Finansavimo
sprendimai
Jūsų
verslui

Mūsų stiprybė – mūsų šaknyse!
MISIJA
Teikdami finansines paslaugas,
kuriame Lietuvos žmonių ir verslo
gerovę bei augame kartu.

VERTYBĖS





Pasitikėjimas
Profesionalumas
Pagarba
Atsakomybė

Jau 25-metį nuosekliai augame
Šiaulių bankas
perima dalį Ūkio
banko turto ir
įsipareigojimų

ERPB tampa
didžiausiu
Šiaulių banko
akcininku

2013
2010

2005
1992
Veiklos
pradžia

2014

Pradedama aktyviai
bendradarbiauti su
Europos investicijų
banku (EIB) ir Europos
investicijų fondu (EIF)

Banko grupė
sustiprina savo
pozicijas lizingo ir
gyvybės draudimo
rinkoje
Sėkmingai baigtas
euro įvedimo
procesas

2015

2016

Šiaulių bankas įsigyja
banką ir FMĮ
„Finasta“ stiprinamos
pozicijos investicinių
paslaugų rinkoje

Šiaulių bankas –
neabejotinas
daugiabučių namų
renovacijos
finansavimo
lyderis Lietuvoje

„The Banker“ ir
„Global Finance“
paskelbia Šiaulių
banką geriausiu
2015-ųjų banku
Lietuvoje

„Global Finance“
paskelbia Šiaulių
banką geriausiu
2016-ųjų banku
Lietuvoje

Esame ketvirtas pagal dydį bankas
Stiprūs paskolų ir indėlių rinkoje
Paskolos
SEB bankas
Swedbank
DNB bankas
Šiaulių bankas
Citadele bankas
Medicinos bankas
Užsienio bankų filialai
Kreditų unijos

Paskolos (2007 – 100 proc.)

Indėliai
30 %
25 %
18 %
6%
2%
1%
17 %
2%

Swedbank
SEB bankas
DNB bankas
Šiaulių bankas
Citadele bankas
Medicinos bankas
Užsienio bankų filialai
Kreditų unijos

Indėliai (2007 – 100 proc.)

31 %
27 %
13 %
8%
2%
2%
14 %
4%

Lengvai pasiekiami el. erdvėje
ir padaliniuose
Padalinių tinklas –
vienas plačiausių:
Šiaulių regionas

18

Vilniaus regionas

16

Kauno regionas

17

Klaipėdos regionas

18

69

Patikimas finansinis partneris
„The Financial Times“ leidinys „The Banker“
Šiaulių banką du kartus pripažino geriausiu
metų banku Lietuvoje – 2013 ir 2015 metais

Tarptautinis verslo ir finansų žurnalas „Global
Finance“ Šiaulių banką paskelbė:
- saugiausiu 2014 metų Lietuvos banku
- geriausiu 2015 bei 2016 metų banku šalyje

Šiaulių bankas – viena iš perspektyviausių
bendrovių 2016 metais Baltijos šalių biržoje –
taip vertina rinkos dalyviai

Smulkusis ir vidutinis verslas mums –
vienas svarbiausių

Daugiabučių namų
renovacijos dalyviai

40+ dirbantys gyventojai ir jų
šeimos, senjorai

SVV

Savivaldybės ir jų įmonės

Maži ir nauji verslai,
ūkininkai

Dalyvaujame
įgyvendinant
Investicijų planą
Europai – Tau tai
gali būti naudinga

Investicijų planas Europai
 Skirtas Europos investicijoms stiprinti
siekiant kurti darbo vietas ir skatinti
ekonomiką
 Apibrėžia racionalesnį finansinių išteklių
naudojimą, pašalina kliūtis investicijoms,
užtikrina skaidrumą ir techninę pagalbą
investiciniams projektams
 Jau davė teigiamų rezultatų
 27 iš 28 ES valstybių narių pasinaudojo
Europos strateginių investicijų fondo
finansavimo galimybėmis

Šaltinis: Europos investicijų bankas,
2016 m. spalis

 Pagal iš EFSI patvirtintus projektus ir
susitarimus šiose 27 valstybėse tikimasi
sutelkti 138,3 mlrd. eurų, taip paremiant
beveik 290 tūkst. SVV įmonių

Naujos finansavimo galimybės
inovatyviam verslui
 InnovFin garantijų priemonė yra finansuojama iš ES
pagal programos „Horizontas 2020“ finansines
priemones ir Europos strateginių investicijų fondą,
įsteigtą pagal Investicijų planą Europai
 EFSI tikslas – padėti paremti finansuojant ir
įgyvendinant produktyvias investicijas ES ir
užtikrinti didesnes galimybes gauti finansavimą
 „Horizontas 2020“ – didžiausia kada nors
egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa. Ji prisideda prie naujų mokslo
perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių,
puikias idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką

InnovFin Europoje

Europos šalys, sudariusios sutartis su
EIF dėl InnovFin garantijų teikimo

 Finansiniai tarpininkai pateikė 113 paraiškų
sutartims su EIF pasirašyti:
 100 dėl tiesioginių garantijų teikimo;
 13 dėl netiesioginių garantijų teikimo.
 77 sutartys dėl garantijų teikimo tarp finansinių
tarpininkų ir EIF jau sudarytos:
 30 skirtingų Europos šalių;
 bendra garantijų suma 3,5 mlrd. eurų;
 sudaryta galimybė suteikti kreditus ar
finansinę nuomą (lizingą) inovatyvioms
įmonėms už 7,2 mlrd. eurų.
 Tikimasi paremti 3 tūks. Įmonių ir 116 tūkst.
darbo vietų.

2016 m. birželio 30 d. duomenys pateikti EIF

Paskolos su
InnovFin
garantija
Šiaulių banke

Pagrindinės paskolos sandorio sąlygos
Forma:

Kreditas

Kredito
linija

Overdraftas

Finansinė
nuoma

Paskirtis:

Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

 Suma nuo 25 tūkst. iki 7,5 mln. eurų
 Terminas nuo 1 iki 10 metų

Apyvartinis
kapitalas

Garantija
EIF
Garantijų portfelis

AB Šiaulių banko InnovFin
kreditų portfelis

Garantija

Garantija iš
EIF

Kredito rizika
tenkanti bankui

Kredito rizika
tenkanti EIF

Garantijos
mokestis

Garantijos
teikėjas

 Greitas sprendimas dėl paskolos garantijos suteikiamos tik Banko
sprendimu.
 Didesnės galimybės pasinaudoti
garantija – paskolos gavėjas gali būti ne
tik SVV, bet ir Vidutinės kapitalizacijos
įmonė (iki 499 darbuotojų).
 Paskolos gavėjas nepatiria papildomų
išlaidų - garantijos mokestis yra
mokamas Banko:
 0,5 % SVV;
 0,8 % vidutinės kapitalizacijos
įmonei.
 Mažesni garantijos apribojimai -garantija
nėra laikoma Valstybės pagalba (de
minimis netaikomas).

Palūkanų normos sumažinimas
paskolos gavėjui
(orientacinis pavyzdys)
Be InnovFin
Skolinama už 4 %

Su InnovFin
Skolinama už 3,5 %
4%

Rizikos premija

1,5 %

3%

0,5 %

Marža

1,5 %

1,5 %

Fiksuoti kaštai

0,5 %

0,5 %

Finansavimo kaštai

0,5 %

0,5 %

50 % finansavimo

50 % finansavimo

Garantijos
kaina

Bet kuris verslas
Gali būti
inovatyvus

Inovatyvumo kriterijai.
Kredito gavėjas turi atitikti bent vieną iš šių:
Kriterijus
Kredito gavėjas yra SVV ar įmonė iki 499 darbuotojų, kuris ketina naudoti kredito lėšas investuojant į gamybą, vystymą ar įgyvendinimą naujų ar iš esmės
1. patobulintų: produktų, procesų ar paslaugų; ar gamybos ar pristatymo metodų/būdų; ar organizacinių ar procesų inovacijų, įskaitant verslo modelius, kurie
yra novatoriški ir kur yra technologinių, pramonės ar verslo nesėkmės rizika, kaip matyti iš vertinimo, kurį atliko nepriklausomas ekspertas.

Atitikimo pagrindimas
a) Verslo planas;
b) Nepriklausomo eksperto vertinimas.

Kredito gavėjas yra “greitai auganti įmonė”:
2. kredito gavėjas veikia rinkoje mažiau nei 12 metų ir kurio vidutinis metinis augimas (darbuotojų ar apyvartos) yra didesnis nei 20 proc. per metus.
Vertinant trejų metų laikotarpį (laikotarpio pradžioje su dešimt ar daugiau darbuotojų).

a) Apyvartos augimas atspindi įmonės
pateikiamuose metiniuose finansiniuose
dokumentuose.
b) Darbuotojų skaičiaus augimas atsispindi
viešai prieinamuose šaltiniuose.

Kredito gavėjas veikia rinkoje mažiau kaip 7 metus ir jo MTI išlaidos sudaro ne mažiau kaip 5% jo bendrų veiklos išlaidų, bent vienais iš trejų metų iki prašymo
3. dėl kredito pateikimo datos;
arba start-up/jaunos įmonės (be jokios finansinės istorijos atveju), atsižvelgiant į einamąsias finansines ataskaitas.

a) Išlaidos atspindi įmonės pateikiamuose
metiniuose finansiniuose dokumentuose.

Kredito gavėjo MTI metinės išlaidos yra lygios arba viršija 20% kredito sumos (pagal naujausią metinę finansinę atskaitomybę), su sąlyga, kad kliento verslo
planas rodo MTI išlaidų padidėjimą bent jau iki sandorio sumos.

a) Išlaidos atspindi įmonės pateikiamuose
metiniuose finansiniuose dokumentuose;
b) Verslo planas.

4,

5. Kredito gavėjas įsipareigoja panaudoti 80 proc. sandorio sumos MTI veiklai, kaip nurodyta verslo plane, o likusi išlaidų dalis, reikalingą, kad tokią veiklą vystyti.

a) Verslo planas.

Kredito gavėjui buvo oficialiai skirta dotacijas, paskola arba garantija iš Europos MTTP rėmimo schemų (pvz. Horizontas 2020 arba 7BP) arba per jų
6. finansavimo priemones (pvz. „Eurostars“) arba per regioninių, nacionalinių MTI paramos schemas, per pastaruosius trisdešimt šešis (36) mėnesius, su sąlyga,
a) Pateiktas paramos skyrimo įrodymas.
kad kreditas nėra skirtas toms pačioms išlaidoms.
Kredito gavėjas buvo apdovanotas per pastaruosius dvidešimt keturis (24) mėnesius ES institucijos MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) arba
a) Pateiktas apdovanojimo suteikimo
7.
inovacijų prizu.
įrodymas.
Kredito gavėjas užregistravo mažiausiai vieną technologinę teisę (pvz. patentą, dizaino teisės, topografijos puslaidininkių produktų, papildomos apsaugos
liudijimo vaistams ar kitų produktų, už kuriuos galima gauti tokios papildomos apsaugos pažymėjimus, augalų selekcininko sertifikatą arba programinės a) Pateiktas technologinės teisės (patento)
8.
įrangos autorių teises) per pastaruosius dvidešimt keturis (24) mėnesių, o kreditas bus naudojamas tiesiogiai ar netiesiogiai šios technologijos teisės
įregistravimo įrodymas.
naudojimui.
Kredito gavėjas yra ankstyvos stadijos SVV ir gavo per pastaruosius dvidešimt keturias (24) mėnesius investicijų iš rizikos kapitalo investuotojų ar verslo angelų, a) Pateikta su rizikos kapitalo investuotojais ar
9.
būdamas verslo angelų tinklo narys; arba toks rizikos kapitalo investuotojas ar verslo angelas yra Kredito gavėjo akcininkas, paraiškos pateikimo momentu.
verslo angelais sudaryta sutartis.
Kredito gavėjui reikia investicijų įvesti naują produktą ar įeiti į naują geografinė rinka, kurios, remiantis parengtu verslo planu, yra didesnė nei 50% jos
10.
a) Pateiktas verslo planas.
vidutinių metinių apyvartų per praėjusius 5 metus.
Paskolos gavėjo MTI išlaidos sudaro ne mažiau kaip 10 % jo bendrų veiklos išlaidų, bent vienais iš trejų metų iki prašymo dėl Paskolos suteikimo pateikimo a) Išlaidos atspindi įmonės pateikiamuose
11.
datos, arba naujos įmonės atveju (be jokios finansinės istorijos) pagal einamųjų metų finansinę ataskaitą.
metiniuose finansiniuose dokumentuose;
12.

Paskolos gavėjas yra Vidutinės kapitalizacijos įmonė ir jos MTI išlaidos sudaro: a) bent 15 % jo bendrų veiklos išlaidų bent vienais iš trejų metų; arba b) bent 10
% metinių bendrų veiklos išlaidų paskutinius trejus metus; iki prašymo dėl Paskolos suteikimo pateikimo dienos.

Paskolos gavėjas per pastaruosius 36 mėnesius gavo mokesčių lengvatų, skirtų MTI išlaidoms, iš atitinkamų kompetentingų nacionalinių arba regioninių
institucijų ar įstaigų, įtrauktų į Europos Komisijos patvirtintas paramos priemones, kuriomis būtų siekiama paskatinti įmones investuoti į MTI, su sąlyga, kad: a)
13.
šios įstaigos ar institucijos yra nepriklausoma nuo Banko ir / ar Paskolos gavėjo; ir b) Paskola padengs didėjančias išlaidas, kaip nurodyta Paskolos gavėjo verslo
plane ir c) Paskola nėra skirtas padengti toms pačioms išlaidoms, kurioms gauta mokesčių lengvata.
Paskolos gavėjas per pastaruosius 36 mėnesius buvo priskirtas inovatyviai įmonei, pagal ES, nacionalinę ar regioninę instituciją ar įstaigą, su sąlyga, kad: a)
Priskyrimas remiasi viešai prieinamais kriterijais, kurie: - nėra ribojami ar kitaip pirmenybę teikiantys tam tikroms pramonės šakoms ar sektoriams; - turi
14. atitikti bent vieną iš inovacijų Tinkamumo kriterijų ar turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų esmę. b) Šios įstaigos ar institucijos yra nepriklausomos nuo Banko
ir / ar Paskolos gavėjo. c) Paskola skirtas didėjančioms išlaidoms padengti, kaip tai nurodoma Paskolos gavėjo verslo plane.

a) Išlaidos atspindi įmonės pateikiamuose
metiniuose finansiniuose dokumentuose;
a) Pateiktas mokesčių lengvatos gavimo
įrodymas.
a) Pateiktas priskyrimo įrodymas;
b) Verslo planas.

Inovatyvumo kriterijai,
kuriuos dažniausiai atitinka gavėjai

Paskolos gavėjo MTI išlaidos
sudaro ne mažiau kaip 10 % jo
bendrų veiklos išlaidų, bent vienais
iš trejų metų iki prašymo dėl
Paskolos suteikimo pateikimo
datos.

Naudos finansavimas inovatyvių
produktų / procesų / paslaugų plėtrai

6%

Gavo investicijų iš rizikos
kapitalo investuotojų ar
verslo angelų

10%

23%

Yra greitai auganti įmonė

5%

7%

6%

Užregistravo technologinę
teisę

2016 m. birželio EIF duomenys

35%

Mokslinių tyrimų ir inovacijų
veiklos sąnaudos sudaro ne
mažiau nei 20 % kredito sumos
ir verslo plane atsispindi šių
sąnaudų augimas

Gavėjui buvo suteikta parama iš ES
ar nacionalinių ar regioninių
mokslinių tyrimų ar inovacijų
subsidijavimo schemų

Ačiū!

