiskolinimai Tiekėjams

Mokėtinas pelno mokestis

Kiti mokėtini mokesčiai

Gauti avansai

Kiti einamojo laikotarpio įsiskolinimai 

VISO ĮSISKOLINIMAI

45.576

2.134

37

0

0

2.362

50.109

53.567

1.989

85

0

0

2.843

58.484

2020-03-312021-03-31Turtas

Įsiskolinimai

Akcinis kapitalas

Privalomas rezervas

Nepaskirstyti pelnai (nuostoliai)

VISO NUOSAVYBĖ

VISO ĮSISKOLINIMAI IR NUOSAVYBĖ

9.550

824

8.055

18.429

68.538

9.550

851

9.011

19.412

77.896

Nuosavybė



2020-03-31

2021-03-31

2021-03-31

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 %

833 %

5 %

INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

Atidėjiniai

Atidėjiniai/paskolos, %

7 241

9,87%

5 996

8,46 %

INFORMACIJA APIE ATASKAITINĮ KETVIRTĮ BANKUI PRITAIKYTAS POVEIKIO PRIEMONES

2021 m. sausio–kovo mėn. UAB GF bankas poveikio priemonės nebuvo taikomos.

TARPTAUTINIŲ AGENTŪRŲ SUTEIKTI REITINGAI IR JŲ PAKEITIMAI

2021 m. sausio–kovo 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. Lietuvoje bankas turi 16 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

1851gfbankas.lt


