
 
 

 

 

Šiaulių banko grupės pirmojo pusmečio rezultatai 

 

Per šešis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 27,8 mln. eurų grynojo pelno. 

„Pirmasis šių metų pusmetis Šiaulių banko grupei buvo sėkmingas – pasiekti rekordiniai pusmečio 
grynojo pelno ir tipinės veiklos rodikliai. Tvarus ir stabiliai didėjantis tipinės veiklos pelnas, kuris per metus 
išaugo 23 proc., leidžia tikėtis sėkmingos rezultatų dinamikos ir ateityje", - komentavo Šiaulių banko 
administracijos vadovas Vytautas Sinius. 

 

Paskolų portfelis auga 

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis per 12 mėnesių išaugo 16 proc. ir birželio mėn. 
pabaigoje viršijo 1,5 mlrd. eurų. Vien per antrąjį šių metų ketvirtį portfelis padidėjo 7 proc. Nuo šių metų 
pradžios pasirašyta 0,4 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, iš kurių 60 proc. sudarė paskolos 
verslo finansavimui – pagrindinei banko strateginei krypčiai. Pertvarkius bei suefektyvinus procesus, 
sparčiai augo kitos prioritetinės banko krypties - vartojamojo finansavimo paskolų portfelis. Antrojo šių 
metų ketvirčio pradžioje bankas ėmėsi aktyvių veiksmų būsto rinkos segmente – atnaujinus šių paskolų 
išdavimo procesus bei pateikus klientams patrauklesnes produkto sąlygas, per ketvirtį užfiksuotas 20 
proc. būsto paskolų portfelio augimas. Pradiniai pasiekti rezultatai artimiausioje ateityje leidžia tikėtis 
banko pozicijų stiprėjimo šiame rinkos segmente.  
 
Aukštas veiklos efektyvumas 

Banko grupė per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 
34 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų – tai 15 
proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą 
laikotarpį. Grynoji palūkanų marža išlieka stabili. 
Dėka subalansuotos bankinių paslaugų struktūros 
bei keleto vienkartinių veiksnių įtakos, grynosios 
paslaugų ir komisinių pajamos per pusmetį išaugo 
iki 8,3 mln. eurų. Ne tik klientų aktyvumas, bet ir 
rinkų svyravimai nulėmė didesnį pelną iš prekybos 
užsienio valiuta ir vertybiniais popieriais - per 
šešis šių metų mėnesius pelnas išaugo beveik 
dukart. 

 

Banko grupės veiklos sąnaudos, išskyrus susijusias su draudimo veikla, per metus išaugo 12 proc. ir 
siekė 18,8 mln. eurų. Pajamoms augant sparčiau nei išlaidoms, Šiaulių banko grupė išlaikė aukštą 
veiklos efektyvumą – tipinės veiklos išlaidų ir pajamų santykis birželio mėn. pabaigoje sudarė 43 proc. 
Nuosavo kapitalo grąža viršijo 20 proc. 

Paskoloms bei kitam turtui banko grupė per pirmąjį pusmetį apskaitė 1,2 mln. eurų vertės sumažėjimo 
nuostolių.  

Už 2019 metų pirmąjį pusmetį Šiaulių banko grupė į valstybės biudžetą sumokėjo 10,4 mln. eurų 
mokesčių. 
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Investuotojų bei klientų pasitikėjimas Šiaulių banku auga  

Nuoseklus kapitalizacijos stiprinimas ir tvarus pelningumo gerėjimas, kurį palaiko skolinimo augimas ir 
geros maržos, buvo įvertinti tarptautinės reitingų agentūros „Moody‘s Investors Service“, kuri gegužės 
16 d. Šiaulių bankui pagerino ilgalaikio skolinimo reitingą nuo Baa3 iki Baa2, o reitingų perspektyvą 
įvardino stabilia. 

Šis Moody‘s įvertinimas yra ne tik teigiama žinia klientams bei investuotojams, bet ir patikimumo 
patvirtinimas pritraukiant resursus tarptautinėje rinkoje. Naudodamasis virtualia finansinių paslaugų 
platforma „Raisin“, Šiaulių bankas Vokietijos rinkoje per antrąjį šių metų ketvirtį sudarė ilgalaikių 
terminuotųjų indėlių sutarčių už 7 mln. eurų. Banko grupės indėliai per pirmąjį šių metų pusmetį padidėjo 
7 proc., o per paskutinius dvylika mėnesių - 10 proc. ir 2019 m. birželio pabaigoje siekė beveik 2 mlrd. 
eurų. 

Tvarūs Šiaulių banko veiklos rezultatai bei pagerintas ilgalaikio skolinimo reitingas didino banko akcijų 
kainą ir prekybos apyvartas Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje. Nuo metų pradžios akcijos kaina 
išaugo 25 proc. ir viršijo 50 centų ribą, o pagal apyvartą Šiaulių banko akcijos pirmauja aktyviausiai 
prekiaujamų akcijų sąraše.
__________________________________________________________________________________ 

 
Apie Šiaulių banką  
1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas,  stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, 
ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 62-
iuose klientų aptarnavimo padaliniuose 37 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį 
prekybos sąrašą. Pagal 2018 m. „DIVE Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, Šiaulių bankas yra pirmas Lietuvoje pagal 
klientų aptarnavimo kokybę. 

 

Daugiau informacijos:  

Monika Rožytė, komunikacijos specialistė, monika.rozyte@sb.lt, tel. (8 5) 210 3369 

 


