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Akcentai

� AB bankas SNORAS yra 4-as didžiausias 
bankas Lietuvoje pagal kapitalą

� Bankas turi plačiausią Lietuvoje klientų
aptarnavimo tinklą ir ilgalaikę darbo su 
individualiais klientais bei smulkaus ir 
vidutinio verslo segmentu patirtį

� Orientacija į inovacijų kūrimą ir diegimą
banko valdymo bei produktų pasiūlos 
procese

� Kontroliuoja 76.03% Latvijos banko Latvijas 
Krajbanka

18.4%17.8%4.4%ROAE

50.0%64.3%87.8%Paskolos / I nd÷liai

10.26%11.72%10.13%
Kapitalo pakankamumo 
rodiklis

1.2%1.4%0.38%ROAA

-26.2%31.9%13.3%Augimo tempas, % y-o-y

-16.8%70.7%29.3%Augimo tempas, % y-o-y

€ 19.3€ 25.5€ 28.9
Grynosios pal ūkanų
pajamos

40.3%32.1%18.4%Augimo tempas, % y-o-y

€ 522€ 690€ 817Gyventoj ų ind÷liai

€ 450€ 767€ 992Paskolos

200620072008milijonai EUR

Finansiniai rodikliai

Šaltinis: AB bankas SNORAS, duomenys audituoti, nekonsoliduoti 

AB bankas SNORAS trumpai
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Pad÷tis rinkoje

Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija, 2009 m. kovo 31 d., duomenys nekonsoliduoti

Turtas (milijonais EUR)

1.6041.817

7.515

5.695

3.699
2.323

Ind÷liai (milijonais EUR)

Kapitalas (milijonais EUR) Pad÷tis rinkoje

1.0661.159

2.985
3.222

886
537

57

300

245

171
119

6.3% nuo Lietuvos bank ų turimo turto 10.5% nuo bankuose laikom ų ind÷lių

11.6% nuo Lietuvos bankin ÷s rinkos turimo kapitalo

KapitalasInd÷liai Mok÷jimo 
kortel ÷s

TOP 3 TOP 4 TOP 3

TOP 1

Tinklas
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Kiti
7,71%

Raimondas 
Baranauskas

25.01% Vladimir 
Antonov
67,28%

LATVIJAS
KRAJBANKA

AS

SNORO
LIZINGAS

UAB

SNORO
INVESTICIJU
VALDYMAS

UAB

SNORO
TURTO

VALDYMAS
UAB

SNORAS
ASSET

MANAGEMENT
UAB

VILNIAUS
KAPITALO
VYSTYMO

PROJEKTAI
UAB

100%76.03% 100% 100% 87.24% 60%

Komercinis 
bankas 
Latvijoje

Mažmenin ÷
lizingo 
bendrov ÷

Nekilnoja-
mo turto 
valdymas

Rizikos 
kapitalo 
įmon÷

Fondų
valdymas

Nekilnojamo 
turto projek-
tų vystymas

SNORO
VALDA

UAB

Nekilnojamo 
turto admi-
nistravimas

100%

SNORAS Grup ÷: akcinink ų bei grup ÷s strukt ūra

BANKAS SNORAS AB

Šaltinis: AB bankas SNORAS
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Banko tinklas Lietuvoje
� Bankas SNORAS valdo didžiausią tinklą

Lietuvoje
� 2009-03-31 tinklą sudar÷ 11 filialų, 12 filialų

skyrių ir 231 minbankas, 336 bankomatai.
� Banko paslaugomis naudojasi daugiau kaip 

1 milijonas gyventojų

Tinklo Lietuvoje augimas

230228
197

285
328 336

2006 2007 2008

Minibankai* Bankomatai

Snoras

32,3%

Swedbank

15,4%

SEB

9,9%

DnB 

NORD

10,8%

kiti

31,7%

Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija, 2008 m. gruodžio 31 d., duomenys nekonsoliduoti

* - banko informacija
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� Dukterinis bankas 
Latvijoje Latvijas 
Krajbanka

� Atstovybių užsienio 
šalyse tinklą sudaro 
atstovyb÷s Prahoje, 
Briuselyje, Rygoje, 
Minske bei Kijeve

� Filialas Taline

Tarptautin ÷ pl÷tra
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Minibank ų koncepcija
� Pagrindinis klientų aptarnavimo būdas

� Koncepcija sukurta ir s÷kmingai įgyvendinama 
nuo 1996 metų

� Kiekviename minibanke dirba vienas arba du 
klientus aptarnaujantys darbuotojai

� Prieinamos visos banko teikiamos paslaugos

� Kiekviename minibanke veikiantis bankomatas 
prieinamas 24 valandas per parą. 

� Dukterinių įmonių paslaugų pardavimas

� Kiekvienas minibankas prijungtas prie 
centrin÷s SNORO kompiuterin÷s sistemos

� Pigiausias būdas valdyti klientų aptarnavimo 
padalinį

� Platus pri÷jimas prie individualių ir smulkaus ir 
vidutinio verslo klientų
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Pagrindiniai rodikliai
Ind÷liai (t ūkst. EUR)

1.220

1.666 1.649

0

500

1.000

1.500

2006 2007 2008

Turtas (t ūkst. EUR)

� Gyventojų terminuotųjų ind÷lių portfelis 2008 
metais augo 18,4 proc. - net tris kartus sparčiau 
nei rinka (6,3 proc.) 

� Paskolų verslo klientams portfelis augo 35 proc. 
arba dvigubai sparčiau nei rinka (17,5 proc.)

� Per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 20,2 mln.Lt 
neaudituoto pelno: 20 proc. daugiau nei tuo pačiu 
laikotarpiu 2008 m (16,9 mln. Lt.)

Paskolos klientams, gryn ąja verte (t ūkst. EUR)

Šaltinis: AB bankas SNORAS, duomenys audituoti, nekonsoliduoti

522

690
817

313

508
378

0

300

600

900

2006 2007 2008

Gyventoj ų Organizacij ų

287255
148

302

513

705

0

200

400

600

800

2006 2007 2008
Gyventojams Organizacijoms
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Mažmenin ÷ bankininkyst ÷ – kortel ÷s
� 2007 m. birželio m÷n. bankas tapo strateginiu 

tarptautin÷s mok÷jimų kompanijos MasterCard 
Europe partneriu Lietuvoje 

� 2008 m. AB bankas SNORAS buvo trečias 
Lietuvoje pagal išleistų mok÷jimo kortelių skaičių, 
užimant 16 proc. rinkos dalį

� Per šių metų I ketvirtį apyvarta kortel÷se išaugo 18 
proc., palyginus su 2008 m. I ketvirčiu

618

823

1.260

1.545

699718731
560

2005 2006 2007 2008

Korteli ų skai čius (t ūkst.)
Apyvarta kortel ÷se (mln. EUR)

Korteli ų bei jų apyvart ų dinamika

Šaltinis: AB bankas SNORAS, duomenys nekonsoliduoti
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Finansiniai rodikliai

8.69%8.77%7.15%Savinink ų nuosavyb ÷s gr ąža (Equity/Assets)

68.65%58.60%58.89%Sąnaudų/pajamų santykio rodiklis 

4.39%17.81%18.42%Kapitalo gr ąža (ROE)

28.925.519.3Grynosios pal ūkanų pajamos

20.618.317.7Grynosios paslaug ų ir komisini ų pajamos

60.753.243.4Kitos pajamos

7.924.717.9Pelnas prieš pelno mokest į

6.420.715.0Grynasis pelnas

Pagrindiniai Išvestiniai rodikliai

2.57%2.54%2.22%Grynasis pal ūkaninis pelningumas

0.38%1.44%1.19%Vidutinio turto gr ąža (ROA)

14314687Nuosavo kapitalo iš viso

1,520

1,192

1,666

767

116

2007

1,133

900

1,220

450

116

2006

1,506Viso įsipareigojim ų

1,649Turtas

1,130Ind÷liai

992Paskolos klientams

130Grynieji pinigai ir pinigai centriniame banke

2008 (Milijonai EUR)

Šaltinis: AB bankas SNORAS, duomenys audituoti, nekonsoliduoti
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Baltijos 
šalys
3%

Austrija
4%

Danija
7%

Jungtin ÷ 
Karalyst ÷

58%

Kiti
9%

Vokietija
7%

Šveicarija
12%

AB bankas SNORAS Euroobligacij ų emisija

� 2007 m. geguž÷s 10 dieną AB bankas 
SNORAS s÷kmingai išplatino euroobligacijų
emisiją. Šio platinimo metu buvo pritraukta 
175 milijonai eurų

� Už euroobligacijas mokamos 7 proc. metin÷s 
palūkanos 

Investuotoj ų geografinis pasiskirstymas 

po išplatinimo

7.00 %Metin÷s palūkanos 
(angl. coupon)

2010-05-21Išpirkimo data

€ 175 MMPradin ÷ emisijos vert ÷, EUR

AB Bankas SORAS Euroobligacijos

Šaltinis: AB bankas SNORAS
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Invaldos finansin ÷s grup ÷s įsigijimas
� Bankas SNORAS pirmaujantis mažmeninis bankas 

� „Finasta“ grup÷ – stipriausias rinkoje privačios bankininkyst÷s ir investicijų valdymo pozicijas 
turinti grup÷

� Įsigijimas pagrįstas banko SNORAS grup÷s planais aktyviai dalyvauti ir investicin÷s 
bankininkyst÷s bei turto valdymo rinkoje, pl÷sti šį veiklos segmentą užsienio valstyb÷se

Sinergijos
� Įsigijus „Finasta” grupę bankas SNORAS savo klientams gal÷s pasiūlyti aukščiausios 

kvalifikacijos „Finasta” specialistų teikiamas įmonių finansų, investicijų, turto bei gerov÷s 
valdymo paslaugas

� Sandorio d÷ka „Finasta” įgyja galimybę teikti paslaugas ir platinti produktus per didžiausią
šalyje banko klientų aptarnavimo tinklą bei pasiūlyti savo klientams naujų produktų (pvz. 
mok÷jimo kortel÷s)

� Šios sinergijos d÷ka banko SNORAS grupei atsiveria galimyb÷s didinti valdomą turtą ir klientų
skaičių tiek mažmenin÷s, tiek investicin÷s bankininkyst÷s srityse Lietuvoje ir užsienyje 
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SNORO INVESTICIJŲ
VALDYMAS

Invalda Asset 
Management 

Latvia

UAB “Invalda 
turto valdymas”

Turto valdymo segmentas

AB bankas “Finasta”

AB “Finasta 
įmoni ų finansai”

AB FM Į ”Finasta”

Banko segmentas

100%

100% 100%

Planuojama “Finasta” grup ÷s strukt ūra

� Planuojama, kad po sandorio „Finasta” grup÷s struktūra liks nepakitus, visos įmon÷s veiks 
nepriklausomai, kaip ir iki šiol

� „Finasta” grup÷s pagrindu SNORO grup÷ formuos stipriausią šalyje investicinių paslaugų
padalinį

AB bankas SNORAS
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Investiciniai fondai

� ITV ir IAML valdo 13 investicinių fondų
� Bendras abiejų bendrovių valdomas turtas fonduose siek÷ 26 mln. EUR
� ITV yra didžiausias investicinių fondų valdytojas pagal klientų skaičių fonduose – užima 60 

proc. rinkos
� ITV yra antras pagal dydį fondų valdytojas pagal valdomą turtą - užima 21 proc. investicinių

fondų rinkos
� Dauguma bendrov÷s valdomų fondų yra lyderiai pagal dalyvių skaičių

10861209

22332341

3116

4179

6435
6784

9624

DnBNord
Stock Fund of

Funds

Invalda Bond
Fund

SEB Stock
Fund of
Funds

Invalda
Infrastructure

Fund

SEB World
Market Fund

of Funds

Invalda
Russian Fund

SEB NVS
fund

Invalda CEE
Fund

Invalda New
Europe Fund

Šaltinis: VPK duomenys, 2008 m. gruodžio 31 d.

Investicini ų fond ų dydis pagal klient ų skai čių
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Kitos veiklos
Portfeli ų valdymas
� ITV patik÷jimo pagrindais valdo 80 

individualių investicinių portfelių, 
tame tarpe – 2 institucinių klientų
portfelius

� Portfelių valdomas turtas siekia 6,8 
mln. EUR 

� ITV yra antra pagal valdomą turtą
portfelių valdytoja Lietuvoje – užima 
26 proc. rinkos

Bankin ÷ veikla
� „Finasta” turi daugiau nei 14 tūkst. klientų, 2 tūkstančiai jų yra pasiturintys, ypač

aktyviai investuojantys klientai, kuriems teikiamos individualios investicijų valdymo 
paslaugos 

� Didelį turtą valdantiems klientams bankas teikia gerov÷s valdymo paslaugą (angl. 
Wealth management)

� „Finasta” yra trečia pagal apyvartą NASDAQ OMX Baltic – užima 7 proc. rinkos 

Šaltinis: VPK duomenys, 2008 m. gruodžio 31 d.

NASDAQ OMX Vilnius 2008 akcij ų apyvarta
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Pensij ų fondai
� Invalda Asset Management Latvia:

� valdo du II pakopos pensijų fondus LV, juose pensiją kaupią daugiau nei 10 tūkst. klientų
� Valdomas pensijų fondų turtas pra÷jusių metų pabaigoje siek÷ 4,3 mln. EUR

� Pagal valdomą turtą ir klientų skaičių “Invalda turto valdymas” užima ketvirtą vietą tarp II 
pakopos ir trečią tarp III pakopos pensijų fondų valdytojų Lietuvoje

Šaltinis: VPK duomenys, 2008 m. gruodžio 31 d.
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Pensij ų fondai (ITV)

� Invalda Turto Valdymas 
(ITV): valdo 6 antrosios 
pakopos ir 2 trečiosios 
pakopos pensijų fondus

� Bendrov÷s antrosios 
pakopos fonduose pensiją
kaupia daugiau nei 46 
tūkstančiai klientų

Šaltinis: VPK duomenys, 2008 m. gruodžio 31 d.




