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Šiaulių banko grupei I ketvirtis buvo sėkmingas 

 

 Grupė uždirbo 5,4 mln. eurų, bankas – 7,1 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. 

 Šiaulių bankas svariai prisidėjo prie sklandaus euro įvedimo proceso. 

 Bankas – aktyvus daugiabučių namų modernizavimo programos dalyvis. 

 Atnaujintas prekės ženklas. 
 

Pirmuosius šių metų mėnesius tiek Šiaulių banko grupės, tiek ir Šiaulių banko rezultatai gerėjo. Per 
pirmąjį šių metų ketvirtį Šiaulių banko grupė uždirbo 5,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – tai 
68 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (3,2 mln. eurų). Šiaulių banko grynasis 
pelnas sudarė 7,1 mln. eurų, t. y. išaugo 52 proc. palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, 
kuomet uždirbta 4,6 mln. eurų. 
 
„Banko klientų ir partnerių ratas nuolat auga, turime vieną plačiausių, strategiškai patogiose 
vietose išdėstytų padalinių tinklą – tai leidžia aktyviai prisidėti prie verslo plėtros šalyje ir gerinti 
banko rezultatus. Susiformavęs ilgametis stiprus ryšys su klientais padėjo išsigryninti banko vertybes 
ir tikslus, kuriuos apsibrėžėme atnaujindami banko prekės ženklą“, – sakė Šiaulių banko 
administracijos vadovas Vytautas Sinius. 
 
Pasak banko vadovo, kovo pabaigoje pristatytas Šiaulių banko prekės ženklo atnaujinimas yra 
natūrali pokyčių, įvykusių per pastaruosius porą metų, pasekmė. Procesus, susijusius su prekės 
ženklo keitimu, planuojama baigti per šiuos metus. 
 
Šiaulių bankas reikšmingai prisidėjo prie sėkmingo ir sklandaus Europos Sąjungos bendrosios valiutos 
euro įvedimo proceso Lietuvoje. Per pirmąjį 2015 m. ketvirtį bankas į eurus iškeitė beveik 500 mln. 
litų, arba ketvirtadalį visos nacionalinės valiutos, pakeistos šalies komerciniuose bankuose. 
 
Nepaisant dėl euro įvedimo sumažėjusių tarptautinių pavedimų įkainių ir bazinės valiutos keitimo 
pajamų, banko grupė grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų uždirbo 1,2 mln. eurų arba 10 proc. 
daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Teigiamam komisinių pajamų pokyčiui daugiausia įtakos 
turėjo augančios pajamos iš daugiabučių namų modernizavimo programos, kurioje Šiaulių bankas 
įtvirtino lyderio pozicijas. 
 
Per tris šių metų mėnesius pagrindinių turto ir įsipareigojimų straipsnių reikšmingų pokyčių 
neužfiksuota. Grupės turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 1,6 mlrd. eurų, indėlių portfelis išliko 
stabilus ir siekė 1,4 mlrd. eurų, paskolų bei išperkamosios nuomos portfelis sudarė 775 mln. eurų. 
Šiuo metu tarp Lietuvoje veikiančių bankų, Šiaulių bankas paskolų ir indėlių rinkose užima ketvirtą 
poziciją. 
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