
 

 Akcinė bendrovė  

Š I A U L I Ų  B A N K A S  

 

 

 

 

 

  

2 0 0 6  M E T Ų  

I - O J O   P U S M E Č I O  A T A S K A I T A  

Šiauliai, 2006 



                                  AB Šiaulių banko 2006 m. I-ojo pusmečio ataskaita 

 1 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

 
Pusmečio ataskaita parengta už 2006 metų pirmąjį pusmetį pagal LR VPK 2002 05 30 

d. nutarimu Nr.21 patvirtintas “Informacijos apie emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius 
periodinio atskleidimo taisykles” ir vėlesnius jų pakeitimus.   

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 
 

Emitento pavadinimas - Akcinė bendrovė Šiaulių bankas. 

Įstatinis kapitalas – 94.039.200 Lt. 

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

      
Teisinė-organizacinė forma – akcinė bendrovė, privatus ribotos civilinės atsakomybės juridinis 
asmuo. 

     AB Šiaulių bankas įregistruotas Lietuvos banke 1992 m. vasario 4 d. 

     Statuto pakeitimai įregistruoti 2006 05 11. 

     Banko rejestro kodas – 112025254. 
    

 

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei  dokumentais, 
kuriais naudojantis ji buvo parengta, visuomenės informavimo priemonės 

pavadinimas 

 
Su pusmečio ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti 

AB Šiaulių banko Vertybinių popierių apskaitos skyriuje ( 202 kab.), Tilžės  g. 149,  Šiauliuose, 
tel. 595669, 595653. Darbo laikas: 7.30-11.30 val., 12.30-16.30 val.. 

 

Visuomeninės informavimo priemonės, kuriose bankas skelbia pranešimus – dienraščiai 
“Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”, 
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4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

4.1. už ataskaitą atsakingi  emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir 
administracijos vadovas  

 
Algirdas Butkus - AB Šiaulių banko administracijos vadovas, valdybos pirmininkas, tel.Nr.: 

(8-41) 595-601, faksas  (8-41) 430-774; 
      
Vita Adomaitytė  - AB Šiaulių banko vyriausioji buhalterė, apskaitos ir atskaitomybės 

tarnybos vadovė,  tel.Nr.:  (8-41) 595-606, faksas (8-41) 430-774; 
  
Jolanta Dobiliauskienė – AB Šiaulių banko Vertybinių popierių apskaitos skyriaus 

viršininkė, tel.Nr.: (8-41) 595-669, faksas (8-41) 595-687. 

 
4.2. konsultantai 

 

Ruošiant pusmečio ataskaitą, konsultantų paslaugomis naudotasi nebuvo. 
 

 

 
5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir 

administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas 

 

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

 

 

 
Administracijos vadovas      Algirdas Butkus 

 
 
Vyriausioji buhalterė       Vita Adomaitytė 

 
 
Vertybinių popierių apskaitos skyriaus viršininkė   Jolanta Dobiliauskienė 

 
 
 
 
2006-08-08 
Šiauliai 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS 

 

6. Emitento įstatinis kapitalas  
6.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 

 

2006-05-11 juridinių asmenų rejestre įregistruotas banko įstatinis kapitalas - 94.039.200 litų. 
Kapitalas padalintas į 94.039.200 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 
1 Lt. Bendra išleistų akcijų nominali vertė yra 94.039.200 Lt. Visos akcijos yra apmokėtos. 

 
6.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant 

į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius: 
_______________ 

 

 

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

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

 
6.2.2. numatomo įstatinio kapitalo didinimo dėl konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar 
suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių 
konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo dydis ir numatoma įstatinio kapitalo 

didinimo data (datos); 
________________ 

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

popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo; 
_________________ 

 
6.2.4. naujai išleidžiamų akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas keičiant skolos ar 

išvestinius vertybinius popierius arba realizuojant teisę, pasirašymo ar keitimo 
tvarka ir terminai, skolos ar išvestinių vertybinių popierių savininkų kategorijos, 

kurioms bus sudarytos sąlygos pasirašyti akcijas pirmumo teise 
 

____________________ 
 

 
7.  Akcininkai (bendras akcininkų skaičius) 

 
2006 metų liepos 4 d. banko akcininkų skaičius buvo 2280.  
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Akcininkų, nuosavybės teise valdančių virš 5 proc. banko akcijų ir balsų sąrašas 2006 m. 
liepos 4 d. 

 

Eil. 
Nr. 

Akcininkas Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų skaičius, 
 vnt. 

Įstatinio 
kapitalo 
dalis, % 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
balsų dalis, % 

1. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas  15.102.656 16,06 16,06 

2. UAB Prekybos namai “Aiva”, 
 įm.k. 144031190 

6.382.454 6,79 6,79 

3 Gintaras Kateiva 6.041.062 6,42 6,42 

4. Skandinaviska Enskilda Banken klientai 5.759.281 6,12 6,12 
 
Kartu veikiantys Banko akcininkai Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, UAB prekybos 

namai „Aiva“, UAB „Mintaka“, AB „Alita“, Algirdas Butkus, Gintaras Kateiva ir Arvydas Salda 
yra gavę Lietuvos banko sutikimą kartu valdyti 1/3 banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo 
teisių dalį. 2006-07-04 šiai grupei priklausė 39,82 proc. Banko įstatinio kapitalo ir balsų. 

 
 

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 
apyvartą reglamentuoja  Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas 

 

2006-03-28 Šiaulių banko valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas išleisti banko 
obligacijas bei patvirtinta jų išleidimo programa. Buvo nuspręsta išleisti ne trumpesnes  nei 
vienerių metų trukmės obligacijas už bendrą sumą ne didesnę kaip 45 mln.eurų. 2006-04-24  
valdybos posėdyje patvirtintos VP emisijos, išleidžiamos pagal aukščiau aprašytą programą, 
galutinės sąlygos. 2006-05-16 išplatinta emisija: emisijos dydis -200.000 vnt., nominali 1 vnt. 
vertė - 100 eurų, metinė palūkanų norma 4,6 proc, terminas – 731 diena.  Šios programos bazinis 
prospektas patvirtintas LR Vertybinių popierių Komisijoje 2006-05-19. 

Banko išleistų obligacijų savininkai turi šias teises: 
• Obligacijų išpirkimo dieną gauti iš banko pinigų sumą, lygią tos dienos pradžioje turimų 

obligacijų nominaliai vertei; 
• Palūkanų išmokėjimo dieną gauti nustatyto dydžio palūkanas; 
• Parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį obligacijų 
• Turi tokias pat teises kaip ir kiti banko kreditoriai. 

 

9. Emitento  vertybinių popierių  antrinė apyvarta 
 

Banko išleistomis akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Akcijų skaičius 
94.039.200, visos akcijos yra paprastosios vardinės 1 Lt nominalios vertės. Bendra nominali vertė 
- 94.039.200 Lt. 
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Per 2006 m. pirmąjį pusmetį banko akcijų kaina svyravo nuo 2,33 Lt iki 4,11 Lt. Paskutinėje 
pusmečio sesijoje (2006-06-30) kaina buvo 2,81 Lt. Bendra banko akcijų apyvarta per 2006 m. 
pirmąjį pusmetį buvo  25.878.274,30 Lt. Paskutinės  sesijos (2006-06-30)  apyvarta –41.0211,86 
Lt. 

Pateikiame banko akcijų kainos Vilniaus vertybinių popierių biržos prekyboje per 2006 m. I-ąjį 
pusmetį grafiką (grafikas skelbiamas Biržos tinklapyje adresu: http://market.lt.omxgroup.com). 

 

 
 

 

 

 

 
Didžiausia banko akcijų apyvarta buvo 5.505.857 Lt, mažiausia – 320,30 Lt. Per ataskaitinį 

laikotarpį buvo pirkta/parduota 7.483.400 vnt. Šiaulių banko akcijų. 

 

 

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 

AB Šiaulių bankas yra sudaręs sąskaitų tvarkymo sutartis su vertybinių popierių viešosios 
apyvartos tarpininkais : 

1. AB FMĮ “Finasta”, Konstitucijos pr. 23, Vilnius LT-08105; 

2. Hansabanko FMD, Pamėnkalnio  g.13, Vilnius LT-01114; 

3. UAB Medicinos banko FMS, Pamėnkalnio g. 40,  Vilnius LT-01114; 

4. UAB FMĮ “Suprema”, Goštauto  g. 40,  Vilnius LT-01112; 

5. AB “Nord/LB Lietuva” banko FMD, Vilniaus g. 18, Vilnius LT-01508; 

6. AB Banko “Snoras” FMS, Vivulskio g. 7, Vilnius LT-03221; 

7. AB Vilniaus banko VP apskaitos ir saugojimo departamentas, Gedimino pr. 12,  Vilnius, LT-
01103. 
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11. Valdymo organų nariai 

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

 
Vardas, pavardė 
kadencijos pradžia-pabaiga 

Užimamos pareigos AB 
Šiaulių banke 

Turima 
kapitalo 
dalis, % 

Turima balsų 
dalis, % 

Arvydas Salda  
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos pirmininkas 1,55 1,55 

Sigitas Baguckas  
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos pirmininko 
pavaduotojas 

0,56 0,56 

Ričardas Valskis  
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos narys 0,66 0,65 

Kastytis Jonas Vyšniauskas 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos narys 1,03 1,03 

Vigintas Butkus 
2004 03 29-2008 m. 

Tarybos narys - - 

Vytautas Junevičius 
2005-11-17 – 2008 m. 

Tarybos narys 0,09 0,09 

Salvatore Candido 
2005-11-17 – 2008 m. 

Tarybos narys - - 

Algirdas Butkus  
2004 03 29-2008 

Valdybos pirmininkas, 
administracijos vadovas 

0,22 0,22 

Donatas Savickas  
2004 03 29-2008 

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

<0,01 <0,01 

Vita Adomaitytė  
2004 06 05-2008 

Valdybos narė, vyriausioji 
buhalterė, Apskaitos ir 
atskaitomybės tarnybos 
vadovė 

0,02 0,02 

Daiva Kiburienė 
2005-08-31 – 2008 m. 
 

Valdybos narė, 
Verslo ir mažmeninės 
bankininkystės tarnybos 
vadovė 

<0,01 <0,01 

Jonas Bartkus 
2005-08-31 -2008 m. 

Valdybos narys, 
Verslo plėtros tarnybos 
vadovas 

<0,01 <0,01 
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11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje, 
turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis procentais 

 
Vardas, 
pavardė 

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje 
(įmonės pavadinimas, pareigos) 

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

Arvydas 
Salda 

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

UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas”-
5,7 proc. 
UAB “Šiaulių banko turto fondas”- 6,8 proc. 
UAB SLEZVB – 9,8 proc., 
UAB STIV – 9,9 proc. 

Sigitas 
Baguckas 

UAB "Namų statyba" direktorius  
 
 

UAB “Namų statyba” – 16.69 proc. 
UAB “Šiaulių dujotiekio statyba”–26,26 
proc. 
UAB  “Šiaulių banko investicijų valdymas”- 
5,78 proc. 
UAB „Pamūrė” – 19 proc. 

Ričardas 
Valskis 

UAB "Šiaulių vandenys" 
generalinis direktorius  

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

Kastytis 
Jonas 
Vyšniauskas 

UAB "Sulinkiai" generalinis 
direktorius  

UAB “Sulinkiai” – 8,96 proc. 
UAB Šiaulių banko investicijų valdymas- 
5,77 proc. 

Vigintas 
Butkus 

UAB prekybos namai "Aiva" 
direktorius 
UAB „Mintaka“ direktorius 
(antraeilės pareigos)  

AB „Šiaulių komercija“ – 9,82 proc. 

Vytautas 
Junevičius 

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

AB “Alita” – 46,3 proc.; 
UAB Šiaulių banko investicijų valdymas” – 
5,6 ppoc.; 
 

Salvatore 
Candido 

Europos Reponstrukcijos ir plėtros 
banko direktorius Baltijos šalims 

- 

Algirdas 
Butkus 

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

UAB prekybos namai “Aiva” -66,35 proc. 
UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas” -
5,76 proc.; 
AB „Šiaulių komercija” – 29,99 proc.; 
UAB „Visnorus” – 27,19 proc.; 
UAB „Šiaulių titanas” -  19,99 proc.; 
UAB „Mintaka” – 68,08 proc. 

Donatas 
Savickas 

- - 

Vita 
Adomaitytė 

- - 

Daiva 
Kiburienė 

UAB „Pajūrio Alka“ direktorė. 
 

 

Jonas Bartkus - - 
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 
 

12. Balansinė ataskaita (konsoliduota) 
 
 

2006-06-30                 2005-12-31                         2005-06-30 

 
Patronuojant

is bankas 
Finansinė 

grupė * 
Patronuoja
ntis bankas 

Grupė**  Patronuojantis 
bankas 

Finansinė 
grupė * 

        

TURTAS        
        
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose 92.741 92.743 75.672 75.683  61.765 61.766 
Gautinos sumos iš kitų bankų ir finansų 
institucijų 123.547 53.460 135.909 73.511  73.921 27.318 
Prekybiniai vertybiniai popieriai 14.619 14.619 15.685 15.727  27.332 27.332 
Išvestinės finansinės priemonės - - 72 72  103 103 
Paskolos 807.853 812.976 659.081 634.165  539.554 541.585 
Finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos - 67.913 - 62.148  - 52.732 
Investiciniai vertybiniai popieriai:        
 - skirti parduoti   814 814 814 814  814 814 
 - laikomi iki išpirkimo 130.150 130.150 107.570 107.570  90.552 90.552 
Investicijos į dukterines bendroves 6.664 5.654 6.664 -  6.664 5.664 
Nematerialusis turtas  1.849 1.917 2.038 2.160  2.075 2.183 
Ilgalaikis materialusis turtas 32.287 35.225 28.434 49.193  28.074 31.148 
Kitas turtas 6.019 7.011 7.071 45.764  6.656 7.733 
        
Iš viso turto 1.216.543 1.222.482 1.039.010 1.066.807  837.510 848.930 
        
ĮSIPAREIGOJIMAI        
        
Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų 
institucijoms 

178.368 179.277 153.848 154.625  112.157 120.371 

Indėliai 874.221 874.221 743.848 743.826  643.903 643.903 
Specialieji ir skolinimo fondai 534 534 384 384  530 530 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 85 186 - -  - - 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai - - - 112  - - 
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 35.083 35.083 19.634 19.634  - - 
Kiti įsipareigojimai 14.278 18.466 15.869 30.156  13.868 16.396 
Apmokėtas, bet neįregistruotas kapitalas - - 15.194 15.194  - - 
        
Iš viso įsipareigojimų 1.102.569 1.107.767 948.777 963.931  770.458 781.200 
        
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ        
Akcinis kapitalas 94.039 94.039 74.720 74.720  56.000 56.000 
Emisinis skirtumas 7.000 7.000 8.400 8.400  2.275 2.275 
Atsargos kapitalas 2.611 2.611 2.611 2.611  2.611 2.611 
Privalomasis rezervas 700 801 328 357  328 428 
Nepaskirstytas pelnas 9.624 10.264 4.174 8.773  5.838 6.416 
Mažumos dalis - - - 8.015  - - 
        
Iš viso akcininkų nuosavybės 113.974 114.715 90.233 102.876  67.052 67.730 
        
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų 
nuosavybės 1.216.543 1.222.482 1.039.200 1.066.807  837.510 848.930 
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (konsoliduota) 

 
 

2006-06-30                        2005-12-31                       2005-06-30 

 
Patronuojantis 

bankas 
Finansinė 

grupė * 
Patronuojant

is bankas 
Grupė **  Patronuojant

is bankas 
Finansinė 

grupė * 
        

Palūkanų pajamos 26.981 29.424 42.419 45.725  19.311 21.159 
Palūkanų išlaidos (12.824) (12.824) (19.493) (19.858)  (9.072) (9.164) 
        
Grynosios palūkanų pajamos 14.157 16.600 22.926 25.867  10.239 11.995 
        
Atidėjimai paskoloms 35 143 13 (196)  (361) (352) 
        
Grynosios palūkanų pajamos po atidėjinių 14.192 16.743 22.939 25.671  9.878 11.643 
        
Paslaugų ir komisinių pajamos 5.767 5.565 9.753 9.587  4.378 4.224 
Paslaugų ir komisinių išlaidos (1.632) (1.700) (2.973) (3.034)  (1.142) (1.174) 
        
Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių 
pajamos 18.327 20.608 29.719 32.224  13.114 14.693 

        
Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais 
popieriais ir išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis (1.379) (1.379) 761 3.824  750 750 
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta 2.008 2.004 1.769 1.765  731 726 
Atidėjimai kitiems aktyvams (2) (255) (444) (58)  (12) (118) 
Kitos pajamos 272 341 589 3.451  260 345 
        
Veiklos pajamos 19.226 21.319 32.394 41.206  14.843 16.396 
        
Administracinės ir kitos veiklos išlaidos (14.538) (15.776) (27.223) (32.322)  (12.453) (13.477) 
        
Veiklos pelnas 4.688 5.543 5.171 8.884  2.390 2.919 
        
Dividendai iš  investicijų į dukterines 
bendroves 3.832 2.832 2.932 -  2.932 1.932 
        
Pelnas prieš apmokestinimą 8.520 8.375 8.103 8.884  5.322 4.851 
        
Pelno mokestis (85) (286) - (425)  - (77) 
        
Grynasis pelnas 8.435 8.089 8.103 8.459  5.322 4.774 
        
Priskirtinas:        
        
Bendrovės akcininkams 8.435 8.089 8.103 7.583  5.322 4.774 
Mažumos daliai - - - 876  - - 
        
Grynasis pelnas 8.435 8.089 8.103 8.459  5.322 4.774 
        
Bazinis bei su potencialiomis 
konvertuojamomis akcijomis apskaičiuotas 
grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (Lt) 0,10 0,10 0,12 0,11  0,09 0,08 

 
  * „Finansinė Grupė“  reiškia AB Šiaulių banko, UAB “Šiaulių banko lizingas” ir UAB “Šiaulių banko faktoringas” konsoliduotus 
duomenis.  

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

2006 m. birželio 30 d. Banko klientais buvo 237 savivaldybių įmonės bei vietinio valdymo 
institucijos, 17 valstybės įmonės,  41 žemės ūkio bendrovių, 36 tikroji ūkinė bendrija,  3.154 
akcinių bendrovių, 1.580 individualiosios įmonės, 482 pelno nesiekiančių ir viešojo sektoriaus 
įmonių ir 590 kitų organizacijų bei 84.602 fizinių asmenų.  

 
2006-06-30 gautas iš kitų bankų paskolas sudaro: 

• iš HSH Nord banko Kopenhagos filialo bei Dresdner banko AG, Bankgesellschaf Berlin 
AG, iš Europos tarybos vystymo banko ir Šiaurės investicijų banko – verslo projektams 
finansuoti.  

Gautas iš finansų institucijų paskolas sudaro:  
• iš VĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo – aplinkosaugos projektams finansuoti; 
• iš VĮ Centrinės projektų valdymo agentūros – socialinės paskirties pastatų renovacijos bei 

inžinerinės infrastruktūros plėtros projektams finansuoti; 
• iš Pasaulio banko – pagalbos įmonėms ir finansų sektoriaus projektams bei privataus  

žemės ūkio plėtros projektams finansuoti. 
• Gautas iš tarptautinių organizacijų paskolas sudaro:  
• iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko – smulkaus ir vidutinio verslo projektams 

finansuoti; 

Išsami 2006-06-30 finansinė atskaitomybė patekiama kaip priedas prie šios ataskaitos. 
 
 

15. Informacija apie auditą 
 
Pusmečio veiklos auditas banke neatliekamas. 
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 
 

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Nuo 2006 sausio 1 d. iki 2006 birželio 30 d. buvo skelbti šie pranešimai apie esminius įvykius: 

• 2006-01-09 - apie banko akcijų emisijos platinimo baigimą; 

• 2006-01-30 -banko 2005 m. preliminarus veiklos rezultatas – 8,103 mln Lt. pelno. 

• 2006-01-30 – įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimas įmonių rejestre; 

• 2006-02-22 – šaukiamas banko akcininkų susirinkimas, vėliau – susirinkimo sprendimų 
projektai; 

• 2006-03-30 d. – informacija apie įvykusį AB Šiaulių banko akcininkų susirinkimą: 
Patvirtintas banko pelno paskirstymas, pritarta siūlymui išleisti 9.319.200 vnt. paprastųjų 
vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją, kurią nemokamai paskirstyti banko 
akcininkams, proporcingai susirinkimo dieną (2006-03-30) turimam akcijų kiekiui; 

• 2006-04-11. - AB Šiaulių banko preliminarus I ketvirčio veiklos rezultatas; 

• 2006-05-12 – įregistruoti pakeisti banko įstatai, padidinus įstatinį kapitalą; 

• 2006-05-22- skolos vertybinių popierių programos bazinio prospekto patvirtinimas ir 
obligacijų išplatinimas; 

• 2006-05-26 – šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, vėliau – sprendimų 
projektai; 

• 2006-06-27 – pateikta paraiška dėl obligacijų emisijos listingavimo vertybinių popierių 
biržoje. 

 

  Apie visus esminius įvykius AB Šiaulių bankas, įstatuose ir Lietuvos Respublikos 
norminiuose aktuose nustatyta tvarka, informavo Vertybinių popierių komisiją, Vilniaus vertybinių 
popierių biržą, skelbė skelbimus dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”. 
 

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

Procesas, kuris galėjo  neigiamai atsiliepti banko finansinei padėčiai buvo AB "Šiaulių 
stumbras" iškelta bankroto byla. Ši bendrovė iš banko turėjo paėmusi keletą paskolų, tačiau 
bankas šias skolas sėkmingai pardavė.  

Kitų procesų, galinčių ar galėjusių padaryti poveikį finansinei padėčiau ar pelningumui, nėra. 
 

 

 

 
Administracijos vadovas      Algirdas Butkus 
 
 
Vyriausioji buhalterė       Vita Adomaitytė 
 
 
Vertybinių popierių apskaitos skyriaus viršininkė   Jolanta Dobiliauskienė 

A.V. 


