
 

2015 m.III ketvirčio finansinė ataskaita (neaudituota) 
 

BANKO IR GRUPĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 
tūkst. EUR 

2015 m. rugsėjo 30 d. 
 

TURTAS Grupė Finansinė grupė Bankas 

    

Pinigai ir pinigų ekvivalentai       103 701       103 325       80 328 

Gautinos sumos iš kitų bankų ir finansų institucijų       26 398       26 368       26 368 

Vertybiniai popieriai, vertinami tikrąja verte per pelną (nuostolius)       60 488       33 788       23 417 

Išvestinės finansinės priemonės       7 634       7 634       7 003 

Klientams suteiktos paskolos       834 422       842 213       898 641 

Finansinės nuomos gautinos sumos       56 976       56 991       1 382 

Investiciniai vertybiniai popieriai:       

-skirti parduoti       23 723       23 673       23 126 

-laikomi iki išpirkimo       503 970       503 695       478 319 

Investicijos į patronuojamas bendroves -       17 679       35 405 

Nematerialusis turtas       3 659        889        465 

Ilgalaikis materialusis turtas        11 401       11 053       10 157 

Investicinis turtas       16 543       4 668       3 484 

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio permoka        10        9 - 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas        867        762        159 

Kitas turtas        51 032       28 967       6 818 

Turtas skirtas parduoti        3 440       16 089       16 089 

Iš viso turto      1 704 264      1 677 803      1 611 161 

        

ĮSIPAREIGOJIMAI       

Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų institucijoms       69 679       69 760       73 833 

Išvestinės finansinės priemonės        345        345 - 

Subordinuota paskola       19 465       19 465       19 465 

Klientams mokėtinos sumos      1 433 371      1 438 524      1 379 641 

Specialieji ir skolinimosi fondai       1 180       1 180       1 180 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio įsipareigojimai       2 680       2 651       2 375 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai        920        155 - 

Kiti įsipareigojimai       39 694       15 046       7 925 

Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti       5 737        - - 

Iš viso įsipareigojimų      1 573 071      1 547 126      1 484 419 

    

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ       

Akcinis kapitalas       91 226       91 226       91 226 

Atsargos kapitalas        756        756        756 

Privalomasis rezervas       2 468       2 464       2 290 

Finansinio turto perkainojimo rezervas ( 297)   ( 297)   ( 295)   

Nepaskirstytas pelnas       37 040       36 528       32 765 

Nuosavybės iš viso       131 193       130 677       126 742 

Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės      1 704 264      1 677 803      1 611 161 

 
  



 

2015 m.III ketvirčio finansinė ataskaita (neaudituota) 
 

BANKO IR GRUPĖS PELNO (NUOSTOLIŲ)  ATASKAITA 
tūkst. EUR 

2015 m. rugsėjo 30 d. 
 

  Grupė Finansinė grupė Bankas 

       

 Palūkanų ir kitos panašios pajamos  47 643    47 521    41 534    

 Palūkanų ir kitos  panašios išlaidos (14 106)   (14 120)   (14 038)   

        

 Grynosios palūkanų pajamos 33 537    33 401    27 496    

        

 Paslaugų ir komisinių pajamos 8 661    8 762    8 305    

 Paslaugų ir komisinių išlaidos (3 004)   (2 974)   (2 622)   

        

 Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 5 657    5 788    5 683    

        

        

Grynieji nuostoliai  iš įterptinių išvestinių finansinių priemonių (2 903)   (2 903)   (2 908)   

Grynieji nuostoliai iš subordinuotos paskolos tikrosios vertės pasikeitimo ( 175)   ( 175)   ( 175)   

Grynasis pelnas (nuostoliai) iš operacijų vertybiniais popieriais  ( 378)    138     56    

Grynasis  pelnas  iš operacijų užsienio valiuta 2 553    2 182    1 991    

Pelnas iš finansinio turto vertės pripažinimo nutraukimo 3 248    5 550    3 248    

Grynasis pelnas už parduotą materialų turtą 2 426    2 501    2 563    

Pajamos, susijusios su kita Grupės įmonių veikla 10 009    - - 

Kitos veiklos pajamos 1 311     803     470    

Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos  (11 936)   (11 164)   (9 228)   

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (1 163)   (1 029)   ( 778)   

Išlaidos, susijusios su kita Grupės įmonių veikla (9 359)   - - 

Kitos veiklos sąnaudos (6 783)   (6 300)   (4 943)   

Veiklos pelnas  prieš vertės sumažėjimą 26 044    28 792    23 475    

        

Paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo nuostoliai (12 323)   (10 248)   (8 660)   

Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimo nuostoliai - (13 185)   (14 363)   

Dividendai iš investicijų į dukterines įmones - 15,477 18 373    

        

Tęsiamos veiklos pelnas prieš pelno mokestį  13 721    20 836    18 825    

        

Pelno mokesčio (sąnaudos) (2 742)   (2 729)   (2 254)   

    

Tęsiamos veiklos pelnas 10,979 18 107    16,571 

    

Nutraukiamos veiklos pelnas  po pelno mokesčių 6 261    ( 656)   - 

        

Grynasis pelnas  17 240    17 451    16 571    

        

Grynasis pelnas  priskirtinas:        

Banko akcininkams 17 240    17 451    16 571    

  iš tęsiamos veiklos 10 979    18 107    16 571    

  iš nutraukiamos veiklos 6 261    ( 656)   - 

nekontroliuojančiai daliai  - - - 

        

Paprastasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EUR už vieną akciją), priskirtinas banko 
akcininkams  0.06     

  iš tęsiamos veiklos 0.04     

  iš nutraukiamos veiklos 0.02     

        

Su potencialiai konvertuojamomis akcijomis apskaičiuotas pelnas, tenkantis vienai 
akcijai (EUR už vieną akciją), priskirtinas banko akcininkams  0.05     

  iš tęsiamos veiklos 0.03     

  iš nutraukiamos veiklos 0.02     

 
  



 

2015 m.III ketvirčio finansinė ataskaita (neaudituota) 
 

BANKO IR GRUPĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ  ATASKAITA 
tūkst. EUR 

2015 m. rugsėjo 30 d. 
 

  Grupė Finansinė grupė Bankas 

        

Grynasis pelnas  17 240    17 451    16 571    

        

Kitos bendrosios pajamos  
       

Finansinio turto perkainojimo pelnas ( 956)   ( 956)   ( 954)   

Atidėtasis pelno mokestis susijęs su finansinio turto perkainojimu  143     143     143    

Kitos bendrosios pajamos  atėmus atidėtąjį pelno mokestį: ( 813)   ( 813)   ( 811)   

Bendrųjų pajamų iš viso : 16 427    16 638    15 760    

        

        

Bendrosios pajamos priskirtini:       

Banko akcininkams 16 427    16 638    15 760    

  iš tęsiamos veiklos 10 166    17 294    15 760    

  iš nutraukiamos veiklos 6 261    ( 656)   - 

nekontroliuojančiai daliai - - - 

 



 
 

Šiaulių banko grupės trijų ketvirčių veiklos rezultatai 

 Grupė uždirbo 17,2 mln. eurų, bankas – 16,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. 

 Paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per trečią ketvirtį išaugo 7 proc. 
 Įregistruotas įstatinio kapitalo padidinimas. 

 Intensyviai dirbama paslaugų klientams tobulinimo ir procesų optimizavimo srityse. 

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupės pelnas augo. Grupė uždirbo 17,2 mln. eurų neaudituoto grynojo 
pelno – tai 69 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pat laikotarpiu (10,2 mln. eurų). Šiaulių banko grynasis pelnas sudarė 
16,6 mln. eurų, t. y. išaugo 74 proc., palyginti su praėjusių metų trimis ketvirčiais, kai uždirbta 9,5 mln. eurų. 

„Šie kupini permainų metai Šiaulių bankui buvo išskirtiniai ir sėkmingi. Euro įvedimas, mažėjančios mokėjimo paslaugų 
kainos, banko organizacinės struktūros ir veiklos pertvarkos, susijusios su lizingo bei investavimo bendrovių integracija ir 
paslaugų plėtra – didelis iššūkis, su kuriuo sėkmingai tvarkomės. Banko rezultatai rodo, kad orientacija į savą rinką, veiklos 
tęstinumas, lankstumas ir sparta, priimant sprendimus, nuosekliai stiprina banką ir jo siekį tapti šalies verslo bei gyventojų 
finansiniu partneriu, kuriuo jie visada gali pasikliauti“, - tarpinius metų veiklos rezultatus apibendrina Šiaulių banko 
administracijos vadovas Vytautas Sinius. 

Šiais metais pagyvėjo kreditavimas  – daugiau skolinosi ir įmonės, ir namų ūkiai. Grupės paskolų ir išperkamosios nuomos 
portfelis per trečiąjį ketvirtį išaugo 7 proc. - iki 891 mln. eurų, o nuo metų pradžios – 15 procentų. Per tris šių metų 
ketvirčius Šiaulių bankas klientams suteikė daugiau kaip 350 mln. eurų naujų paskolų. 

Indėliai ir toliau išlieka populiariausia šalies gyventojų taupymo priemone. Banko grupės indėlių portfelis rugsėjo mėn. 
pabaigoje viršijo 1,4 mlrd. eurų, t.y. nuo metų pradžios padidėjo 1 procentu. Padidėjimą nulėmė banko „Finasta“ 
įtraukimas į Šiaulių banko grupę. Neskaitant šio vienkartinio faktoriaus įtakos, indėlių portfelis nuo metų pradžios šiek tiek 
sumažėjo, kam reikšmingiausios įtakos turėjo euro įvedimas – dalis gyventojų, siekdami saugiai ir be eilių konvertuoti 
valiutą, baigiantis 2014 metais buvo padėję indėlių litais, kuriuos po to atsiėmė eurais. Lyginant su praėjusių metų 
atitinkamu laikotarpiu, grupės indėlių portfelis augo ir eliminavus banko „Finasta“ įsigijimo įtaką. 

Augantis kreditavimas lėmė tai, kad didėjo grynosios palūkanų pajamos. Per devynis 2015 metų mėnesius šių pajamų 
Šiaulių banko grupė uždirbo 13 proc. daugiau negu tuo pat laikotarpiu praeitais metais.  

Grupės grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų pokytis per šiuos metus taip pat buvo teigiamas: uždirbta 5,7 mln. eurų, arba 
34 proc. daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Didelę įtaką tam turėjo jau kelerius metus besitęsiantis  Šiaulių 
banko įdirbis daugiabučių namų modernizavimo programos finansavimo veikloje.  

Išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje sudarė 52,9 procento, kapitalo grąžos rodiklis buvo 19,2 proc., turto grąžos – 
1,4 procentas. 

Šių metų rugsėjo 14 d. buvo įregistruotas Šiaulių banko įstatinio kapitalo padidinimas bei įgyvendintos kitos kapitalą 
stiprinančios priemonės. Taip užtikrinta, kad nustatytų kapitalo pakankamumo koeficientų reikalavimai būtų vykdomi su 
ženklia atsarga. Kapitalo pakankamumo rodiklis po minėtų priemonių įgyvendinimo viršijo 14 proc.  

Liepos mėnesį baigtas sandoris dėl AB banko „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ įsigijimo. Šiaulių bankas jau 
pradėjo šių bendrovių veiklos integracijos procesą, kurį planuojama baigti per šiuos metus. Papildęs savo teikiamų 
paslaugų spektrą vertybinių popierių prekybos ir tarpininkavimo paslaugomis, Šiaulių bankas klientams galės pasiūlyti 
daugiau kompleksinių investavimo sprendimų, geresnių taupymo sąlygų. Taip pat, bankas intensyviai dirba ir kituose 
projektuose, kurie bus baigti per šiuos metus: vyksta SEPA diegimas, nuo 2016 m. leisiantis Banko klientams atlikti 
mokėjimus visoje euro zonoje lygiai taip pat paprastai bei saugiai kaip ir nacionalinius mokėjimus. Diegiama e-sąskaita, 
pakeisianti tiesioginio debeto paslaugą ir leisianti nuolatines sąskaitas tvarkyti patogiai pagal savo poreikius.  


