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I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas met� prospektas-ataskaita 
Prospektas- ataskaita parengta už 2003 metus. 

2.Pagrindiniai duomenys apie emitent� 
Emitento pavadinimas - Akcin� bendrov� Šiauli� bankas. 
�statinis kapitalas – 48 343 940 Lt. 
Buvein�s adresas - Tilž�s 149, 5400 Šiauliai. 

Telefonai : (8-41) 522117,595602 . 
Faksas : (8-41) 430774. 
E-paštas: info@sb.lt. 

Teisin�-organizacin� forma – akcin� bendrov�, juridinis asmuo. 
AB Šiauli� bankas �registruotas Lietuvos banke 1992 m. vasario 4 d. 
Statuto pakeitimai �registruoti Valstyb�s �mon�je Registr� centras 2003 11 26 
Banko rejestro kodas – 1202525. 

 
3.Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis 

 
AB Šiauli� banko pagrindin� veiklos r	šis – komercini� bank� veikla (veiklos r	šies kodas 

65.12.10). 
Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos �statymais, teisiniais aktais ir statutu, atlieka šias 

operacijas: 
-priima ind�lius ir kitas gr
žintinas l�šas � klientams atidarytas s
skaitas ir jas tvarko; 
-duoda ir ima paskolas; 
-išduoda piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo �sipareigojimus; 
-išleidžia ir atlieka operacijas su mokamaisiais dokumentais (�ekiais, akredityvais, vekseliais ir 

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

vertyb�ms ir dokumentams saugoti; 
-teikia paslaugas ir konsultacijas bank� veiklos, finans� ir klient� investicij� tvarkymo 

klausimais; 
-išleidžia ir tvarko kreditines pinigines priemones; 
-atlieka kitas kredito institucijos veiklos pob	d� atitinkan�ias Lietuvos banko teis�s aktuose 

nustatytas operacijas.  
 

4.Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, 
kuriais naudojantis ji buvo parengta, visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas 

Su prospektu-ataskaita galima susipažinti: 
AB Šiauli� banko Finans� maklerio skyriuje ( 214 kab.), Tilž�s 149, 5400 Šiauliuose, tel. 

595652, 595653. Darbo laikas: 7.30-11.30, 12.30-16.30. 
Visuomen�s informavimo priemon�s, kuriose bankas skelbia pranešimus - dienraš�iai  “Verslo 

žinios“,  “Lietuvos rytas”, “Šiauli� naujienos” ir “Šiauli� kraštas”. 
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5.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij�: 
5.1. emitento valdymo organ� nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas 

 
AB Šiauli� banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus, tel. 8 41 522117, faksas 8 41 430774.  
AB Šiauli�  banko vyr. buhalter� Vita Adomaityt�, tel.8 41 595606 faksas 8 41 430774.  
AB Šiauli� banko FMS viršininkas Pranas Gedgaudas, tel. 8 41 595653, faksas 8 41 595654.  
AB Šiauli� banko ekonomist� Jolanta Bi�iušien�, tel. 8 41 595652, faksas 8 41 595654.  

 
5.2. konsultantai 

________________ 
 

6. Už ataskaitos parengim� atsaking� emitento valdymo organ� nari�, darbuotoj� ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultant� patvirtinimas 

 
Asmenys, atsakingi už prospekto rengim
, j� pasirašydami patvirtina, kad pateikta informacija 

atitinka tikrov� ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti esmin�s �takos investitori� sprendimams pirkti 
ar parduoti emitento vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� rinkos kainai bei j� vertinimui. 

 
 
Valdybos pirmininkas Algirdas Butkus 
 
Vyr.buhalter� Vita Adomaityt� 
 
FMS viršininkas Pranas Gedgaudas 
 
Ekonomist� Jolanta Bi�iušien� 
 
2004-04-13 
Šiauliai 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� KAPITAL� IR IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS  

7.Emitento �statinis kapitalas:  
 

7.1. �moni� rejestre �registruotas �statinis kapitalas 
 

Banko akcin� kapital
, �registruot
  Valstyb�s �mon�je Registr� centras 2003 m. lapkri�io 26 d., 
sudaro 48 343 940 paprast�j� vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali vert� yra 1 Lt. Bendra 
išleist� akcij� nominali vert� yra 48 343 940 Lt. Visos akcijos yra apmok�tos. 

 
7.2. informacija apie numatom� �statinio kapitalo didinim� konvertuojant ar kei	iant � akcijas 

išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius: 
_______________ 

 

7.2.1. konvertuojam� ar kei	iam� � akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri�, 
suteikian	i� teis
 pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skai	ius, pagrindin�s 

charakteristikos, pakeitimo � akcijas terminas(-ai) ir s�lygos; 
_________________ 

 
7.2.2. numatomo �statinio kapitalo didinimo d�l konvertuojam�, kei	iam� � akcijas ar 
suteikian	i� teis
 pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� 

konvertavimo, pakeitimo ar teis�s realizavimo dydis ir numatoma �statinio kapitalo didinimo 
data (datos); 

________________ 
 

7.2.3. numatomi �statinio kapitalo strukt�ros poky	iai po konvertuojam�, kei	iam� � akcijas 
ar suteikian	i� teis
 pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� 

konvertavimo, pakeitimo ar teis�s realizavimo; 
_________________ 

 
7.2.4. nauj� akcij�, kai �statinis kapitalas didinamas kei	iant skolos ar išvestinius vertybinius 

popierius arba realizuojant teis
, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar 
išvestini� vertybini� popieri� savinink� kategorijos, kurioms bus sudarytos s�lygos pasirašyti 

akcijas pirmumo teise. 
____________________ 

 
 

8. Akcininkai  
 
 

Bendras akcinink� skai�ius 2003 m. gruodžio 31 d.– 817.  
Eilinio (ataskaitinio) akcinink� susirinkimo  dien
 (2004-03-29) daugiau kaip po 5 proc. banko 
akcinio kapitalo tur�jo šie banko akcininkai: 
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Eil. 
Nr. 

Vardas, pavard� 
(pavadinimas), adresas,   
asmens kodas (rej. kodas)  

Nuosavyb�s 
teise 

priklausan�i� 
akcij� skai�ius 

Kartu veikiantiems 
asmenims 

priklausan�i� akcij� 
skai�ius 

Akcinio 
kapitalo 
dalis, % 

Bals� 
dalis, % 

1. UAB prekybos namai 
“Aiva”,Vilniaus 167, 
Šiauliai 
rej. kodas 4403119 

4 491 278 - 9,29 9,29 
 

2. UAB “Mintaka” 
Vilniaus 167, Šiauliai 
rej. kodas 4472591 

4 425 646 - 9,15 9,15 

3.  Skandinaviska Enskilda 
Banken, Sergels Torg 2, 
10640 Stockholm 
rej.kodas 50203290810 

4 103 024 
 

- 8,49 8,49 

4. Gintaras Kateiva 
Gineitiški� km, Zuj	n� 
apyl., Vilniaus raj.  

3 909 707 - 8,09 8,09 

Akcinink�, veikian�i� kartu su kitais asmenimis ir turin�i� daugiau kaip 5 % bals� n�ra. 

9.Akcij�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s charakteristikos 

  � vieš
j
 apyvart
 išleista 48 343 940 paprast�j� vardini� 1 lit� nominalios vert�s akcij�. Akcij� 
bendra nominali vert� 48 343 940 lit�. Visos akcijos išleistos � vieš
j
 apyvart
 bankui formuojant ir 
didinant akcin� kapital
. Visas akcij� emisijas platino pats bankas, akcijos platintos viešai. 

10.Duomenys apie neviešajai apyvartai �registruotas ir išplatintas akcijas 
________________ 

11.Informacija apie akcij� pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus  
_________________ 

12.Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, 
pagrindin�s charakteristikos 

_______________ 

13.Duomenys apie neviešajai apyvartai �registruotus ir išplatintus skolos vertybinius 
popierius  

__________________ 

14.Vertybiniai popieriai, nepažymintys  dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� 
apyvart� reglamentuoja Vertybini� popieri� viešosios apyvartos �statymas, išskyrus 

skolos vertybinius popierius  
____________________ 
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III.DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST� VERTYBINI� POPIERI� 
ANTRIN� APYVART� 

15.Vertybiniai popieriai, �traukti � birž� prekybos s�rašus  
Banko išleistos paprastosios vardin�s 1 lito nominalios vert�s akcijos yra Nacionalin�s vertybini� 

popieri� biržos Einamajame s
raše. Akcij� skai�ius – 43 343 940 vnt., bendra nominali vert� –     
43 343 940 lit�. 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 
16.1. prekyba Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje: 

16.1.1. centrin�je rinkoje kotiruojam� ir joje parduot� vertybini� popieri�  
paskutini� 8 ketvir	i� (kiekvieno) didžiausia ir mažiausia kaina bei didžiausia ir 

mažiausia prekybos sesijos apyvarta (Lt) ir paskutin�s ataskaitinio laikotarpio biržos 
prekybos sesijos kaina ir apyvarta (Lt), taip pat bendra paskutini� 8 ketvir	i� 

(kiekvieno ) apyvarta (vnt. ir Lt) pagal vertybini� popieri� r�šis ir klases 
 

Ketvirtis Didžiausia 
kaina, Lt 

Mažiausia 
kaina, Lt  

Didžiausia 
apyvarta, Lt 

Mažiausia 
apyvarta, Lt 

Paskutin�s 
sesijos 

kaina, Lt 

Paskutin�s 
sesijos 

apyvarta, 
Lt 

Bendra 
apyvarta, vnt.

Bendra 
apyvarta, Lt 

2002 m. I ketv. 50,00 40,50 17 145 0 47,50 0 711 32 117 

2002 m. II ketv. 48,00 44,00 38 400 0 47,50 95 1935 90 492 

2002 m. III ketv. 47,50 45,00 17 145 0 47,50 95 463 21 004 

2002 m.IV ketv. 50,00 44,50 100 035 0 47,50 0 3471 163 000 

2003 m. I ketv. 49,00 45,00 39 960 0 49,00 49 899 40 489 

2003 m. II ketv. 49,00 1,00 51 385 0 1,07 537 48 348 52 464 

2003 m. III ketv. 1,19 0,81 392 550 0 1,03 20 730 1 806 786 1 914 261 

2003 m.IV ketv. 1,28 1,03 112  016 0 1,10 40 451 869 142 964 604 

 
16.1.2.  tiesioginiais sandoriais parduot� vertybini�  popieri� paskutini�  8  ketvir	i�  

(kiekvieno) vidutin� kaina ir bendra paskutini�  8 ketvir	i� (kiekvieno) apyvarta (vnt. 
ir Lt) pagal vertybini� popieri� r�šis ir klases; 

 

Ketvirtis Vidutin� kaina, 
Lt 

Bendra 
apyvarta, vnt. 

Bendra apyvarta, 
Lt 

2002 m. I ketv. 47,33 41 301 1 954 866,00 
2002 m. II ketv. 47,54 7 464 354 857,00 
2002 m. III ketv 51,47 17 672 910 564,00 
2002 m. IV ketv 60,19 299337 18 017 427,00 
2003 m. I ketv. 53,90 125 878 6 784 551,00 
2003 m. II ketv. 1,23 1 233 277 1 515 851,00 
2003 m. III ketv. 0,96 10 939 980 10 509 211,00 
2003 m. IV ketv. 1,11 3 400 177 3 790 146,00 

 
 



Akcin�s bendrov�s Šiauli� banko 2003 met�  prospektas - ataskaita 

 7

16.2. prekyba kitose biržose; 
_____________ 

16.3. prekyba kitose organizuotose rinkose 
_____________ 

17.Vertybini� popieri� kapitalizacija 
 

Data Kapitalizacija  Lt 

2003 03 31 37 260 580 

2003 06 30 46 378 16 

2003 09 30 44 644 258 

2003 12 31 53 178 334 

 

18.Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib� 
 

Nuo 1998 m. balandžio 8 d., kada �sigaliojo tuometinio Vertybini� popieri� viešosios apyvartos 
�statymo pataisos, banko akcij� pirkimo-pardavimo sandoriai sudaromi tik vertybini� popieri� 
biržoje. Ne biržoje �forminami tik akcij� nuosavyb�s pasikeitimai pagal paveld�jim
, main� sutartis 
ir pan. 

Paskutini� 8 ketvir�i� banko užbiržini� sandori� akcij� kaina ir apyvarta  pateikiama lentel�je:  

Ketvirtis Didžiausia kaina (Lt) Mažiausia kaina (Lt) Apyvarta (vnt.) 

2002 m.I ketv. 50,00 50,00 10 

2002 m. II ketv. 47,50 47,50 6930 

2002 m.III ketv. 50,00 50,00 14 

2002 m. IV ketv. 50,00 50,00 3 

2003 m. I ketv. - - - 

2003 m. II ketv. - - - 

2003 m. III ketv. 0,98 0,60 266 264 

2003 m. IV ketv. 1,00 0,60 2 167 575 

19.Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim� 
1997.03.24, 1998.03.26 ir 2001.03.29 �vykusiuose visuotiniuose akcinink� susirinkimuose buvo 

paskirtas 3,4 mln. lit� dydžio apribotas skirstomasis pelnas  nuosav� akcij� supirkimui. Akcijos 
buvo superkamos banko tarybos 1995.02.09  ir 2000 03 29 d. nutarimais. 

Nuosavos akcijos buvo perkamos  Nacionalin�je  vertybini� popieri� biržoje, laikantis Lietuvos 
banko valdybos nutarimu patvirtintos “Operacij� su savo akcijomis ir j� apskaitos tvarkos 
bankuose” (LB valdybos 1996.08.15 nutarimas Nr.236). 2003 12 31 bankas netur�jo nuosav� 
supirkt�  akcij�.  

Iš AB Šiauli� banko vadov� savo akcij� bankas n�ra pirk�s. 

20.Oficialaus pasi�lymo paskelbimas 
________________ 

21.Emitento  mok�jimo agentai 
_________________ 
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22.Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 
 

AB Šiauli� bankas yra sudar�s vertybini� popieri� apskaitos (saugojimo) bei pavedim� pri�mimo 
ir vykdymo sutartis su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais: 

1. AB FM� “Finasta” Konstitucijos pr.23, 2662 Vilnius; 
2. UAB FM� “Jungtin� maklerio kontora” Konstitucijos pr.23-609, 2662 Vilnius; 
3. AB banku NORD/LB Lietuva FMS, Vilniaus g. 28, Vilnius; 
4. AB banko Snoras FMS, Vivulskio g. 7, Vilnius; 
5. AB “Hansa LTB” FMD, Savanori� pr. 19, Vilnius; 
6. UAB Medicinos banko FMS Pam�nkalnio g. 40, 2600 Vilnius; 
7. FM� UAB “Suprema” Goštauto g. 40, 2001 Vilnius; 
8. AB Vilniaus banko  VP apskaitos ir saugojimo departamentas, Gedimino pr. 12,  2600 

Vilnius.  
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IV.DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL� 
23.Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

 
LR akcini� bendrovi� �statymas; 
LR komercini� bank� �statymas; 
Lietuvos Banko teis�s aktai; 
LR Vyriausyb�s nutarimai; 
LR vertybini� popieri� rinkos �statymas; 
Kiti teis�s aktai, reglamentuojantys komercini� bank� veikl
; 
Banko statutas. 

24.Priklausymas asocijuotoms strukt�roms 
 

2000 metais bankas buvo priimtas � Europay International organizacij
, kuri suteik� bankui teis� 
platinti EC/MC ir Maestro mok�jimo korteles, bei �trauk� � tarptautin� EuroCard/Master Card  ir 
Europay International atsiskaitymo mok�jimo kortel�mis tinkl
.  

 Bankas yra SWIFT-o organizacijos narys. 2000 m kovo 5 d. Šiauli� bankas buvo �jungtas � 
SWIFT-o tinkl
. Tai pagreitino tarptautinius atsiskaitymus bei leido sumažinti korespondentini� 
s
skait� tvarkymo išlaidas, tuo pa�iu užtikrinant patikim
 ryš� su bet kurios pasaulio šalies banku. 

AB Šiauli� bankas yra Lietuvos Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos, Lietuvos komercini� 
bank� asociacijos, Lietuvos prekybos,  pramon�s ir amat� r	m� bei Tarptautini� prekybos r	m� -
Lietuva narys. 

B	damas  aukš�iau išvardint� asociacij� narys, bankas joms moka nario mokest�.   
Nei viena iš aukš�iau pamin�t� organizacij� n�ra AB Šiauli� bankas akcinink�. 
Bankas turi �sigij�s vien
 15.000 Lt nominalios vert�s paprast
j
 vardin� Nacionalin�s vertybini� 

popieri� biržos akcij
. Tai sudaro 0,41 proc. biržos �statinio  kapitalo. 

 
25.Trumpa emitento istorija 

 
1991 m. lapkri�io 6 d. pasirašyta banko steigimo sutartis, kuria nutarta esamo Lietuvos banko 

Šiauli� pramon�s skyriaus pagrindu kurti akcin� bank
 “Šiauli� bankas”. Naujasis bankas 
�registruotas 1992 m. vasario m�n. 4 d. Jo akcinis kapitalas buvo 16 mln. rubli� (160 t	kst Lt). Nuo 
banko �steigimo akcinis kapitalas buvo didinamas aštuonis kartus. 

2003 m. gruodžio 31 d. veik� 37 banko strukt	riniai padaliniai: centrin� banko b	stin� 
Šiauliuose, 10 filial� ir 26 klient� aptarnavimo skyriai (KAS). 

1999 m. bankas �steig� dukterin� �mon� UAB Šiauli� banko lizingas, kurios 1 mln. lit� dydžio 
�statinis kapitalas priklauso bankui. Lizingo bendrov� aptarnauja ne tik stambius klientus, bet 
spar�iai ple�ia veikl
, orientuodamasi � mažmenin� (vartotojišk
) lizing
. Teikdama savo paslaugas 
visuose Šiauli� banko filialuose, bendrov�  �sitvirtino Lietuvos lizingo rinkoje. 

2000 m. rugpj	�io 31 d. �steigta UAB “Šiauli� banko investicij� valdymas” (ŠBIV), kurios 
�statinis kapitalas 2002 m. gruodžio 31 d. buvo 750 t	kst. Lt. Bankui priklauso 60,4 % šios �mon�s 
�statinio kapitalo arba 30200 paprast�j� vardini� akcij�, kuri� bendra nominali vert� 453 t	kst. Lt.  
ŠBIV �steigta kaip bendrov�, investuojanti � skolos ir nuosavyb�s vertybinius popierius, 
nekotiruojamus Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje, finansuojanti klientus, siekian�ius �sigyti 
stambesni� �moni� akcij� paketus, dalyvaujanti valstybinio turto privatizavimo sandoriuose.     
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2002 m liepos m�n. �steigta UAB “Šiauli� banko faktoringas”, kurios �statinis kapitalas 10 t	kst. 
Lt  priklauso bankui. Ši dukterin� �mon� �steigta tikslu patenkinti tiek stambi�, tiek smulki� �moni� 
apyvartini� l�š� poreikius. Faktoringas suteikia teis�, ne�kei�iant turto, gauti l�š� prekybos 
finansavimui. 

2002 m. rugpj	�io m�n. �steigta dar viena Šiauli� banko dukterin� bendrov�-UAB “Šiauli� 
banko turto fondas”.  �mon�s veklos sritis- investicijos �  žem� ir nekilnojam
j� turt
. 

2003 m. liepos m�n. AB Šiauli� bankas �sigijo 90,04 % UAB “Paj	rio Alka” �statinio kapitalo už 
4,2  mln. Lt. 

Per paskutinius pora met�, kei�iantis Lietuvos ekonomin�ms s
lygoms, stipr�jant konkurencijai 
bankin�je rinkoje, Šiauli� bankas ple�ia savo veiklos sritis ir šiuo metu nebeapsiriboja tik Šiauli� 
regiono klient� aptarnavimu. Teikiam� bankini� paslaug� rat
 bankas didina ne tik pats, bet ir  per 
savo dukterines �mones. 

Geografiniu poži	riu pagrindin� banko veiklos vieta išlieka šiaur�s-vakar� Lietuvos regionas ir 
didieji Lietuvos miestai, kuriuose vykstantis ekonominis gyvenimas leidžia Šiauli� banko filialams 
ir klient� aptarnavimo skyriams dirbti pelningai. 

 

26.Gamybos (paslaug� ) charakteristika 
 

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

-priima ind�lius ir kitas gr
žintinas l�šas � klientams atidarytas s
skaitas ir jas tvarko; 
-duoda ir ima paskolas; 
-išduoda piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo �sipareigojimus; 
-išleidžia ir atlieka operacijas su mokamaisiais dokumentais (�ekiais, akredityvais, vekseliais ir 

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

vertyb�ms ir dokumentams saugoti; 
-teikia paslaugas ir konsultacijas bank� veiklos, finans� ir klient� investicij� tvarkymo 

klausimais; 
-išleidžia ir tvarko kreditines pinigines priemones; 
-atlieka kitas kredito institucijos veiklos pob	d� atitinkan�ias Lietuvos banko teis�s aktuose 

nustatytas operacijas.  
Banko gaunamos pajamos pagal veiklos r	šis:  

     t	kst.Lt 

Veiklos r	šis 2003 m. 2002 m. 2001 m. 

Grynosios pal	kan� pajamos 15.347 13.744 10.409 

Paslaug� ir komisini� pajamos 6.998 5.478 4.785 

Pajamos už nuosavyb�s vertybinius popierius 2.392 1.239 463 

Pelnas iš operacij� užsienio valiuta 2.151 2.171 1.197 

Pagrindin� AB Šiauli� banko pajam� dalis gaunama iš kreditavimo. 2003 m. grynosios pal	kan� 
pajamos sudar�  15 347 t	kst. Lt, lyginant su 2002 m. jos išaugo  12 proc. Antroji pagal dyd� 
pajam� dalis gaunama iš klientams teikiam� paslaug� ir gaunam� komisini�. 2003 m. šios pajamos 
lyginant su 2002 m. išaugo beveik 28 proc. 
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Banko veiklos apimtis geriausiai apib	dina banko aktyv� dydis. Per 2003 m. Šiauli� banko 
aktyvai išaugo nuo 454,5 mln.Lt iki 572,3 mln.Lt, t.y. 25,9 proc. Pagrindiniai AB Šiauli� banko 
veikl
 apib	dinantys finansiniai rodikliai per pastaruosius 3 metus pateikiami lentel�je. 

 

Rodikliai 2003 m. 2002 m. 2001 m. 

Grynasis pelningumas 14,42 13,13 11,49 

Vidutinio turto gr
ža 0,81 0,90 0,94 

Skolos koeficientas 0,80 0,79 0,87 

Skolos-nuosavyb�s koeficientas 9,24 8,65 6,88 

Likvidumo rodiklis 51,13 44,61 62,61 

Turto apyvartumas 0, 050 0,058 0,068 

Akcijos buhalterin� vert� (Lt) 1,15 61,90 57,84 

Grynasis pelnas akcijai* 0,09 5,15 3,60 
*2003 m. keit�si akcijos nominalas iš 50 Lt � 1 Lt . 
Paskol� portfelis per 2003 metus išaugo nuo 249,4 mln Lt iki 312,14 mln Lt (25 %). 
Augimui lemiamos �takos tur�jo teikiami kreditai iš PHARE programos, Pasaulio banko, šalies 

B	sto ir urbanistikos pl�tros fondo bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicij� fondo l�š�. 2003 m. 
rugs�jo m�nes� 3 mln. eur� kredito linij
 suteik� bankas HSH Nordbank AG. 

2003 m. buvo toliau t�siama maž� ir vidutini� �moni� mikrokreditavimo programa. Bankas kartu 
su lizingo bendrove,  viena iš ERPB l�š� per metus finansavo 330 projektus.  

S�kmingai buvo �gyvendintas kartu su Šiaur�s investicij� banku ir Europos Tarybos vystymo 
banku parengtas projektas smulkiam ir vidutiniam moter� verslui finansuoti. Suteikti 47 kreditai. 
2003 m. pabaigoje buvo pasrašyta dar viena sutartis d�l papildomos vieno mln. Eur� kreditin�s 
linijos. 

Iš �vairi� finansavimo šaltini� per pra�jusius metus Šiauli� bankas suteik� 600 mikro kredit�  
smulkiam ir vidutiniam verslui vystyti. 

Glaud	s ryšiai su garantijas �mon�ms teikian�iomis institucijomis, bendradarbiavimo 
memorandumas su UAB “Investicij� ir verslo garantijos” (INVEGA), padeda išspr�sti smulkiojo ir 
vidutinio verslo finansavimo problemas-kreditais gal�jo pasinaudoti didesnis �moni� ratas. 55% 
INVEG-os suteikt� garantij� buvo skirta  Šiauli� bankui. 

2003 metais bankas pl�tojo priva�i� klient� kreditavim
. Tai buvo pirmieji vartojimo kredito 
paslaugos teikimo metai: bankas išdav� 700 vartojimo kredit�. Buvo parengta ilgalaikio b	sto 
kreditavimo programa.  

  Banke klientams teikiamos visos pagrindin�s mažmenin�s bankin�s paslaugos – priimami 
terminuotieji, kaupiamieji ind�liai, mokes�iai už �vairias komunalines bei ryšio paslaugas, perkamos 
– parduodamos užsienio valiutos, kelioniniai �ekiai, atliekami pinig� pervedimai ir kt. 

Per pra�jusius metus bankas padidino Eurocard/MasterCard ir Maestro mok�jimo korteli� 
skai�i� 45 proc.– iki 16 t	kst. Met� pabaigoje bankas kreip�si d�l �stojimo �  VISA International 
organizacij
  ir tikisi 2004 metais prad�ti platinti  Visa korteles. 

Vis daugiau klient� pradeda naudotis Šiauli� banko paslaug�  internetu sistema”SB linija”. 
Beveik 40proc. mok�jimo dokument� per 2003 m. pateikta internetu. Sistema buvo iš esm�s 
modernizuota: pagreit�jo jos darbas, klientams teikiama daugiau paslaug�, �diegtos papildomos 
saugumo priemon�s. 

2004 metais bankas, t�sdamas pra�jusiais metais prad�tus darbus, sklandžiai per�jo prie naujos 
tarpbankin�s l�š� pervedimo sistemos “Litas” 

2004 m. sausio m�nes� tarptautin� reiting� agent	ra “Fitch Rating”pagerino AB Šiauli� banko 
ilgalaikio reitingo perspektyv
 iš stabilios � perspektyvi
. Agent	ra taip pat patvirtino anks�iau 
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bankui suteiktus ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reiting
 B+, trumpalaikio skolinimosi 
reiting
 B, individual� reiting
 D bei paramos reiting
 5. 

2003 metais banke buvo toliau tobulinamos  informacin�s sistemos FORPOST  atskiros 
posistem�s, pl�tojamos jau esan�ios sistemos. Per šiuos metus žymiai padid�jo sistemos stabilumas 
ir greitis. Sistema toliau tobulinama.  
�diegtos naujos priemon�s informacini� sistem� saugumui padidinti. Pagal parengt
 plan
 

pastoviai diegiamos naujos sistemos, saugan�ios sistemas nuo virus�, �silaužim� ir kit� nenumatyt� 
atvej�.   

Reikšming
 �tak
 Šiauli� banko veiklos rezultatams tur�jo s�kminga dukterini� �moni� 
veikla.Visos banko dukterin�s �mon�s pasinaudojo did�jan�ia finansini� paslaug� rinkoje paklausa 
ir išpl�t� veiklos apimtis.  

2003 met� pabaigoje bankas kontroliavo 5 dukterines bendroves: “Šiauli� banko lizingas”, UAB 
“Šiauli� banko investicij� valdymas”, UAB “Šiauli� banko faktoringas”, UAB “Šiauli� banko turto 
fondas” ir UAB “Paj	rio alka”. Per 2003 m. iš dukterini� bendrovi�  nuosavyb�s metodu užskaityta 
2,341 mln. Lt. UAB “Šiauli� banko lizingas” uždirbo bankui 1,2 mln. Lt, UAB “Šiauli� banko 
investicij� valdymas”- 640 t	kst. Lt, UAB “Šiauli� banko faktoringas”- 240 t	kst. Lt,  UAB 
“Šiauli� banko turto fondas”- 280 t	kst. Lt. Iš UAB “Paj	rio alka”gauta 19 t	kst. Lt nuostolio. 
�mon�s nuostoliai susij� su jos pl�tra.  

   
27.Realizavimo rinkos 

 
Šiauli� bankas teikia visas bankines paslaugas savo klientams Lietuvoje. Klient� tarpe 

dominuoja Šiauli� miesto ir Šiauli� krašto �mon�s, organizacijos ir gyventojai. Iš viso bankas 2002 
met� pabaigoje tur�jo 33 padalinius – filialus ir klient� aptarnavimo skyrius. Visi banko padaliniai 
dirba realaus laiko (“on-line”) režimu. 

Bankas, 2000-aisiais metais �dieg�s nauj
 programin� �rang
 SWIFT Alliance Entry, užtikrino 
greit
 ir patikim
 tarptautini� atsiskaitym� vykdym
. Optimizav�s ir prapl�t�s bank� korespondent� 
tinkl
, šiuo metu bankas gali vykdyti tiesioginius atsiskaitymus su daugiau kaip 60 bank� dvidešimt 
dviejose pasaulio šalyse.  

Bankai, kuriuose Šiauli� bankas turi savo korespondentines s
skaitas: 
 

Banko pavadinimas Miestas Banko pavadinimas Miestas 
BELPROMSTROIBANK  Minskas KAZKOMERTSBANK  AlmaAta 
COMMERZBANK  Praha UNIBANK OF LATVIA Ryga 
BANK OF MONTREAL  Monrealis BANK ROZWOJU 

EXPORTU S.A. 
Varšuva 

DANSKE BANK  Kopenhaga INTERNATIONAL 
MOSCOW BANK  

Maskva 

HANSABANK Talinas ALFA BANK Maskva 
DEUTSCHE BANK Frankfurtas SVENSKA 

HANDELSBANKEN  
Stokholmas 

DRESDNER BANK  Frankfurtas PRIVAT BANK Dnepropetrovskas 
COMMERZBANK  Frankfurtas  DEUTCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS 
Niujorkas 

BANCA NAZIONALE 
DEL LAVORO  

Roma HARRIS BANK 
INTERNATIONAL 

Niujorkas 

CREDIT SUISSE FIRST 
BOSTON 

Ciurichas NATIONAL 
WESTNINSTER  BANK 
PLC 

Londonas 
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28.Tiekimas 
 

Pagrindin�s tiekimo sritys: 
- programin� �ranga; 
- kompiuterin� technika; 
- ryšio paslaugos ir �ranga; 
- kanceliariniai reikmenys; 
- kita bankin� technika; 
- baldai. 
 
Programin� �ranga. 
Pagrindinis tiek�jas – UAB “Forbis”, iš kurios bankas nusipirko bankin� informacin� sistem
 

FORPOST.  
 

Kompiuterin� technika. 
Pirkimai dažniausiai vykdomi konkurso tvarka. Daugiausiai kompiuterin�s technikos perkama iš 

UAB “Sisneta”, UAB “Sonex kompiuteriai” ir UAB “Kompera”. Iš ši� �moni� perkama ir 
programin� �ranga. 

 

Ryšio paslaugos ir �ranga 
Pagrindiniai tiek�jai - Lietuvos Telekomas, Omnitel. Pagal ilgalaik� sutart� Omnitel išskirtin�mis  

linijomis  su  banku  apr	pina  ryšiu   kompiuterizuotam   duomen�   perdavimui, vykdant 
operacijas tiek banko centre, tiek ir filialuose.  

 

Kanceliarijos reikmenys 
Pagrindinis popieriaus ir kit� �prastini� kanceliarini� reikmen� tiek�jas – AB “Šiauli� 

komercija”. Kompiuterin� kanceliarija (juostel�s, magnetiniai neš�jai, kartridžai printeriams ir kt.) 
dažniausiai perkama iš UAB “Kompera”, UAB “Elsis”, UAB “Volina”ir UAB “Šiauli� infotekas”.  

2003 metams popieriaus ir kit� kanceliarini� reikmen� tiek�ja konkurso b	du  patvirtinta UAB 
Alnos biuro sistemos Office 1. 

 

Kita bankin� technika 
Kopijavimo aparatai, faksimiliniai aparatai, pinig� detektoriai, skai�iuokliai perkami iš UAB 

“Volina”, UAB “Hansab“, UAB “Interatlas”, UAB “Bankservis”. Tai pastov	s šios �rangos tiek�jai, 
taikantys nuolaidas. 

 

Baldai 
Pagrindiniai bald� tiek�jai yra UAB”Mažeiki� lyra”, UAB “Gurda”. 
 

29.Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindin�s priemon�s 
 

AB Šiauli� banko centrin�s b	stin�s pastatai yra miesto centre, Vilniaus ir Tilž�s gatvi� 
sankryžoje. Užimamo sklypo plotas sudaro 0,1016 ha. Bankas sklypu naudojasi nuomos pagrindais, 
sutartis  su Šiauli� m. Žem�tvarkos skyriumi atnaujinta 2003-12-08 Nr.N/03-0346. 
 
Eil. 
Nr. 

Pastato, statinio pavadinimas (funkcin� 
paskirtis) 

Balansin�  
vert� (Lt) 

Amžius B	kl� 
 

1. Patalpos Vilniaus 193, Šiauliuose 402 798,00 1954 Gera 

2. Patalpos Tilž�s 149, Šiauliuose 3 208 792,00 1931 Gera 

3. Pastatas Vilniaus 167, Šiauliuose 3 681 071,00 1995 Gera 

4. Pramon�s 15, Šiauliuose 370 000,00 1969 Gera 
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5. M	rinis garažas Vilniaus 199, Šiauliuose 20 576,00 1980 Gera 

6. Garažas Vilniaus 199, Šiauliuose 20 413,00 1980 Gera 

7. Buitinis namelis , Šiauliuose 1770,00 1992 Gera 

8. Garažas Dubijos 18, Šiauliuose 3 711,00 1993 Gera 

9. Garažas Dubijos 18, Šiauliuose        3 710,00 1993 Gera 

10. Garažas Vilniaus199, Šiauliuose 7 119,00 1980 Gera 

11.  PatalposAušros al. 1, Radviliškis 570 159,00 1971 Gera 

12. Garažas Vilniaus 199, Šiauliuose 25 200,00 1980 Gera 

13. Patalpos Elektros 6, Panev�žyje 955 003,00 1961 Gera 

14. Patalpos Dariaus ir Gir�no 5, Kelm�je 376 342,00 1960 Gera 

15. Patalpos S.N�ries 6, Klaip�doje 998 984,00 1910 Gera 

16. PatalposTaikos 10-45, Nidoje 95 103,00 1967 Gera 

17. Patalpos Basanavi�iaus 9, Kurš�nuose 230 952,00 1925 Gera 

18. Patalpos Laižuvos 14, Mažeikiuose 585 904,00 1923 Gera 
19. Pastatas Gintaro g. 46, Palangoje 1 764 946,00 1993 Gera 
20. PatalposVytauto 76, Taurag�je 188 392,00 1966 Gera 
21. Patalpos Verki� 37, Vilniuje 2 106 731,00 1973 Gera 
22. Pa  Patalpos Lak	n� 4, Zokniuose 228 060,00 1980 Gera 
23. Patalpos Vilniaus 193-7, Šiauliuose 171 713,00 1954 Gera 
24. Patalpos Vilniaus 193-10, Šiauliuose 170 454,00 1954 Gera 
25. Patalpos Vilniaus  193-8, Šiauliuose 83 430,00 1954 Gera 
26. Patalpos K�stu�io g.9, Marijampol�je 554 353,00 1986 Gera 
27. Patalpos Telši� g. 1-2a, Plung�je 570 987,00 1966 Gera 
28. Patalpos J.Bili	no g. 7, Anykš�iuose 89 000,00 1980 Vyksta 

remonto d. 
29. Patalpos Taikos pr. 119, Klaip�doje 767 951,00 1983 Gera 
30. Garažas Tilž�s 139, Šiauliuose 12 101,00 1954 Gera 
                                                    Viso: 18 265 725,00   

 
Bendra banko ilgalaikio materialaus turto vert� (likutine verte) 2003 12 31 d. sudar� 23,2 mln. 

Lt.  (2002-12-31 – 21,7 mln. Lt). Per 2003 metus �sigytos patalpos  klient� aptarnavimo skyriams 
Anykš�iuose, Plung�je  ir Marijampol�je.  

  
30.Rizikos veiksniai, susij
 su emitento veikla. 

  
 

Stipriosios banko pus�s (Strengths): 
�� Sprendim� pri�mimo operatyvumas ir lankstumas.  
D�l savo dydžio ir organizacin�s strukt	ros ypatum� (teisi� suteikimas filialams) bankas gali 
greitai prisitaikyti prie besikei�ian�i� klient� poreiki�. 
�� Banko �vaizdis.  
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Turi ger
 vard
 prieži	ros institucijoje ir visuomen�je, kaip bankas finansuojantis smulk� ir 
vidutin� versl
. 
�� Platus paslaug� spektras. 
Nors bankas tiek savo kapitalu, tiek turtu nusileidžia didiesiems Lietuvos bankams, ta�iau savo 
klientams si	lo tok� pat paslaug� kiek� ir kokyb�. 

Silpnosios banko pus�s (Weaknesses): 
�� Dydis. 
 Banko užimama rinkos dalis Lietuvos finans� rinkoje yra nedidel�. 
�� Akcinink� paj�gumas.  
Didžioji dalis akcinink� yra smulkios ir vidutinio dydžio bendrov�s, nesusijusios su finansine 
veikla. Atsiradus poreikiui greitai surinkti papildom� fond� bankui, jie gali nesugeb�ti to 
padaryti operatyviai. 
�� Kapitalo dydis. 
Kapitalas netenkina banko augimo poreiki� ir neleidžia prisiimti papildomos aktyv� rizikos. 
�� Ilg� pinig� stygius. 
D�l ilgalaiki� resurs� stygiaus yra ribotos b	sto kreditavimo bei ilgalaiki� paskol� teikimo 
galimyb�s. 

Galimybi� (Oportunities) analiz� 

�� Vystantis šalies ekonomikai bankas gali žymiai sustiprinti savo pozicijas, kadangi teigiam
 
faktori� suvaidint� tai, kad banko centras �sik	r�s ne Vilniuje ir klientams r	pimi klausimai 
b	t� išsprendžiami labai operatyviai. 

�� Bankas gali toliau gilinti savo specializacij
 orientuojantis � smulkaus ir vidutinio verslo 
aptarnavim
.  

�� Bankas turi bendradarbiavimo su savivaldyb�mis patirt�. Lietuvai jungiantis prie Europos 
s
jungos, atsiranda galimyb� kartu su tarptautin�mis finans� institucijomis finansuoti 
nedidelius savivaldybi� infrastrukt	rinius projektus. 

�� Išanalizav�s ir pasinaudoj�s konkurent� patirtimi, bankas rinkai gali pasi	lyti optimalius 
bankinius produktus su minimaliomis išlaidomis. 

Gr�sm�s (Threats) analiz� 

�� AB Šiauli� bankas kyla gr�sm�, kad galingesniems bankams daugiau investuojant � klient� 
aptarnavimo infrastrukt	r
 ir ple�iant paslaug� rat
, atpiginant kreditinius išteklius, geresni 
AB Šiauli� bankas klientai bus perimti, o dirbant su likusiais did�s veiklos rizika. 

 
Prie kit� svarbesni� rizikos veiksni� pamin�tini šie: 

1. Bendra nepalanki ekonomin� situacija Šiauli� regione. 
Šiauliuose rinkos ekonomikos s
lygomis neišsilaik� buvusios pagrindin�s pramon�s šakos 

(pagrindinai - elektronikos), žlugo keli  karinio aerouosto panaudojimo projektai, Šiauli� Laisvosios 
ekonomin�s zonos projektas.  

Visa tai tiesiogiai ir netiesiogiai daro neigiam
 �tak
 banko veiklai.  
 
2. Paskol� gr�žtamumo problema.  
Nors paskolas bankas išduoda tik pilnai jas apdraudžiant nekilnojamuoju ir kitokiu turtu, paskol� 

negr�žtamumo tikimyb� išlieka. Speciali�j� atid�jim� abejotiniems aktyvams formavimas nors ir 
sumažina investitori� rizik
, taip pat mažina banko peln
 (dalis l�š�, kurios gal�t� uždirbti pajamas, 
turi b	ti laikomos rezerve). 
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4. Bank� tarpusavio konkurencija. 
Šiauliuose yra vis� didži�j� Lietuvos bank� filialai, kurie atlieka daugum
 bankini� operacij� ir 

teikia tas pa�ias paslaugas panašiomis s
lygomis, kaip ir Šiauli� bankas. 
 
5. �statym� ir kit� normini� akt�, reglamentuojan�i� bank� veikl
, mokes�i� politik
, 

nestabilumas ir netobulumas. 
 
6. Nestabili bendra šalies ekonomikos pad�tis. 
Bendras Lietuvos �moni� finansin�s pad�ties pablog�jimas neigiamai �takoja banko veiklos 

rodiklius. Šalies ekonomikos nestabilumas, gamybos sunkumai, finansiniai apribojimai dažnai 
sukuria banko klientams juridiniams asmenims nepalankias verslo s
lygas, d�l ko pastarieji 
susiduria su mokumo problemomis ir negali �vykdyti prisiimt� �sipareigojim� bankui. 

  

31.Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padar
s esmin
 �tak� 
emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (�kinius) metus 

________________________ 
 

32.Patentai, licencijos kontraktai 
 
Bankas turi Lietuvos banko 1993 m. vasario 3 d. išduod
 licencij
 Nr. 7 užsiimti visomis 

Komercini� bank� �statyme ir banko statute numatytomis operacijoms, išskyrus pirkti ir parduoti 
tauriuosius metalus.  

Savo veiklai vykdyti bankas yra sudar�s �vairi� sutar�i� ir �sigij�s kitoki� licencij�:  
�� Microsoft licencijas operacin�ms Windows 1995, 1998, 2000, Windows XP versijoms; 

Microsoft Office; Serveri� NT ir Windows 2000 server licencijas; 
�� Licencij
 ORACLE programinei �rangai; 
�� Bankin�s informacin�s sitemos FORPOST v.4  naudojimo licencijas; 
�� Pasirašyta sutartis su V� Teisin�s informacijos centras d�l LR normini� teis�s akt� 

duomen� baz�s naudojimo; 
�� Eil� licencij� �sigyta d�l mok�jimo korteli� aptarnavimo: pagrindin� Eurocard 

licencijos sutartis; Pagrindin� Mastercard licencijos sutartis; Pagrindin� Cirrus licencijos 
sutartis;Pagrindin� Maestro licencijos sutartis bei pagrindin� Eurocheque Pictogram licencijos 
sutartis. 
�� Licencija Dokument� archyvavimo sistemos “Saperion Business Solution” programinei 

�rangai. 
�� Pašto serverio “Mdaemon” su Antivirus sistema licencija. 

 
33.Teismo ir tre	i�j� teismo (arbitražo) procesai 

 
2000 06 23 Šiauli� miesto apylink�s teismas pri�m� nutart� iškelti Mindaugui  Stankevi�iui  

baudžiam
j
 byl
. 2001-08-03  pranešimu Nr. 7350 Tardymo skyrius  prie Šiauli� miesto VPK 
praneš�, kad iškelta baudžiamoji byla Mindaugo Stankevi�iaus atžvilgiu nutraukta, nesant 
nusikaltimo sud�ties. Bankas kreip�si � teism
 d�l civilin�s  bylos nagrin�jimo  atnaujinimo. Byla  
atnaujinta. 2003-02-10  byla persi�sta   nagrin�ti  Šiauli� apygardos  teismui. Byla sustabdyta. 
Vyksta rašysenos ekspertiz�. Apygardos teisme  byla paskirta pos�džiui 2004-04-29. Paskola  
suteikta 1994 m., ta�iau  jokio turto nebuvo �keista.  Aprašomo turto nerasta.  
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1999-06-16  vyr.  prokuroras, ginant banko interesus, skolininko Vytauto Bunikio �monei    
“Odos gaminiai” pareišk�  549 184, 74  Lt. ieškin�. 2000-02-28 Šiauli� apygardos teismas ieškin� 
patenkino  pilnai ir  priteis� 549184,74 Lt.  Apeliacinis ir  Aukš�iausiasis teismai  sprendimo 
nepakeit�.  2000-08-30 30 bankas nusipirko varžytin�se  patalpas už  211 150 Lt. ir pardav�. 2000-
08-09 teismo antstol� prie Šiauli� miesto apylink�s teismo  areštavo  �keist
  kilnojam
j�  turt
  už 
87 000 Lt.   2000-09-06  Šiauli� apygardos teismas išk�l� bankroto byl
  V. Bunikio �monei “Odos 
gaminiai”, tod�l kilnojamojo turto pardavimas varžytin�se sustabdytas, kol bus baigta bankroto 
byla. 2003-02-19 Šiauli� apygardos teismas   paskelb� �mon� likviduojama, ta�iau V. Bunikis 
nutart� apskund�. Apeliacinis teismas  skund
 atmet�. 2004-03-25 V.Bunikio �mon�s “Odos 
gaminiai” likvidacin� komisija  pri�m� sprendim
, kad per užsit�susi
 likvidavimo proced	r
 
�mon�s turtas tapo nelikvidžiu, tod�l  paradvus j� � metalo lauž
, gautas l�šas panaudoti archyvo 
tvarkimo paslaugoms apmok�ti.   

2003-01-17  Vilniaus m. apylink�s vyriausiasis prokuroras, gindamas vieš
j�   interes
 ( V� 
Valstyb�s turto fondo ir  Lietuvos techninio sporto draugijos)  pareišk� 1 milijono lit� ieškin�  d�l 
sutar�i� pripažinimo negaliojan�iomis, tame tarpe,  d�l hipotekos sandorio, garantuojant banko A. 
Šiškai suteikto kredito gr
žinim
 pagal 2002m. geguž�s 30 d. sutart�. Vilniaus apygardos teismas 
2003-04-17 sprendimu ieškin� atmet�.  Vilniaus m. apylink�s prokurat	ra sprendim
  apskund� 
Lietuvos apeliaciniam  teismui. 2003-09-23d. nutartimi  Apeliacinis teismas apygardos teismo 
sprendimo dal� d�l hipotekos  sandorio galiojimo paliko nepakeistu (hipoteka galioja). Lietuvos 
aukš�iausiasis teismas 2004-01-07  nutartimi perdav� byl
 iš naujo nagrin�ti Lietuvos  apeliacinio 
teismo Civilini� byl� teis�j� kolegijai. Teismo pos�dis  2005-05-17 d.  

2003-08-28  E. Tiškus pareišk�  85500  lit� civilin� ieškin� d�l pinig� neišsaugojimo   iš 
banko    nuomojamame seife  Mažeiki�  filiale. 2004-02-11 Mažeiki�  rajono apylink�s teismas 
ieškin� patenkino.   2004-03-22  apeliaciniu skundu apskund�me  sprendim
 Šiauli� apygardos 
teismui.D�l šio �vykio iškeltoje baudžiamojoje  byloje  vyksta  ikiteisminis tyrimas (paskirta atlikti 
rast�  piršt� antspaud�  daktiloskopinis  bei DNR tyrimai).  

               2004-03-30 Klaip�dos  m. VPK KP NTT prad�jo ikiteismin�  tyrim
 pagal banko pareiškim
 
d�l   UAB “Rosbaltas”  negr
žinto 120000 JAV doleri�  kredito. 

 

34.Darbuotojai 
 
Bendras banko darbuotoj� skai�ius (be motin�, esan�i� vaiko prieži	ros atostogose) 2003 m. 

buvo 347,  2002 m. - 317, 2001 m.- 254 darbuotojai.  
2003 m. pabaigoje  65 proc. vis� banko darbuotoj� tur�jo aukšt
j� išsilavinim
. Vadov�  ir 

specialist� grup�je - 87 proc. darbuotoj� tur�jo aukšt
j� išsilavinim
. Darbuotoj� skai�ius 2003 
met� eigoje išaugo, kadangi buvo atidaryti nauji klient� aptarnavimo padaliniai �vairiuose Lietuvos 
miestuose: Telšiuose, Plung�je, Marijampol�je, Druskininkuose.  

Pasiskirtymas pagal  darbuotoj� grupes (be motin�, esan�i� vaiko prieži	ros atostogose) 
parodytas lentel�je: 

 
 Darbuotoj� skai�ius  Vidutinis m�nesinis atlyginimas (Lt) 

 2003 m. 2002 m. 2001 m. 2003 m. 2002 m. 2001 m. 

Valdybos nariai 3 3 3 16 472 15 111 13 167 

Administracija 47 39 37 3 339 3 412 3 117 

Tarnautojai 288 254 230 1 307 1 244 1 080 

Iš viso 338 296 270 1 724 1 670 1 493 

 
Darbo sutartyse n�ra numatyt�  ypating� darbuotoj� teisi� ir pareig�. 
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35.Investicij� politika: 
35.1. �mon�s, � kurias investuota daugiau kaip 30 proc. savo �statinio kapitalo ir 

kuri� �statiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau kaip 30 procent� 
Bankas n�ra investav�s � vien
 �mon� daugiau kaip 30 proc. savo akcinio kapitalo.Vis
 kapital
 
bankas valdo dukterin�je  �mon�je UAB “Šiauli� banko lizingas” ir UAB “Šiauli� banko 
faktoringas”. 
UAB “Šiauli� banko lizingas”  

Buvein�s adresas – Vilniaus 167, 5400 Šiauliai. 
Telefonas: (8-41) 420855. 
Faksas: (8-41) 430774. 
E-paštas: lizingas@sb.lt 
Veiklos pob	dis – finansin� išperkamoji nuoma. 
�statinio kapitalo dydis – 1 mln.Lt. Visas kapitalas apmok�tas. Bankui priklauso visi 100 proc. 

akcij�. 
Bendrov�s 2003 met� grynasis pelnas yra 1,2 mln Lt. 2003-12-31 m.  bendrov�s  trumpalaiki� 

�sipareigojim� ir trumpalaikio turto santykis sudar� 1,59; vis� �sipareigojim� ir viso turto santykis- 
0,95.  

 
UAB “Šiauli� banko investicij� valdymas”. �statinis kapitalas 750.000 Lt. Bankui priklauso 60,4 

proc., t.y.  453 000 Lt  šios �mon�s �statinio kapitalo. 
Buvein�s adresas – Vilniaus 167, 5400 Šiauliai. 
Telefonas: (8-41) 429227. 
Faksas: (8-41) 525585. 
E-paštas: valdymas@sb.lt 
Veiklos pob	dis – investicijos � skolos ir nuosavyb�s vertybinius popierius, � smulkias ir 

vidutines priva�ias �mones, finansavimas bei finansinio valdymo patirties perteikimas. 
Per 2003 metus bendrov� gavo 640  t	kst. Lt grynojo pelno. 2003-12-31 d. trumpalaiki� 

�sipareigojim� ir trumpalaikio turto turto santykis sudar� 1,14; viso turto ir vis� �sipareigojim� 
santykis- 0,79. 
 
UAB “Šiauli� banko turto fondas”. �statinis kapitalas 750 000 Lt. Bankui priklauso 53,07 proc., t.y. 
398 000  Lt �mon�s kapitalo. 
        Buvein�s adresas – Vilniaus 167,  5400 Šiauliai. 
           Telefonas: (8-41) 525320. 
            Faksas: (8-41) 460774. 
            E-paštas: turtofondas@sb.lt 
            Veiklos pob	dis – ilgalaik�s investicijos � žem� ir nekilnojam
j� turt
. 
2003 m. bendrov�s veiklos rezultatas-280 t	kst. Lt. pelno. 2003-12-31  trumpalaik� �sipareigojim� 
ir  trumpalaikio turto santykis sudar� 4,1; vis� �sipareigojim� ir viso turto santykis- 0,9 . 
  
UAB “Šiauli� banko faktoringas”. �statinis kapitalas – 10 000 Lt. Visas �statinis kapitalas prikauso  
bankui. 
            Buvein�s adresas – Vilniaus 167, 5400 Šiauliai. 
            Telefonas: (8-41) 502991. 
             Faksas: (8-41) 423437. 
             E-paštas: faktoringas@sb.lt 
             Veiklos pob	dis – �moni� finansavimo forma, suteikianti galimyb� iš karto atsiskaityti su 
pardav�ju už suteiktas paslaugas ar prekes. 
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2003 m. bendrov�s veiklos rezultatas – 240 t	kst. Lt. 200-12-31  bendrov�s trumpalaiki� 
�sipareigojim� ir trumpalaikio turto santykis sudar� 0,98; vis� �sipareigojim� ir viso turto santykis-
0,97. 
 
UAB “Paj	rio alka”. �statinis kapitalas- 3 149 280 Lt. Bankui priklauso  90,04 proc. �statinio 
kapitalo už 2 835 73 Lt. 
              Buvein�s adresas- S.Daukanto g. 21,  5720 Palanga 
              Telefonas: (8-460) 41433 
              Faksas (8-460) 41434 
              E-paštas info@alka.lt 
Veiklos pob	dis- viešbu�i� paslaugos. 
2003 m. veiklos rezultatas-19 t	kst. Lt nuostolio. �mon�s nuostoliai susij� su jos pl�tra. 2003-12-31  
 trumpalaiki� �sipareigojim�  ir trumpalaikio turto santykis sudar� 4,18; vis� �sipareigojim� ir viso 
turto santykis – 0,9.  

35.2. emitentui priklausan	i� akcij� r�šis ir klas�, akcij� skai	ius, nominali vert�, 
emitento nuosavyb�s teise turim� ar valdom� bals� ši� bendrovi� visuotiniuose 

akcinink� susirinkimuose procentas; 
AB Šiauli� bankui priklauso visas UAB “Šiauli� banko lizingas” kapitalas, kur� sudaro 10.000 

paprast�j� vardini� 100 Lt nominalios vert�s akcij�. Turimos akcijos AB Šiauli� bankui suteikia 
100 proc. bals�.   

AB Šiauli� bankui priklauso 45.300 UAB “Šiauli� banko investicij� valdymas”  paprast�j� 
vardini�  10 Lt  nominalios vert�s akcij�. Turimos akcijos suteikia 60,4 proc. bals�.  

UAB “Šiauli� banko faktoringas”  Šiauli� bankui priklauso 100 paprast�j� vardini�  100 Lt 
nominalios vert�s akcij�. Turimos akcijos suteikia 100 proc. bals�. 

UAB “Šiauli� banko turto fondas” Šiauli� bankui priklauso 3.980 paprast�j� 100 Lt  nominalios 
vert�s akcij�. Turimos akcijos suteikia bankui 53,07 proc. bals�.   

UAB “Paj	rio alka” Šiauli� bankui prilauso 283 573 paprast�j� vardini� 10 Lt nominalios vert�s  
akcij�. Turimos akcijos suteikia 90,04 proc. bals�. 

35.3. emitentui išmok�t� dividend� dydis, emitento per ataskaitin� laikotarp� 
suteikt� �monei ir gaut� iš �mon�s paskol� dydis, emitento �sigyt� �mon�s skolos 

vertybini� popieri� charakteristika ir j� bendra nominali vert�; 
___________________ 

 

35.4.stamb�s, sudarantys daugiau kaip 10 procent� emitento �statinio kapitalo, 
investicij� projektai, �gyvendinti per paskutinius 3 finansinius (�kinius) metus; 

___________________ 
 

35.5.informacija apie numatomas investicijas 
___________________ 
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36.Konkurentai 
 

2003 m. pradžioje Lietuvoje veik� 10 Lietuvos banko licencij
 turin�i� komercini� bank�, 4 
užsienio bank� skyriai ir 2 užsienio bank� atstovyb�s. 2003 m. Lietuvos banko valdyba suteik� 
leidim
 Latvijos bankui AB RIETUMU BANKA steigti atstovyb� Lietuvoje ir išdav� leidim
 
atstovyb�s veiklai bei atšauk� leidim
 Norddeutsche Landesbank Girozentrale Vilniaus skyriaus 
veiklai, kuri
 jis nutrauk� �sigij�s AB Lietuvos žem�s 	kio bank
. 2004 m. pradžioje Lietuvoje 
veik� 10 bank�, turin�i� 117 filial� (skyri�), 3 užsienio bank� skyriai bei 3 užsienio bank� 
atstovyb�s. 2003 m. Lietuvos banko valdyba �registravo 4 bank� statut� pakeitimus, susijusius su 
akcinio kapitalo padidinimu. 

Bank� pateikt� neaudituot�, po užbaigiam�j� apyvart� 2004 m. sausio 1 d. duomenimis, veikian�i� 
šalies komercini� bank�: 

- turtas sudar� 22 mlrd. Lt ir per metus išaugo 4,8 mlrd. Lt arba 27,8 %. Dar spartesn� bank� 
sistemos turto išaugim
 pristabd� JAV dolerio kurso kritimas per metus 16,6 %; 

- klientams suteiktos paskolos, kuri� suma sudar� 12,1 mlrd. Lt, ir, lyginant su pra�jusi� met� 
sausio 1 d., išaugo 4,16 mlrd. Lt arba 52,4 %; 

- šalies bankuose laikom� ind�li� suma sudar� 13,6 mlrd. Lt ir per metus padid�jo 1,9 mlrd. Lt 
arba 16,2 %. 

����������

2002 12 31 2003 12 31 Turtas 
mln. Lt % mln. Lt % % pokytis 

AB Vilniaus bankas 6.452 37,5 8.003 36,4 -1,1  

AB bankas "Hansabankas" 4.281 24,9 5.118 23,3 -1,6  

AB bankas “NORD/LB Lietuva” 2.009 11,7 2.542 11,5 -0,2  

AB bankas "Snoras" 1.100 6,4 1.338 6,1 -0,3  

AB kio bankas 702 4,1 955 4,3 0,2  

Vereins-und Westbank Vilniaus sk. 399 2,3 800 3,6 1,3 

UAB Sampo bankas 371 2,2 790 3,6 1,4  

AB Šiauli� bankas 455 2,6 572 2,6 0,0  
AB Kredyt bank S.A. Vilniaus sk. 475 2,8 463 2,1 -0,7 

AB Parex bankas 347 2,0 384 1,7 -0,3  

UAB Medicinos bankas 146 0,8 163 0,7 -0,1  
Kiti bankai (Nordea, VB b	sto 
kredit� ir obligacij� bankas ) 883 5,1 882 4,1 -1,0  

VISO 17.221 100,0 22.010 100,0   
 
Per metus trij� didžiausi� bank� valdoma turto rinkos dalis sumaž�jo nuo  74,1% iki 71,2 %, o j� 
dal� rinkoje� už�m� mažesnieji bankai bei užsienio bank� skyriai. Didžiausi bank� valdomo turto 
rinkos praradimai pra�jusiais metais teko AB bankui „Hansabankas” (rinkos dalis sumaž�jo 1,6 
procentinio punkto) ir AB Vilniaus bankui (1,1 procentinio punkto). Tarp rinkos dal� padidinusi� 
bank� labiausiai išsiskyr� UAB Sampo bankas ir Vokietijos banko VEREINS-UND WESTBANK 
AG Vilniaus skyrius, valdom
 turto rinkos dal� per metus padidin� atitinkamai 1,4 ir 1,3 procentinio 
punkto. 
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Net 55 procentus bank� sektoriaus turto 2003 met� pabaigoje sudar� paskolos. Palyginus su 2002 
met� pabaiga, šis santykis išaugo 9 procentiniais punktais. Klientams suteikt� paskol� suma siek� 
12,1 mlrd.Lt ir, lyginant su 2003 met� sausio 1 d., išaugo 4,16 mlrd.Lt arba 52,4 %.  
 

(i) Lentel� 5 
2002 12 31 2003 12 31 

Paskolos 
mln. Lt % mln. Lt % % pokytis 

AB Vilniaus bankas 3.048 38,4 4.644 38,4 0,0 
AB bankas "Hansabankas" 1.575 19,9 2.461 20,4 0,5 
AB bankas “NORD/LB Lietuva” 1.090 13,7 1605 13,3 -0,4 
Vereins-und Westbank Vilniaus sk. 310 3,9 656 5,4 1,5 
UAB Sampo bankas 270 3,4 568 4,7 1,3 
AB bankas "Snoras" 584 7,4 460 3,8 -3,6 
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. 207 2,6 416 3,4 0,8 
AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus sk. 272 3,4 337 2,8 -0,6 
AB Šiauli� bankas 251 3,2 315 2,6 -0,6 
VB b	sto kredit� ir obligacij� bankas 54 0,7 224 1,9 1,2 
AB kio bankas 78 1,0 175 1,4 0,3 
AB Parex bankas 149 1,9 158 1,3 -0,6 
UAB Medicinos bankas 45 0,6 70 0,6 0,0 

VISO 7.933 100,0 12.089 100,0  
�

2003 m. auganti šalies ekonomika, vykstantys privatizacijos ir Europos S
jungos strukt	rini� fond� 
�sisavinimo procesai, sumaž�jusios pal	kan� normos, augantys 	kio subjekt� l	kes�iai, susij� su 
b	sima Lietuvos naryste Europos S
jungoje, bei kiti veiksniai didino kreditini� ištekli� paklaus
, o 
bankai savo ruožtu � tai sureagavo aktyvia, � klient� poreikius orientuota kreditavimo politika. 

Bank� klientams suteiktos paskolos, kaip jau min�ta, per metus išaugo 4,16 mlrd. Lt arba 52,4 % ir 
tai buvo aukš�iausias bank� paskol� portfelio augimo tempas per kelet
 pastar�j� met�. Ilgalaiki� 
paskol� lyginamasis svoris bank� paskol� portfelyje 2004 m. sausio 1 d. sudar� 77,6 proc. 

Bank� paskol� portfelyje dominuoja paskolos Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims. 2003 m. 
nerezidentams suteiktoms paskoloms sumaž�jus 52 mln. Lt arba 18 %, nerezident� dalis bank� 
paskol� portfelyje 2004 m. sausio 1 d. sumaž�jo iki 1,9 %. 

2003 m. pagal atskiras klient� grupes didžiausias paskol� prieaugis teko priva�ioms �mon�ms (2,7 
mlrd. Lt) ir gyventojams (1,2 mlrd. Lt). Fiziniams asmenims suteiktos paskolos, tarp kuri� 
dominuoja b	sto kreditavimo paskolos, ir pra�jusiais metais buvo vienas dinamiškiausiai augan�i� 
bank� turto straipsni�. 2003 m.bank� suteiktos ilgalaik�s paskolos gyventojams išaugo 1147 mln. 
Lt arba 2,3 karto daugiau nei 2002 m. bei net 7,4 karto daugiau nei 2001 m. Iš j� didžioji dalis (apie 
82,4 %) teko bank� gyventojams suteiktoms b	sto paskoloms. Daugiausiai b	sto paskol� buvo 
suteik� AB bankas ,,Hansabankas”, AB Vilniaus bankas kartu su dukteriniu AB VB b	sto kredit� ir 
obligacij� banku, AB bankas ,,NORD/LB Lietuva” ir UAB Sampo bankas. Kitiems bankams teko 
vos 6,6 % bank� suteikt� b	sto paskol� rinkos. 

Bank� paskol� pal	kanos ir 2004 metais netur�t� did�ti, bazini� pal	kan� nežada didinti ir Europos 
centrinis bankas, o bank� konkurencija blogins s
lygas pal	kanoms augti. 
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2003 m. toliau buvo stebima bank� paskol� portfelio kokyb�s rodikli� ger�jimo tendencija. 
Speciali�j� atid�jim� paskoloms santykis su paskol� portfeliu per metus sumaž�jo beveik 2 kartus ir 
pasiek� žemiausi
 lyg� nuo 1994 m., kuomet bankai prad�jo formuoti specialiuosius atid�jimus. 

Lentel� 6 
Veikian	i� bank� sistemos paskol� portfelio kokyb�s rodikli� dinamika 

 
Data Atid�jimai paskoloms / 

suteiktos paskolos, % 
III, IV, V grup�s paskolos / 

visos paskolos, % 

1997-01-01 20,68 32,1 

1998-01-01 18,52 28,25 

1999-01-01 5,92 12,46 

2000-01-01 4,47 11,92 

2001-01-01 3,73 10,79 

2002-01-01 2,55 7,45 

2003-01-01 1,08 5,82 

2004-01-01 0,56 2,64  

 
Bank� sistemos �sipareigojim� strukt	roje per metus labiausiai (5 procentiniais punktais) sumaž�jo 
gyventoj� ind�li� dalis. Tok� bank� �sipareigojim� strukt	ros pasikeitim
 nul�m� išaug�s bank� 
klient� kreditavimo poreikis, kuriam finansuoti neužtenka ind�li� prieaugio, tod�l šalies bankai bei 
Lietuvoje veikiantys užsienio bank� skyriai tr	kstamus kreditinius išteklius pritrauk� iš užsienio 
bank� (daugiausiai iš motinini� institucij�). 

Šalies bankuose laikom� ind�li� suma, kaip jau buvo min�ta, 2004 m. sausio 1 d. sudar� 13,6 mlrd. 
Lt ir per metus padid�jo 1,9 mlrd. Lt arba 16,2 %, iš j� gyventoj� ind�liai sudar� 7,9 mlrd. Lt ir per 
metus išaugo 1 mlrd. Lt arba 14,7 %. Gyventoj� ind�li� apimt� taip pat sumažino krit�s JAV dolerio 
kursas. Ind�liai nacionaline valiuta sudar� 9,6 mlrd. Lt ir per metus padid�jo 26,8 %, tuo tarpu 
ind�liai užsienio valiuta sudar� 4,0 mlrd. Lt ir per metus sumaž�jo 3,0 proc. 

Per 2003 metus ind�liai Šiauli� banke išaugo 31,5 %. Tai ketvirtas pagal santykin� augim
 rodiklis 
Lietuvos bankin�je sistemoje. Pirmoje vietoje esan�io Sampo banko aukšt
 ind�li� augimo rodikl� 
apsprendžia mažas ind�li� portfelis met� pradžioje. Skirtingai nuo ind�li� strukt	ros pasikeitim� 
bankin�je sistemoje, Šiauli� banke fizini� asmen� ind�li� dalis per metus padid�jo 1procentiniu 
punktu. Gyventoj� terminuoti ind�liai nors ir augo l��iau negu neterminuoti, ta�iau per metus 
padid�jo 51 mln. Lt arba 1,3 karto. Tai paaiškinama banko orientacija � smulk� klient
, 
patraukliomis pal	kan� normomis ir besiple�ian�iu banko skyri� tinklu. 

Konkurentai Šiauli� bankui ind�li� pritraukimo srityje yra visi ind�lius priimantys bankai Lietuvoje. 
Vieni konkuruoja patraukliomis ind�lininkams pal	kanomis (Snoro, Sampo, Parex, kio, 
Medicinos bankai), kiti naudojasi susiformavusiais �vaizdžio stereotipais ir ind�linink� inertiškumu. 
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1. Lentel� 7 
2002 12 31 2003 12 31 Ind�liai ir akredityvai 

mln. Lt % mln. Lt % % pokytis 
AB Vilniaus bankas 4.515 38,7 4.813 35,5 -3,2  
AB bankas "Hansabankas" 3.555 30,4 4.297 31,7 1,3  
AB bankas “NORD/LB Lietuva” 1.359 11,6 1.513 11,1 -0,5  
AB bankas "Snoras" 815 7,0 1.083 8,0 1,0  
AB kio bankas 477 4,1 522 3,8 -0,3  

AB Šiauli� bankas 327 2,8 430 3,2 0,4  
UAB Sampo bankas 120 1,0 262 1,9 0,9  
AB Parex bankas 128 1,1 187 1,4 0,3  
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. 128 1,1 186 1,4 0,3 
Vereins-und Westbank Vilniaus sk. 59 0,5 144 1,0 0,5 
UAB Medicinos bankas 86 0,7 81 0,6 -0,1  
AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus sk. 108 0,9 56 0,4 -0,5  

VISO 11.677 100,0 11.677 100,0  

Bank� sistemos �registruotas akcinis kapitalas 2004 met� sausio 1 d. sudar� 1,23 mlrd.Lt. 2003 m. 
keturi bankai iš dešimties padidino akcin� kapital
. 
Be to, atskiri bankai per metus sustiprino kapitalo baz� subordinuotomis paskolomis: AB bankas 
,,NORD/LB Lietuva” gavo 51,8 mln. Lt, AB Sampo bankas - 20 mln. Lt. Min�tas paskolas bankams 
buvo leista �skaityti � antro lygio kapital
. Tuo tarpu AB Vilniaus bankas per metus sugr
žino 108 
mln. Lt subordinuot� paskol�. 

Lentel� 8 

Registruotas kapitalas (mln. Lt) 2002 12 31 2003 12 31 Pokytis 
per metus 

Dalis % 
2003 12 

31 
AB bankas "Hansabankas" 370 435 65 35,3 
AB bankas “NORD/LB Lietuva” 177 177  14,4 
AB Vilniaus bankas 155 155  12,6 
AB bankas "Snoras" 137 137  11,1 
AB kio bankas 91 107 16 8,7 
UAB Sampo bankas 57 88 31 7,1 
AB Šiauli� bankas 38 48 10 3,9 
UAB Medicinos bankas 34 34  2,8 
AB Parex bankas 31 31  2,5 
VB b	sto kredit� ir obligacij� 
bankas 20 20  1,6 

VISO 1.110 1.232 122 100 
 
Registruotas kapitalas nevisiškai atspindi banko paj�gum� prisiimti rizik�. Tiksliau tai 
parodo banko kapitalo dydis, � kur�, be registruoto kapitalo, papildomai �traukiama 
nepaskirstytas pelnas ir kiti �vair�s rezervai. Pagal banko kapitalo dydi bankai 2003 12 31d. 
buvo išsid�st
 taip: 
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Lentel� 9 

Banko kapitalas (mln. Lt) 2002 12 31 2003 12 31 
Pokytis 

per 
metus 

Dalis % 
2003 12 31 

AB Vilniaus bankas 811 943 132 45,2 
AB bankas "Hansabankas" 339 465 126 22,2 
AB bankas "Snoras" 173 181 8 8,7 
AB bankas “NORD/LB Lietuva” 160 176 16 8,4 
AB kio bankas 88 109 21 5,2 
UAB Sampo bankas 41 73 32 3,5 
AB Šiauli� bankas 47 56 9 2,7 
UAB Medicinos bankas 32 38 6 1,8 
AB Parex bankas 23 27 4 1,3 
VB b	sto kredit� ir obligacij� bankas 20 21 1 1,0 

VISO 1.734 2.089 355 100 
 

Bank� pateikt� 2003 m. neaudituot� finansini� ataskait� duomenimis, dešimt bank� ir vienas 
užsienio banko skyrius dirbo pelningai ir gavo 237,3 mln. Lt pelno, o du užsienio bank� skyriai (AB 
Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius) per t
 pat� 
laikotarp� patyr� 1,7 mln. Lt nuostolio. Bendras šalies bank� sistemos 2003 m. neaudituotas 
rezultatas – 235,5 mln. Lt pelnas - geriausias Lietuvos bank� sistemos veiklos rezultatas atk	rus 
nepriklausomyb�. Palyginimui, per 2002 m. Lietuvos bank� sistema gavo 146,8 mln. Lt peln
.   

Lentel� 10 

 
2002 2003* 

AB Vilniaus bankas 126,5 132,3 
AB bankas "Hansabankas" 50,1 60,9 
AB bankas “NORD/LB Lietuva” -50,6 16,1 
AB bankas "Snoras" 10,6 8,3 
AB Parex bankas 2,8 6,0 
AB kio bankas 6,2 4,9 
AB Šiauli� bankas 3,4 4,4 
UAB Medicinos bankas 1,2 1,4 
Vereins-undWestbank AG Vilniaus sk. 0,1 1,2 
VB b	sto kredit� ir obligacij� bankas 0,1 0,9 
UAB Sampo bankas -4,9 0,8 
Norddeutsche Landesbank Vilniaus sk. 2,3  
AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus sk. 1,8 -0,8 
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. -2,8 -0,9 
Iš viso: 146,8 235,5 

* neaudituotas pelnas 
 
Ženkliai didesn� 2003 met� peln�, lyginant su 2002 m. veiklos rezultatu, labiausiai l�m� 63 
mln. Lt arba 75 % bank� padarytos mažesn�s išlaidos specialiesiems atid�jimams bei 63,5 
mln. Lt sugr�žint� paskol�, kurios buvo nurašytos. Be to, lyginant su 2002 m., bankai gavo 
38,1 mln. Lt arba 15 % daugiau gryn�j� paslaug� ir komisini� pajam�. Tuo tarpu bank� per 
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metus 4,16 mlrd. Lt arba 52,4 proc. padidintas klientams suteikt� paskol� portfelis d�l ypa	 
paaštr�jusios konkurencijos ir ženkliai nukritusi� pal�kan� marž� bank� pelningumui dav� 
santykinai nedidel� tiesiogin� efekt�: grynosios pal�kan� pajamos padid�jo tik 8,9 mln. Lt 
arba 1,8 proc. 

Nagrin�jant santykinius pelningumo rodiklius – vidutinio turto gr�ž� pirmoje vietoje yra 
Vilniaus bankas. Šiauli� bankas yra lentel�s viduryje. Jo pelningumas atitinka vidutin� 
bankin�s sistemos pelningum� Lietuvoje.   

Lentel� 11 

 A. ROAA 

AB Vilniaus bankas 1,93 
AB Parex bankas 1,77 
AB bankas "Hansabankas" 1,36 
UAB Medicinos bankas 1,00 
AB Šiauli� bankas 0,87 
AB bankas “NORD/LB Lietuva” 0,73 
AB bankas "Snoras" 0,71 
VB b	sto kredit� ir obligacij� bankas 0,66 
AB kio bankas 0,61 
UAB Sampo bankas 0,14 
AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus sk. -0,17 

VISO 1,07 
 
Pagal vidutin�s akcinink� nuosavyb�s pelningumo rodikl� Šiauli� bankas taip pat užima 
penkt�j� viet�: 

B. Lentel� 12  

 
C. 

AB Parex bankas 21,17 

AB bankas "Hansabankas" 15,87 
AB Vilniaus bankas 15,07 
AB bankas “NORD/LB Lietuva” 9,38 
AB Šiauli� bankas 8,85 
AB kio bankas 5,23 
AB bankas "Snoras" 4,68 
VB b	sto kredit� ir obligacij� bankas 4,42 
UAB Medicinos bankas 4,13 
UAB Sampo bankas 1,45 

VISO 11,28 
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2003 m. visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bank� skyriai vykd� Lietuvos banko nustatytus 
veiklos rizik
 ribojan�ius normatyvus. Kapitalo pakankamumo normatyvas 2004-01-01 sudar� 
13,16 proc. ir viršijo Lietuvos banko nustatyt
 minimal� 10 proc. kapitalo reikalavim
; likvidumo 
normatyvas atitinkamai sudar� 42,5 proc. ir taip pat viršijo Lietuvos banko nustatyt
 30 proc. 
minimum
. 

 
  37.Išmok�ti dividendai  

 

 2003 m. 2002 m 2001 m. 2000 m. 1999 m. 

Procentais nuo nominalios 
vert�s 

1 1 1 2 4 

Dividend� suma, tenkanti 
vienai akcijai, Lt 

0,01 0,50 0,50 1,00 2,00 

Priskai�iuota dividend� 
suma, Lt 

483.439,40 380.210,00 333.259,00 680.420 1.360.840,0
0 

Mokes�iai, Lt 72.516,59 57.032,96 96.646,66 185.407,73 370.815,46 

Išmokama dividend� suma, 
Lt 

410.922,81 323.177,04 236.612,34 495.012,27 990.024,54 

 
Dividendai nebuvo mažinti jokiais teis�s akt� ar banko statuto nustatytais atvejais. 
Už 1998, 1999,  2000,  2001  m. dividendai dar nebaigti mok�ti, kadangi ne visi akcininkai 

palaiko ryš� su banku arba nežinoma j� gyvenamoji vieta. Neišmok�ta  suma 2004 01 01- 46 936,38  
Lt. Neišmok�ti dividendai perkelti � s
skait
 “�siskolinimas klientams” ir iš jos  mok�jimas 
t�siamas. 

Atsisakiusi� dividend� akcinink� nebuvo.  
2003 met� dividendus planuojama išmok�ti per 1 m�nes� nuo susirinkimo (2004.03.29) dienos. 
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V. FINANSIN� PAD�TIS 
38.Finansin�s ataskaitos 

 
Ataskaitose “Grup�” reiškia AB Šiauli� banko, UAB “Šiauli� banko lizingas” ir UAB “Šiauli� 

banko investicij� valdymas”, UAB “Šiauli� banko faktoringas”,   UAB “Šiauli� banko turto fondas” 
ir UAB “Paj	rio alka” konsoliduotus duomenis. 

38.1.Balansin� ataskaita 
 

 2003 12 31 
Bankas 

2003 12 31 
Grup� 

2002 12 31 
Bankas 

2002 12 31 
Grup� 

2001 12 31 
   Bankas 

2001 12 31 
Grup� 

TURTAS       
Pinigai, taurieji metalai ir kt. 
vertyb�s 

14.532 14.542 11.784 11.787 10.315 10.320 

L�šos centriniuose bankuose 46.607 46.607 20.815 20.815 22.131 22.131 
L�šos bankuose ir kitose kredito 
bei finans� institucijose 

64.517 28.773 61.327 10.089 40.251 21.319 

   Ind�liai 17.098 17.098 7.439 7.489 20.819 20.819 
   Atpirkimo sandoriai 5.275 5.275 0 0 0 0 
    Paskolos 42.144 6.400 53.888 2.600 19.432 500 
Iždo trumpalaikiai  vertybiniai 
popieriai 

0 0 0 0 497 497 

Suteiktos paskolos 312.141 306.370 249.372 258.201 165.243 165.251 
Išperkamoji nuoma 0 30.889 0 30.312 0 10.928 
Skolos vertybiniai popieriai 88.799 88.799 70.229 70.669 39.029 39.029 
Pretenzijos d�l išvestini� 
finansini� priemoni� sutar�i� 

12 12 88 88 0 0 

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai 12.618 8.613 8.633 9.136 5.258 8.584 
  Investicijos, �traukiamos � 
apskait
 taikant nuosavyb�s 
metod
 

9.141 0 3.499 0 1.807 0 

Nematerialusis turtas (at�mus 
amortizacij
) 

2.134 2.281 2.095 1.396 2.036 2.048 

Materialusis ilgalaikis turtas 
(at�mus nusid�v�jim
) 

23.214 44.843 21.659 23.956 16.954 18.710 

  pastatai ir kitas nekilnojamasis 
turtas 

17.050 37.036 15.935 17.868 13.117 14.701 

  transporto priemon�s 1.210 2.012 1.004 1.246 527 582 
  �staigos �ranga ir kt 4.954 5.795 4.720 4.842 3.310 3.427 

Sukauptos pajamos ir ateinan�io 
laikotarpio s
naudos 

2.167 4.435 2.516 2.719 2.744 2.866 

Kitas turtas 5.581 16.197 5.993 19.659 5.760 10.260 
Iš viso turto 572.322 592.361 454.511 458.863 310.218 311.943 
�SIPAREIGOJIMAI       
�siskolinimai centriniams 
bankams 

5.685 5.685 9.658 9.658 9.866 9.866 

�siskolinimai bankams ir kitoms 
kredito �staigoms 

102.860 106.671 97.132 97.129 67.164 67.056 

Ind�liai 39.779 39.740 40.895 40.892 15.304 15.196 
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Atpirkimo sandoriai 0 0 0 0 0 0 
Paskolos 63.081 66.931 56.237 56.237 51.860 51.860 
Ind�liai ir akredityvai 399.255 399.228 291.590 291.584 185.995 185.995 
�sipareigojimai d�l išvestini� 
finansini� priemoni� sutar�i� 

79 79 48 48 0 0 

Specialieji ir skolinimosi fondai 141 141 60 60 88 88 
Išleisti skol� vertybiniai 
popieriai 

0 0 0 0 0 0 

Sukauptos s
naudos ir ateinan�io 
laikotarpio pajamos 

1.684 4.443 1.478 2.010 1.361 1.512 

Subordinuotosios paskolos 0 0 0 0 0 0 
Kiti �sipareigojimai 6.735 18.594 7.437 10.329 6.391 7.727 
Iš viso �sipareigojim� 516.439 534.841 407.403 410.818 270.865 272.244 
AKCININK� NUOSAVYB�       
Kapitalas ir rezervai 55.883 55.883 47.108 47.108 39.353 39.353 
  �registruotas akcinis kapitalas 48.344 48.344 38.021 38.021 34.021 34.021 
  (supirktos savo akcijos) 0 0 0 0 (671) (671) 
  emisinis skirtumas 0 0 0 0 0 0 
  Ilgalaikio turto perkainojimo 
rezervas 

0 0 303 303 303 303 

Finansinio turto perkainojimo 
rezervas 

0 0 0 0 0 0 

Pra�jusi� met�  nepaskirstytas 
pelnas (nuostolis) 

0 0 250 250 1.156 1.156 

 Einam�j� finansini� met� pelnas 
(nuostolis) 

4.154 4.154 3.446 3.446 2.415 2.415 

 Kiti kapitalai ir rezervai 3.385 3.385 5.088 5.088 2.129 2.129 
Užsienio banko filialo (skyriaus) 
l�šos, gautos iš centrin�s 
b	stin�s* 

0 0 0 0 0 0 

Mažumos nuosavyb� 0 1.637 0 937 0 346 
Iš viso �sipareigojim� ir 
akcinink� nuosavyb�s 

572.322 592.361 454.511 458.863 310.218 311.943 

*-pildo tik užsienio banko filialas (skyrius) 
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38.2.Pelno (nuostolio) ataskaita 
Eil.Nr. 2003 12 31 

Bankas 
2003 12 31 

Grup� 
2002 12 31 

Bankas 
2002 12 31 

Grup� 
2001 12 31 

Bankas 
2001 12 31 

Grup� 

1. Pal	kan� pajamos 28.814 33.059 26.248 28.450 21.020 21.431 

1.1.   už paskolas kredito 
�staigoms ir finans� 
institucijoms bei l�šas 
kredito �staigose 

2.296 768 1.910 411 1.045 369 

1.2.   už kitas paskolas 22.780 23.646 20.694 21.311 17.956 17.958 
1.3.   už subordinuotas paskolas 0 0 0 0 0 0 
1.4.   už �sigytus skolos 

vertybinius popierius 
3.738 3.767 3.644 3.702 2.019 2.019 

1.5. už išperkam
j
 nuom
 0 4.878 0 3.026 0 1085 
1.6.   kitos pal	kan�  pajamos 0 0 0 0 0 0 
2. Pal	kan� išlaidos 13.467 13.998 12.504 12.467 10.611 10.535 
2.1. už �sipareigojimus kredito 

�staigoms ir finans�  
institucijoms bei kredito 
�staig� l�šas 

3.217 3.742 3.922 3.885 3.487 3.411 

2.2.   už ind�lius ir kitas 
gr
žintinas l�šas 

10.250 10.250 8.582 8.582 7.124 7.124 

2.3.   už subordinuotas paskolas 0 0 0 0 0 0 
2.4.   už išleistus skolos 

vertybinius popierius 
0 0 0 0 0 0 

2.5.   kitos pal	kan� išlaidos 0 6 0 0 0 0 
3. Grynosios pal	kan� pajamos 

(1-2) 
15.347 19.061 13.744 15.983 10.409 10.896 

4. Išlaidos  specialiesiems 
atid�jimams 

1.848 1.851 1.275 1.283 1.116 1.116 

4.1.   paskoloms ir pal	kanoms 2.426 2.429 1.451 1.459 820 820 
4.2.   Garantijoms ir laidavimams 0 0 0 0 0 0 
4.3.    bendrai abejotin� aktyv� 

rizikai 
29 29 250 250 300 300 

4.4. išlaid� koregavimas d�l 
susigr
žint� paskol�, kurios 
buvo nurašytos 

(607) (607) (426) (426) (4) (4) 

5. Grynosios pal	kan� pajamos 
padarius  atid�jimus (3-4) 

13.499 17.210 12.469 14.700 9.293 9.780 

6. Paslaug� ir komisini� 
pajamos 

6.998 7.064 5.478 6.330 4.785 5.716 

7. Paslaug� ir komisini� 
išlaidos 

1.421 1.431 815 817 767 772 

8. Grynosios pal	kan� ir 
paslaug� bei komisini� 
pajamos (5+6-7) 

19.076 22.843 17.132 20.213 13.311 14.724 

9. Pajamos už nuosavyb�s 
vertybinius popierius 

2.392 51 1.239 10 463 58 

9.1.   pelnas (nuostolis) iš 
investicij�, �traukiam� � 
apskait
 taikant nuosavyb�s 
metod
 

2.341 0 1.229 0 437 0 

10. Realizuotas pelnas 
(nuostolis) 

1.253 2.531 2.082 2.485 1.906 2.345 

10.1.  iš operacij� užsienio valiuta 2.130 2.136 2.364 2.368 1.532 1.532 
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10.2.  iš operacij� skolos 
vertybiniais popieriais 

471 471 850 852 82 82 

10.3.   iš operacij� nuosavyb�s 
vertybiniais popieriais 

(222) 1050 (131) 266 59 498 

10.4.  iš operacij� išvestin�mis ir 
kt.finansin�mis priemon�mis 

(1.126) (1.126) (1.001) (1.001) 233 233 

11. Nerealizuotas pelnas 
(nuostolis) 

1.045 1.119 579 464 498 490 

11.1.   iš operacij� užsienio valiuta 1.207 1.174 772 681 (335) (343) 
11.2.  iš operacij� skolos 

vertybiniais popieriai 
(221) (221) (1) (1) 844 844 

11.3. iš operacij� nuosavyb�s 
vertybiniais popieriais 

119 226 (228) (252) (14) (14) 

11.4. iš operacij� išvestin�mis ir 
kt. finansin�mis priemon�mis 

(60) (60) 36 36 3 3 

12. Pagrindin�s veiklos 
rezultatas (8+9+10+11) 

23.766 26.544 21.032 23.172 16.178 17.617 

13. Kitos banko pajamos 565 2.177 267 687 241 293 
14. Operacin�s išlaidos 15.549 17.733 13.853 15.120 11.065 11.927 
14.1. Atlyginim�, socialinio 

draudimo ir kitos su darbo 
apmok�jimu susijusios 
išlaidos 

9.824 11.305 8.270 9.168 6.537 7.111 

14.2.   kvalifikacijos k�limo ir 
komandiruo�i� išlaidos 

227 323 140 242 118 153 

14.3.   pastat� nuoma ir 
eksploatacija 

2.617 2.811 2.255 2.318 1.519 1.541 

14.4.   transporto, pašto ir ryši� 
paslaug� išlaidos 

1.633 1.788 1.499 1.603 1.131 1.185 

14.5.   reklama, rinkodara 360 403 258 278 266 291 
14.6.   kitos operacin�s išlaidos 888 1.103 1.431 1.511 1.494 1.646 
15. Kitos banko išlaidos 2.725 3.719 2.223 2.850 1.416 1.543 
16. Nusid�v�jimas ir 

amortizacija 
2.392 2.026 1.994 1.870 1.562 1.661 

17. Išlaidos kitiems  
specialiesiems atid�jimams 

(489) (48) (111) 243 39 116 

17.1.   kitiems abejotiniems 
aktyvams 

(589) (148) (111) 243 39 116 

17.2.  kitiems nebalansiniams 
�sipareigojimams 

100 100 0 0 0 0 

18. Banko �prastin�s veiklos 
rezultatas (12+13-14-15-16-
17) 

4.154 5.291 3.340 3.776 2.337 2.663 

19. Ne�prastin�s ir neb	dingos 
veiklos rezultatas (pelnas  
(nuostolis)) 

0 0 0 0 0 0 

20. Pelnas (nuostolis) iki 
mokes�i� mok�jimo (18 + 
19) 

4.154 5.291 3.340 3.776 2.337 2.663 

21. Pelno mokestis 0 551 0 293 0 181 
22. Atid�ti mokes�iai ir pelno 

mokes�io koregavimas 
0 (2) (106) (111) (78) (78) 

23. Mažumos pelno (nuostolio) 
dalis 

0 (588) 0 148 0 (145) 

24. Grynasis pelnas (nuostolis) 4.154 4.154 3.446 3.446 2.415 2.415 
25. Grynasis pelnas, tenkantis 

vienai akcijai (litais) 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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38.3.Pinig� sraut� ataskaita 
 

Eil.Nr. 2003 12 31 2002 12 31 2001 12 31 

 Pinig� srautai iš bankin�s veiklos    

1. Pajamos (išlaidos)    

1.1 Pal	kan� pajamos 29.097 25.631 21.020 

1.2 Pal	kan� išlaidos (13.589) (12.669) (10.611) 

1.3 Anks�iau nurašyt� paskol� susigr
žinimas 607 426 4 

1.4 Grynosios pajamos iš operacij� užsienio valiuta 2.130 2.363 1.532 

1.5 Grynosios pajamos iš operacij� vertybiniais 
popieriais 

(877) 719 141 

1.6 Grynosios pajamos už paslaugas ir komisiniai 5.577 4.663 4.018 

1.7 Išlaidos, susijusios su apmok�jimu už darb
 (9.159) (8.270) (6.537) 

1.8 Kitos pajamos (išlaidos) (9.077) (6.716) (5.711) 

A. Veiklos rezultatas 4.709 6.147 3.856 

2. Trumpalaikio turto (padid�jimas) sumaž�jimas    

2.1 Privalom�j� atsarg� centriniame banke 
(padid�jimas) sumaž�jimas 

91 (1.640) (796) 

2.2 Paskol� kredito �staigoms ir finans� institucijoms  
(padid�jimas) sumaž�jimas 

(2.155) (29.367) (18.535) 

2.3 Suteikt� paskol�  (padid�jimas) sumaž�jimas (63.540) (87.352) (46.693) 

2.4 Vertybini� popieri� (padid�jimas) sumaž�jimas 0 0 0 

2.5 Kito trumpalaikio turto (padid�jimas) 
sumaž�jimas 

1.161 (271) 190 

B. Trumpalaikio turto pasikeitimas (64.443) (118.630) (65.834) 

3. �sipareigojim� padid�jimas (sumaž�jimas)    

3.1 �siskolinimo centriniam bankui  padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

(3.973) (208) 387 

3.2 �siskolinim� kredito �staigoms ir finans� 
institucijoms  padid�jimas (sumaž�jimas) 

10.968 29.942 41.189 

3.3 Ind�li� ir akredityv�  padid�jimas (sumaž�jimas) 102.506 105.593 62.798 

3.4 Kit� �sipareigojim�  padid�jimas (sumaž�jimas) (1.130) 1.081 1.158 

C. �sipareigojim� pasikeitimas 108.371 136.408 105.532 

D. Grynieji pinig� srautai iš bankin�s veiklos iki 
mokes�i� (A+B+C) 

48.637 23.925 43.554 

4. Pelno mokestis 0 0 (69) 

E. Grynieji pinig� srautai iš bankin�s veiklos po 
mokes�i� (D-4) 

48.637 23.925 43.485 

 Pinig� srautai iš investicin�s veiklos    

5. Materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto 
(�sigijimas) pardavimas 

(3.409) (6.034) (1.744) 

6. (Investicijos) � vertybinius popierius bei j� 
pardavimas 

(20.214) (32.485) (33.455) 

7. Gauti dividentai 32 10 26 

8. Gautos pal	kanos 0 0 0 

9. Pinig� srautai iš kitos investicin�s veiklos 0 0 0 

F. Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos (23.591) (38.509) (35.173) 

 Pinig� srautai iš finansin�s veiklos    
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10. Nuosav� vertybini� popieri� išleidimas /tik 
apmok�ta dalis/ 

5.000 4.000 0 

11. Nuosav� vertybini� popieri� (supirkimas) 0 642 (423) 

12. Sumok�ti dividendai (380) (333) (680) 

13. Sumok�tos pal	kanos 0 0 0 

14. Pinig� srautai iš kitos finansin�s veiklos 0 0 233 

G. Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos 4.620 4.309 (870) 

 Pinig� padid�jimas (sumaž�jimas) (E+F+G) 29.666 (10.275) 7.442 

15. Pinigai einam�j� finansini� met� gruodžio 31 d. 61.604 31.938 42.213 

16. Pinigai einam�j� finansini� met� sausio 1 d. 31.938 42.213 34.771 

 
 38.4 Pelno paskirstymo ataskaita 

 
Eil.Nr. Rodiklis 2003 12 31 2002 12 31 2001 12 31 

1. Nepaskirstytas pra�jusi� met� pelnas 0 250 1.156 

2. Apskai�iuota pelno per metus 4.154 3.446 2.415 

3. Pervedimai iš rezerv� 774 1.704  

3 Visas  skirstomas pelnas (1+2+3eilut�s) 4.928 5.400 3.571 

4.1 Pelno mokestis 0 0 0 

4.1.1 Atid�ti mokes�iai 0 0 0 

4.2 Atskaitymai � atsargos kapital
 0 0 2.988 

4.3 Atskaitymai � bendrosios  paskirties banko 
rezervus galimiems paskol� nuostoliams 
padengti 

0 0 0 

4.4 Atskaitymai � kitus banko kapitalus 0 0 0 

4.5 Dividendai 483 380 333 

4.6 Metiniai išmok�jimai (tantjemos)* 0 0 250 

4.7 Apribotas skirstomasis pelnas 0 0 0 

4.8 Premijos darbuotojams 0 0 0 

4.9 Labdara 0 0  

5. Nepaskirstytas pelnas 4.445 5.020 0 

*2002 12 31 tantjemos banko tarybai – 250 t	kst. Lt, iš j� sukaupta 250 t	kst. Lt 

  2003 12 31 tantjemos banko tarybai – 213 t	kst. Lt, iš j� sukaupta 213 t	kst. Lt 

 

38.4. Paaiškinamasis raštas 
 

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

39. Finansini� ataskait� komentarai 
 

Pateikiami nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje esan�iame paaiškinamajame rašte. 
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40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekan	io valdymo organo parengta 
ataskaita 

Pateikiame AB Šiauli� banko veiklos ataskait
, valdybos parengt
 2004 m. kovo 29 d. �vykusiam 
eiliniam visuotiniam akcinink� susirinkimui. 

 
 

ŠIAULI� BANKO 2003 MET� VEIKLOS ATASKAITA 
 
 
Gerbiamieji akcininkai! 
 
Savo veikl
 bankas planuoja ir organizuoja iškeldamas strateginius siekius keleriems metams � 
priek�, o taip pat užsibr�ždamas vieneri� met� tikslus bei numatydamas konkre�ius  veiksmus šiems 
tikslams pasiekti. 
Pra�jusi� met� rezultatai leidžia tvirtinti, kad Šiauli� bankas ženg� dar vien
 žingsn� � priek� – 
užsibr�žti metiniai tikslai buvo s�kmingai �gyvendinti. 
 
Per metus bankas padidino turt
 26%, kredit� portfel� gryn
ja verte – 25%. Ind�li� ir akredityv� 
padaug�jo 37%. Bankas užima maždaug 3% spar�iai augan�ios Lietuvoje bank� rinkos.  
Aptarnaujam� klient� skai�ius per metus išaugo 37% – iki 56 t	kstan�i�. 
Bankas uždirbo 4,154 mln. Lt grynojo pelno. Ger�jo pelningumo rodikliai. J� kilim
 nul�m� 
s�kminga banko pl�tra, augantis banko filial� ir klient� aptarnavimo skyri� pelningumas. 
Siekdamas efektyviai panaudoti spar�iai did�jant� banko turt
 ir išlaikyti gerus veiklos rizik
 
ribojan�i� normatyv� rodiklius bankas padidino �statin� kapital
 27% iki 48 343 940 Lt. Met� 
viduryje daugiau kaip 5 mln. lit� padidino kapital
 banko l�šomis, o met� pabaigoje – 5 mln. lit� 
papildomais �našais. 
Nuosav� akcij� bankas per ataskaitinius metus nei �sigijo, nei perleido. 
 
Reikšming
 �tak
 banko rezultatams padar� s�kminga dukterini� �moni� veikla. Visos banko 
dukterin�s �mon�s pasinaudojo did�jan�ia finansini� paslaug� rinkoje paklausa ir išpl�t� veiklos 
apimtis. 
Met� pabaigoje bankas kontroliavo 5 dukterines bendroves: UAB „Šiauli� banko lizingas“ (bankas 
yra �sigij�s 10 000 vnt., t.y. 100% akcij�, kuri� bendra nominali vert� – 1 000 000 Lt), UAB 
„Šiauli� banko investicij� valdymas“ ( 45 300 vnt., t.y. 60,4% akcij�, bendra nominali vert�  
453 000 Lt), UAB „Šiauli� banko faktoringas“ (100 vnt., t.y. 100% akcij�, bendra nominali vert� 10 
000 Lt), UAB „Šiauli� banko turto fondas“ (3 980 vnt., t.y. 53,07% akcij�, bendra nominali vert� 
398 000 Lt) ir UAB „Paj	rio alka“ (283 573 vnt., t.y. 90,04% akcij�, bendra nominali vert�  
2 835 730 Lt). 
Bankas per 2003 metus iš dukterini� bendrovi� nuosavyb�s metodu užsiskait� 2,341 mln. Lt. UAB 
„Šiauli� banko lizingas“ uždirbo bankui 1,2 mln. Lt, UAB „Šiauli� banko investicij� valdymas“ – 
640 t	kst. Lt, UAB „Šiauli� banko faktoringas“ – 240 t	kst. Lt, UAB „Šiauli� banko turto fondas“ 
– 280 t	kst. Lt. Tik iš UAB „Paj	rio alka“ gauta 19 t	kst. Lt nuostolio. �mon�s nuostoliai susij� su 
jos pl�tra. 
 
Bankas prekiauja Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje kotiruojam� bendrovi� akcijomis.  
Per 2003 metus biržoje �sigytos 3 446 874 akcijos, už bendr
 2 570 839 Lt sum
.  
Iš reikšmingesni� �sigijim� ne biržoje pamin�tini šie akcij� pirkimai: AB „Vievio paukštynas“  
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62 450 akcij� (bendra nominali vert� – 312 t	kst. Lt, dalis bendrov�s �statiniame kapitale – 3,27%), 
AB „Aud�jas“ 3 200 akcij� (atitinkamai 115 t	kst. Lt ir 0,52%) bei  UAB „INFO-TEC“ 5 130 
akcij� (atitinkamai 205 t	kst. Lt ir 19%).  
Šioje ataskaitoje nepateikiame informacijos apie kit� bendrovi� akcijas, per metus banko �sigytas 
REPO sandoriais, nes tai yra daugiau l�š� skolinimas (su akcijomis užtikrinta gr
žinimo prievole), o 
ne investavimas. 
 
Banko teritorini� padalini� tinklas per 2003 metus padid�jo 5 naujais klient� aptarnavimo skyriais. 
Dar 2 skyriai buvo parengti atidarymui. Met� pabaigoje bankas tur�jo 37 padalinius 22 šalies 
miestuose: centrin� buvein� Šiauliuose, 10 filial� ir 26 klient� aptarnavimo skyrius. Ypa� spar�iai 
augo banko Vilniaus, Kauno, Alytaus, Radviliškio teritoriniai padaliniai. Nuosekliai veikl
 pl�tojo 
filialai Kaune, Klaip�doje, Mažeikiuose ir Šilut�je. S�kmingai ple�iant klient� aptarnavimo tinkl
, 
banko teikiamos paslaugos vis tolygiau pasiskirsto �vairiuose šalies regionuose. Banko ind�li� ir 
kredit� dalis, administruojama ne Šiauli� apskrities padaliniuose, viršijo 60%. 
 
Met� pabaigoje banke dirbo apie 350 darbuotoj�, 30 darbuotoj� daugiau, negu prieš metus. Pus� 
vis� darbuotoj� yra iki 35-eri� met� amžiaus. 65% - su aukštuoju arba nebaigtu aukštuoju 
išsilavinimu. 
 
Paslaug�, ypa� kreditavimo, politikoje bankas ir toliau vadovavosi siekiu b	ti universaliu banku, 
orientuotu � kompleksišk
 paslaug� teikim
 smulkiajam ir vidutiniam verslui bei privatiems 
asmenims. 
2003 metais buvo t�siama maž� ir vidutini� �moni� mikrokreditavimo programa. Iš Europos 
rekonstrukcijos ir pl�tros banko l�š�, skirt� SVV pl�trai skatinti, bankas kartu su antrine �mone 
UAB “Šiauli� banko lizingas“ finansavo 330 projekt�. 
S�kmingai buvo �gyvendintas kartu su Šiaur�s investicij� banku ir Europos Tarybos vystymo banku 
parengtas projektas smulkiajam ir vidutiniam moter� verslui finansuoti. Suteikti 47 kreditai.  Met� 
pabaigoje su šiais bankais buvo pasirašyta antra sutartis d�l papildomos vieno mln. eur� kreditin�s 
linijos. 
Iš �vairi� finansavimo šaltini� per pra�jusius metus Šiauli� bankas suteik� mažoms ir vidutin�ms 
�mon�ms beveik 600 mikro kredit�, kuri� vidutinis dydis buvo 43 t	kst. Lt. 
 
Siekdamas gerinti maž� ir vidutini� �moni� finansavimo s
lygas bankas intensyviai bendradarbiavo 
su param
 SVV teikian�iomis institucijomis: UAB “Investicij� ir verslo garantijos” (INVEGA), 
UAB “Žem�s 	kio paskol� garantij� fondas”, vieš
j
 �staiga “Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicij� fondas”. Ypa� efektyvus yra banko ir UAB “Investicij� ir verslo garantijos” (INVEGA) 
bendradarbiavimas – 55% jos suteikt� garantij� atiteko Šiauli� banko kreditams.   
 
Verslo kreditavimas buvo t�siamas iš Pasaulio banko, PHARE programos, V� Lietuvos aplinko 
apsaugos investicij� fondo, V� Centrin�s projekt� valdymo agent	ros l�š�.  
Rugs�jo m�nes� 3 mln. eur� kredito linij
 Šiauli� bankui suteik� bankas HSH Nordbank AG. 
 
Pra�jusiais metais Šiauli� bankas pl�tojo ir priva�i� klient� kreditavim
. Tai buvo pirmieji 
vartojimo kredito paslaugos teikimo metai - bankas išdav� 700 vartojimo kredit�. Buvo parengta 
ilgalaikio b	sto kreditavimo programa. Populiar�jo kreditai per mok�jimo korteles. 
 
Veikian�i� Eurocard/MasterCard ir Maestro mok�jimo korteli� skai�i� bankas per pra�jusius metus 
padidino 45% - iki 16 t	kst.. Met� pabaigoje Bankas kreip�si d�l �stojimo � VISA International 
organizacij
 ir tikisi 2004 metais prad�ti platinti Visa korteles.   
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Vis daugiau klient� pradeda naudotis banko paslaug� internetu sistema „SB linija“. Beveik 40 % 
pavedim� nurodym� buvo pateikta internetu. Sistema buvo iš esm�s modernizuota: pagreit�jo jos 
darbas, klientams teikiama daugiau paslaug�, �diegtos papildomos saugumo priemon�s. 
 
Bankas daug d�mesio skyr� visos informacin�s banko sistemos FORPOST pl�totei ir tobulinimui. 
�diegtos naujos posistem�s, �galinusios pl�toti banko paslaug� kompleks
, tobulinti organizacines ir 
technines veiklos sistemas.  
Min�ti pasikeitimai sudar� s
lygas gerinti operacin�s rizikos valdymo proced	ras. Buvo 
tobulinamas ir kit� banko veikloje patiriam� rizik� valdymas. Šioje srityje dar laukia nemažai 
darb�, juo labiau, kad prieži	ros institucij� reikalavimai bankams, Lietuvai jungiantis � Europos 
S
jung
, did�ja labai spar�iai. 
 
2004 met� pradžioje bankas, t�sdamas pra�jusiais metais prad�tus darbus, sklandžiai per�jo prie 
naujos tarpbankin�s l�š� pervedimo sistemos “Litas”, prad�jo teikti ilgalaikius b	sto kreditus, 
atidar� naujus klient� aptarnavimo skyrius Druskininkuose ir Plung�je. 2004 met� sausio m�nes� 
tarptautin� reiting� agent	ra "Fitch Ratings" pagerino AB Šiauli� banko ilgalaikio reitingo 
perspektyv
 iš stabilios � pozityvi
. Agent	ra patvirtino anks�iau Šiauli� bankui suteiktus ilgalaikio 
skolinimosi užsienio valiuta reiting
 B+, trumpalaikio skolinimosi reiting
 B, individual� reiting
 D 
bei paramos reiting
 5.  
 

2004 met� tikslus bankas nustat� atsižvelgdamas � pasiektus rezultatus ir strategines veiklos kryptis. 
Toliau bus stiprinama banko kapitalo baz�. Siekiant efektyviai valdyti augan�io banko veikl
, bus 
tobulinama banko organizacin� strukt	ra, pl�tojami banko informacin�s sistemos paj�gumai, 
didinamas jos saugumas, tobulinama banko veiklos rizikos valdymo sistema. Teigiami poky�iai 
šiose srityse sudarys s
lygas efektyviau panaudojant vis� Lietuvos region� potencial
, didinti 
Šiauli� banko užimam
 rinkos dal�.  

Bankas  stiprins darb
 su vietos savivaldos �mon�mis ir tarptautin�mis finansin�mis institucijomis, 
kurios gali skolinti l�šas savivaldybi� infrastrukt	riniams projektams finansuoti. Panaudodamas 
sukaupt
 bendradarbiavimo su SVV ir valstybin�mis institucijomis patirt� bankas sieks efektyviai 
aptarnauti Lietuvos verslui skirt� ES strukt	rini� fond� �sisavinim
. Savo veikla Šiauli� bankas 
stengsis  pateisinti �gyt
 smulkiojo ir vidutinio verslo partnerio vard
. 
 
 
 
 
 
Algirdas Butkus 
Valdybos pirmininkas     
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 
42.Valdymo organ� nariai: 

42.1.pareigos, vardai ir pavard�s, duomenys apie dalyvavim� emitento �statiniame 
kapitale 

 
Vardas, pavard� 
kadencijos pradžia-pabaiga 

Užimamos pareigos AB 
Šiauli� banke 

Turima kapitalo 
dalis, % 

Turima bals� 
dalis, % 

Arvydas Salda  
 
2000 03 29-2004 03 29* 

Tarybos pirmininkas 3,07 3,07 

Sigitas Baguckas  
 
2000 03 29-2004 03 29* 

Tarybos pirmininko 
pavaduotojas 

0,83 0,83 

Abdulaziz AM Al-Ibrahim 
 
2000 03 29-2004 03 29 

Tarybos narys - - 

Vytautas Junevi�ius  
 
2000 03 29-2004 03 29 

Tarybos narys 0,31 0,31 

Leonas Šniras  
 
2000 03 29-2004 03 29 

Tarybos narys 1,01 1,01 

Ri�ardas Valskis  
 
2000 03 29-2004 03 29* 

Tarybos narys 0,94 0,94 

Kastytis Jonas Vyšniauskas 
 
2000 03 29-2004 03 29* 

Tarybos narys 1,47 1,47 

Vigintas Butkus 
2004 03 29-2008 03 29* 

Tarybos narys - - 

Algirdas Butkus  
 
2000 03 29-2004 03 29 

Valdybos pirmininkas, 
administracijos vadovas 

- - 

Donatas Savickas  
 
2000 03 29-2004 03 29 

Valdybos narys, valdybos 
pirmininko pavaduotojas 

0,0005 0,0005 

Vita Adomaityt�  
 
2002 06 05-2004 03 29 

Valdybos nar�, 
vyr.buhalter� 

0,0006 0,0006 

* Tarybos  nariai perrinkti 2004 03 29 d. eiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime 
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42.2. apie valdybos pirminink�, administracijos vadov� ir vyriausi�j� finansinink� 
(finans� direktori�) papildomai pateikiami duomenys: 

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

2) nuo 1999.04 - AB Šiauli� bankas -  valdybos pirmininkas. 
 
Vita Adomaityt� 
išsilavinimas – aukštasis; 
profesija – ekonomist�; 
darboviet�s per paskutinius 10 met� ir pareigos jose: 
 

1) 1993 06 - 1995 12  AB bankas Snoras – buhalter�; 
2) 1995 12 -1997 12 AB Litimpeks banko Šiauli� filialas, vyr. buhalter�; 
3) 1997 12 – 2002  06 AB Šiauli� bankas –buhalter�, skyriaus viršinink�, vyr. buhalter�s 

pavaduotoja; 
4) 1998 02 – 1998 08  UAB “Nediva” vyr. buhalter�; 
5) nuo 2002 06 – AB Šiauli� banko vyr. buhalter�. 

 
 

42.3. duomenys apie dalyvavim� kit� �moni�, �staig� ir organizacij� veikloje bei 
turima didesn� kaip 5 proc. kit� �moni� kapitalo ir bals� dalis 

 
 

Vardas, 
pavard� 

Dalyvavimas kit� �moni� veikloje 
(�mon�s pavadinimas, pareigos) 

Dalyvavimas kit� �moni� kapitale (�moni� 
pavadinimas, akcij� skai�ius, procentin� 
dalis kapitale (virš 5 proc.)  

1 2 3 
Arvydas 
Salda 

UAB Šiauli� LEZ valdymo bendrov� 
– valdybos pirmininkas, 
UAB “LEZ vystymo centras” –
valdybos narys 
UAB Klaip�dos LEZ valdymo 
bendrov� – valdybos narys 
UAB “Šiauli� titanas” –valdybos 
narys 
UAB “Egl�s sanatorija”- valdybos 
narys 
A.Saldos konsultac. firma -savininkas 
UAB “Šiauli� banko turto fondas”- 
akcininkas 
UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas”- akcininkas 

UAB “Šiauli� titanas” – 3780 PVA (9 
proc.) 
UAB “Verslo valdymo ekspertai” – 19 
PVA (19 proc.) 
UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas”-5,77 proc. 

UAB “Šiauli� banko turto fondas”- 6,85 
proc. 

Sigitas 
Baguckas 

AB “Nam� statyba” – valdybos 
pirmininkas, direktorius 

AB “Nam� statyba” – 73610 PVA (16.69 
proc.) 
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AB “Šiauli� dujotiekio statyba” – 
valdybos narys 
 

AB “Šiauli� dujotiekio statyba” – 22704 
(9,9 proc.) 
UAB  “Šiauli� banko investicij� 
valdymas”- 5,77 proc. 
 

Abdulaziz 
AM Al-
Ibrahim  

UAB “Baltic Fund Investments” – 
valdybos pirmininkas 

AB “Dvar�ioni� keramika” 613355 PVA 
(5,44 proc.) 

UAB “Baltic Fund Investments” – 3004 
PVA (37,5 proc.) 

Vytautas 
Junevi�ius  

AB “Alita” – valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius 

 

UAB Šiauli� banko investicij� valdymas- 
5,77 proc. 

Leonas 
Šniras 

UAB “Skorpionas”  -valdybos 
pirmininkas 
AB “Stakl�s” – tarybos pirmininkas 

 

UAB “Skorpionas”- 18 proc., 
AB “Stakl�s” -70 proc. 

Ri�ardas 
Valskis 

UAB “Šiauli� vandenys” – valdybos 
pirmininkas, generalinis direktorius 
Šiauli� verslo inkubatorius- 
valdybos narys 
Šiauli� pramon�s prekybos ir amat� 
r	mai- valdybos narys 
UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas”- akcininkas 
UAB “Šiauli� banko turto fondas “- 
akcininkas 

UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas” – 5,77 proc. 
 

Kastytis 
Jonas 

Vyšniauskas 

AB “Sulinkiai”- direktorius 

UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas”- akcininkas 

UAB “Šiauli� banko turto fondas” - 
akcininkas 

UAB “Agroferta” - 50 PVA (50 proc.) 
UAB “Sulinkiai” – 202638 PVA (8,96 proc.)
UAB Šiauli� banko investicij� valdymas- 
5,77 proc. 

Vigintas 
Butkus 

UAB “Mintaka”- direktorius 

UAB prekybos namai ”Aiva”- 
direktorius  

- 

 
Algirdas 
Butkus 

 
UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas” – valdybos pirmininkas 
UAB “Šiauli� banko lizingas” – 
valdybos pirmininkas 
 

 
UAB prekybos namai “Aiva” -58 proc. 
UAB “Šiauli� banko investicij� 
valdymas”-5,77 proc. 

Donatas 
Savickas 

- - 

Vita 
Adomaityt� 

- - 
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42.4.duomenys apie valdymo organ� nari� neišnykus� teistum� už nusikaltimus 
nuosavybei, �kininkavimo tvarkai, finansams 

____ 
 
42.5.duomenys apie kiekvieno valdymo organ� nario kadencijos pradži� ir pabaig� 
 
 
Šie duomenys pateikti 42.1 punkte. 

43.Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams: 
 

43.1. informacija apie emitento per ataskaitin� laikotarp� išmok�t� atlyginim�, 
tantjem� ir  kit� išmok� iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkan	ius 

vienam asmeniui; 
 

Valdymo organ� 
nariai 

Žmoni� sk. Atlyginim�/tantjem� 
kit� išmok� iš pelno 
bendros sumos  (Lt) 

Atlyginim�/tantjem�, 
kit� išmok� iš pelno 
vidutiniai dydžiai   (Lt) 

Tarybos nariai 6 250.000,00 41.667,00 
Valdybos nariai 3 593.000,00 197.667,00 
Administracijos 
nariai 

46 1.883.000,00 40.35,00 

 
43.2.emitento steb�toj� tarybos,  valdybos ir administracijos nariams išmok�t� 
atlyginim� , tantjem� ir kit� išmok� iš pelno sumos per ataskaitin� laikotarp� 

(kiekvienai aukš	iau min�tai asmen� kategorijai), gautos iš �moni�, kuriose emitento 
dalis �statiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procent�; 

_______________ 
 

43.3.per ataskaitin� laikotarp� valdymo organ� nariams skirtos paskolos, suteiktos 
garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas j� prievoli� �vykdymas. 

 
Paskolos: 
 

Vardas, pavard� Paskolos 
suma (Lt) 

Paskolos 
likutis (Lt) 
2003 12 31 

Arvydas Salda 2 110 000 919 567,25 
Arvydas Salda 550 000 550 000 

Ri�ardas Valskis 300 000 219 780,11 
Vytautas Junevi�ius 4 706 825,88 4 706 825,88 

Sigitas Baguckas 250 000 18 406,88 
Vita Adomaityt� 75 000 65 227,52 

 
 
D�l valdymo organ� nari� prievoli� vykdymo garantij� ir laidavim� per 2003 metus nebuvo 

suteikta.  
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44.Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 
 

45.1.sandori� r�šys (nekilnojamojo turto, pagrindini� priemoni� perleidimas, 
neb�dingi pirkimo – pardavimo kontraktai, išduotos paskolos, suteiktos garantijos ar 

laidavimai, kuriais užtikrintas j� prievoli� vykdymas); 
 

_________________ 
 

45.2.sandori� s�lygos 
__________________ 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS 
PERSPEKTYVOS 

45.Naujausi �vykiai emitento veikloje 
 

��2003 metais  AB Šiauli� bankas s�kmingai išplatino dvi naujas akcij� emisijas. Akcinis 
kapitalas padidintas  iki 48 343 940 Lt. 

��2004 met� sausio m�nes� tarptautin� reiting� agent	ra “Fitch Ratings”  pagerino AB Šiauli� 
banko ilgalaikio reitingo perspektyv
 iš stabilios � pozityvi
. Agent	ra patvirtino anks�iau 
Šiauli� bankui suteiktus ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reiting
 B+, trumpalaikio 
skolinimosi reiting
 B, individual� reiting
 D bei paramos reiting
 5. 

��2004 met� pradžioje bankas sklandžiai per�jo prie naujos tarpbankin�s l�š� pervedimo sistemos 
“Litas”. 

��2004 met� pradžioje prad�jo veikti dar du nauji klient� aptarnavimo skyriai Druskininkuose ir 
Plung�je.   

��2003 metais  Valstyb�s valdomos garantij� institucijos UAB "Investicij� ir verslo garantijos" 
(INVEGA) 55 proc. suteikt� garantij� buvo skirta Šiauli� banko kreditams.  

  
 

46.Esminiai �vykiai emitento veikloje 
 

2003 metais paskelbti šie esminiai �vykiai: 
2003 01 22 - 2003 m. banko veiklos rezultatas; 
2003 02 21 - visuotinio akcinink� susirinkimo šaukimas; 
2003 03 28 - visuotinio akcinink� susirinkimo nutarimai; 
2003 04 15 - 2003 m. I-ojo ketvir�io grynasis pelnas neaudituotais duomenimis; 
2003 06 04 – akcij� paketo �sigijimas; 
2003 06 19 – statuto pakeitim� �registravimas; 
2003 07 10  - 2003 m. 6 m�nesi� veiklos rezultatas; 
2003 07 23 – neeilinio visuotinio akcinink� susirinkimo sušaukimas; 
2003 09 04 – visuotinio akcinink� susirinkimo nutarimai; 
2003 10 14 -  2003 m. 9 m�n. grynasis pelnas;  
2003 10 24 -  �registruota  nauja akcij� emisija; 
2003 11 26  – akcinio kapitalo padidinimo �registravimas. 
 

Apie šiuos esminius �vykius emitento veikloje investitoriai informuoti dienraš�iuose “Lietuvos 
rytas” ir “Šiauli� kraštas” bei pateikti pranešimai Vertybini� popieri� komisijai ir Lietuvos 
Nacionalinei vertybini� popieri� biržai. 
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47.Veiklos strategija ir numatomi jos poky	iai per artimiausius finansinius (�kinius) 
metus�

�

�� Toliau stiprinti kapitalo baz�. 

�� Tobulinti organizacin� banko valdymo strukt	r
. 

�� Vystyti banko informacin�s sistemos paj�gumus, didinti jos saugum
. 

�� Tobulinti banko veiklos rizikos valdymo sistem
, ypating
 d�mes� skiriant kredito ir 
operacin�s rizikos valdymui. 

�� Didinti banko užimam
 rinkos dal� kituose Lietuvos regionuose. 

�� �vairinti bendradarbiavimo su smulkiuoju ir vidutiniu verslu formas, išnaudojant 
bendradarbiavimo patirt� su valstybin�mis institucijomis, aptarnaujan�iomis Lietuvai skirt� 
ES strukt	rini� fond� l�šas. 

Kapitalo baz�s stiprinimas išlieka prioritetinis uždavinys artimiausius metus. Siekiant sudaryti 
pagrind
 planuojamiems turto ir pelningumo rodikliams pasiekti, b	tina nuolatos didinti banko 
kapital
 naujais piniginiais �našais. 2004 metais planuojama j�  padidinti  4  mln. Lt. 

Iki 2004 met� vidurio iš esm�s bus baigtas formuoti banko teritorini� padalini� tinklas, apimantis 
beveik visus didesnius šalies miestus ir susidedantis iš 45-i� filial� ir klient� aptarnavimo skyri�. 
Vis daugiau bankin�s veiklos vystoma kituose Lietuvos regionuose, tod�l norint efektyviai 
vadovauti banko veiklai, b	tina tobulinti banko organizacin� strukt	r
, ypating
 d�mes� kreipiant 
centrin�s b	stin�s padalini� darbo organizavimo gerinimui. Su šiuo uždaviniu yra susij�s b	tinumas 
vystyti banko informacin�s sistemos paj�gumus, didinti jos saugum
, tobulinti banko veiklos rizikos 
valdymo sistem
, ypating
 d�mes� skiriant kredito ir operacin�s rizikos valdymui. Teigiami poky�iai 
šiose srityse sudarys s
lygas didinti Šiauli� banko užimam
 rinkos dal� išnaudojant kit� Lietuvos 
region� potencial
. 

Pra�jusiais metais Šiauli� bankas susilauk� pripažinimo kaip smulkaus ir vidutinio verslo partneris. 
Tai liudija ERPB ir Europos S
jungos suteiktas efektyviausiai �gyvendinusio šio banko 
finansuojam
 SVV skatinimo program
 vardas tarp 30 bank� visoje ryt� ir centrin�je Europoje, 
bendra Šiaur�s Investicij� Banko ir Europos Tarybos Vystymo Banko kredito linija moter� 
vystomam smulkiam ir vidutiniam verslui finansuoti, glaud	s ryšiai su INVEGA ir kitomis 
garantijas �mon�ms teikian�iomis institucijomis. 2004 metais planuojama toliau stiprinti darb
 su 
vietos savivaldos �mon�mis ir tarptautin�mis finansin�mis institucijomis, kurios skolins l�šas 
vietiniams bankams savivaldybi� smulkiems infrastrukt	riniams projektams finansuoti.  Taip pat 
b	tina išnaudoti bendradarbiavimo patirt� su valstybin�mis institucijomis, aptarnaujan�iomis 
Lietuvai skirt� ES strukt	rini� fond� l�šas. 
 

 

 
Valdybos pirmininkas     Algirdas Butkus 

 
 

Vyr.buhalter�                  Vita Adomaityt� 

 


