
 
  
 
 

Šiaulių banko grupės rezultatai: grynasis pelnas augo 2 kartus,  paskolų portfelis viršijo milijardą eurų 
 

 Banko grupė uždirbo 37,0 mln. eurų, bankas – 38,4 mln. eurų grynojo pelno 

 Paskolų ir finansinės nuomos portfelis peržengė 1 mlrd. eurų ribą 
 Su Europos investiciniu fondu pasirašytas garantijų susitarimas SVV finansavimui 

Per devynis šių metų mėnesius ketvirtas pagal dydį tarp Lietuvoje veikiančių bankų Šiaulių bankas bei jo rezultatai 
reikšmingai augo. Šiaulių banko grupė uždirbo 37,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – tai 2,1 karto daugiau nei 
atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, kuomet uždirbta 17,2 mln. eurų. Šiaulių banko devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 
38,4 mln. eurų. Pernai per tą patį laikotarpį bankas uždirbo 16,6 mln. eurų. 

Kartu su didėjančiomis veiklos pajamomis augo ir Šiaulių banko grupės pelningumo rodikliai – trečiojo kertvirčio 
pabaigoje turto grąžos rodiklis siekė 2,8 proc., o kapitalo grąžos rodiklis 31,4 proc.   

„Per tris šių metų ketvirčius pasiekėme reikšmingų rezultatų ir tikimės sėkmingai užbaigti 2016 metus, pasiekiant 
rekordinę kapitalo grąžą. Vieną rekordą pasiekėme jau dabar – Šiaulių banko grupės paskolų bei finansinės nuomos 
portfelis perkopė 1 mlrd. eurų ribą“, – rezultatus apibendrino Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius. 

Paskolų ir finansinės nuomos portfelio augimą  lėmė teigiami gyventojų ir verslo subjektų lūkesčiai, didėjančios 
investicijos ir vartojimas bei žemų palūkanų aplinka. Nuo metų pradžios pasirašyta 385 mln. eurų vertės naujų 
kreditavimo sutarčių, portfelis per devynis mėnesius išaugo 115 mln. eurų arba 13 proc.  

Pasak Šiaulių banko vadovo V. Siniaus, prioritetinėmis kreditavimo sritimis ir toliau išlieka smulkiojo ir vidutinio verslo 
(SVV) kreditavimas, vartojimo finansavimas bei daugiabučių namų modernizavimo programa, kurioje Šiaulių bankas 
užima daugiau kaip 60 proc. rinkos. 

 

Siekiant išplėsti Lietuvoje veikiančių novatoriškų SVV įmonių galimybes gauti finansavimą, rugsėjo mėnesį Europos 
investicinis fondas ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų susitarimą, kuris suteiks Šiaulių bankui galimybę finansuoti SVV bei 
vidutinės kapitalizacijos įmones, ateinančius dvejus metus taikant joms mažesnes palūkanų normas. Tikimasi, jog šia ES 
parama turėtų pasinaudoti maždaug 450 įmonių, o Šiaulių bankas sukurtų 50 mln. eurų vertės paskolų ir finansinės 
nuomos portfelį. 

Šiaulių banko grupės indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 3 proc. ir rugsėjo pabaigoje siekė beveik 1,48 mlrd. eurų. 
Rinkoje augant alternatyvių taupymo produktų poreikiui, Šiaulių bankas pasiūlė struktūrinę finansinę priemonę – 
terminuotąjį indėlį, kurio palūkanos susietos su naftos kompanijų akcijų kainos kitimu. Mėnesį platintas naujasis banko 
produktas sulaukė didelio klientų susidomėjimo – per mėnesį šį indėlį padėjo 1600 klientų, tad panašių produktų bankas 
planuoja pasiūlyti ir ateityje. 

Grynosios palūkanų pajamos per devynis šių metų mėnesius išaugo 40 proc. ir viršijo 47 mln. eurų. Grupės grynųjų 
paslaugų ir komisinių pajamų pokytis per devynis šių metų mėnesius taip pat buvo reikšmingas - uždirbta 6,5 mln. eurų, 
arba 16 proc. daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. 

Per devynis šių metų mėnesius pelnas iš valiutos prekybos išaugo 11 proc. ir viršijo 2,8 mln. eurų  - tokiam augimui įtakos 
turėjo pasiūlyti nauji valiutos prekybos produktai bei išaugęs klientų aktyvumas.  Reikšmingos įtakos rezultatams taip 
pat turėjo pelnas iš vertybinių popierių prekybos. Suformuotas saugus investicinių vertybinių popierių portfelis 
generuoja ne tik stabilias palūkanų pajamas - per tris šių metų ketvirčius banko grupė iš vertybinių popierių prekybos 
uždirbo 6,3 mln. eurų, iš kurių 3,5 mln. eurų sudarė vienkartinių sandorių pelnas. 


