Pirmąjį 2016 m. pusmetį ir toliau ženklina geri Šiaulių banko grupės veiklos rezultatai





Banko grupė uždirbo 26,2 mln. eurų, bankas – 28,6 mln. eurų grynojo pelno
„Moody‘s Investors Service“ banko ilgalaikio skolinimosi reitingą padidino iki Ba1
Paskolų ir finansinės nuomos portfelis nuo metų pradžios išaugo 6 proc.
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos bei pelnas iš operacijų užsienio valiuta ir
vertybiniais popieriais reikšmingai didėjo

Pastaraisiais metais sparčia plėtra ir augimu pasižymėjusi Šiaulių banko grupė pirmąjį metų pusmetį
toliau gerino veiklos rezultatus. Šiaulių banko grupė uždirbo 26,2 mln. eurų neaudituoto grynojo
pelno – tai 73 proc. geresnis rezultatas nei atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, kai uždirbta 15,2 mln.
eurų. Šiaulių banko šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 28,6 mln. eurų. Pernai per tą patį laikotarpį
bankas uždirbo 12,4 mln. eurų.
Reikšmingai augantis banko pelningumas, stiprėjantis kapitalas, taip pat sumažėjusi banko turto
rizika ir probleminių paskolų lygis turėjo įtakos Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingui – 2016 m.
birželio 16 d. tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Investors Service“ šį reitingą pagerino iki Ba1.
„Tiek pernai, tiek šiemet stiprinome savo pozicijas šalies finansų rinkoje, nuosekliai gerinome veiklos
rodiklius. Tai buvo įvertinta ir atsispindi banko ilgalaikio skolinimosi reitinge, kuris gerinamas antrus
metus iš eilės,“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.
Šiaulių banko grupės paskolų bei finansinės nuomos portfelis toliau nuosekliai augo: per antrąjį
ketvirtį išduota 168 mln. eurų naujų paskolų, portfelis padidėjo 4 proc. ir siekė 962 mln. eurų. Šiaulių
banko grupės indėlių portfelis per antrąjį šių metų ketvirtį išaugo 2 proc. ir birželio pabaigoje buvo
1,45 mlrd. eurų. Tiek paskolų, tiek indėlių rinkoje Šiaulių bankas išlaiko ketvirtą poziciją tarp Lietuvoje
veikiančių bankų.
Antrajam šių metų ketvirčiui būdingos geros grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimo
tendencijos. Pajamos iš daugiabučių namų modernizavimo programos smarkiai nekito, tačiau
išaugęs klientų aktyvumas lėmė, kad kitų grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų pokytis per antrąjį
ketvirtį buvo reikšmingas - uždirbta 14 proc. daugiau palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu.
Geriems rezultatams reikšmingos įtakos taip pat turėjo pelnas iš operacijų užsienio valiuta bei
vertybinių popierių prekybos – per antrąjį šių metų ketvirtį grupė iš šių veiklų uždirbo 3,3 mln. eurų,
arba du su puse karto daugiau nei per pirmąjį ketvirtį.
Dėl vienkartinių pajamų, gautų realizuojant problemines paskolas, banko grupės palūkanų pajamos
per antrąjį šių metų ketvirtį padidėjo beveik 5,3 mln. eurų. Galutinio veiklos rezultato tai nepakeitė,
nes dėl šių paskolų buvo patirta panašaus dydžio papildomų vertės sumažėjimo nuostolių.
Likusioms paskoloms bei kitam turtui per antrąjį metų ketvirtį papildomai apskaityta beveik 2 mln.
eurų vertės sumažėjimo nuostolių.
Itin sėkmingą metų pradžią ženklinančius veiklos rezultatus atspindėjo teigiamas Šiaulių banko
akcijų kainos pokytis „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržoje – nuo metų pradžios jų kaina
išaugo 50 proc. Šiaulių banko akcijos patenka į aktyviausiai prekiaujamų akcijų sąrašą – šiuo metu
banko akcijų apyvarta, viršydama praėjusių metų rodiklį, siekia 13 mln. eurų.

