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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita 
Prospektas- ataskaita parengta už 2006 metus. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 
Emitento pavadinimas - Akcinė bendrovė Šiaulių bankas. 

Įstatinis kapitalas – 109 039 200 Lt. 

Buveinės adresas - Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai. 
Telefonai : (8-41) 595607, 595602 . 
Faksas : (8-41) 430774. 
E-paštas: info@sb.lt. 
Interneto tinklapis: www.sb.lt 

Teisinė-organizacinė forma – akcinė bendrovė, juridinis asmuo. 
AB Šiaulių bankas įregistruotas Lietuvos banke 1992 m. vasario 4 d. 
Banko rejestro kodas – 112025254. 

 
3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 

 
AB Šiaulių banko pagrindinė veiklos rūšis – komercinių bankų veikla (veiklos rūšies kodas 

65.12.10). 
Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisiniais aktais ir statutu, atlieka 

šias operacijas: 
-priima indėlius ir kitas grąžintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarko; 
-duoda ir ima paskolas; 
-išduoda piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo įsipareigojimus; 
-išleidžia ir atlieka operacijas su mokamaisiais dokumentais (čekiais, akredityvais, vekseliais ir 

kt.); 
-atlieka operacijas su vertybiniais popieriais (akcijomis, obligacijomis ir kt.); 
-atlieka operacijas užsienio valiuta; 
-priima saugoti iš klientų vertybes ir nuomoja klientams banko saugykloje seifų kameras 

vertybėms ir dokumentams saugoti; 
-teikia paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir klientų investicijų tvarkymo 

klausimais; 
-išleidžia ir tvarko kreditines pinigines priemones; 
-atlieka kitas kredito institucijos veiklos pobūdį atitinkančias Lietuvos banko teisės aktuose 

nustatytas operacijas.  
 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, 
kuriais naudojantis ji buvo parengta 

Su prospektu - ataskaita galima susipažinti: 
AB Šiaulių banko Vertybinių popierių apskaitos skyriuje (203 kab.), Tilžės g. 149, LT-76348 

Šiauliuose, tel. (8-41) 595669, 595652. Darbo laikas: 7.30-11.30 val., 12.30-16.30 val. 

Visuomenės informavimo priemonės, kuriose bankas skelbia pranešimus - dienraščiai  
“Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”. 
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5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 

5.1. emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas 

 

Administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas, tel.: (8- 41) 595602, faksas (8 41) 
430774.  

Vyriausioji buhalterė Vita Adomaitytė, tel.(8 41) 595606, faksas (8 41) 430774.  

Vertybinių popierių apskaitos skyriaus viršininkė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595669. 

 
 

5.2. konsultantai 
________________ 

 

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas 

 

Asmenys, atsakingi už prospekto rengimą, jį pasirašydami patvirtina, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių sprendimams 
pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų 
vertinimui. 

 

 

 
     Administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas 

 
Vyr.buhalterė Vita Adomaitytė 

 
VP apskaitos skyriaus viršininkė Jolanta Dobiliauskienė 

 

 
 
2007-04-27 
Šiauliai 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS  

7. Emitento įstatinis kapitalas:  
 

7.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 
 

Banko įstatinis kapitalas įregistruotas Valstybės įmonėje Registrų centras 2006 m. gruodžio 18 
d.  Kapitalo dydis – 109.039.200 litų. Jį sudaro 109.039.200 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos 
akcijos nominali vertė yra 1 Lt. Bendra išleistų akcijų nominali vertė yra 109.039.200 Lt. Visos 
akcijos yra apmokėtos. 

 
7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į 

akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius: 

_______________ 
 

7.2.1. konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, 
suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skaičius, pagrindinės 

charakteristikos, pakeitimo į akcijas terminas(-ai) ir sąlygos; 

_________________ 
 

7.2.2. numatomo įstatinio kapitalo didinimo dėl konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar 
suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių 

konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo dydis ir numatoma įstatinio kapitalo didinimo 
data (datos); 

________________ 
 

7.2.3. numatomi įstatinio kapitalo struktūros pokyčiai po konvertuojamų, keičiamų į akcijas 
ar suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių 

konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo; 

_________________ 
 

7.2.4. naujų akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas keičiant skolos ar išvestinius 
vertybinius popierius arba realizuojant teisę, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, 
skolos ar išvestinių vertybinių popierių savininkų kategorijos, kurioms bus sudarytos 

sąlygos pasirašyti akcijas pirmumo teise. 

____________________ 
 
 

8. Akcininkai  
 
 

Bendras akcininkų skaičius 2006 m. gruodžio 31 d.– 2.539.  
Eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo dieną (2007-03-29) bendras akcininkų skaičius 

buvo 2.878, daugiau kaip po 5 proc. banko įstatinio kapitalo turėjo šie banko akcininkai: 
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Eil. 
Nr. 

Akcininkas 
Nuosavybės 

teise 
priklausančių 

akcijų skaičius 

Kartu 
veikiantiems 

asmenims 
priklausančių 

akcijų skaičius 

Akcinio 
kapitalo 
dalis, % 

(veikiant. 
kartu, %) 

Balsų 
dalis, % 

1. Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas (ERPB), 
One Exchange Square, 
Londonas, Didžioji Britanija 

17.511.650 25.858.835 16,06 

(23,72) 

16,06 

2. UAB prekybos namai 
“Aiva”,Vilniaus g.167, 
Šiauliai 
rej. kodas 144031190 

6.527.296 36.843.189 5,99 

(33,79) 

5,99 

3. Gintaras Kateiva 
a.k.36504100045 

6.339.587 37.030.898 5,81 
(33,97) 

5,81 

 

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos 

Į viešąją apyvartą išleista 109.039.200 vnt. paprastųjų vardinių 1 litų nominalios vertės akcijų. 
Akcijų bendra nominali vertė 109.039.200 litų. Visos akcijos išleistos į viešąją apyvartą bankui 
formuojant ir didinant akcinį kapitalą. Visas akcijų emisijas platino pats bankas, akcijos platintos 
viešai. 

2006-12-18 įmonių rejestre įregistruotas padidintas banko įstatinis kapitalas – 109.039.200 
Lt. 

 

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas 
________________ 

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus  
_________________ 

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, 
pagrindinės charakteristikos 

2006 m.gegužės mėn. bankas išplatino 10 mln. Eurų vertės 2 metų trukmės obligacijų emisiją. 
Nominali 1 vardinės obligacijos  vertė – 100 eurų,  emisijos  kaina  – 100 eurų,   palūkanų  norma  
– 4,60 proc.  Obligacijų išpirkimo terminas – 2008-05-17. Obligacijos yra įtrauktos į AB Vilniaus 
vertybinių popierių biržos skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą. 

2006 m.liepos mėn. bankas išplatino 20 mln. Lt vertės obligacijų emisiją. Nominali 1 
vardinės obligacijos  vertė – 100 litų,  emisijos  kaina  – 96,02 Lt,   palūkanų  norma  – 4,10 proc.  
Obligacijų išpirkimo terminas – 2007-08-01. Obligacijos yra įtrauktos į AB Vilniaus vertybinių 
popierių biržos skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą. 
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13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius 
popierius  

__________________ 

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys  dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus 

skolos vertybinius popierius  

____________________ 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
ANTRINĘ APYVARTĄ 

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus  

Banko išleistos paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos yra AB Vilniaus 
vertybinių popierių biržos Einamajame prekybos sąraše. 2006-12-31 dienai akcijų skaičius buvo 
109.039.200 vnt., bendra nominali vertė –   109.039.200 litų. 

 16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 

16.1. prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje: 

16.1.1. automatinio įvykdymo sandoriais  parduotų vertybinių popierių  paskutinių 
8 ketvirčių apyvarta  

 

Ketvirtis Didžiausia 
kaina, Lt 

Mažiausia 
kaina, Lt  

Didžiausia 
apyvarta, Lt 

Mažiausia 
apyvarta, Lt 

Paskutinės 
sesijos 

kaina, Lt 

Paskutinės 
sesijos 

apyvarta, 
Lt 

Bendra 
apyvarta, vnt.

Bendra 
apyvarta, Lt 

2005 m. I ketv. 3,50 2,19 3.838.941 6.012 3,05 194.927 8.174.558 18.518.419 

2005 m. II ketv. 3,50 2,90 7.683.953 485 3,18 151.982 7.141.627 21.365.445 

2005 m. III ketv. 4,69 3,25 3.664.703 30.041 4,50 127.193 8.297.946 29.654.981 

2005 m.IV ketv. 4,97 3,90 9.097.944 8.658 4,00 151.183 14.935.731 61.743.819 

2006 m. I ketv. 4,04 3,40 5.505.857 3.191 3,46 5.505.857 4.616.167 16.887.965 

2006 m. II ketv. 3,47 2,79 666.572 320 2,81 410.212 2.867.233 8.990.310 

2006 m. III ketv. 3,14 2,54 1.288.854 7.964 3,08 58.024 3.672.773 10.857.940 

2006 m.IV ketv. 3,92 2,92 1.048.397 12.964 3,90 280.773 3.898.992 13.420.719 
 
 

16.1.2.  tiesioginiais sandoriais parduotų vertybinių  popierių paskutinių  8  ketvirčių   
apyvarta  

 

Ketvirtis Vidutinė kaina, 
Lt 

Bendra 
apyvarta, vnt. 

Bendra apyvarta, 
Lt 

2005 m. I ketv. 1,96 4.541.886 8.884.578 

2005 m. II ketv. 2,94 4.397.346 12.923.760 

2005 m. III-IV ketv.* - - - 

2006 m. I-IV ketv.* - - - 
* - 2005-05-30 įsigaliojus naujoms AB Vilniaus Vertybinų popierių biržos prekybos taisyklėms, 

tiesioginių (kontraktinių) sandorių sudarymo kaina įskaitoma nustatant prekybos sesijos kursą ir 
įskaičiuojama į  bendrą sesijos apyvartą. Tiesioginių – Paketų- sandorių sudaryta nebuvo. 
 

16.2. prekyba kitose biržose 
_____________ 

16.3. prekyba kitose organizuotose rinkose 
_____________ 
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17. Vertybinių popierių kapitalizacija 

 
Data Kapitalizacija, Lt 

2006 03 31 325.375.634 

2006 06 30 264.250.153 

2006 09 30 289.640.737 

2006 12 31 425.252.882 

 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų 

Paskutinių 8 ketvirčių banko užbiržinių sandorių akcijų kaina ir apyvarta  pateikiama lentelėje:  

Ketvirtis Didžiausia kaina (Lt) Mažiausia kaina (Lt) Apyvarta (vnt.) 
2005 m. I ketv. - - 3.234 

2005 m. II ketv. 1,60 1,60 689.262 

2005 m. III ketv. - - 323.000 

2005 m. IV ketv. 4,00 3,00 6.101.655 

2006 m. I ketv. - - - 

2006 m. II ketv. - - - 

2006 m. III ketv. 3,20 1,55 9.494.163 

2006 m. IV ketv. 6,19 1,88 224.162 

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą 

________________ 

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas 

________________ 

21. Emitento  mokėjimo agentai 

_________________ 

 

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 

AB Šiaulių bankas yra sudaręs vertybinių popierių apskaitos (saugojimo) bei pavedimų 
priėmimo ir vykdymo sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais: 

1. AB FMĮ “Finasta” Konstitucijos pr.23, Vilnius; 
2. AB banku NORD/LB Lietuva FMS, Vilniaus g. 28, Vilnius; 
3. AB banko Snoras FMS, Vivulskio g. 7, Vilnius; 
4. AB “Hansabankas“, Savanorių pr. 19, Vilniu; 
5. UAB Medicinos banko FMS Pamėnkalnio g. 40, Vilnius; 
6. FMĮ UAB “Suprema” Jasinskio g. 16 B, Vilnius; 
7. AB SEB Vilniaus banko  VP apskaitos ir saugojimo departamentas, Gedimino pr. 12, 

Vilnius. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

 
LR bankų įstatymas; 

LR akcinių bendrovių įstatymas; 

LR finansų įstaigų įstatymas; 

LR vertybinių popierių rinkos įstatymas; 

Lietuvos Banko teisės aktai; 

LR Vyriausybės nutarimai; 

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys komercinių bankų veiklą; 

Banko įstatai. 
 

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms 

 
 

AB Šiaulių bankas dalyvauja šių organizacijų, asocijuotų struktūrų veikloje: 

Lietuvos bankų asociacija; 
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai; 
Šiaulių pramonininkų asociacija;  
Lietuvos finansų maklerių asociacija; 
Vilniaus vertybinių popierių birža; 
S.W.I.F.T. asociacija 
MasterCard International Incorporated 

 
Lietuvos bankų asociacija 

Adresas: Ankštoji g. 5, LT-01109 Vilnius,  
Tel.: (8~5) 2496669, faksas: (8~5) 2496139 
El. paštas: info@lba.lt 
Interneto tinklapis: www.lba.lt 

Asociacijos misija – vienyti asociacijos narių pastangas, siekiant palankesnių verslo sąlygų, 
skatinančių bankininkystės plėtrą Lietuvoje. Asociacijoje dirba keli komitetai ir darbo grupės: 
Koordinacinis komitetas svarsto, analizuoja bei priima sprendimus bankams aktualiais klausimais, 
užtikrina ryšius bei efektyvų apsikeitimą informacija tarp Asociacijos ir jos narių. Elektroninės 
bankininkystės standartų komiteto misija yra užtikrinti nuolatinį ir savalaikį finansinių paslaugų 
elektroninės infrastruktūros standartų kūrimą, palaikymą ir tobulinimą, atsižvelgiant į bankų 
bendruomenės Lietuvoje interesus. Euro įvedimo darbo grupė nagrinėja aktualius bankų sektoriaus 
klausimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvoje. Ryšių su visuomene darbo grupės pagrindinis 
tikslas –užtikrinti efektyvų visuomenės informavimą aktualiais bankų sektoriaus klausimais. 

Kiti Lietuvos bankų asociacijos nariai: 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyrius 
AB bankas „Hansabankas“ 
AB DnB NORD bankas 
AB bankas „Snoras“ 
Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius 
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AB Parex bankas 
AB Sampo bankas 
AB SEB Vilniaus bankas 
AB Ūkio bankas 
Asocijuotas narys – AB „Medicinos bankas“ 

2006-12-31 AB Šiaulių bankas turėjo Asociacijos narių - AB Ūkio banko ir AB Banko 
„Snoras“ paprastųjų vardinių akcijų (mažiau kaip5,0 proc. šių bankų kapitalo). 

Šiaulių banko akcijų turėjo šie Asociacijos nariai: AB Bankas „Snoras“; AB DnB NORD 
bankas; Nordea Bank Finland Plc.; AB Parex bankas; AB Sampo bankas; AB Ūkio bankas ir AB 
Medicinos bankas. Nei vienas iš narių 2006-12-31 neturėjo daugiau kaip 5,0 proc. banko įstatinio 
kapitalo. 
 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

Adresas: Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai 
Tel.: (8~ 41) 523224 
Faksas: (8~41) 523903 
El. paštas: siauliai@chambers.lt 
Interneto tinklapis: www.rumai.lt 
 

Šiaulių regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo veikti 1991 vasarą. Nuo 1995 m. 
lapkričio 14 d. pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą Nr.I-1093 regioniniai 
prekybos ir pramonės rūmai buvo pertvarkyti į 5 Prekybos, pramonės ir amatų rūmus. Šiaulių 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo įregistruoti Ekonomikos ministerijoje 1996 m. kovo 21 
d. ir veikia Šiaulių bei Telšių apskrityse. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais 
šalies Rūmais yra įsteigę Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją. Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai (toliau sutrumpintai vadinami "Rūmais") yra savanoriškas juridinių bei 
fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, 
susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus veiklos regione. 
Rūmai įsteigti ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą ir 
kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, Rūmų įstatus bei vidaus dokumentus. 
Pagrindinės Rūmų funkcijos:  
• Skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų 
plėtrą;  
• Tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindami kurti regione papildomas darbo vietas;  
• Skatina užsienio prekybą;  
• Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo nariams rengia 
pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo;  
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės 
dokumentus ir force majeure aplinkybes liudijančias pažymas;  
• Tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;  
• Steigia įvairių rūšių įmones, kurios realizuoja Rūmų funkcijas;  
Rūmai turi 168 narius. (Narių sąrašas pateikiamas Rūmų interneto tinklapyje adresu: 

www.rumai.lt). 
2006-12-31 AB Šiaulių bankas buvo Rūmų narių – AB TEO, AB “Mažeikių nafta” ir AB 

„Neaustinių medžiagų fabrikas“ akcininkas (mažiau kaip 0,1 proc. šių įmonių akcijų). 
Rūmų nariai, kurie 2006-12-31 turėjo AB Šiaulių banko akcijų: AB Šiaulių energija; UAB 

Šiaulių kelias; UAB Šiaulių plentas; UAB Šiaulių ranga; UAB Šiaulių tiekimo bazė; UAB Šiaulių 
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vandenys; UAB Šiaulių prekybos namai”; UAB „Metalo prekyba“; UAB „Namų statyba“; UAB 
„Putokšnis“; UAB „Skorpionas“; UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“; UAB „Transimeksa“. 
Nei viena iš šių įmonių nėra tarp didžiųjų banko akcininkų, turinčių virš 5 proc. banko kapitalo ir 
balsų. 

 
Šiaulių pramonininkų asociacija 

Aušros al. 15, LT-5400 Šiauliai 
 Tel./faks.: (8 41) 42 65 58 
Elektroninis paštas: spa@siauliai-pramone.lt 
Interneto tinklapis www.siauliai-pramone.lt 
Šiaulių pramonininkų asociacija buvo įkurta 1989 m. liepos 3 d. Šiaulių miesto valdyboje 

asociacijos įstatai įregistruoti 1995 m. rugsėjo 27 dieną. Šiuo metu asociacija vienija 62 pramonės 
ir prekybos įmones, įstaigas ir organizacijas Šiaulių mieste ir regione. Asociacijos nariai atstovauja 
tradicines Šiaulių miestui pramonės šakas, tai - televizorių, įvairios elektrinės įrangos ir prietaisų 
gamybos, maisto, odų ir baldų pramonės. (Narių sąrašas pateikiamas Asociacijos interneto 
tinklapyje adresu www.siauliai-pramone.lt). 

Šiaulių pramonininkų asociacija - visuomeninė organizacija, kurios tikslas yra suvienyti Šiaulių 
pramonės įmones, kitus juridinius ir individualius asmenis bei atstovauti jų interesus valstybinės 
valdžios ir valdymo organuose. Asociacija yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) 
narys. Asociacija:  

• gina asociacijos narių teises valstybinėse ir visuomeninėse struktūrose;  
• teikia Lietuvos pramonininkų konfederacijai (LPK) pasiūlymų projektus ekonominiais, 

darbo socialinių sprendimų bei įstatymdavystės klausimais;  
• organizuoja asociacijos narių susitikimus ir diskusijas aktualiais klausimais su valdžios, 

valstybinių įstaigų atstovais;  
• organizuoja asociacijos narių vadovų bei specialistų tarpusavio bendradarbiavimą;  
• platina verslui aktualią ir naudingą informaciją apie ekonominius, socialinius pokyčius 

šalyje;  
• palaiko ryšius su žiniasklaida, viešai išsako verslininkų nuomonę; 

2006-12-31 AB Šiaulių bankas buvo asociacijos nario- AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ -
akcininkas (mažiau kaip 0,1 proc. akcijų). 

Šie Asociacijos nariai 2006-12-31 turėjo AB Šiaulių banko akcijų: AB Šiaulių energija; UAB 
Šiaulių plentas; UAB Šiaulių vandenys; AB „Šiaulių autoservisas“, UAB „Rotonda“, AB 
„Neaustinių medžiagų fabrikas“; UAB „Putokšnis“; UAB „Transimeksa“. Nei viena iš šių įmonių 
nėra tarp didžiųjų banko akcininkų, turinčių virš 5 proc. banko kapitalo ir balsų. 

 

Lietuvos finansų maklerių asociacija 

Adresas: Konstitucijos pr. 23, Vilnius; 
Tel./faksas: (8~5) 2721513; 
El. paštas: nfma@nse.lt; 
Interneto tinklapis: www.lfma.lt 

Lietuvos finansų maklerių asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 1993 metų rugsėjo 28 d. 
Asociacija įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 1993 m. gruodžio 7 dieną. 

Pagrindiniai  asociacijos tikslai: Asociacijos atstovavimas visuomeninėse struktūrose; 
Asociacijos narių atstovavimas valstybinėse institucijose (NVPB, LCVPD, rinkos plėtros 
komitetas); VP rinkos koncepcijos ir teisinės aplinkos formavimas; VP rinkos plėtotės koncepcijos 
tobulinimas; VPK, VVPB, LCVPD nutarimų, instrukcijų ir kitų teisinių aktų, teikiamų kapitalo 
rinkos dalyviams, analizė, pastabų ir pasiūlymų teikimas; Kapitalo rinkos propagavimas; 
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Kvalifikacijos kėlimas; Mokesčių ir tarifų politikos kūrimas; Darbas su mokesčių inspekcija 
(paklausimai, seminarai); Etikos kodekso įgyvendinimas ir priežiūra. 
Įgyvendindama savo tikslus asociacija aktyviai dalyvauja tobulinant vertybinių popierių rinkos 

teisinę aplinką, prekybos, apskaitos bei atsiskaitymų sistemas, aktyviai bendradarbiauja su 
Vertybinių popierių komisija, Nacionaline vertybinių popierių birža bei Lietuvos centrinių 
vertybinių popierių depozitoriumu; vyriausybinėmis institucijomis. 

Be AB Šiaulių banko, Asociacijoje dalyvauja kiti bankai ir Finansų maklerio įmonės (FMĮ): AB 
FMĮ “Finasta“; AB FMĮ “Finvesta”; AB Hansa-LTB; UAB FM G.Steponkaus kontora; UAB FMĮ 
“Jūsų tarpininkas”; AB DnB NORD bankas; UAB FMĮ “Naugvilda”; AB SEB Vilniaus bankas; 
UAB FMĮ “Spekonis ir Gastonas”; UAB FMĮ “Suprema”; AB Bankas “Snoras”; AB Ūkio bankas. 

2006-12-31 AB Šiaulių bankas turėjo AB Ūkio banko ir AB Banko „Snoras“ paprastųjų 
vardinių akcijų (mažiau kaip 5,0 proc. šių bankų kapitalo). 

Tarp Asociacijos narių 2006-12-31 banko akcininkais buvo šios Asociacijos narės: FMĮ 
“Finasta“; AB DnB NORD bankas; AB Bankas “Snoras”; AB SEB Vilniaus bankas; AB Ūkio 
bankas. Nei vienas iš šių akcininkų minėtai datai neturėjo daugiau kaip 5,0 proc. banko įstatinio 
kapitalo. 

 
Vilniaus vertybinių popierių birža 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius LT-08501, Lietuva 
Tel.: (8~5) 2723871 
Faksas: (8~5) 2724894 
El.paštas: office@nse.lt 
Interneto tinklapis: www.baltic.omxgroup.com 

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) yra vienintelė reguliuojama biržos operatorė 
Lietuvoje, siūlanti prekybos, listingo ir informacijos paslaugas. Pagrindinė VVPB misija yra 
organizuoti ir plėtoti Lietuvos VP rinką, sudarant palankiausias sąlygas emitentams, 
investuotojams ir finansų tarpininkams efektyviai naudotis kapitalo rinkos teikiamomis 
galimybėmis. Tik VVPB nariai – bankai ir finansų maklerių įmonės – turi teisę prekiauti VVPB.  

Biržos veiklos tikslai yra organizuoti ir plėtoti Lietuvos vertybinių popierių rinką, teikti aukštos 
kokybės paslaugas savo klientams bei sudaryti jiems sąlygas efektyviai naudotis kapitalo rinkos 
teikiamomis galimybėmis. 

Birža verčiasi veikla, kuria techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis koncentruojama 
vertybinių popierių paklausa ir pasiūla, kartu prekybos dalyviams sukuriant galimybę pagal 
nustatytas prekybos taisykles sudaryti sandorius. 

Paslaugos emitentams: 
• VP įtraukimas į Biržos prekybos sąrašus ir prekybos jais organizavimas;  
• efektyvi esminės informacijos paskleidimo rinkos dalyviams sistema;  
• listinguojamų emitentų pristatymas rinkai ir žiniasklaidai, jų įvaizdžio stiprinimas;  
• mokymo seminarai.  

Paslaugos nariams: 
• prekybos sistema ir taisyklės, užtikrinančios lygias sąlygas visiems rinkos dalyviams;  
• naujų technologijų diegimas prekybos ir informacinėje sistemose;  
• efektyvi rinkos priežiūra, apsauganti nuo piktnaudžiavimų rinkoje;  
• indeksų, atspindinčių pokyčius rinkoje, skelbimas;  
• mokymo seminarai.  

VVPB nariais yra 30 finansų maklerio įmonių ir bankų. 
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2006-12-31 AB Šiaulių bankas turėjo Biržos narių - AB Ūkio banko ir AB Banko „Snoras“ 
paprastųjų vardinių akcijų (mažiau kaip 5,0 proc. šių bankų kapitalo). 

Tarp Biržos narių 2006-12-31 banko akcininkais buvo šie: FMĮ “Finasta“; AB DnB NORD 
bankas; AB Bankas “Snoras”; AB Ūkio bankas; AB SEB Vilniaus bankas; Nordea Bank Finland 
Plc.; AB Parex bankas; AB Sampo bankas ir AB Medicinos bankas. Nei vienas iš šių akcininkų 
minėtai datai neturėjo daugiau kaip 5,0 proc. banko įstatinio kapitalo.   
 

 

S.W.I.F.T. asociacija 

Interneto tinklapis: www.swift.com 
1973 metais 239 bankai iš 15 pasaulio šalių įkūrė pasaulinę tarpbankinių finansinių 

telekomunikacijų organizaciją SWIFT (Societe for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), siekiant automatizuoti finansinių duomenų perdavimą. SWIFT sukurta 
kompiuterinė duomenų perdavimo sistema užtikrina patikimesnį pranešimų perdavimo procesą ir 
jų standartiškumą. SWIFT sistemos duomenų perdavimo greitis leidžia neuždelsiant apdoroti 
milijonus tarptautinių pavedimų. Unifikuoti pranešimai nesunkiai automatiškai apdorojami 
tarptautinių kliringo bankų kompiuterinėse sistemose, kurios operatyviai perduoda duomenis pagal 
mokėtojo banko instrukcijas. Šiuo metu SWIFT paslaugomis naudojasi apie 7500 organizacijų iš 
200 šalių. 

AB Šiaulių Bankas yra SWIFT-o organizacijos narys. 2000 m kovo 5 d. Tai pagreitino 
tarptautinius atsiskaitymus bei leido sumažinti korespondentinių sąskaitų tvarkymo išlaidas, tuo 
pačiu užtikrinant patikimą ryšį su bet kurios pasaulio šalies banku. 

Bankas neturi nei vieno užsienio banko akcijų. Iš Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų – 
SWIFT asociacijos narių – bankas 2006-12-31 turėjo AB Ūkio banko ir AB Banko „Snoras“ 
paprastųjų vardinių akcijų (mažiau kaip 5,0 proc. šių bankų kapitalo). 

Šiaulių banko akcijų turėjo šie Lietuvoje registruoti bankai - SWIFT asociacijos nariai: AB 
Bankas „Snoras“; AB DnB NORD bankas; Nordea Bank Finland Plc.; AB Parex bankas; AB 
Sampo bankas; AB Ūkio bankas ir AB Medicinos bankas. Nei vienas iš narių 2006-12-31 neturėjo 
daugiau kaip 5,0 proc. banko įstatinio kapitalo. 
 
 

MasterCard International Incorporated 

Interneto tinklapis: www.mastercard.com 
Europay International organizacija veikia 210 pasaulio šalių. Bankas į ją buvo priimtas 2000 

metais. Tai suteikė bankui teisę platinti EC/MC ir Maestro mokėjimo korteles, bei įsitraukė į 
tarptautinį EuroCard/Master Card ir Europay International atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis 
tinklą.  
 

 

25. Trumpa emitento istorija 
 

1991 m. lapkričio 6 d. pasirašyta banko steigimo sutartis, kuria nutarta esamo Lietuvos banko 
Šiaulių pramonės skyriaus pagrindu kurti akcinį banką “Šiaulių bankas”. Naujasis bankas 
įregistruotas 1992 m. vasario mėn. 4 d. Jo akcinis kapitalas buvo 16 mln. rublių (160 tūkst Lt). 
Šiuo metu banko įstatinis kapitalas yra 84,7 mln.Lt. 

Pradėjęs veiklą Šiaulių mieste, bankas ją plėtojo šiaurės vakarų Lietuvoje, dar vėliau  
paslaugas pasiūlė daugelyje šalies miestų. Dabartiniu metu bankas turi 49 teritorinius padalinius, 
veikiančius 29 šalies miestuose ir aptarnauja savo klientus visoje Lietuvoje.  



Akcinės bendrovės Šiaulių banko 2006 metų  prospektas - ataskaita 

 14 

Šiaulių bankas - lietuviško kapitalo bankas, pastaruosius keletą metų laipsniškai didinantis 
užimamą rinkos dalį. Centrinė banko buveinė įsikūrusi Šiauliuose.  

Ataskaitinių metų pabaigoje bankas turėjo 4 dukterines įmones: UAB "Šiaulių banko 
lizingas" (įkurta 1999 metais), UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas" (2000 metais), UAB 
"Šiaulių banko turto fondas" (2002 metais) ir UAB "Pajūrio alka" (2003). Bankas ir jo antrinės 
įmonės, derindami savo veiklą, skirtingus finansinius instrumentus, taiko integruotas mažų ir 
vidutinių įmonių finansavimo formas. 

Per paskutinius pora metų, keičiantis Lietuvos ekonominėms sąlygoms, stiprėjant konkurencijai 
bankinėje rinkoje, Šiaulių bankas plečia savo veiklos sritis, bankinių paslaugų ratą didindamas ne 
tik pats, bet ir  per savo dukterines įmones.  

 

26. Gamybos (paslaugų ) charakteristika 

Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais,  teisiniais aktais ir statutu, atlieka 
šias operacijas: 

-priima indėlius ir kitas grąžintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarko; 
-duoda ir ima paskolas; 
-išduoda piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo įsipareigojimus; 
-išleidžia ir atlieka operacijas su mokamaisiais dokumentais (čekiais, akredityvais, vekseliais ir 

kt.); 
-atlieka operacijas su vertybiniais popieriais (akcijomis, obligacijomis ir kt.); 
-atlieka operacijas užsienio valiuta; 
-priima saugoti iš klientų vertybes ir nuomoja klientams banko saugykloje seifų kameras 

vertybėms ir dokumentams saugoti; 
-teikia paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir klientų investicijų tvarkymo 

klausimais; 
-išleidžia ir tvarko kreditines pinigines priemones; 
-atlieka kitas kredito institucijos veiklos pobūdį atitinkančias Lietuvos banko teisės aktuose 

nustatytas operacijas.  
 

Banko gaunamos pajamos pagal veiklos rūšis:  
     tūkst.Lt 

Veiklos rūšis 2006 m.  2005 m.  2004 m. 

Grynosios palūkanų pajamos 30.349 22.926 17.903 

Paslaugų ir komisinių pajamos 12.293 9.753 7.668 

Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta 3.161 2.429 3.306 
 

2006 m. gruodžio 31 d. Bankas buvo suteikęs paskolų fiziniams asmenims už 155.663 
tūkst. Lt, Grupė fiziniams asmenims buvo suteikusi 162.085 tūkst. Lt paskolų.  

2006 metais iš juridiniams asmenims suteiktų paskolų didžiausią dalį sudarė paskolos šioms 
įmonių veiklos rūšims: prekybai – 21,2 proc., statyboms – 16,12 proc., gamybos įmonėms – 13,01 
proc., nekilnojamojo turto ir nuomos paslaugų teikimui – 11,08 proc. paskolų portfelio.  

2006 metų pabaigoje smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) finansuoti teko 77 % viso 
banko kreditų portfelio (2005 m. - 78%). Pernai LR vyriausybės paskelbtoje atrankoje Šiaulių 
bankas užėmė pirmąją vietą tarp bankų, pretendavusių teikti mikrokreditus iš valstybės lėšų. 
Šiaulių bankui buvo suteikta didžiausia 15 mln. litų mikrokreditams skirta suma – visos lėšos 
buvo paskirstytos smulkiųjų ir vidutinių įmonių veiklai finansuoti. Tokią paskolų paklausą lėmė 
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palankiai verslininkų vertinamos patogios, paprastos ir greitos banko kreditų gavimo procedūros 
bei įvairių fondų per banką jiems teikiamos garantijos. LR vyriausybės garantijų institucijos - 
UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) ir UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” 
(ŽŪPGF) - 2006 metais Šiaulių banko kredituojamiems smulkiojo ir vidutinio verslo projektams 
suteikė 318 garantijų.  

Informacija apie Banko suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 3 finansinius metus: 
    Tūkst.Lt 

 2006 m.  2005 m.  2004 m. 
Paskolos juridiniams asmenims 744.729 556.908 372.898 
Paskolos gyventojams 155.663 103.799 47.109 
Iš viso suteiktų paskolų iki atidėjinių 900.392 660.707 420.007 
    

Indėliai iki pareikalavimo:    
respublikinių valdymo institucijų 8.949 9.491 5.685 
vietinių valdymo institucijų 34.791 34.862 29.542 
valstybės ir savivaldybės įmonių 14.880 30.642 2.327 
privačių įmonių 123.564 127.206 82.094 
ne pelno organizacijų  5.647 4.933 5.201 
fizinių asmenų 92.797 63.176 42.045 
Iš viso indėlių iki pareikalavimo 280.628 270.310 166.894 
    

Terminuoti indėliai:    
respublikinių valdymo institucijų 13.730 7.635 8.667 
vietinių valdymo institucijų 1.479 466 1.839 
Vyriausybės ir savivaldybės įmonių 72.214 29.980 6.658 
privačių įmonių 68.166 86.606 51.813 
ne pelno organizacijų  2.921 2.544 3.210 
fizinių asmenų 482.361 346.307 278.157 
Iš viso terminuotųjų indėlių 640.871 473.538 350.344 
    

Palūkanų pajamos:     
už paskolas kitiems bankams ir finansų institucijoms bei 
lėšas kredito įstaigose 

5.766 3.581 2.081 

už kitas paskolas 47.797 33.595 25.271 
už įsigytus skolos vertybinius popierius 6.333 5.243 4.779 
už išperkamąją nuomą - - - 
Iš viso palūkanų pajamų 59.896 42.419 32.131 
    

Paslaugų ir komisinių pajamos:     
už pinigų pervedimo operacijas 7.503 5.727 4.446 
už mokėjimo kortelių paslaugas 1.453 1.015 791 
už bazinės valiutos keitimą 877 758 595 
už operacijas vertybiniais popieriais 253 489 278 
kitos paslaugų ir komisinių pajamos 2.207 1.764 1.558 
Iš viso paslaugų ir komisinių pajamų 12.293 9.753 7.668 
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Pagrindiniai AB Šiaulių banko veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai per pastaruosius 3 
metus pateikiami lentelėje. 

 

Rodikliai 2006 m. 2005 m. 2004 m. 
Grynasis pelningumas, % 11,80 10,47 11,05 
Vidutinio turto grąža, % 1,12 0,93 1,02 
Skolos koeficientas 0,89 0,91 0,91 
Skolos-nuosavybės koeficientas 7,87 10,51 10,22 
Likvidumo rodiklis 40,74 38,34 43,53 
Turto apyvartumas, % 6,00 5,80 6,70 

Akcijos buhalterinė vertė (Lt) 1,40 1,20 1,20 
Grynasis pelnas akcijai 0,15 0,11 0,07 

 
Šiaulių bankas naudojosi paskolomis  ir kredito linijomis, gautomis iš paskolų iš kitų bankų 

ir finansų institucijų: iš HSH Nord banko, Dresdner banko, Bankengesellschaft Berlin AG, 
Svenska Handelsbanken, iš Pasaulio banko, iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, iš 
Europos Tarybos vystymo banko ir Šiaurės investicijų banko, iš VĮ Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondo, iš VĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.  

 

Banko turimo Vyriausybės  vertybinių popierių portfelio vertė 2006 m. pabaigai buvo 168 mln. 
Lt (2005 m. pabaigai-120 mln. Lt). Per metus iš šių skolos vertybinių popierių bankas gavo 6,3 
mln.Lt palūkanų. (2005 metais -5,2 mln.Lt). 

 

27. Realizavimo rinkos 
Šiaulių bankas teikia visas bankines paslaugas savo klientams Lietuvoje. Klientų tarpe 

dominavusias Šiaulių miesto ir Šiaulių krašto įmones papildė klientai iš kitų Lietuvos regionų. 
Visi banko padaliniai dirba realaus laiko (“on-line”) režimu. 

Bankas, 2000-aisiais metais įdiegęs naują programinę įrangą SWIFT Alliance Entry, užtikrino 
greitą ir patikimą tarptautinių atsiskaitymų vykdymą. Optimizavęs ir praplėtęs bankų 
korespondentų tinklą, šiuo metu bankas vykdo tiesioginius atsiskaitymus su daugiau kaip 100 
bankų trisdešimt dviejose pasaulio šalyse.  

Bankai, kuriuose Šiaulių bankas turi savo korespondentines sąskaitas: 
 

Banko pavadinimas Miestas Banko pavadinimas Miestas 

BELPROMSTROIBANK  Minskas DANSKE BANK  Kopenhaga 
COMMERZBANK  Praha UNIBANK OF LATVIA Ryga 
BANK OF MONTREAL  Monrealis BANK ROZWOJU EXPORTU S.A. Varšuva 
HANSABANK Talinas PRIVAT BANK Dnepropetrovskas 
COMMERZBANK  Frankfurtas KAZKOMERTSBANK  AlmaAta 
DEUTSCHE BANK Frankfurtas SVENSKA HANDELSBANKEN  Stokholmas 
DRESDNER BANK  Frankfurtas INTERNATIONAL MOSCOW 

BANK  
Maskva 

BANCA NAZIONALE DEL 
LAVORO  

Roma  DEUTCHE BANK TRUST 
COMPANY AMERICAS 

Niujorkas 

CITIBANK Niujorkas NATIONAL WESTNINSTER  BANK 
PLC 

Londonas 

UNIKREDITO ITALIANA Milanas BANK OF AMERICA, N.A. Niujorkas 
  CREDIT SUISSE  Ciurichas 
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28. Tiekimas 
 

Pagrindinės tiekimo sritys: 
- programinė įranga; 
- kompiuterinė technika; 
- ryšio paslaugos ir įranga; 
- kanceliariniai reikmenys; 
- kita bankinė technika; 
- baldai. 
 

Programinė įranga. 
Pagrindinis tiekėjas – UAB “Forbis”, iš kurios bankas nusipirko bankinę informacinę sistemą 

FORPOST, taip pat UAB „ETRONIKA”. 
Kompiuterinė technika. 
Pirkimai dažniausiai vykdomi konkurso tvarka. Daugiausiai kompiuterinės technikos perkama 

iš UAB “Sonex kompiuteriai” ir UAB “Kompera”. Iš šių įmonių perkama ir programinė įranga. 
Ryšio paslaugos ir įranga 
Pagrindiniai tiekėjai - Lietuvos Telekomas, Omnitel, atsarginiam ryšiui su Lietuvos banku 

turime sutartį ir su UAB “Bitė GSM”.  Pagal ilgalaikę sutartį Omnitel išskirtinėmis  linijomis  su  
banku  aprūpina  ryšiu   kompiuterizuotam   duomenų   perdavimui, vykdant operacijas tiek banko 
centre, tiek ir filialuose.  

Kanceliarijos reikmenys 
Pagrindinis popieriaus ir kitų įprastinių kanceliarinių reikmenų tiekėjas – UAB Alnos biuro 

sistemos Office 1. Kompiuterinė kanceliarija (juostelės, magnetiniai nešėjai, kartridžai printeriams 
ir kt.) dažniausiai perkama iš UAB “Kompera”, UAB “Volina”ir UAB “Šiaulių infotekas”.  

Kita bankinė technika 
Kopijavimo aparatai, faksimiliniai aparatai, pinigų detektoriai, skaičiuokliai perkami iš UAB 

“Volina”, UAB “Hansab“, UAB “Bankservis”. Tai pastovūs šios įrangos tiekėjai, taikantys 
nuolaidas. 

Baldai 
Pagrindiniai baldų tiekėjai yra UAB”Mažeikių lyra”, UAB “Gurda”, AB “SPECUS Šiauliai”. 
 

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės 
 

AB  Šiaulių  banko  centrinės  būstinės  pastatai  yra  miesto  centre, Vilniaus  ir  Tilžės  gatvių 
 sankryžoje. Užimamo sklypo plotas sudaro 0,1243 ha. Bankas sklypu naudojasi nuomos 
pagrindais, sutartis  su Šiaulių m. Žemėtvarkos skyriumi atnaujinta 2003-12-08 Nr.N/03-0346. 
 
Eil. 
Nr. 

Pastato, statinio pavadinimas (funkcinė 
paskirtis) 

Balansinė  
vertė (Lt) 

Amžius Būklė 
 

1. Patalpos Vilniaus 193, Šiauliuose 402.798,00 1954 Gera 
2. Patalpos Tilžės 149, Šiauliuose 3.208.792,00 1931 Gera 
3. Pastatas Vilniaus 167, Šiauliuose 4.453.982,00 1995 Gera 
4. Patalpos Pramonės 15, Šiauliuose 370.000,00 1969 Gera 
5. Mūrinis garažas Vilniaus 199, Šiauliuose 20.576,00 1980 Gera 
6. Garažas Vilniaus 199, Šiauliuose 20.413,00 1980 Gera 
7. Buitinis namelis , Šiauliuose 1.770,00 1992 Gera 
8. Garažas Dubijos 18, Šiauliuose 3.711,00 1993 Gera 
9. Garažas Dubijos 18, Šiauliuose     3.710,00 1993 Gera 
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10. Garažas Dubijos 18, Šiauliuose     7.119,00 1993 Gera 
11. Garažas Vilniaus199, Šiauliuose 25.200,00 1980 Gera 
12. PatalposAušros al. 1, Radviliškyje 570.232,00 1971 Gera 
13. Patalpos Elektros 6, Panevėžyje 955.003,00 1961 Gera 
14. Patalpos Dariaus ir Girėno 5, Kelmėje 793.360,00 1960 Gera 
15. Patalpos S.Nėries 6, Klaipėdoje 1.066.119,00 1910 Gera 
16. Patalpos Taikos 10-45, Nidoje 95.121,00 1967 Gera 
17. Patalpos Taikos pr. 119, Klaipėdoje 767.933,00 1983 Gera 
18. Patalpos Basanavičiaus 9, Kuršėnuose 344.877,00 1925 Gera 
19. Patalpos Laižuvos 14, Mažeikiuose 900.514,00 1923 Gera 
20. Pastatas Gintaro g. 46/Ganyklų 23, Palangoje 1.764.946,00 1993 Gera 
21. Patalpos Vytauto 76, Tauragėje 188.392,00 1966 Gera 
22. Patalpos Verkių 37, Vilniuje 2.317.800,00 1973 Gera 
23. Patalpos Lakūnų 4, Zokniuose 228.060,00 1980 Gera 
24. Garažas Tilžės 139, Šiauliuose 12.101,00 1954 Gera 
25. Patalpos Vilniaus 193-7, Šiauliuose 146.819,00 1954 Gera 
26. Patalpos Vilniaus 193-10, Šiauliuose 145.566,00 1954 Gera 
27. Patalpos Vilniaus  193-8, Šiauliuose 83.430,00 1954 Gera 
28. Patalpos Kęstučio g.9, Marijampolėje 554.353,00 1986 Gera 
29. Patalpos Telšių g. 1-2a, Plungėje 574.652,00 1966 Gera 
30. Patalpos J.Biliūno g. 7, Anykščiuose 413.568,00 1980 Gera 
31. Patalpos I.Simonaitytės g. 27-1, Klaipėdoje 553.407,00 1992 Gera 
32. Patalpos Parko g. 7, Visagine 370.885,00 1982 Gera 
33. Patalpos S.Dariaus ir S.Girėno g. 1, Alytuje 1.362.764,00 1973 Gera 
34. Patalpos Vilniaus g. 199-2, Šiauliuose 447.078,00 1952 Gera 
35. Pastatas Utenio a. 22, Utenoje 223.874,00 1940 Remontas 
36. Patalpos Vytauto g. 4-19, Ukmergėje 350.286,00 1940 Gera 
37. Patalpos Vilniaus 193-11, Šiauliuose 142.033,00 1954 Gera 
38. Ūkio pastatas Utenio a. 2, Utenoje 12.672,00 1940 Remontas 
39. Žemės sklypas Laižuvos g.14, Mažeikiuose 10.063,00   
40. Pastatas Didžioji g.44, Kėdainiuose 1.173.022,00 2005 Gera 
41. Žemės sklypas Utenio a.2, Utenoje 106.209,00   
42. Vytauto pr. 56, Kaunas 2.514.100,00 1959 Remontas 
43. Butas J.Basanavičiaus g. 9-1, Kuršėnuose 123.069,00 2007 Gera 
44. Garažas Tilžės g. 139  (4), Šiauliuose 67.048,00 1954 Patenkin. 
45. Garažas Tilžės g. 199  (4), Šiauliuose 53.122,00 1954 Patenkin. 
46. Garažas Tilžės g. 199  (5), Šiauliuose 51.082,00 1954 Patenkin. 
47. Garažas Tilžės g. 139  (1), Šiauliuose 48.118,00 1954 Patenkin. 
48. Garažas Tilžės g. 139  (5), Šiauliuose 48.114,00 1954 Patenkin. 
49 Žemės sklypai Varpo g. 6-10, Šiauliuose 3.035.777,00   
50. Patalpos Maironio g. 40-15-16, Baisogaloje 75.748,00 1969 Remontas 
                                                    Iš viso: 31.209.388,00   

 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla. 
  

Pagrindinės rizikos rūšys, kurias patiria bankas – kredito (sandorio šalies), likvidumo, 
rinkos, apimanti valiutų kursų svyravimų, palūkanų normų  bei operacinė rizika. 
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Kredito rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl klientų finansinių įsipareigojimų Bankui 
nevykdymo. Kredito rizika pati reikšmingiausia Banko rizikos sistemoje. Kredito rizika valdoma 
atliekant išsamią rizikos analizę prieš suteikiant kreditus bei vykdant monitoringą po jų suteikimo, 
analizuojant bei kontroliuojant koncentracijos riziką, nustatant kredito riziką ribojančius limitus 
bei kontroliuojant jų laikymąsi.  

Be Lietuvos banko nustatytų apribojimų, bankas taiko vidinius limitus, užtikrinančius 
tinkamą paskolų portfelio struktūrą ir optimalų kredito rizikos valdymą. Kredito rizika 
paskirstoma tarp struktūrinių lygių nustatant rizikos apribojimus vienam skolininkui, jų grupei. 
Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant skolininkų ir potencialių skolininkų galimybių 
sumokėti palūkanas ir grąžinti skolas analizę bei keičiant skolinimo limitus,  reikalaujant užstatų ir 
fizinių bei juridinių asmenų garantijų. Tačiau išvardintos kredito rizikos valdymo priemonės dėl 
įvairių priežasčių gali būti nepakankamos arba įgyvendintos pavėluotai ir tai gali įtakoti Banko 
prisiimtus įsipareigojimus.  

Finansų rinkos rizika – tai rizika, kad Bankas patirs nuostolių dėl nepalankių finansų rinkos 
pokyčių (palūkanų normų, valiutų kursų ar nuosavybės vertybinių popierių kainų ir pan.). 
Reikšmingiausia yra palūkanų normos rizika. Tai rinkoje galiojančių palūkanų normos svyravimų 
riziką, įtakojančią Grupės ir Banko finansinę padėtį ir pinigų srautus. Šie svyravimai gali padidinti 
palūkanų maržą, tačiau dėl netikėtų pasikeitimų ji gali sumažėti, ir dėl to gali susidaryti nuostolių. 
Banko valdyba nustato limitus, apibrėžiančius palūkanų normos neatitikimo lygį finansinių 
priemonių perkainojimo, kurio gali prireikti, atveju.  Emitento užsienio valiutos kurso rizika yra 
susijusi su užsienio valiutos kursų svyravimais, įtakojančią Grupės ir Banko finansinę padėtį ir 
pinigų srautus. Nuosavybės VP kainos rizika dėl mažo nuosavybės VP portfelio  nėra reikšminga.  

Emitento likvidumo rizika – tai rizika, kad Bankas nesugebės laiku įvykdyti finansinių 
įsipareigojimų bei rizika patirti nuostolius dėl staigiai mažėjančių finansinių išteklių ir naujų lėšų, 
skirtų išteklių sumažėjimui padengti, kainos padidėjimo. Banko likvidumo rizika valdoma 
prognozuojant kasdieninius ir trumpalaikius (iki 1 metų) bei analizuojant ilgalaikius pinigų 
srautus. Likvidumo rizika ribojama nustatant ir kontroliuojant limitus. Tačiau tai nenulemia 
likvidumo palaikymo ateityje ir Bankas dėl staigiai mažėjančių savo išteklių gali susidurti su 
likvidumo problemomis, o tai priverstų Banką skolintis nepalankiomis sąlygomis. Tai stipriai 
paveiktų Banko finansinę padėtį bei veikos rezultatus. 

Operacinė rizika – tai rizika patirti tiesioginius arba netiesioginius nuostolius dėl netinkamų 
ar neveikiančių vidaus procesų, sistemų, technologijų, darbuotojų veiksmų ar išorinių veiksnių. 
Operacinės rizikos sudedamoji dalis yra teisinė rizika – tai yra rizika patirti nuostolius dėl banko 
dabartinių ar ankstesnių teisių, kylančių iš sutarčių ar kitų susitarimų, bylų ar įstatymų, 
neįvykdymo.  

Banko veiklą prižiūri Lietuvos Bankas ir, kadangi Banko akcijomis yra prekiaujama OMX 
Vilniaus vertybinių popierių biržoje, LR Vertybinių popierių komisija. Bankas, organizuodamas 
savo veiklą, valdymą bei informacijos pateikimą visuomenei turi vadovautis atitinkamais bankų ir 
akcinių bendrovių veiklą, vertybinių popierių rinką reguliuojančiais įstatymais bei kitais teisės 
aktais. Nepaisant to, kad šiuo metu Bankas vykdo visus reikalavimus, neatmetama galimybė, kad 
įvykus reikšmingiems pokyčiams, gali pasikeisti ir Emitentui keliami reikalavimai. Nėra 
garantijos, kad tokiu atveju Bankas bus pajėgus įgyvendinti naujus reikalavimus bei toliau 
sėkmingai vykdyti veiklą. Visų ar dalies šių reikalavimų nesilaikymas galėtų lemti tai, kad Bankui 
būtų uždrausta teikti kai kurias paslaugas, laikinai ar visam laikui galėtų būti sustabdyta filialų ar 
padalinių veikla, atšaukta jo licencija, apribota teisė naudotis lėšomis bei taikomos kitos poveikio 
priemonės. Taip pat, nepaisant priežiūros, neatmetama rizika, kad esami reikalavimai neapims 
visų banko operacinės rizikos grupių ir tos grupės bus nekontroliuojamos.  

Ataskaitiniais metais bankas vykdė visus Lietuvos Banko nustatytus, riziką ribojančius 
normatyvus: 
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Nuo 2004 m. gruodžio 1 d. kapitalo pakankamumo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 8 
procentai. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2006-12-31 dienai – 13,737%. 

Pagal Lietuvos Banko reikalavimus, likvidumo rodiklis turi būti nemažesnis kaip 30%. Jis 
2006 m. gruodžio 31 d. banke buvo 40,74%. 

Maksimali paskolos suma vienam skolininkui – ne daugiau 25 procentai banko kapitalo.  Ši 
suma 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė  17,74 % banko kapitalo.  

2006 m. gruodžio 31d. didelių paskolų normatyvas buvo 240,20 %. Pagal LB reikalavimus 
banko suteiktų didelių paskolų bendroji suma neturi viršyti 800 procentų banko kapitalo.  

Pagal Lietuvos Banko reikalavimus, bendra atvira pozicija negali viršyti 25%, o kiekvienos 
atskiros užsienio valiutos atvira pozicija negali viršyti 15% banko kapitalo, apskaičiuoto pagal 
kapitalo pakankamumo taisykles. Nuo 2004 m. gruodžio 1d. nebeskaičiuojama maksimali atvira 
pozicija eurais. 

Žemiau pateiktos Banko atviros valiutų pozicijos 2006m. gruodžio 31 d.: 
 

 
USD 

Kitos 
valiutos 

Iš viso 
valiutomis EUR LTL Iš viso 

       
Turtas 28.803 2.703 31.506 222.521  1096.277 1350.304 
Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė 43.357 809 44.166 253.879 10528259 1350.304 
Grynoji balansinė pozicija (14.554) 1.894 (12.660) (31.358) 44.018 - 
Grynoji atviroji pozicija (87) 1.894 1.807 (31.358) 29.644  

 
Kiti rizikos veiksniai: 

Ekonominiai: 
Bankas turi išplėtotą filialų bei klientų aptarnavimo skyrių tinklą visuose didžiuosiuose 

miestuose ir apskričių centruose. Vidaus kontrolė vykdoma visuose lygiuose.  
Banko veiklai jo paslaugų sezoniškumas didelės įtakos neturi. Šiek tiek paslaugų paklausa 

sumažėja vasaros mėnesiais. 
 Politiniai: 
Vertinant šalies teisinę aplinką, pažymėtina, jog nemažai teisės aktų priimama skubotai, 

vėliau jie keičiami, kartais vieni su kitais nesuderinti. Tai neigiamai veikia patį šalies prestižą, turi 
įtakos ir bankinių paslaugų sferai. 

 Valstybės nustatyti reikalavimai bei apribojimai emitento veiklai: 
Lietuvos banko išduota licencija suteikia teisę Šiaulių bankui atlikti Lietuvos Respublikos 

komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas banko operacijas, išskyrus pirkti ir parduoti 
tauriuosius metalus. Jokių kitų esminių ir išskirtinių reikalavimų bei apribojimų, taikomų Šiaulių 
bankui, nėra. 

 Socialiniai: 
Darbo užmokesčio išmokėjimo problemų bankas neturi.  
 Techniniai-technologiniai:  
Banke pastoviai modernizuojama, atnaujinama, tobulinama informacinė - techninė bazė, 

programinė įranga, įdiegiama vis daugiau saugumą užtikrinančių priemonių. 
Ekologiniai:  
Banko automobilių parkas pastoviai atnaujinamas, todėl už juos nemokamas taršos mokestis. 

Bankas moka tik pakuotės mokestį. Baudos už aplinkos teršimą bankui nebuvo taikytos 

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padaręs esminę įtaką 
emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus 

________________________ 
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32. Patentai, licencijos kontraktai 
 
Bankas turi Lietuvos banko 1993 m. vasario 3 d. išduodą licenciją Nr. 7 užsiimti visomis 

Komercinių bankų įstatyme ir banko statute numatytomis operacijoms, išskyrus pirkti ir parduoti 
tauriuosius metalus.  

Savo veiklai vykdyti bankas yra sudaręs įvairių sutarčių ir įsigijęs kitokių licencijų:  
• Microsoft licencijas operacinėms Windows 1995, 1998, 2000, Windows XP 

versijoms; Microsoft Office; Serverių NT, Windows 2000 server ir Windows 2003 server  
licencijas; 
• Licenciją duomenų bazės valdymo sistemos  ORACLE programinei įrangai; 
• TOAD for Oracle – programinė įranga, skirta duomenų bazių kūrimui ir 

adminstravimui. 
• Novell kompiuterinio tinklo rezursų valdymo programinės įrangos licenzijos   
• Bankinės informacinės sitemos FORPOST v.4  naudojimo licencijas; 
• Pasirašyta sutartis su VĮ Teisinės informacijos centras dėl LR norminių teisės aktų 

duomenų bazės naudojimo; 
• Eilė licencijų įsigyta dėl mokėjimo kortelių aptarnavimo: pagrindinė Eurocard 

licencijos sutartis; Pagrindinė Mastercard licencijos sutartis; Pagrindinė Cirrus licencijos 
sutartis; Pagrindinė Maestro licencijos sutartis bei pagrindinė Eurocheque Pictogram 
licencijos sutartis. 
• Licencija Dokumentų archyvavimo sistemos “Saperion Business Solution” 

programinei įrangai. 
• Pašto serverio “Mdaemon” su MicroTrend antivirusine sistema licencija. 
• Norton Antivirus programinės įrangos licenzijos. 

 

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

Per 2005 metus teismo ar abitražo procesų, kurie galėjo paveikti finansinę banko padėtį, bankas 
neturėjo. 

34. Darbuotojai 
 
2006 metų pabaigoje banke dirbo 442 darbuotojai. 2005 metais – 399, 2004 metais – 384  

dirmabtieji. Vidutinis darbuotojų skaičius 206 metais – 421, vidutinis darbo užmokestis – 2263,00 
Lt. Ataskaitinių metų pabaigoje 62 proc. visų banko darbuotojų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 25,5 
proc. – aukštesnįjį, 12,5 proc. – spec.vidurinį ir vidurinį.  

Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes pateiktas lentelėje: 
 

 Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis mėnesinis 
atlyginimas (Lt) 

 2004 m. 2004 m. 
Valdybos nariai 3 20 472 
Vadovaujantis personalas 48 3 727 
Tarnautojai 309 1 442 

Iš viso 360 1 895 
 



Akcinės bendrovės Šiaulių banko 2006 metų  prospektas - ataskaita 

 22 

Po 2005 metais įvykusio restruktūrizavimo banko darbuotojai grupuojami tokiu būdu: 
 

 Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis 
(Lt) 

 2005 m. 2006 m. 2005 m. 2006 m. 
Vadovaujantys 
darbuotojai 

8 8 12.440 13.843 

Tarnautojai 378 413 1.828 2.088 
 

Darbo sutartyse nėra numatytų  ypatingų darbuotojų teisių ir pareigų. 

35. Investicijų politika: 

35.1. įmonės, į kurias investuota daugiau kaip 30 proc. savo įstatinio kapitalo ir 
kurių įstatiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau kaip 30 procentų 

 

Bankas nėra investavęs į vieną įmonę daugiau kaip 30 proc. savo akcinio kapitalo. 

Visą bankas valdo dukterinės  įmonės UAB “Šiaulių banko lizingas” 100 proc. kapitalo: 

UAB “Šiaulių banko lizingas”, rej. kodas 145569548. 
Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT- 76352 Šiauliai. 
Telefonas: (8-41) 420855. 
Faksas: (8-41) 430774. 
E-paštas: lizingas@sb.lt 
Veiklos pobūdis – finansinė išperkamoji nuoma. 
Įstatinio kapitalo dydis – 1 mln.Lt. Visas kapitalas apmokėtas. Bankui priklauso visi 100 proc. 

akcijų. 
Bendrovės 2006 metų grynasis pelnas yra 1.242 tūkst.Lt. 2006-12-31 m.  bendrovės  

trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis sudarė 1,86; visų įsipareigojimų ir viso 
turto santykis- 0,97.  

 
UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas”, rej. kodas 145649065. 
 Įstatinis kapitalas 1 mln.Lt. Bankui priklauso 60,4 proc., t.y. 604.000 Lt bendrovės įstatinio 

kapitalo. 
Buveinės adresas – Vilniaus g.167, LT- 76352  Šiauliai. 
Telefonas: (8-41) 429227. 
Faksas: (8-41) 525585. 
E-paštas: valdymas@sb.lt 
Veiklos pobūdis – investicijos į skolos ir nuosavybės vertybinius popierius, į smulkias ir 

vidutines privačias įmones, finansavimas bei finansinio valdymo patirties perteikimas. 
Per 2006 metus bendrovė gavo 391  tūkst. Lt grynojo pelno. 2006-12-31 d. trumpalaikių 

įsipareigojimų ir trumpalaikio turto turto santykis sudarė 3,38; visų įsipareigojimų ir viso turto 
santykis- 0,85. 
UAB “Šiaulių banko turto fondas” rej. kodas 145855439. 
 Įstatinis kapitalas 1.000.000 Lt. Bankui priklauso 53,10 proc., t.y. 531.000  Lt įmonės kapitalo. 
        Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT- 76352 Šiauliai. 
           Telefonas: (8-41) 525320. 
            Faksas: (8-41) 460774. 
            E-paštas: turtofondas@sb.lt 
            Veiklos pobūdis – ilgalaikės investicijos į žemę ir nekilnojamąjį turtą. 
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2006 m. bendrovės veiklos rezultatas- 21.571 tūkst.Lt. pelno. 2006-12-31  trumpalaikų 
įsipareigojimų ir  trumpalaikio turto santykis sudarė 0,61; visų įsipareigojimų ir viso turto 
santykis- 0,29 . 

  
UAB “Pajūrio alka” rej. kodas 152449257. 
 Įstatinis kapitalas- 3 149 280 Lt. Bankui priklauso  99,85 proc. įstatinio kapitalo už  3.144.469 Lt. 
              Buveinės adresas- S.Daukanto g. 21,  LT-00135 Palanga 
              Telefonas: (8-460) 41433 
              Faksas (8-460) 41434 
              E-paštas info@alka.lt 
Veiklos pobūdis- viešbučių paslaugos. 
2006 m. veiklos rezultatas-93 tūkst.Lt pelnas. 2006-12-31  trumpalaikių įsipareigojimų  ir 
trumpalaikio turto santykis sudarė 10,63; visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0,34. 

 

35.2. emitentui priklausančių akcijų rūšis ir klasė, akcijų skaičius, nominali vertė, 
emitento nuosavybės teise turimų ar valdomų balsų šių bendrovių visuotiniuose 

akcininkų susirinkimuose procentas; 

AB Šiaulių bankui priklauso visas UAB “Šiaulių banko lizingas” kapitalas, kurį sudaro 10.000 
paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų. Turimos akcijos AB Šiaulių bankui suteikia 
100 proc. balsų.   

AB Šiaulių bankui priklauso 60.400 UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas”  paprastųjų 
vardinių  10 Lt  nominalios vertės akcijų. Turimos akcijos suteikia 60,4 proc. balsų.  

UAB “Šiaulių banko turto fondas” Šiaulių bankui priklauso 5.310 paprastųjų 100 Lt  
nominalios vertės akcijų. Turimos akcijos suteikia bankui 53,10 proc. balsų.   

UAB “Pajūrio alka” Šiaulių bankui prilauso 314.469 paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios 
vertės  akcijų. Turimos akcijos suteikia 99,85 proc. balsų. 

35.3. emitentui išmokėtų dividendų dydis, emitento per ataskaitinį laikotarpį 
suteiktų įmonei ir gautų iš įmonės paskolų dydis, emitento įsigytų įmonės skolos 

vertybinių popierių charakteristika ir jų bendra nominali vertė; 

2006 metais bankas iš UAB “Šiaulių banko turto fondas” gavo 1,062 mln. Lt dividendų, iš 
UAB “Šiaulių banko lizingas” – 1,0 mln.Lt dividendų, iš UAB “Šiaulių banko investicijų 
valdymas – 1,450 mln.Lt. 

UAB “Šiaulių banko lizingas” 2006-12-31 dienai turi iš banko paėmęs paskolų  litais, eurais ir 
doleriais sumoje už 74,17 mln. Lt. Palūkanų procentas svyruoja nuo 4 iki 4,2 proc. 

UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas” paskola – 10,40 mln. Lt, palūkanos – 4,5 proc., 
UAB “Šiaulių banko turto fondas” paskola – 7,58 mln.Lt, palūkanos – 4,5 proc., 
UAB “Pajūrio alka” paskola – 2,0 mln.Lt, palūkanos – 4,5 proc. 
 

Bankas iš dukterinių įmonių paskolų nėra gavęs. 
 

35.4. stambūs, sudarantys daugiau kaip 10 procentų emitento įstatinio kapitalo, 
investicijų projektai, įgyvendinti per paskutinius 3 finansinius (ūkinius) metus; 

___________________ 



Akcinės bendrovės Šiaulių banko 2006 metų  prospektas - ataskaita 

 24 

35.5. informacija apie numatomas investicijas 

___________________ 
 

36. Konkurentai 

 
 Banko konkurentai - kiti šalyje veikiantys bankai. 

Prospekto rengimo metu Lietuvoje veikė 9 Lietuvos banko licenciją turinčių bankai, 3 
užsienio bankų skyriai ir 2 užsienio bankų atstovybės. 

Pateikiame bankų sektoriaus 2006 m. veiklos apžvalgą (iš Lietuvos banko skelbiamų 
duomenų interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/istaigos/veikla2006.htm ) 

 

KREDITO ĮSTAIGŲ VEIKLOS LIETUVOJE 2006 METAIS 
AUDITUOTI REZULTATAI 

Veikiančių šalies komercinių bankų bei užsienio bankų skyrių turtas (aktyvai), bankų pateiktų 
2007 metų sausio 1 d. audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 58,9 mlrd. Lt ir per metus išaugo 
14,1 mlrd. Lt, arba 31,4 proc. Klientams suteiktos paskolos sudarė 38,6 mlrd. Lt ir, palyginti su praėjusių 
metų sausio 1 d., išaugo 12,7 mlrd. Lt, arba 48,9 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2007 metų 
sausio 1 d. sudarė 30,3 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 5,2 mlrd. Lt, arba 20,5 proc., iš jų gyventojų indėliai 
sudarė 17,9 mlrd. Lt ir per metus išaugo 4,1 mlrd. Lt, arba 30 proc. (2005 metais augo 40,2 proc.). 

2006 metais, iki tol kelis metus iš eilės mažėjusi, bankų valdomo turto ir paskolų rinkos 
koncentracija vėl padidėjo. Per metus trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko 
,,Hansabankas”, AB DnB NORD banko) valdoma turto rinkos dalis padidėjo nuo 67,1 proc. iki 69 proc. 
Per metus daugiausiai sumažėjo AB banko ,,Hansabankas” (2,1 procentinio punkto) bei abiejų užsienio 
bankų skyrių užimama turto rinkos dalis. Tarp rinkos dalį padidinusių bankų išsiskyrė AB SEB Vilniaus 
bankas (rinkos dalis padidėjo 2,7 proc.) ir AB DnB NORD bankas (1,3 proc. punkto). 

Bankai prioritetus ir toliau teikia lėšų investavimui vietinėje rinkoje: bankų turtas Lietuvoje per 
metus padidėjo 11,6 mlrd. Lt, o turtas užsienyje – 2,5 mlrd. Lt. Bankų turto, tenkančio nerezidentams, dalis 
per metus išliko panaši ir sudarė 16,5 proc.  

O nerezidentų dalis bankų įsipareigojimuose per metus padidėjo nuo 36,6 proc. iki 40,2 proc. Per 
metus įsiskolinimas nerezidentams bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms išaugo 5,4 mlrd. Lt 
(iš jų įsiskolinimas ES šalyse registruotiems patronuojantiems bankams 2,2 mlrd. Lt) ir sudarė didžiąją dalį 
(94,3 proc.) įsiskolinimo bankams ir finansinėms institucijoms. Nefinansinių įstaigų indėlių struktūroje 
nerezidentų dalis yra daug mažesnė. 2006 metais nerezidentų indėlių (nefinansinių įstaigų) augimo tempai 
buvo netgi mažesni už rezidentų indėlių augimo tempus. Per metus nerezidentų (daugiausia privačių 
įmonių) indėliai padidėjo 15 proc. iki 2,6 mlrd. Lt, tačiau jų dalis indėliuose nežymiai sumažėjo (nuo 8,9 
proc. iki 8,4 proc.). 

Bankų paskolų portfelis 
2006 metais dėl bazės efekto paskolų portfelio augimo tempai ir verslui ir namų ūkiams, palyginti su 

ankstesniais metais, kiek sulėtėjo, tačiau absoliučios kreditavimo apimtys šiek tiek augo. Kaip jau buvo 
minėta, 2006 metais bankų klientams suteiktų paskolų portfelis išaugo 12,7 mlrd. Lt, arba 48,9 proc., o 
2005 metais metinis paskolų augimo tempas siekė 53,6 proc. Be to, per 2006 metus 1,1 mlrd. Lt, arba 26,2 
proc., sumažėjo bankų paskolos finansų institucijoms, tarp kurių vyrauja dukterinės lizingo bendrovės. 

2007 metų sausio 1 d. duomenimis, Lietuvos bankų paskolų portfelis (įskaitant paskolas finansų 
institucijoms) sudarė 50,9 procento 2006 metų šalies BVP. Tiek pagal paskolų ir BVP santykio augimo 
tempus, tiek pagal kitus santykinius paskolų portfelio rodiklius Lietuva atsilieka nuo kaimyninių šalių.  

2006 metais paskolų portfelio augimas buvo pakankamai subalansuotas: naujai teikiamos paskolos 
gana panašiomis apimtimis pasiskirstė tarp verslo (per metus išaugo 6,7 mlrd. Lt, arba 42,8 proc.) ir namų 
ūkių (6,2 mlrd. Lt, arba 72,3 proc.). Paskolos gyventojams ir praėjusiais metais išliko vienu iš 
dinamiškiausiai augusių bankų turto straipsnių, todėl didėjo jų dalis paskolų portfelyje, o privačių įmonių 
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dalis mažėjo. 2007 metų sausio 1 d. duomenimis, paskolos privačioms įmonėms sudarė 57,6 proc. bankų 
klientams suteiktų paskolų portfelio, o paskolos fiziniams asmenims – 38,1 proc.  

2006 metais gyventojams teikiamose paskolose ir toliau dominavo būsto paskolos, tačiau jų 
lyginamasis svoris paskolose namų ūkiams ir metiniai augimo tempai mažėjo. Kitos paskirties paskolos 
gyventojams (daugiausiai vartotojiškos paskolos) ir 2006 metais išlaikė spartų augimo tempą, o jų svoris 
tampa vis reikšmingesnis. Per metus būsto paskolų portfelis išaugo 60,9 proc., kitos paskirties paskolos 
gyventojams augo 2,3 mlrd. Lt, arba 2,1 karto. 2007 metų sausio 1 d. Lietuvoje būsto paskolos sudarė 12,6 
proc. 2006 metų BVP.  

Bankų paskolų nuvertėjimo (specialiųjų atidėjinių) apimtis per 2006 metus padidėjo 104,4 mln. Lt, 
arba 38,7 proc., o specialieji atidėjiniai nebalansiniams straipsniams per metus padidėjo 5,5 mln. Lt, arba 
88,3 proc. Nepaisant bankų patirto nemažo paskolų nuvertėjimo, bankų paskolų portfelio kokybės rodikliai 
išliko pakankamai geri, nes paskolų portfelis augo dar didesniu tempu. Paskolų kokybę charakterizuojantis 
rodiklis – paskolų vertės sumažėjimo (specialiųjų atidėjinių) ir paskolų portfelio santykis per metus 
sumažėjo nuo 1,04 proc. iki 0,97 proc.  

O paskolų, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti 60 ir daugiau dienų, santykis su paskolų portfeliu 
per metus padidėjo nuo 0,61 proc. iki 0,97 proc. Santykinai didžiausia dalis pradelstų paskolų yra bankų 
vartojamųjų paskolų portfelyje (1,9 proc.), o būsto paskolų portfelyje pradelstų paskolų dalis išliko 
santykinai mažiausia – atitinkamai 0,54 proc.  

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas 
2006 metais bankų sistemos likvidumo rodikliai svyravo gana nedaug, o normatyvinis likvidumo 

rodiklis nebuvo nusileidęs žemiau 40 proc. ir vykdytas su didele atsarga. 2007 metų sausio 1 d. 
duomenimis, normatyvinis bankų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 41,88 proc. – tai beveik 12 
procentinių punktų viršijo Lietuvos banko nustatytą minimumą. Likvidus bankų turtas sudarė 24,1 proc. 
viso turto.  

Bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis per metus išaugo 0,45 proc. punkto ir 2007 metų 
sausio 1 d. sudarė 10,75 proc. Bankų sistemos kapitalo bazė sudarė 4,3 mlrd. Lt, iš kurios didžiausia dalis 
(3,1 mlrd. Lt) teko I lygio kapitalui. Bankinės knygos rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas siekė 3,2 mlrd. 
Lt, o prekybos knygos rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas sudarė tik 102,4 mln. Lt.  

2007 metų sausio 1 d. šalies bankai, nepažeisdami kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymo, 
galėjo prisiimti beveik 12,6 mlrd. Lt papildomos aktyvų rizikos (4,6 mlrd. Lt daugiau nei prieš metus), arba 
papildomai sumažinti paskolų vertę 1,1 mlrd. Lt, t.y. 3,3 karto padidinti dabartinį paskolų vertės 
sumažėjimą.  

Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.  
Akcininkų nuosavybė 
Bankų akcininkių nuosavybė per 2006 metus išaugo 29,4 proc. ir 2007 metų sausio 1 d. siekė 4,1 

mlrd. Lt. Įregistruotas bankų įstatinis (akcinis) kapitalas per metus padidėjo net 71,7 proc. iki 2,7 mlrd. Lt. 
2006 metais septyni šalies bankai padidino įstatinį kapitalą. Labiausiai įstatinį kapitalą padidino AB 

SEB Vilniaus bankas – 880,2 mln. Lt – panaudojęs sukauptą emisinį skirtumą bei dalį atsargos kapitalo. 
Įstatinį kapitalą taip pat didino AB DnB NORD bankas (77,6 mln.Lt), AB Sampo bankas (50 mln. Lt), AB 
Ūkio bankas (50 mln. Lt), AB Šiaulių bankas (34,3 mln. Lt), AB PAREX BANKAS (31 mln. Lt) bei AB 
bankas ,,Snoras” (20 mln. Lt).  

Be įstatinio kapitalo bankų kapitalo bazę stiprino ir gautos subordinuotos paskolos. 2006 metais 
Lietuvos banko valdyba septyniems bankams leido įskaityti subordinuotas paskolas į antrojo lygio 
kapitalą: AB SEB Vilniaus bankui (438,5 mln. Lt), AB bankui ,,Hansabankas” (241,7 mln. Lt), AB DnB 
NORD bankui (98 mln. Lt), AB Sampo bankui (55,2 mln. Lt), AB bankui ,,Snoras” (69 mln. Lt), UAB 
Medicinos bankui (34,5 mln. Lt) bei AB PAREX BANKAS (8,2 mln. Lt ). 

Užsienio investuotojų valdoma Lietuvos bankų įstatinio kapitalo dalis per 2006 metus padidėjo 4,2 
proc. punktu iki 90 proc., o Lietuvos bankų sistemoje, kaip ir anksčiau, dominavo skandinaviškas 
kapitalas.  

Keletas bankų 2006 metais padidino kapitalo bazę, gavę Lietuvos banko valdybos leidimus tam tikrą 
einamųjų metų pelno dalį įtraukti į kapitalo bazę. Leidimai buvo suteikti 5 bankams, kurie, 2007 metų 
sausio 1 d. ataskaitų duomenimis, į kapitalo bazę įtraukė tam tikrą einamųjų metų pelno dalį (iš viso 111,6 
mln. Lt).  
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Pelningumas ir veiklos efektyvumas 
Bankų pateiktų 2007 metų sausio 1 d. audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, 2006 metais visi 

šalies bankai dirbo pelningai, išskyrus vieną užsienio banko skyrių.  
Bendras šalies bankų 2006 metų audituotas pelnas buvo 667 mln. Lt, o tai yra 88,4 proc. daugiau nei 

2005 metais, kuomet Lietuvos bankų sistema gavo 354 mln. Lt pelno. Lietuvos bankų sistemos pelnas 
nuosekliai augo jau penktus metus iš eilės. 

Veikiančių bankų pelningumas 

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt) Eil. 
Nr. 

Bankas 
2006 01 01 2007 01 01 

1. AB DnB NORD bankas 43 56,2 

2. AB Ūkio bankas 19,7 47,4 

3. AB SEB Vilniaus bankas 106,8 285,5 

4. AB Šiaulių bankas 8,1 13,7 

5. AB bankas ,,Snoras‘‘ 40,7 51,9 

6. UAB Medicinos bankas 2,1 3,5 

7. AB PAREX BANKAS 7,2 4,9 

8. AB bankas ,,Hansabankas‘‘ 107,9 179,5 

9. AB SEB VB būsto bankas 4,8  

10. AB Sampo bankas 8,2 23,3 

  IŠ VISO bankai: 348,5 665,9 

11. 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG Vilniaus skyrius 

1,7 1,5 

12. 
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos 
skyrius 

3,9 -0,3 

 IŠ VISO užsienio bankų skyriai 5,5 1,2 

 IŠ VISO: 354 667 

2006 metų bankų pelno išaugimui lemiamos įtakos turėjo išaugusios bankų veiklos apimtys ir 
atitinkamai padidėjusi pajamų bazė bei gerėjęs veiklos efektyvumas: 

- kaip ir ankstesniais metais, augusiam bankų pelningumui didžiausios įtakos turėjo didėjančios 
paskolų portfelio duodamos pajamos, kurios lėmė 382,3 mln. Lt, arba 48,6 proc., didesnes nei 2005 metais 
grynąsias palūkanų pajamas;  

- palyginti su 2005 metais, bankai gavo 100,3 mln. Lt, arba 25 proc., daugiau grynųjų paslaugų ir 
komisinių pajamų;  

- praėjusiais metais bankai gavo 70,9 mln. Lt didesnes pajamas už nuosavybės vertybinius popierius 
(didžiausios įtakos turėjo bankų gauti dividendai iš dukterinių įmonių bei pelnas pardavus ar likvidavus kai 
kurias dukterines įmones); 

- teigiamos įtakos bankų veiklos rezultatams taip pat turėjo 55,9 mln. Lt, arba 48,1 proc., didesnės 
pajamos iš operacijų užsienio valiuta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. 

Taip pat galima išskirti ir keletą veiksnių, kurie turėjo neigiamos įtakos bankų veiklos rezultatams: 
- 157,1 mln. Lt, arba 25 proc., per metus padidėjo bankų operacinės išlaidos (labiausiai padidėjo su 

darbo užmokesčiu susiję išlaidos – 107,9 mln. Lt, arba 29,6 proc.);  
- augusios bankuose laikomų indėlių apimtys 27,3 mln. Lt padidino indėlių draudimo įmokų išlaidas, 

o bankų mokamų pelno ir kitų mokesčių suma padidėjo 99,8 mln. Lt ir sudarė 163,2 mln. Lt;  
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- palūkanų normoms įgavus augimo tendenciją, bankai antrus metus iš eilės patyrė nuostolių iš 
operacijų skolos vertybiniais popieriais (2005 metais nuostolis siekė 8 mln. Lt, o 2006 metais – 14,4 mln. 
Lt).  

Nors operacinės išlaidos ir išaugo, tačiau jų augimo tempai buvo mažesni už bankų valdomo turto 
bei pajamų augimo tempus, o tai leido pagerinti bankų veiklos efektyvumą. Bankų sistemos efektyvumą 
parodantis fiksuotų išlaidų santykis su pagrindinės veiklos pelnu per metus sumažėjo (pagerėjo) 9 proc. 
punktais ir 2007 metų sausio 1 d. sudarė 44,9 proc., t.y. tokia dalis bankų iš pagrindinės veiklos uždirbto 
pelno (grynųjų pajamų) buvo sunaudota bankų operacinėms ir amortizacijos išlaidoms.  

2006 metais uždirbtas didelis pelnas gerokai pagerino ir bankų sistemos turto grąžos (nuo 1,04 proc. 
iki 1,32 proc.) bei nuosavybės grąžos (nuo 13,6 iki 20,3 proc.) rodiklius. 

Bankų sistemos realioji palūkanų marža 2007 metų sausio 1 d. sudarė 2,66 proc.  
 
 

  37. Išmokėti dividendai  

 

 Už 2006 m. Už 2005 m. Už 2004 m. Už 2003 m. Už 2002 m 
Procentais nuo nominalios vertės 2 2 1 1 1 
Dividendų suma, tenkanti vienai 
akcijai, Lt 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,50* 

Dividendų suma, Lt 2.180.784 1.694.400 560.000 483.439 380.210 

*- 2003 metais pakeista akcijos nominali vertė iš 50 Lt į 1 Lt. 
 

Dividendai nebuvo mažinti jokiais teisės aktų ar banko statuto nustatytais atvejais. 
Už 1998 - 2005  m. dividendai dar nebaigti mokėti, kadangi ne visi akcininkai palaiko ryšį su 

banku arba nežinoma jų gyvenamoji vieta. Neišmokėta suma 2006-12-31- 70.549,02  Lt.  
Atsisakiusių dividendų akcininkų nebuvo.  
2006 metų dividendus planuojama išmokėti per 1 mėnesį nuo susirinkimo (2007 03 29) dienos. 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 

38. Finansinės ataskaitos 
 

Ataskaitose “Grupė” reiškia AB Šiaulių banko, UAB “Šiaulių banko lizingas” ir UAB “Šiaulių 
banko investicijų valdymas”, UAB “Šiaulių banko faktoringas”, UAB “Šiaulių banko turto 
fondas” ir UAB “Pajūrio alka” konsoliduotus duomenis. 
 

GRUPĖS IR BANKO BALANSAS 

 

 
2006 m. gruodžio 31 

d. 
2005 m. gruodžio 

31 d 
 2004 m. gruodžio 31 d. 

 Grupė Bankas Grupė Bankas  Grupė Bankas 
       
TURTAS       
       
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose 94 144 94 132 75 683 75 672  52.512 52.501 
Gautinos sumos iš kitų bankų ir finansų institucijų 59 181 133 255 73 511 135 909  39.744 74.797 
Prekybiniai vertybiniai popieriai 12 574 12 574 15 727 15 685  28.552 24.827 
Išvestinės finansinės priemonės 82 82 72 72  - - 
Paskolos 884 816 898 618 634 165 659 081  403.490 417.744 
Lizingo gautinos sumos 77 867 - 62 148 -  38.783 - 
Investiciniai vertybiniai popieriai:       
 - skirti parduoti   515 515 814 814     814    814 
 - laikomi iki išpirkimo 162 470 162 470 107 570 107 570  88.944 88.944 
Investicijos į dukterines įmones - 6 654 - 6 664  -  6.664 
Nematerialusis turtas  1 600 1 539 2 160 2 038  2.231 2.088 
Ilgalaikis materialusis turtas 48 454 36 357 49 193 28 434  41.041 26.138 

Kitas turtas 45 600 4 108 45 764 7 071  20.499 4.699 
       
Turto iš viso 1 387 303 1 350 304 1 066 8071 039 010  716.622 699.228 
       
ĮSIPAREIGOJIMAI       
       
Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų institucijoms 172 954 167 956 123 697 124 058  116.921 112.463 
Indėliai 921 279 921 499 743 826 743 848  517.174 517.238 
Specialieji ir skolinimo fondai 42 805 42 007 31 312 30 174  298 298 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 5 635 581 42 -  807 - 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 243 136 112 -  113 - 
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 27 778 45 561 19 634 19 634  - - 
Kiti įsipareigojimai 29 240 20 374 30 114 15 869  10.013 6.939 
Apmokėtas, bet neįregistruotas kapitalas - - 15 194 15 194  - - 
       
Įsipareigojimų iš viso 1 199 934 1 198 114 963 931 948 777  645.326 636.938 
       
NUOSAVYBĖ       
Kapitalas ir rezervai priskiriami patronuojančio 
banko akcininkams   

 
   

Akcinis kapitalas 109 039 109 039 74 720 74 720  56.000 56.000 
Akcijų priedai 25 000 25 000 8 400 8 400  2.275 2.275 
Atsargos kapitalas 2 611 2 611 2 611 2 611  2.611 2.611 
Privalomasis rezervas 927 700 357 328  - - 
Nepaskirstytas pelnas 28 419 14 840 8 773 4 174  6.552 1.404 
 165 996 152 190 94 861 90 233  67.438 62.290 
Mažumos dalis 21 373 - 8 015 -  3.858 - 
       
Nuosavybės iš viso 187 369 152 190 102 876 90 233  71.296 62.290 
       
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso 1 387 303 1 350 304 1 066 8071 039 010  716.622 699.228 
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38.2.Pelno (nuostolio) ataskaita 

GRUPĖS IR BANKO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

 2006 m. 

 
gruodžio 31d. 2005 m.

gruodžio 31 d.

  
2004 m. 

 
Gruodžio 31 
d. 

 Grupė 
 

Bankas 
  

Grupė Bankas 
  

Grupė Bankas 
         
Palūkanų ir kitos panašios pajamos 64 489 59 896  45 725 42 419  35.235 32.131 
Palūkanų ir kitos panašios išlaidos (29 157) (29 547)  (19 858) (19 493)  (14.430) (14.228) 
         
Grynosios palūkanų pajamos 35 332 30 349  25 867 22 926  20.805 17.903 
         
Paslaugų ir komisinių pajamos 11 910 12 293  9 587 9 753  7.478 7.668 
Paslaugų ir komisinių išlaidos (3 873) (3 768)  (3 034) (2 973)  (2.100) (2.068) 
        
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 8 037 8 525  6 553 6 780  26.183 23.503 
         
Paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai (1 597) (423)  (254) (431)  (677) (131) 
Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais  694 476  3 164 101  655 (675) 
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta 3 118 3 161  2 425 2 429  3.318 3.306 
Pelnas iš parduoto turto 39 759 36  1 062 48  6.294 122 
Kitos pajamos 3 544 583  2 389 541  1.753 592 
Administracinės ir kitos veiklos sąnaudos (37 950) (31 954)  (32 322) (27 223)  (27.904) (23.767) 
         
Veiklos pelnas 50 937 10 753  8 884 5 171  9.622 2.950 
         
Dividendai iš investicijų į dukterines bendroves - 3 833  - 2 932  - 1.490 
         
Pelnas prieš pelno mokestį 50 937 14 586  8 884 8 103  9.622 4.440 

         
Pelno mokesčio sąnaudos (8 606) (935)  (425) -  (1.002) - 
         
Pelnas už metus 42 331 13 651  8 459 8 103  8.620 4.440 
         
 
Pelnas priskirtinas:         
         
Banko akcininkams 22 829 13 651  7 583 8 103  6.513 4.440 
Mažumos daliai 19 502 -  876 -  2.107 - 
         
Pelnas už metus 42 331 13 651  8 459 8 103  8.620 4.440 
         
Paprastasis bei su potencialiai konvertuojamomis 
akcijomis apskaičiuotas pelnas, tenkantis vienai 
akcijai (Lt už vieną akciją)  0,24 0,15 

 

0,10 0,11 

 

0,11 0,07 
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38.3. Pinigų srautų ataskaita 
 

 
 

2006 m. gruodžio 31 d. 2005 m. gruodžio 31 d. 

Pagrindinė veikla Grupė Bankas Grupė Bankas 
     

Gautos palūkanos 63.239 58.674 45.725 42.419 
Sumokėtos palūkanos (27.995) (28.385) (19.858) (19.493) 
Pinigų srautai iš susigrąžintų anksčiau nurašytų paskolų 204 204 1.026 1.026 
Grynosios pajamos iš operacijų užsienio valiuta 1 592 1.623 1.765 1.769 
Grynosios pajamos iš operacijų vertybiniais popieriais 200 152 3.318 626 
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 8.037 8.525 6.553 6.780 
Darbuotojų atlyginimai ir kiti susiję mokėjimai už darbuotojus  (19.149) (16.136) (15.465) (13.128) 
Kitos įplaukos 43.221 619 3 451 589 
Kitos išmokos (25.755) (12.490) (22.374) (15.227) 

     

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš trumpalaikio 
turto ir įsipareigojimų pasikeitimą   43.594 12.786 4.141 5.361 
     

Turto (padidėjimas) sumažėjimas:     
Privalomojo rezervo centriniame banke sumažėjimas - - 7.197 7.197 
Paskolų kredito ir finansinėms institucijoms (padidėjimas) (15.039) (26.715) (23.495) (50.840) 
Suteiktų paskolų klientams (padidėjimas)  (265.272) (238.164) (254.050) (241.337) 
Prekybinių vertybinių popierių sumažėjimas 3.420 3.111 20.641 11.431 
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas  (839) 2.738 (21.305) (2.372) 

     

Turto pasikeitimas (277.730) (259.030) (271.012) (275.921) 
     

Įsipareigojimų padidėjimas     
Įsipareigojimų kredito ir finansinėms institucijoms padidėjimas 49.257 43.330 43.889 47.238 
Indėlių  padidėjimas 187.784 188.890 220.553 220.843 
Kitų įsipareigojimų padidėjimas 7.854 4.327 18.859 8.609 

     

Įsipareigojimų pasikeitimas 244.895 236.547 283.301 276.690 
     

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (panaudoti 
pagrindinei veiklai) prieš apmokestinimą  10.759 (9.697) 16.430 6.130 

     

Sumokėtas pelno mokestis (2.882) (218) (513) - 
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos  7.877 (9.915) 15.917 6.130 
     

Investicinė veikla     
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas  (13.307) (11.556) (25.026) (7.047) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas 12.095 2.150 8.485 2.512 
Vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas (67.190) (66.913) (27.799) (27.799) 
Įplaukos išpirkus vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo 12.322 12.322 9.173 9.173 
Gauti dividendai 293 3.966 414 2 995 

Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinei veiklai (55.787) (60.031) (34.753) (20.166) 

Finansinė veikla     
   Akcinio kapitalo didinimas 50.000 50.000 35.594 35.594 

Išmokėti dividendai (1.697) (1.697) (564) (564) 
Mažumos akcininkų įnašai į dukterinės įmonės įstatinio 
kapitalo didinimą - - 4.800 - 
Mokėjimai mažumos akcininkams iš sumažinto dukterinės 
įmonės akcinio kapitalo (4.252) - - - 
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 67.240 85.023 19.634 19.634 
Išpirkti skolos vertybiniai popieriai (59.096) (59.096) - - 

     

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos 52.195 74.230 59.464 54.664 
     

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas 4.285 4.284 40.628 40.628 
     

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. 117.273 117.262 76.645 76.634 
     

Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d. 121.558 121.546 117.273 117.262 
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Grupės ir banko Pinigų srautų ataskaita 
  Metai, pasibaigę 
  2005 m. gruodžio 31 d.  2004 m. gruodžio 31 d. 

Įprasta veikla  Grupė Bankas  Grupė Bankas 
       

Pajamos (išlaidos)       
Palūkanų pajamos  45.725 42.419  36.207 32.756 
Palūkanų išlaidos  (19.858) (19.493)  (14.392) (14.190) 
Susigrąžintos anksčiau nurašytos paskolos  1.059 1.026  326 320 
Grynosios pajamos iš operacijų užsienio valiuta  1.765 1.769  3.318 3.306 
Grynosios pajamos (išlaidos) iš operacijų vertybiniais 
popieriais 

 3.318 626  (163) (1.151) 

Grynosios pajamos už paslaugas ir iš komisinių  6.553 6.780  5.378 5.600 
Išlaidos, susijusios su apmokėjimu už darbą  (15.465) (13.128)  (13.097) (11.201) 
Kitos išlaidos  (9.419) (11.496)  (3.095) (8.582) 

       

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos prieš trumpalaikio 
turto bei įsipareigojimų pasikeitimą 

 13.678 8.503  14.482 6.858 

       

Trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas:       
Privalomų atsargų centriniame banke padidėjimas   7.197 7.197  (699) (699) 
Paskolų kredito ir finansų institucijoms 
(padidėjimas) sumažėjimas 

 (23.495) (50.840)  (3.427) (38.480) 

Suteiktų paskolų (padidėjimas)  (254.050) (241.337)  (95.066) (103.547) 
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas  (21.305) (2.372)  (5.643) 1.628 

       
Trumpalaikio turto pasikeitimas  (291.653) (287.352)  (104.835) (141.098) 
       

Įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)       
Įsipareigojimų kredito ir finansų institucijoms 
padidėjimas (sumažėjimas) 

 43.889 47.238  (1.657) (1.684) 

Indėlių padidėjimas  220.553 220.843  123.788 123.205 
Kitų įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)  18.859 8.609  (13.498) (2.689) 

       

Įsipareigojimų pasikeitimas  283.301 276.690  108.633 118.832 
       

Grynieji pinigų srautai iš įprastos veiklos prieš 
mokesčius 

 5.326 (2.159)  18.280 (15.408) 

       
Sumokėtas pelno mokestis  (513) -  (806) - 
       

Grynieji pinigų srautai iš įprastos veiklos   4.813 (2.159)  17.474 (15.408) 
       

Investicinė veikla       
       

Materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto 
įsigijimas 

 (18.777) (7.047)  (23.175) (6.776) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
pardavimas 

 6.645 1.659  23.464 945 

Vertybinių popierių įsigijimas  (65,110) (28.756)  (41.896) (21.422) 
Vertybinių popierių pardavimas  57,979 19.272  17.217 13.997 
Gauti dividendai  414 2.995  76 76 

       

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos  (14.050) (8.735)  (20.751) (24.219) 
       

Finansinė veikla       
Akcinio kapitalo didinimas  35.594 35.594  5.525 5.525 
Išmokėti dividendai  (564) (564)  (477) (477) 
Išleisti skolos vertybiniai popieriai  19.634 19.634  - - 

       

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos  54.664 54.664  5.048 5.048 
       

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas  40.628 40.628  (1.792) (37.537) 
       

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.  76.645 76.634  78.437 114.171 
       

Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.  117.273 117.262  76.645 76.634 
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Grupės NUOSAVO KAPITALO pokyčių ataskaita 
 

Priskirtina Banko akcininkams 

Akcinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Atsargos 
kapitalas 

Privalo-
masis 

rezervas 

Nepas-
kirstytas 

pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavy-
bės iš viso 

        

2004 m. gruodžio 31 d. 56 000 2 275 2 611 - 6 552 67 438 3 858 71 296 
         

Dividendai - - - - (560) (560) - (560) 

Dividendai mažumos daliai - - - - - - (1 569) (1 569) 

Privalomojo rezervo 
suformavimas  - - - 357 (357) - - - 

Akcinio kapitalo didinimas 
perskirstant sukauptą pelną 6 720 (2 275) - - (4 445) - - - 

Akcinio kapitalo didinimas 
papildomais akcininkų įnašais 12 000 8 400 - - - 20 400 - 20 400 

Dukterinių įmonių akcinio 
kapitalo, tenkančio mažumos 
akcininkams, padidėjimas - - - - - - 4 850 4 850 

Grynasis metų pelnas - - - - 7 583 7 583 876 8 459 

2005 m. gruodžio 31 d. 74 720 8 400 2 611 357 8 773 94 861 8 015 102 876 
         

Dividendai - - - - (1 694) (1 694) - (1 694) 

Dividendai mažumos daliai - - - - - - (1 888) (1 888) 

Privalomojo rezervo 
suformavimas  - - - 570 (570) - -  

Akcinio kapitalo didinimas 
perskirstant sukauptą pelną 9 319 (8 400) - - (919) - - - 

Akcinio kapitalo didinimas 
papildomais akcininkų įnašais 25 000 25 000 - - - 50 000 - 50 000 

Dukterinių įmonių akcinio 
kapitalo, tenkančio mažumos 
akcininkams, sumažėjimas - - - - - - (4 256) (4 256) 

Grynasis metų pelnas - - - - 22 829 22 829 19 502 42 331 

2006 m. gruodžio 31 d. 109 039 25 000 2 611 927 28 419 165 996 21 373 187 369 
 

BANKO NUOSAVO KAPITALO pokyčių ataskaita 
 

Akcinis 
kapitalas  

Akcijų  
priedai 

Atsargos 
kapitalas 

Privalomieji 
rezervai 

Nepaskirsty-
tas pelnas Iš viso 

      

2004 m. gruodžio 31 d. 56 000 2 275 2 611 - 1 404 62 290 
       

Dividendai - - - - (560) (560) 

Privalomojo rezervo 
suformavimas - - - 328 (328) - 

Akcinio kapitalo didinimas 
perskirstant sukauptą pelną 6 720 (2 275) - - (4 445) - 

Akcinio kapitalo didinimas 
papildomais akcininkų įnašais 12 000 8 400 - - - 20 400 

Grynasis metų pelnas - - - - 8 103 8 103 
2005 m. gruodžio 31 d. 74 720 8 400 2 611 328 4 174 90 233 
       

Dividendai - - - - (1 694) (1 694) 

Privalomojo rezervo 
suformavimas - - - 372 (372) - 

Akcinio kapitalo didinimas 
perskirstant sukauptą pelną 9 319 (8 400) - - (919) - 

Akcinio kapitalo didinimas 
papildomais akcininkų įnašais 25 000 25 000 - - - 50 000 

Grynasis metų pelnas - - - - 13 651 13 651 

2006 m. gruodžio 31 d. 109 039 25 000 2 611 700 14 840 152 190 
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38.4. Paaiškinamasis raštas 
 

Išsamus paaiškinamasis raštas pateiktas prie šio prospekto-ataskaitos pridedamoje 
nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje. 

39. Finansinių ataskaitų komentarai 
 

Pateikiami nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje esančiame paaiškinamajame rašte. 
 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta 
ataskaita 

Pateikiame AB Šiaulių banko valdybos  parengtą banko veiklos ataskaitą, pristatytą metiniame 
banko pranešime,  su kuriuo akcininkai buvo supažindinti 2007 m. kovo 29 d. įvykusio visuotinio 
akcininkų susirinkimo metu:  

 
AB ŠIAULIŲ BANKO GRUPĖS 2006 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 

 
Nuosekliai vykdydamas užsibrėžtą misiją - skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą 

šalyje, finansuoti regionams svarbius projektus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę - 2006 metais 
AB Šiaulių bankas ir grupei priklausančios įmonės sėkmingai augo ir vystė savo veiklą. 
Praėjusiais metais visi Šiaulių banko finansiniai rodikliai pranoko lūkesčius - veikla buvo ypač 
pelninga. Įgyvendinant nestandartinius, kompleksinius verslo finansavimo sprendimus, plečiant 
bankinių produktų asortimentą, intensyviai dirbo visos AB Šiaulių banko grupei priklausančios 
antrinės įmonės.  

 
2006 metais Šiaulių banko grupė uždirbo 22,8 mln. litų grynojo pelno - tris kartus 

daugiau negu 2005-aisiais. Grupės turtas išaugo trečdaliu - iki 1,39 mlrd. litų. Jame didžiausią dalį 
sudarė paskolų portfelis, kurio apimtys per metus išsiplėtė 40 procentų. Grynosios palūkanų 
pajamos padidėjo 37 procentais. 2006 metų gruodžio 31 d. AB Šiaulių banko grupės akcininkų 
nuosavybė sudarė 187 mln. litų - augimas 82 procentai. 

 
AB Šiaulių banko grynasis pelnas 2006 metais siekė 13,7 mln. litų ir buvo 68 

procentais didesnis negu ankstesniais metais. Palyginti su 2005 metais paskolų klientams suteikta 
36 procentais daugiau – iš viso už 898,62 mln. litų, o banke laikomų indėlių suma išaugo beveik 
ketvirtadaliu ir sudarė 921,5 mln. litų. 2006 metų rezultatai leidžia optimistiškai vertinti ir 2007-
ųjų perspektyvas, nes bankas planuoja uždirbti dvigubai daugiau pelno, t.y. 26 mln. litų. 

 
2006 metų pabaigoje Šiaulių banko paslaugomis naudojosi beveik 100 tūkst. klientų, 

maždaug 7 tūkst. jų - juridiniai asmenys. Banko įstatinis kapitalas, ataskaitinių metų pradžioje 
buvęs 74,7 mln. litų, išaugo iki 109 mln. litų metų pabaigoje. Akcininkų nuosavybė per tą patį 
laikotarpį padidėjo 69 procentais - iki 152,2 mln. litų. Akcijų turėtojų skaičius šoktelėjo iki 2539. 
Didžiausias AB Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 
valdo 16,06 procentų įstatinio kapitalo. Šiaulių bankas ir toliau lieka vienu daugiausiai lietuviško 
kapitalo turinčiu banku – Lietuvos rezidentams, įmonėms ir privatiems asmenims priklauso 71 
procentas akcinio kapitalo.  

 
Nuo 2006 metų gruodžio 11 d. Šiaulių banko akcijos pradėtos kotiruoti Vilniaus 

vertybinių popierių biržos (VVPB) oficialiajame prekybos sąraše. Ataskaitiniu laikotarpiu 
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patronuojančios įmonės – AB Šiaulių banko - akcijų, kurios priklausytų pačiam bankui, 
dukterinėms įmonėms ar dukterinių įmonių pavedimu veikiantiems asmenims, nebuvo. 2006 
metais Šiaulių bankas savų akcijų neįsigijo ir neperleido jų kitiems.  

AB Šiaulių bankas kontroliuoja keturias dukterines įmones: UAB “Šiaulių banko 
lizingas”, UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas”, UAB “Šiaulių banko turto fondas” ir UAB 
“Pajūrio alka”. UAB “Šiaulių banko lizingas” (turtas – 89,053 mln. litų, banko valdomo kapitalo 
dalis - 100 procentų) 2006 metais uždirbo 1,2 mln. litų grynojo pelno, kuris per metus padidėjo 
333 tūkst. litų. Palyginti su 2005 metais išperkamosios nuomos portfelis išaugo ketvirtadaliu. 2007 
metais UAB “Šiaulių banko lizingas“ planuoja uždirbti 1,5 mln. litų grynojo pelno. UAB “Šiaulių 
banko turto fondas” (turtas – 45,7 mln. litų, banko valdomo kapitalo dalis - 53,1 procento) pernai, 
daugiausiai naujų projektų vykdęs Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose, uždirbo 21,5 mln. litų 
grynojo pelno. Šiais metais bendrovė prognozuoja 1,5 mln. litų grynąjį pelną. UAB “Šiaulių banko 
investicijų valdymas” (turtas - 14,44 mln. litų, banko valdomo kapitalo dalis - 60,4 procento) 
grynasis 2006 metų pelnas sudarė  0,4 mln. litų. 2007-siems UAB “Šiaulių banko investicijų 
valdymas” ir toliau žada investuoti į vidutinio dydžio įmones, dalyvauti smulkiojo ir vidutinio 
verslo finansavimo projektuose ir iš savo veiklos planuoja uždirbti daugiau kaip 1 mln. litų grynąjį 
pelną. UAB "Pajūrio alka" (turtas – 6,06 mln. litų, banko valdomo kapitalo dalis - 99,9 procento) 
veikla - apgyvendinimo paslaugų teikimas, patalpų nuoma. 2007 metais UAB "Pajūrio alka" 
planuojama parduoti. 2002 metais įsteigta dar viena Šiaulių banko dukterinė įmonė - UAB 
„Šiaulių banko faktoringas“ - šiuo metu jau baigiama likviduoti. Visas jos teikiamas paslaugas 
perėmė AB Šiaulių bankas.  

 
2006 metais AB Šiaulių bankas daug dėmesio skyrė informacinių sistemų tobulinimui 

ir modernių technologijų diegimui: teritoriniuose banko padaliniuose pradėtas kurti informacinių 
terminalų tinklas, didžiuosiuose Lietuvos miestuose įrengti pirmieji naujų kokybės standartų 
bankomatai (ATM). Visus metus sparčiai augo Šiaulių banko internetinės bankininkystės sistemos 
„SB linija“ paslaugų naudotojų skaičius. 2006 metų gruodžio 1 d. „SB linija“ nuolat naudojosi 
13930 klientų – 71 procentu daugiau negu 2005 metų tuo pačiu metu. Per „SB liniją“ pernai atlikta 
daugiau kaip 60 procentų visų mokėjimų. Pernai Šiaulių bankas buvo išdavęs daugiau kaip 38 
tūkst. mokėjimo kortelių – 52 procentais daugiau  negu 2005 metais. Telefoninės bankininkystės - 
“SMS banko” - paslaugos vartotojų per ataskaitinį laikotarpį padaugėjo net 178 procentais.  

 
AB Šiaulių banko grupės veikloje patiriamos rizikos valdomos efektyviai, laikantis 

Lietuvos banko reikalavimų ir vadovaujantis banko valdybos patvirtinta „Banko veiklos rizikos 
valdymo politika“. Atsižvelgiant į Šiaulių banko ir jo dukterinių įmonių specifiką ir veiklą, 
minėtoje politikoje išskiriamos pagrindinės rizikų rūšys (kredito, rinkos, likvidumo ir kapitalo bei 
operacinė) ir reglamentuojamas jų valdymas. Skaidrią ir nuoseklią banko veiklą, efektyvią veiklos 
rizikos valdymo politiką, gerus paskolų portfelio ir likvidumo rodiklius palankiai įvertino 
tarptautinė reitingų agentūra “Moody’s”. 2006 metų birželį „Moody’s“ Šiaulių bankui suteikė 
ilgalaikio skolinimosi reitingą Ba3, trumpalaikio skolinimosi reitingą NP, finansinio pajėgumo 
reitingą D-, o ilgalaikio reitingo perspektyvą įvertino kaip stabilią. 2007 metų vasario mėnesį 
ilgalaikio skolinimosi ir finansinio pajėgumo reitingus ta pati agentūra pagerino atitinkamai iki 
Ba2 ir D. 

 
Šiaulių bankas turi 49 klientų aptarnavimo padalinius, kurie veikia 29 šalies miestuose. 

Keturi iš šių skyrių (Biržuose, Ukmergėje, Jonavoje ir dar vienas papildomas Šiauliuose) buvo 
atidaryti 2006 metais. Nors pagrindinė Šiaulių banko tinklo plėtra Lietuvoje beveik baigta, tačiau 
siekiant optimalaus klientų aptarnavimo, šiemet planuojama atidaryti dar kelis naujus banko 
padalinius.  
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2006 metų gruodžio 31 d. duomenimis, Šiaulių banke ir filialuose dirbo 442 
darbuotojai – 43 asmenimis daugiau negu 2005 metais. Šiaulių banko grupėje ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje dirbo 515 darbuotojų  (2005 metais – 473 darbuotojai). Remiantis statistika, 
62 procentai darbuotojų turėjo aukštąjį išsilavinimą, didžioji dalis personalo buvo nuo 31 iki 40 
metų. Geri banko finansiniai rodikliai - tai šių jaunatviškų ir profesionalių darbuotojų visoje 
Lietuvoje darbo rezultatas. 

 
AB Šiaulių banko prioritetinė sritis – smulkusis ir vidutinis verslas (SVV), kuriam 

2006 metais teko apie 77 procentus viso banko paskolų portfelio. Pernai LR vyriausybės 
paskelbtoje atrankoje Šiaulių bankas užėmė pirmąją vietą tarp bankų, pretendavusių teikti 
mikrokreditus iš valstybės lėšų. Šiaulių bankui buvo suteikta didžiausia 15 mln. litų 
mikrokreditams skirta suma – visos lėšos dar nesibaigus 2006 metams jau buvo paskirstytos 
smulkiųjų ir vidutinių įmonių veiklai finansuoti. Tokią paskolų paklausą lėmė palankiai 
verslininkų vertinamos patogios, paprastos ir greitos banko kreditų gavimo procedūros bei įvairių 
fondų per banką jiems teikiamos garantijos. LR vyriausybės garantijų institucijos - UAB 
“Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) ir UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” 
(ŽŪPGF) - 2006 metais Šiaulių banko kredituojamiems smulkiojo ir vidutinio verslo projektams 
suteikė 318 garantijų.  
 

Praėjusias metais Šiaulių bankas iš Vokietijos finansų ir kredito kompanijos „KfW 
Bankengruppe” (KfW) gavo 10 mln. eurų kreditinę liniją, skirtą savivaldybės infrastruktūros 
objektams finansuoti. Jau antrąją, 12 mln. eurų dydžio, sindikuotą paskolą orgnizavo Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Šių bei kitų tarptautinių finansinių institucijų lėšos bus 
naudojamos tolimesniam bendram Šiaulių banko veiklos finansavimui. 

  
AB Šiaulių bankas, vykdydamas savo veiklą, ne tik skatino verslo plėtrą šalyje, bet ir 

buvo aktyvus socialinis bendruomenės partneris – bankas finansavo įvairius savivaldybių 
projektus, rėmė socialinį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Banko įsipareigojimų bendruomenei 
tvirtumą liudijo nuolat organizuoti verslininkų mokymai, darbo vietų kūrimą bei verslumą 
skatinančių projektų rėmimas, dalyvavimas konferencijose, kitos iniciatyvos. Kai kurie paramos 
projektai jau tapo tęstiniais: dvejus metus remtas respublikinis Verslo plano turnyras, antrąkart 
bankas tapo konkurso „Už geriausią projektą miestui ir verslui“ generaliniu rėmėju, devintus 
metus bankas remia Šiaulių krepšinio sporto klubą „Šiauliai“, kuris yra nuolatinis Lietuvos 
krepšinio čempionatų prizininkas.  

 
2006 metais tarptautinis žurnalas “Euromoney”  paskelbė geriausių Vidurio ir Rytų 

Europos kompanijų  tyrimą, kuriame Šiaulių banko strategija pripažinta viena kryptingiausių ir 
nuosekliausių Lietuvoje. Tai oficialus pripažinimas, jog Šiaulių bankas užima lyderio pozicijas, 
finansuojant  smulkųjį ir vidutinį verslą Lietuvoje.  

 
41. Informacija apie auditą 

 
AB Šiaulių banko auditą atlieka UAB “PricewaterhouseCoopers”. Bendrovės adresas: 

J.Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius,  tel.: (8-5) 2392-300, faksas (8-5) 2392-301. Įmonė 
įregistruota 1993-12-29, Nr.: UĮ 93-369,  įmonės kodas 111473315. 

Buvo atliktas Banko ir jo konsoliduotų dukterinių bendrovių 2006 m. gruodžio 31 d.  balanso ir 
su juo susijusių pelno (nuostolių), pinigų srautų bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditas, 
įvertinta, kaip veiklos ataskaitoje pateikta informacija atitinka finansinę atskaitomybę. 
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Auditoriaus nuomone, finansinė atskaitomybė pateikia tikrą ir teisingą Grupės ir Banko 2006 
m. gruodžio 31d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ir pinigų 
srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus Europos 
Sąjungos. 

Auditoriaus išvada pateikiama šio prospekto priede – 2006-12-31 Finansinė atskaitomybė. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

42.Valdymo organų nariai: 

42.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame 
kapitale 

 
Vardas, pavardė 
kadencijos pradžia-pabaiga 

Užimamos pareigos AB Šiaulių 
banke 

Turima 
kapitalo 
dalis, % 

Turima balsų 
dalis, % 

Arvydas Salda  
a.k.35511070011 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos pirmininkas 1,40 1,40 

Sigitas Baguckas  
a.k. 35108250244 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos pirmininko 
pavaduotojas 

0,57 0,57 

Ričardas Valskis  
a.k. 35805100449 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos narys 0,67 0,67 

Kastytis Jonas Vyšniauskas 
a.k. 34111210053 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos narys 1,05 1,05 

Vigintas Butkus 
a.k. 36405230260 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos narys 0,10 0,10 

Vytautas Junevičius 
a.k.36004140014 
2005-11-17 – 2008 m. 

Tarybos narys 0,09 0,09 

Salvatore Candido 
Gim.data 1963-07-27 
2005-11-17 – 2008 m. 

Tarybos narys - - 

Algirdas Butkus  
a.k. 35106260110 
2004 03 29-2008 

Valdybos pirmininkas, 
administracijos vadovas 

0,41 0,41 

Donatas Savickas  
a.k. 36902240658 
2004 03 29-2008 

Valdybos narys, administracijos 
vadovo pavaduotojas, Finansų ir 
kredito tarnybos vadovas 

<0,01 <0,01 

Vita Adomaitytė  
a.k. 47010290815 
2004 06 05-2008 

Valdybos narė, vyriausioji 
buhalterė, Apskaitos ir 
atskaitomybės tarnybos vadovė 

0,02 0,02 

Daiva Kiburienė 
a.k. 46606050114 
2005-08-31 – 2008 m. 

Valdybos narė, 
Verslo ir mažmeninės 
bankininkystės tarnybos vadovė 

<0,01 <0,01 

Jonas Bartkus 
a.k.35811070171 
2005-08-31 -2008 m. 

Valdybos narys, 
Verslo plėtros tarnybos vadovas 

<0,01 <0,01 
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42.2. apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką 
(finansų direktorių) papildomai pateikiami duomenys: 

 
Algirdas Butkus: 
išsilavinimas – aukštasis; 
profesija – ekonomistas; 
darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos jose: 
 
      1)  nuo 1992 m. iki 1999.04 mėn. – UAB prekybos namai “Aiva” direktorius; 

2) nuo 1999.04 mėn. - AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas. 
 
Vita Adomaitytė 
išsilavinimas – aukštasis; 
profesija – ekonomistė; 
darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos jose: 
 

1) 1995 12 mėn. -1997 12 mėn. AB Litimpeks banko Šiaulių filialas, vyr. buhalterė; 
2) 1997 12 mėn.– 2002  06 mėn. AB Šiaulių bankas –buhalterė, skyriaus viršininkė, vyr. 

buhalterės pavaduotoja; 
3) 1998 02 mėn.– 1998 08 mėn.  UAB “Nediva” vyr. buhalterė; 
4) nuo 2002 06 mėn.– AB Šiaulių banko vyr. buhalterė. 

 
 

42.3. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei 
turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 

 
 

Vardas, 
pavardė 

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje 
(įmonės pavadinimas, pareigos) 

Dalyvavimas kitų įmonių kapitale (įmonių 
pavadinimas, akcijų skaičius, procentinė dalis 
kapitale (virš 5 %)  

Arvydas 
Salda 

Šiaulių universiteto tarybos narys 
UAB SLEZVB valdybos 
pirmininkas 
UAB „Klaipėdos LEZ valdymo 
bendrovė“ valdybos narys 
UAB „Pavasaris“ valdybos narys 

UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas”-5,7 
%. 
UAB “Šiaulių banko turto fondas”- 6,8 %, 
UAB SLEZVB – 9,8 %, 
UAB STIV – 16,6 %, 
UAB “Investicinis žemės bankas”-10%, 
UAB “Baltijos akmuo” – 10,0 %. 

Sigitas 
Baguckas 

UAB "Namų statyba" prokūristas  
 
 

UAB “Namų statyba” – 39,0 %, 
UAB  “Šiaulių banko investicijų valdymas”- 
5,78 %, 
UAB „Pamūrė” – 49 %. 

Ričardas 
Valskis 

UAB "Šiaulių vandenys" generalinis 
direktorius  
 

UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas” – 
5,78 %. 
 

Kastytis 
Jonas 
Vyšniauskas 

UAB "Sulinkiai" generalinis 
direktorius  

 

UAB “Sulinkiai” – 8,96 %, 
UAB Šiaulių banko investicijų valdymas- 5,8% 
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Vigintas 
Butkus 

UAB prekybos namai "Aiva" 
direktorius 

UAB „Mintaka“ direktorius 
(antraeilės pareigos)  

AB „Šiaulių komercija“ – 9,82 %, 
UAB,,Aiva“-9,25%, 
UAB „Mintaka“-9,8%, 
UAB ,,Eriadas“-8,5 %. 

Vytautas 
Junevičius 

AB „Alita“ valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius. 
AB „Anykščių vynas“ valdybos 
pirmininkas 

AB “Alita” – 41,9 %, 
UAB Šiaulių banko investicijų valdymas” – 
5,6 %,   UAB ,,Aunuva“  – 50,0 %. 

Salvatore 
Candido 
 

Europos Reponstrukcijos ir plėtros 
banko direktorius Baltijos šalims 

- 

Algirdas 
Butkus 

UAB “Šiaulių banko investicijų 
valdymas” – valdybos pirmininkas 
UAB “Šiaulių banko lizingas” – 
valdybos pirmininkas 
 

UAB prekybos namai “Aiva” -66,35 %, 
UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas” -
5,76 %, UAB “SLEZVB” – 8,3 %, 
AB „Šiaulių komercija” – 29,99 %, 
UAB „Visnorus” – 24,94 %, 
UAB „Mintaka” – 68,08 % 
UAB STIV – 28 %, UAB “Eriadas” -8,5%, 
UAB “Investicinis žemės bankas”-19,99%, 
UAB “Baltijos akmuo” – 19,99 %. 

Donatas 
Savickas 

- - 

Vita 
Adomaitytė 

- - 

Daiva 
Kiburienė 

UAB „Pajūrio Alka“ direktorė. 
 

 

Jonas 
Bartkus 

  

 
 

42.4. duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus 
nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams 

______________ 
 

42.5. duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą 

 
Šie duomenys pateikti 42.1 punkte. 
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43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams: 
 

43.1. informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, 
tantjemų ir  kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius 

vienam asmeniui; 
 

Valdymo organų 
nariai 

Žmonių sk. Atlyginimų/tantjemų 
kitų išmokų iš pelno 
bendros sumos  (Lt) 

Atlyginimų/tantjemų, 
kitų išmokų iš pelno 
vidutiniai dydžiai   (Lt) 

Tarybos nariai 7 280.000 40.000 
Valdybos nariai 5 1.074.869 214.974 
Administracijos 
nariai 

2       717.121 358.561 

 
43.2. Emitento stebėtojų tarybos,  valdybos ir administracijos nariams išmokėtų 

atlyginimų , tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos per ataskaitinį laikotarpį, gautos 
iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 

procentų; 
 
UAB „Šiaulių banko turto fondas“ išmokėjo akcininkams - banko vadovams - 830 tūkst.Lt 

išmokų; UAB „Pajūrio Alka“ išmokėjo direktorei – banko valdybos narei - 5,98 tūkst.Lt 
atlyginimo; UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ – 831.744 Lt išmokų iš pelno. 

 
43.3. per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos 

garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas. 
 

2006 metais valdymo organų nariams suteikta 45 tūkst.Lt paskolų. Negrąžinta suma iš 
ankstesniais metais suteiktų paskolų 2006-12-31 dienai – 1,13 ml.Lt. 

Garantijų ir laidavimų dėl valdymo organų narių prievolių vykdymo per 2006 metus nebuvo 
suteikta.  
 

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 
 

45.1. sandorių rūšys  
 

_________________ 
 

45.2. sandorių sąlygos 
__________________ 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS 
PERSPEKTYVOS 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje 
 

2007-03-29 visuotiniame banko akcininkų susirinkime priimtas sprendimas iš banko lėšų 
padidinti banko įstatinį kapitalą, išleidžiant 15 mln.Lt akcijų emisiją, kurią nemokamai paskirstyti 
akcininkams - po 11 proc. akcijų, nuo susirinkimo dieną turėto akcijų skaičiaus. 

 
46. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

 
2006 metais paskelbti šie esminiai įvykiai: 

2006 01 09 – VP emisijos platinimo pabaigimas; 

2006 01 30 – Preliminarus 2006 m. banko veiklos rezultatas; 

2006 02 08 - Įstatinio kapitalo įregistravimas įmonių rejestre;  

2006 02 22 - visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas; 

2006-03-16 – Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai; 

2006 03 30 – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai; 

2006 04 11 – Preliminarus 2006 m. I-ojo ketvirčio veiklos rezultatas; 

2006 05 12 – Įregistruoti pakeisti įstatai padidinus akcinį kapitalą; 

2006 05 22 – Skolos vertybinių popierių programos bazinio prospekto patvirtinimas ir obligacijų 
emisijos išleidimas; 

2006 05 26 – Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir papildoma informacija apie 
susirinkimą; 

2006 05 30 – valdybos parengti sprendimų projektai 2006-07-04 įvyksiančiam visuotiniam 
akcininkų susirinkimui; 

2006 06 27 – Pateikta paraiška dėl obligacijų emisijos listingavimo; 

2006 07 04 - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai; 

2006 07 12 – Preliminarus 2006 m. I-ojo pusmečio rezultatas; 

2006 08 03 – Išplatinta 200.000 vnt. Obligacijų emisija; 

2006 06 27 – Pateikta paraiška dėl obligacijų emisijos listingavimo; 

2006 10 04 – Pasiūlymas įsigyti akcijų, pasinaudojant pirmumo teise; 

2006 10 11 -  Preliminarus 2006 m. devynių mėnesių veiklos rezultatas; 

2006 10 30 – dėl II-ojo naujos emisijos platinimo etapo; 

2006 11 06 - Preliminarus 2006 m. devynių mėnesių AB Šiaulių banko Grupės veiklos rezultatas 

2006 11 24 – Nuspręsta pateikti paraišką dėl įtraukimo į Oficialųjį sąrašą; 

2006 11 24 – Baigta platinti 15 mln. Lt akcijų emisija; 

2006 12 07 – Kreditinė linija savivaldybių infrastruktūros prajektams; 

2006 12 11 – AB Šiaulių banko pristatymas; 

2006 12 19 – Įregistruoti pakeisti įstatai padidinus įstatinį kapitalą. 
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Apie šiuos esminius įvykius banko akcininkai informuoti pranešimais dienraščiuose “Lietuvos 
rytas” ir “Šiaulių kraštas”, abanko interneto svetainėje adresu www.sb.lt, taip pat pateikti 
pranešimai Vertybinių popierių komisijai ir AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“. 

 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius 
(ūkinius) metus 

 

Bankas ir toliau orientuosis į esamus klientus, didins vartojimo apimtis ir paslaugų bei 
finansinių instrumentų skaičių, bus stiprinama kapitalo bazė, rinkai siūlomi nauji produktai, 
intensyvinamas bendradarbiavimas su užsienio bankais, siekiant plėsti resursų pritraukimo 
šaltinius.  
 
 

 

 

 

 
Administracijos vadovo pavaduotojas   Donatas Savickas 

 
 
 
 

Vyr.buhalterė       Vita Adomaitytė 

 

 

AV 


