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Pratarmë 
 

Šiuolaikin�mis dinamiško ir konkurecingo verslo s�lygomis svarbi� 
reikšm turi finansin� �moni� analiz�. Ji teikia gana daug išsamios infor-
macijos apie finansin �moni� b�kl ir veiklos rezultatus, j� viet� rinkoje 
ir konkurencingumo pl�tros galimybes bei ateities perspektyvas.  

Finansin�s analiz�s informacija padeda nustatyti, ar praeityje �moni� 
vadov� priimti sprendimai buvo tinkami ir tiksl�s, taip pat pagr�sti esa-
mus ir b�simus valdymo sprendimus. Finansin�s analiz�s teikiamos in-
formacijos poreikis nuolat did�ja. Šia informacija suinteresuoti ne tik vi-
daus (�moni� vadovyb�, darbuotojai), bet ir daugelis išor�s vartotoj� (in-
vestuotojai, finans� institucijos, tiek�jai, pirk�jai, vyriausyb� ir kt.). Prak-
tika parod�, kad �mon�se, kuriose gerai atliekama finansin� analiz�, pri-
imami racional�s valdymo sprendimai ir pasiekiami geri veiklos rezulta-
tai. 

Finansin� analiz� padeda geriau suprasti vykstan�ius reiškinius ir 
procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius valdymo 
sprendimus. D�l šios priežasties, norint teisingai �vertinti �mon�s veiklos 
b�kl bei rezultatus, reikia suvokti finansin�s analiz�s prasm, jos b�dus 
ir metodus, mok�ti interpretuoti finansinius rodiklius. 

Lietuvai �stojus � Europos S�jung�, šalies �mon�ms atsiveria naujos 
galimyb�s. Ta�iau, nor�damos išlikti konkurencingos ES rinkoje, m�s� 
�mon�s privalo perimti geriausi� Europos �moni� patirt�. Norint s�kmin-
gai konkuruoti arba bendradarbiauti su užsienio �mon�mis b�tina sugeb�ti 
tiksliai ir teisingai �vertinti t� šali� �moni� finansinius rezultatus ir poten-
cial�, taip pat geriau suvokti savo �mon�s b�kl ir galimybes. Š� tiksl� 
pasiekti padeda finansin� analiz�. 

Did�ja ir finansin�s analiz�s, kaip savarankiško ekonomikos mokslo 
ir studij� dalyko, reikšm� ir vieta tarp kit� moksl� ir disciplin�. Ji nagri-
n�ja finansin �moni� b�kl, pinig� srautus, veiklos rezultatus, kuria spe-
cifines s�vokas ir rodiklius, susijusius su pamatini� ir taikom�j� moksl� 
bei dalyk� s�vokomis ir rodikliais. Finansin� analiz� tyrimams taiko logi-
n� metod�. �moni� veiklai tirti taikomi indukcijos (einama nuo dalinio 
prie bendro) ir dedukcijos (einama nuo bendro prie dalinio) metodai. Ti-
riant šiais metodais �mon�se vykstan�ius reiškinius ir procesus �vertinami 
j� tarpusavio ryšiai, atskleidžiamos j� poky�i� priežastys, nustatomi 
jiems �takos turintys veiksniai. 
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Finansin� analiz� yra vienas iš pagrindini� studij� dalyk� vadybos ir 
verslo administravimo bei kitose studij� programose. Ji studijuojama dau-
gelyje šalies universitet� ir kolegij�. Studentai iš finansin�s analiz�s rašo 
kursinius, mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius bakalauro ir magistro 
darbus. 

Finansin�s analiz�s studij� dalyko tikslas – suteikti studentams žini�, 
reikaling� �mon�s finansin�s b�kl�s ir veiklos rezultat� analizei atlikti bei 
�mon�s veiklos gerinimo kryptims atskleisti. Š� tiksl� pasiekti pad�s ši 
finansin�s analiz�s mokomoji knyga. Išstudijav knygoje pateiktas temas, 
studentai tur�t�: mok�ti parinkti �mon�s veiklos analiz�s šaltinius ir          
techninius b�dus; naudoti �mon�s veiklos analiz�s r�šis; sugeb�ti apskai-
�iuoti mokumo, pelningumo, kapitalo rinkos, pinig� sraut�, veiklos efek-
tyvumo ir kitus rodiklius; mok�ti objektyviai �vertinti �vairi� rodikli� po-
ky�ius, apskai�iuoti jiems �takos tur�jusius veiksnius; sugeb�ti surinkt� 
informacij� apibendrinti, daryti išvadas ir teikti pasi�lymus. 

Mokom�j� knyg� sudaro 9 temos. Jose nagrin�jami svarbiausi finan-
sin�s analiz�s klausimai, turintys teorin ir praktin reikšm. Medžiaga 
iliustruojama lentel�mis ir paveikslais. Kiekvienos temos pabaigoje pa-
teikiami kartojimo klausimai. Jie suformuluoti taip, kad pad�t� studen-
tams atkreipti d�mes� � svarbiausius dalykus. Kad studentai �tvirtint� teo-
rines žinias ir jas mok�t� pritaikyti praktikoje, kiekvienos temos pabaigo-
je pateikiamos praktin�s užduotys ir j� sprendimai. Tai puiki galimyb� 
studentams pasitikrinti savo žinias.  

 
Autoriai 
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Finans� katedros docent� 

Liuda Villis – Mykolo Romerio universiteto  
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1 tema 
 

FINANSINËS ANALIZËS REIKŠMË,  
OBJEKTAS IR METODAS 

 
 

 
1.1. Finansin�s analiz�s apibr�žimas ir reikšm� 
 
1.2. Finansin�s analiz�s objektas ir turinys 
 
1.3. Finansin�s analiz�s metodas 
 
1.4. Techniniai finansin�s analiz�s b�dai 

 
 
 
 
Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 
 
� suprasti finansin�s analiz�s reikšm laisvosios rinkos ekonomikos 

s�lygomis 
 
� apib�dinti finansin�s analiz�s objekt� ir metod� 
 
� žinoti finansin�s analiz�s techninius b�dus ir svarbiausias j� ypa-

tybes 
 
� mok�ti praktiškai taikyti pagrindinius techninius analiz�s b�dus 
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1.1. Finansinës analizës apibrëþimas ir reikšmë 
 
Finansin� analiz� – tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus �mon�s fi-

nansin�s ir kit� su ja susijusi� veikl� tyrimas siekiant pad�ti �mon�s va-
dovybei priimti teisingus valdymo sprendimus ir �gyvendinti numatytus 
tikslus. 

Šiame apibr�žime pabr�žiami keli svarb�s dalykai: 
1) finansin� analiz� yra �mon�s finansin�s veiklos tyrimas, trunkan-

tis tam tikr� laik�; 
2) finansin� analiz� yra ne bet koks, o visapusis, objektyvus ir nuo-

seklus tyrimas. Tik toks tyrimas gali nustatyti tikr� �mon�s finansin b�k-
l; 

3) finansin� analiz� tiria finansin �mon�s veikl�. J� išsamiai apib�-
dina finansin�s b�kl�s, veiklos rezultat� ir pinig� sraut� rodikliai. Pagal 
tarptautin finansini� ataskait� rengimo ir pateikimo sistem� finansin 
b�kl apib�dina trys rodikliai: turtas, nuosavas kapitalas ir �sipareigoji-
mai, o veiklos rezultatus – pajamos ir s�naudos; 

4) finansin� analiz� tiria ir kit� su finansine veikla susijusi� veikl� 
– �kin�s gamybin�s, komercin�s ir investicin�s veiklos – rodiklius; 

5) finansin� analiz� tikslas – pad�ti �moni� vadovybei pasiekti nu-
matytus tikslus. Finansiniai �moni� tikslai gali b�ti labai �vair�s, pavyz-
džiui, sumažinti tam tikras išlaidas, padidinti turto ar nuosavo kapitalo 
pelningum�, pagerinti produkt� ir paslaug� kokyb, užtikrinti �moni� 
veiklos tstinum�, surasti naujus veiklos gerinimo rezervus ir kt. 

Finansin�s analiz�s reikšm� visada buvo didel�. Ta�iau ji ypa� svarbi 
šiuolaikin�mis �kio raidos s�lygomis. Dabar labai padid�jo informacijos 
patikimumo reikalavimai priimant sprendimus, poreikis nuodugniau ištirti 
priežastinius ryšius, pirminius ir antrinius veiksnius, l�musius rodikli� 
kitim�. Konkurencingos rinkos s�lygomis ypa� reikia efektyvios veiklos 
rezultat� kontrol�s bei vertinimo sistemos, kad �moni� vadovyb� gal�t� 
kuo tiksliau �vertinti verslo rizik� ir priimti racionalius, tinkamus valdy-
mo sprendimus. Siekdamos s�kmingai konkuruoti rinkoje, �mon�s privalo 
nuolat ieškoti rezerv� veiklai gerinti, kurti naujus produktus ir paslaugas, 
diegti nauj� technik� ir technologijas, tobulinti valdymo metodus. Spren-
džiant šiuos uždavinius svarbi� reikšm turi finansin� analiz�, ja remian-
tis galima objektyviai �vertinti konkre�i� ekonomin pad�t�, �mon�s veik-
los s�lygas ir galimybes. 

Tinkamai atlikta finansin� analiz� padeda �mon�s vadovybei: 
1) objektyviai �vertinti finansin� �mon�s b�kl� ir veiklos rezultatus; 
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2) atskleisti vidaus ir išor�s rezervus bei nepanaudotas galimybes; 
3) palyginti faktin� pad�t� su planais, normomis ir kitais paramet-

rais; 
4) priimti racionalius valdymo sprendimus; 
5) numatyti perspektyvas, veiklos strategij� ir taktik�; 
6) spr�sti kitus �mon�s veiklos uždavinius. 
Finansin� analiz� turi �takos ir buhalterinei apskaitai (finansinei bei 

valdymo) gerinti, vidaus kontrol�s sistemai stiprinti. Ypa� svarbi finansi-
n�s analiz�s �taka �mon�s planavimo sistemai. Ne paslaptis, kad dažnai 
�vairaus lygio planai sudaromi „iš akies“, tod�l jie (ypa� ilgalaikiai) labai 
skiriasi nuo tikrosios pad�ties. 

Finansin� analiz� yra jungiamoji informacijos rinkimo ir valdymo 
sprendim� pri�mimo grandis, tod�l jos rezultatai daug priklauso nuo nau-
dojamos informacijos apimties ir kokyb�s. Ji sukuria nauj� informacijos 
fond� valdymo sprendimams priimti. Taigi finansin� analiz� yra svarbus 
ekonomin�s informacijos šaltinis. Remdamasi objektyvia informacija, ji 
padeda nustatyti �vairius �mon�s veiklos tr�kumus, numatyti, kaip juos 
šalinti ir j� išvengti. Finansin� analiz� atskleidžia vidinius rezervus ir ga-
limybes geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansi-
nius išteklius. 

Finansin� analiz� reikalinga ne tik tada, kai planin�s užduotys yra 
�vykdytos ir viršytos. J� �vykdymas ir viršijimas nereiškia, kad išnaudotos 
visos galimyb�s toliau gerinti darb�. Kartais �mon�s, �vykdan�ios plani-
nes užduotis, per mažai išnaudoja �renginius, dirba neritmingai, gamina 
daug broko ir pan., tod�l finansin� analiz� turi b�ti daroma nuolat, sie-
kiant atskleisti �mon�s veiklos rezultatus ir galimybes. 

Taigi, apibendrinant finansin�s analiz�s reikšm, galima teigti, jog ji 
padeda geriau suvokti �mon�je vykstan�ius reiškinius ir procesus, tinka-
mai ir objektyviai �vertinti ekonomin �mon�s informacij�, kuria vado-
vaujantis b�t� galima parengti ir priimti lanks�ius bei racionalius valdy-
mo sprendimus. Finansin�s analiz�s metu nustatyti �mon�s veiklos prana-
šumai ir tr�kumai, tiksliai �vertinta esama pad�tis ir ateities galimyb�s 
padeda �monei b�ti konkurencingai ir s�kmingai tsti veikl�. 

 
 
1.2. Finansinës analizës objektas ir turinys 
 
Finansin�s analiz�s objektas – tai finansin� �mon�s veikla, susijusi 

piniginiais santykiais, atsirandan�iais vykdant numatytus tikslus ir �monei 
užmezgant verslo ryšius su pirk�jais, tiek�jais, valstyb�s institucijomis, 
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darbuotojais ir kitais rinkos dalyviais. Piniginiai santykiai pasireiškia 
pinigini� ištekli� kaupimu, paskirstymu, panaudojimu �mon�je ir yra 
glaudžiai susij su konkre�ia gamybine, komercine, investicine ir �kine 
�mon�s veikla. Jeigu darbo ir gamybos procesas �mon�je organizuotas 
blogai, nukrypstama nuo technologinio režimo, nesilaikoma gero darbo 
organizavimo taisykli� ir kit� reikalavim�, b�tin� �mon�s normaliam 
funkcionavimui užtikrinti, visa tai atsiliepia finansinei �mon�s veiklai. 

Finansin� analiz� tiria finansin �mon�s veikl� pagal �vairius finansi-
nius rodiklius, kurie gali b�ti absoliut�s ir santykiniai. Absoliut�s rodik-
liai apskaitomi ir apskai�iuojami finansin�s veiklos procese. Santykiniai 
rodikliai sudaromi iš absoliu�i� dydži�. Absoliut�s rodikliai apib�dina tas 
veiklos sritis, kurios sudaro finansin�s analiz�s turin�. Kadangi absoliut�s 
rodikliai imami iš �mon�s finansin�s atskaitomyb�s form�, finansin�s 
analiz�s turin� ir sudaro: visos �mon�s veiklos sritys, kurias atspindi �mo-
n�s balansas, pelno (nuostoli�) ataskaita, pinig� sraut� ataskaita, nuosavo 
kapitalo poky�i� ataskaita, aiškinamasis raštas. 

Prie pagrindini� absoliu�i� rodikli�, apibendrinan�i� finansin �mo-
n�s veikl�, priskiriami bendrasis pelnas, grynasis pelnas, ilgalaikiai ir 
trumpalaikiai �sipareigojimai, pardavimo pajamos, pardavimo savikaina, 
ilgalaikis ir trumpalaikis turtas ir kt. 

Ta�iau absoliu�i� rodikli� neužtenka norint objektyviai ir �vairiapu-
siškai �vertinti finansin �mon�s veikl� ir j� palyginti su kit� �moni� fi-
nansin�s veiklos rodikliais. Juk jeigu trys �mon�s gavo vienodo dydžio 
(tarkime, 100 000 Lt) gryn�j� peln�, tai negalima daryti išvados, kad jos 
dirbo vienodai pelningai. Tod�l yra skai�iuojami �vair�s santykiniai ro-
dikliai, leidžiantys lyginti finansin konkre�i� �moni� veikl�, be to, ir 
pa�ios �mon�s finansin veikl� galima ištirti išsamiau. Labai svarbu, kad 
kiekvienos �mon�s finans� analitikas, buhalteris ar vidaus auditorius pa-
rengt� absoliu�i� ir santykini� finansini� rodikli� sistem�, kuri� naudo-
jant b�t� galima objektyviai �vertinti finansin �mon�s b�kl. Finansin�s 
analiz�s teoretikai klasifikuoja tiriamus rodiklius �vairiais aspektais. Daž-
niausiai rodikliai skirstomi pagal: 

� apimt� (bendrieji, daliniai, specifiniai); 
� susidarymo viet� (išoriniai, vidiniai); 
� nustatymo metodik� (absoliut�s, santykiniai); 
� pob�d� (kiekybiniai, kokybiniai); 
� matavimo vienet� (nat�riniai, vertiniai, s�lyginiai); 
� �tak� �kiniams procesams (pirminiai, tarpiniai); 
� sud�t� (paprastieji, sud�tiniai).  
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Finansin� analiz� nagrin�ja �vairi� rodikli� tarpusavio ryšius ir pri-
klausomyb, nustato j� apskai�iavimo ir tyrimo metodik�. Svarbu, kad 
�mon�je b�t� taikoma pastovi ir darni rodikli� sistema. 

Atliekant finansin analiz ypa� daug d�mesio turi b�ti skiriama fi-
nansin�s veiklos gerinimo rezervams atskleisti. Rezervai – tai nepanaudo-
tos galimyb�s. Rezervai gali b�ti skirstomi �vairiais aspektais: 

1) pagal susidarymo viet� (vidiniai, išoriniai); 
2) pagal ištekli� r�šis (materialiniai, darbo, finansiniai); 
3) pagal pob�d� (s�moningai sudaromi rezervai, nepanaudotos ga-

limyb�s); 
4) pagal laik� (retrospektyviniai, perspektyviniai). 
Taigi � finansin�s veiklos analiz�s objekt� �traukiama ir vis� r�ši� re-

zerv� paieška �mon�s finansinei veiklai gerinti. 
Finansin�s analiz�s turin� sudaro išsamus ir kompleksinis �mon�s fi-

nansin�s veiklos tyrimas siekiant pagerinti finansin �mon�s b�kl, veik-
los rezultatus, pinig� srautus ir kitus veiklos aspektus. Finansin� analiz� 
apima šias svarbias temas: 

1. Finansin�s ataskaitos – pagrindinis finansin�s analiz�s šaltinis. 
2. Finansini� absoliu�i� ir santykini� rodikli� naudojimas. 
3. Trumpalaikio mokumo ir apyvartinio kapitalo analiz�. 
4. Ilgalaikio mokumo ir finansinio sverto analiz�. 
5. Pelno analiz�. 
6. Pelningumo analiz�: 
6.1. pardavimo; 
6.2. turto; 
6.3. kapitalo. 
7. Veiklos efektyvumo rodikli� analiz�: 
7.1. s�naud� lygio; 
7.2. turto apyvartumo. 
8. Kapitalo ir kapitalo rinkos analiz�. 
9. Pinig� sraut� analiz�. 
10. Veiklos tstinumo ir pl�tros analiz�. 
Pateiktas finansin�s veiklos analiz�s turinys apima svarbiausias te-

mas. Išsamus j� tyrin�jimas pad�t� objektyviai �vertinti finansin �mon�s 
b�kl, veiklos rezultatus, pinig� srautus, nustatyti vidaus ir išor�s rezer-
vus �mon�s veiklai gerinti. Finans� analitikai turi patys nusprsti, kurias 
�mon�s finansin�s veiklos sritis ir joms priklausan�ius klausimus anali-
zuoti išsmiai, o kurias ne. 
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1.3. Finansinës analizës metodas 
 
Finansin�s analiz�s metodas yra technini� b�d� ir priemoni� visuma 

�mon�s finansinei veiklai ir jos rezervams tirti. Finansin� veikla, kuri� 
sudaro �vair�s �kiniai procesai ir operacijos, vyksta nenutr�kstamai. To-
d�l analizuojamos finansin�s �mon�s veiklos ir jos rezerv� negalima ver-
tinti kaip kažko nekintamo.  

Finansiniai rodikliai ir reiškiniai tiriami atsižvelgiant � glaud� tarpu-
savio ryš� ir priklausomyb, nagrin�jami dinamiškai, strukt�riškai ir 
kompleksiškai, analiz�s ir sintez�s dialektin�je vienyb�je. Visi finansiniai 
procesai turi bendras tyrimo gaires, kurios detalizuojamos naudojant �vai-
rius informacijos skai�iavimo ir apdorojimo b�dus. Finansin�je analiz�je 
taikomi ir dedukciniai, ir indukciniai metodai. Dedukcinis dažniausiai 
taikomas atliekant kompleksinius tyrimus, kai nuo bendr� vertinim� pe-
reinama prie atskir� sud�tini� dali� ir fakt� nagrin�jimo. Indukcinis me-
todas taikomas, kai iš atskir� sud�tini� veiklos sri�i� rezultat� ar fakt� 
vertinimo sukuriamas bendras vaizdas ir pateikiamos išvados visos �mo-
n�s mastu. Taigi finansin�s analiz�s metodas yra �vairiapusis, komplek-
siškas, vientisas �mon�s ir jos padalini� finansin�s veiklos tyrimas, sie-
kiant išaiškinti ir �vertinti vidinius rezervus bei gauti informacij� optima-
liems valdymo sprendimams priimti. 

Galima išskirti kelis svarbiausius finansin�s analiz�s metodo ypatu-
mus:  

1. Analitini� tyrin�jim� sisteminis pob�dis. Jo esm� ta, kad kiek-
vienas tiriamas objektas vertinamas kaip ankstesn�s ekonomin�s sistemos 
dalis. Šis ypatumas yra pagrindinis teikiant informacij� planavimui ir re-
zultatams �vertinti. Vadovaujantis juo nustatoma, ar tikslingai �mon� nau-
doja turt�, kaip vykdomi �sipareigojimai, kaip pasiekti rezultatai priklauso 
ar nepriklauso nuo pa�ios �mon�s ir kokios to priežastys.  

2. Analiz�s kompleksiškumas vertinant veiklos rezultatus ir efekty-
vum�, kaip �mon�s vis� darbo sri�i� ir �vairi� t� darb� lemian�i� veiks-
ni� nustatymas. Kompleksiškumo poveikis ieškant rezerv� pagr�stas tuo, 
kad produkcijos gamyba didinama tik taupant visus išteklius.  

3. Analiz�s nuoseklumas ir objektyvumas tiriant �vairi� rodikli� ki-
tim�, veiksni�, turin�i� �takos j� poky�iams, apskai�iavimas ir vertinimas.  

4. Tiriam� rodikli� tarpusavio ryšio ir priklausomyb�s nustatymas, 
rodiklius veikian�i� vidaus ir išor�s priežas�i� nagrin�jimas.  

5. Rezerv� paieška nustatant tr�kumus ir pagrindines veiklos gran-
dis. Rasti rezervai lemia analiz�s efektyvum� ir aktualum�.  



FINANSIN��ANALIZ�� 13�

6. 	mon�s finansin�s veiklos gerinimo priemoni� nustatymo ir �gy-
vendinimo kontrol�.  

Finansin�s analiz�s metodo principai �gyvendinami naudojant �vairi� 
technini� b�d� visum�. Tiriant kintan�ius ekonominius reiškinius naudo-
jamos statistin�s dinamin�s eilut�s. Tiriant reiškinius kompleksiškai skai-
�iuojami veiksniai, siejantys �vairi� lygi� rodiklius. Jie apskai�iuojami 
grandinini� keitim�, balansini� sugretinim� b�dais. Naudojant šiuos b�-
dus rodikliai grupuojami, apskai�iuojami j� vidutiniai dydžiai ir pan. De-
talizuojant reiškinius, �vair�s rodikliai suskaidomi � smulkesnius, o v�liau 
analiz�s rezultatai apibendrinami indukciniu b�du. Nusta�ius veiksnius ir 
kompleksiškai išnagrin�jus �mon�s veikl�, svarbu nustatyti j� susidarymo 
priežast�, atskleisti j� tarpusavio ryš� ir priklausomyb. 

 
 
1.4. Techniniai finansinës analizës bûdai 

 
Techniniai finansin�s analiz�s b�dai – tai b�dai informacijos šalti-

niams apdoroti, susisteminti ir apibendrinti. Finansin�je analiz�je naudo-
jama gana daug technini� b�d�. Juos autoriai �vardija ir klasifikuoja skir-
tingai. Dažniausiai išskiriamos dvi grup�s: 

1. tradiciniai (bendri ekonominiai); 
2. matematiniai statistiniai.  
Tradiciniai b�dai yra šie: lyginimas, detalizavimas, grupavimas, vi-

dutiniai dydžiai, indeksai, procentai, balansini� sugretinim�, eliminavi-
mo.  

Dažniausiai naudojamas lyginimo b�das (vien� ataskaitini� rodikli� 
lyginimas su plano, praeito laikotarpio, prognoziniais, vidutiniais šakos, 
savo �mon�s vidutiniais dydžiais, su geriausi� �moni� duomenimis).  

Lyginant rodiklius b�tina laikytis ši� taisykli�: 
� lyginti to paties laikotarpio rodiklius, �vertintus palyginamosiomis 

kainomis, vienodus strukt�rine sud�timi, analogišk� �moni�, kuri� 
gamybos apimtis ir strukt�ra panaši, duomenis; 

� turi b�ti vienoda rodikli� apskai�iavimo metodika.  
Detalizavimas. Rodikliai gali b�ti skirstomi pagal: 
� gamybos padalinius; 
� atlik�jus (skyrius, padalinius, darbuotojus, �vairias tarnybas); 
� sudedam�sias rodiklio dalis;  
� laikotarpius.  
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Detalizavimas padeda �vairiapusiškai �vertinti tiriamus reiškinius, ro-
dikli� tarpusavio ryš�. Jis glaudžiai susijs su grupavimu.  

Grupavimas atliekamas pagal ekonomin rodikli� prigimt�, taip pat 
pagal bendr�j� rodikli� sudedam�sias dalis (tarkime, darbo rodikli� gru-
pavimas pagal darbuotoj� kategorijas, �moni� grupavimas pagal gamybos 
paj�gum�, darbo našum�, turto grupavimas pagal naudojimo laik� ir 
pan.). Rodiklius galima grupuoti pagal sud�tinius bendro rodiklio elemen-
tus (pvz., produkcijos bendra apimtis susideda iš �vairaus asortimento; 
tod�l galima grupuoti pagal asortimento grupes).  

Vidutini� dydži� skai�iavimas. Naudojant vidutinius dydžius atsklei-
džiamos tipin�s reiškinio savyb�s. Vidutiniai dydžiai skai�iuojami nagri-
n�jant ataskaitinio laikotarpio (met�, ketvir�io, m�nesio) rodiklius. Daž-
niausiai atliekant analiz naudojami aritmetinis, svertinis ir chronologinis 
vidurkiai. 

Indeksai – tai santykini� rodikli� skai�iavimo b�das. Indeksai at-
spindi vienma�i� dydži� santykius ir taip �vertina individualius veiksnius. 
Grupiniai indeksai atspindi sud�tini� reiškini� santykius. Indeks� b�du 
galima �vertinti tiriamojo reiškinio kait�, taip pat analizuoti veiksnius ir 
nustatyti kiekvieno j� poveik�.  

Procentai (lot. pro cento – nuo šimto) atspindi rodiklio pokyt�, iš-
reikšt� bazinio dydžio dalimi.  

Koeficientai rodo dviej� dydži� santyk�. 
Balansini� sugretinim� b�das. Šis b�das taikomas tiriamojo reiškinio 

veiksniams apskai�iuoti, kai veiksniai susij adityviu ryšiu (tarp j� yra 
pliuso arba minuso ženklas). Pavyzdžiui, pardavimo pajamos = preki� 
likutis laikotarpio pradžioje + gautos prek�s – preki� likutis laikotarpio 
pabaigoje. Iš šios lygyb�s matyti pagrindiniai veiksniai, darantys �tak� 
pardavimo pajam� poky�iui per ataskaitin� laikotarp�. Be to, matome, kad 
tarp veiksni� yra skirtingi ženklai, rodantys nevienod� veiksni� �tak� ga-
lutiniam pardavimo pajam� dydžio poky�iui. 

Eliminavimas – tai b�d� sistema, kuri leidžia kiekybiškai �vertinti 
kiekvieno veiksnio �tak� tiriamajam dydžiui tada, kai veiksniai yra susij 
multiplikaciniu ryšiu, t. y. kai tarp veiksni� yra daugybos arba dalybos 
ženklas. Pavyzdžiui: a) darbinink� skai�ius x darbo laiko trukm�, val. x 
valandinis išdirbis, Lt = pagaminta produkcija t�kst. Lt arba b) bendrasis 
pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimo pajamos. Šis b�das pagr�stas 
eliminavimu, t. y. vieno ar keli� veiksni� �takos panaikinimu, siekiant 
apskai�iuoti kito veiksnio �tak�.  

Naudojami du eliminavimo b�do variantai: 1) grandinini� keitim�, 
2) skirtum�. Ši� b�d� naudojimo pavyzdžiai pateikti temos pabaigoje 
„Praktin�s užduotys ir sprendimai“.  
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Taikant grandinini� keitim� b�d� galima apskai�iuoti 3–4 veiksnius. 
Nustatyti didesn� veiksni� skai�i� d�l gaunam� rezultat� nepatikimumo 
ekonomin�je literat�roje nerekomenduojama. Veiksni� �taka yra nustato-
ma eliminuojant, t. y. kei�iant, bazin� veiksn� ataskaitiniu. 

� Veiksni� nustatymo eiliškumas pradedamas nuo kiekybinio 
veiksnio; 

� Kit� veiksni� pasirinkimo eiliškumas priklauso nuo veiksnio 
reikšmingumo pirmojo kiekybinio veiksnio atžvilgiu; 

� Paskiausiai nustatoma kokybinio veiksnio �taka.  
Kei�iant kiekvien� iš veiksni�, kiti veiksniai paliekami nepakit.  
Grandinini� keitim� b�do sutrumpintas variantas vadinamas skirtu-

m� b�du. Naudojant š� b�d� ieškomojo veiksnio nukrypimas nuo jo pa-
grindin�s reikšm�s yra dauginamas iš kit� veiksni� reikšmi�, naudojant 
grandinini� keitim� b�do veiksni� skai�iavimo eiliškum� ir tas pa�ias j� 
skai�iavimo taisykles.  

Grandinini� ir skirtum� b�dai pagr�sti eliminavimu, t. y. skai�iuojant 
kiekvien� veiksn� daroma prielaida, kad kiti veiksniai yra nepakit arba 
nepakeisti atliekant skai�iavimus. Be to, taikant ši� veiksni� skai�iavimo 
metodik�, kaip jau min�ta, b�tina laikytis veiksni� skai�iavimo eiliškumo 
atsižvelgiant � kiekybin� arba kokybin� veiksnio požym�. Pirmiausia nu-
statoma kiekybinio veiksnio �taka ir tik tada – kokybinio. Jeigu skai�iuo-
jama keli� vienod� veiksni� �taka, pasirenkant jo skai�iavimo eiliškum�, 
laikomasi j� reikšmingumo požymio galutinio rodiklio atžvilgiu.  

Ta�iau šie b�dai turi ir tr�kum�: 1) jie yra patikimi tik nustatant 3–4 
veiksnius, o esant daugiau veiksni� duomenys tampa nepatikimi; 2) nau-
dojant eliminavim� ne visada �manoma tiksliai suskirstyti veiksnius pagal 
kiekybin� ir kokybin� požym�.  

Sud�tingi ekonominiai procesai, ypa� prognozavimo, tiriami mate-
matiniais statistiniais analiz�s b�dais.  

Svarbiausi matematiniai statistiniai analiz�s b�dai yra šie: 
1. matematin� statistika; 
2. ekonometriniai; 
3. matematinis (dažniausiai tiesinis) programavimas; 
4. operacij� tyrimas; 
5. žaidim� teorija; 
6. masinio aptarnavimo teorija;  
7. euristiniai ir kt. 
Ši� b�d� pranašumas – tiksl�s skai�iavimai bei trumpas analiz�s lai-

kas. Naudojant vien� ar kit� matematin� statistin� analiz�s b�d� pirmiau-
sia turi b�ti suformuluotas analiz�s uždavinys. Analiz�s uždaviniai daž-
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niausiai siejami su rodikli� tarpusavio ryšio nustatymu, reikšmingumo 
�vertinimu, prognozini� tendencij� nustatymu. Ta�iau dalis min�t� b�d� 
pla�iau naudojami atliekant ekonomin analiz – makrolygiu negu finan-
sin analiz – �moni� lygiu.  

Matematin�s statistikos b�dai naudojami nagrin�jant atsitiktini� pro-
ces� poky�ius, taikant porin arba daugiamat koreliacij�. Tiriant vien-
mates visumas naudojamos variacin�s eilut�s, o tiriant daugiamates visu-
mas – koreliacija, regresija, dispersija, komponentin�s ir faktorin�s anali-
z�s b�dai.  

Ekonometriniais b�dais dažniausiai tiriami vidiniai darbo procesai, 
išlaid� ir produkcijos ryšis. Dažniausiai remiamasi matric� modelio suda-
rymu. Atliekami variantiniai skai�iavimai. 

Operacij� tyrimo b�dais dažniausiai nustatoma, ar valdymo spren-
dimai yra veiksmingi. 

Žaidim� teorija priskirtina prie operacij� tyrimo. J� taikant sukuria-
mi matematiniai modeliai optimaliems sprendimams priimti.  

Masinio aptarnavimo teorija pagr�sta tikimybi� teorija. J� pasitelkus 
nagrin�jami atsitiktini� reiškini� ypatumai, reiškiniams pritaikomos ma-
tematin�s formul�s ir atliekamas kiekybinis �vertinimas, nustatomi d�s-
ningumai. 

Euristiniai b�dai – tai neformalizuoti ekonomini� uždavini� spren-
dimo b�dai. Jie dažniausiai paremti specialist� patirtimi, intuicija, verti-
nimais.  

Visi matematiniai statistiniai b�dai pagal naudojimo galimybes yra 
skirstomi � optimizuojamus ir neoptimizuojamus, o pagal tikslum� – � 
tikslius ir netikslius. Prie optimizuojam�j� tiksli�j� b�d� priskiriami ma-
tematinio programavimo ir operacij� tyrimo b�dai. Prie optimizuojam�, 
pateikian�i� apytikrius rezultatus, priskiriami ekstremali� eksperiment� 
planavimo, euristiniai b�dai, kai kurie matematinio programavimo, ope-
racij� tyrimo b�dai. Prie neoptimizuojam� tiksli�j� – elementariosios 
matematikos, matematin�s analiz�s klasikiniai ir ekonometriniai b�dai. 
Neoptimizuojamiems apytikriams b�dams priklauso matematin�s statisti-
kos ir statistini� bandym� b�dai.  

Min�t� ir kit� finansin�s analiz�s technini� b�d� naudojimas pri-
klauso nuo nagrin�jam� objekt� apimties, analiz�s tikslo ir uždavini�, 
taip pat nuo profesin�s analitiko kompetencijos. 
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? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 

1. Kas yra finansin� analiz�? 
2. Kod�l b�tina atlikti finansin� �moni� analiz�? 
3. Kas yra finansin�s analiz�s objektas? 
4. Kokias temas ir klausimus nagrin�ja finansin� analiz�? 
5. Kas yra finansin�s analiz�s metodas? 
6. Kokie pagrindiniai finansin�s analiz�s metodo principai? 
7. 	 kokias grupes skirstomi finansin�s analiz�s b�dai? 
8. Kokie yra pagrindiniai tradiciniai (bendrieji ekonominiai) analiz�s 

b�dai? 
9. Kokie yra pagrindiniai matematiniai statistiniai analiz�s b�dai? 

 
 
 
� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 

 
 
1  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite bendrojo pelno did�jimo bazinius ir grandininius 

tempus. Gautus rezultatus pavaizduokite analitin�je lentel�je. 
Turimi šie duomenys: bendrasis �mon�s pelnas 2006 m. sudar� 

430 t�kst. Lt, 2007 m. – 470 t�kst. Lt, 2008 m. – 510 t�kst. Lt, 2009 
m. – 490 t�kst. Lt, 2010 m. – 600 t�kst. Lt. 

 
 
S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojame bazinius bendrojo pelno did�jimo indek-

sus: 
1) 2006 m. – 100,00 proc.; 
2) 2007 m. – 109,30 proc. ((470 : 430) x 100); 
3) 2008 m. – 118,60 proc. ((510 : 430) x 100); 
4) 2009 m. – 113,95 proc. ((490 : 430) x 100); 
5) 2010 m. – 139,50 proc. ((600 : 430) x 100). 
Bendrojo pelno did�jimo grandininiai indeksai apskai�iuojami taip: 
1) 2006 m. – 100,00 proc.; 
2) 2007 m. – 109,30 proc. ((470 : 430) x 100); 
3) 2008 m. – 108,50 proc. ((510 : 470) x 100); 
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4) 2009 m. – 96,07 proc. ((490 : 510) x 100); 
5) 2010 m. – 122,40 proc. ((600 : 490) x 100). 
Analiz�s rezultatus galima pateikti tokios formos analitin�je lentel�je 

(gali b�ti ir kitokios formos): 
 

Metai 
Rodiklis proc. 

2006 2007 2008 2009 2010 
Baziniai did�jimo 
tempai 

100,00 109,30 118,60 113,95 139,50 

Grandininiai did�ji-
mo tempai 

100,00 109,30 108,50 96,07 122,40 

 
 
2  u ž d a v i n y s  
Remdamiesi lentel�s duomenimis apskai�iuokite, kiek detali� vi-

dutiniškai per dien� pagaminama vienodomis stakl�mis: 
 

Stakli�  
numeris 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pagaminta 
detali� (vnt.) 

30 20 15 5 10 20 30 30 

 
 
S p r e n d i m a s  
Taikome vidutinio aritmetinio vidurkio formul: 
30 + 20 + 15 + 5 + 10 + 20 + 30 + 30 = 20 detali�. 
                               8 
 
 
3  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite ilgalaikio materialiojo turto strukt�r� iš ši� 

duomen� (Lt): 
1. pastatai ir statiniai 1 500 000; 
2. mašinos ir �renginiai 350 000; 
3. transporto priemon�s 590 000; 
4. kita �ranga, prietaisai, �rankiai ir �renginiai 153 670; 
5. kitas materialusis turtas 353 060. 
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S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojama viso ilgalaikio materialiojo turto (IMT) 

vert�. Ji sudaro 2 946 730 Lt. Šio turto strukt�ra yra tokia: 
1. pastatai ir statiniai – 50,90 proc. (1 500 000/2 946 730 x 100) 

IMT; 
2. mašinos ir �renginiai – 8,48 proc. (250 000/2 946 730 x 100) IMT; 
3. transporto priemon�s – 20,02 proc. (590 000/2 946 730 x 100) 

IMT; 
4. kita �ranga, prietaisai, �rankiai ir �renginiai – 5,21 proc. 

(153 670/2 946 730 x 100) IMT; 
5. kitas materialusis turtas – 11,98 proc. (353 060/2 946 730 x 100) 

IMT. 
 
 
4  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite veiksnius, tur�jusius �takos produkcijos poky�iui 

grandinini� keitim� ir skirtum� b�dais, remdamiesi šiais duomeni-
mis: 

 
Rodiklis Planas Faktiškai Nukrypimas 

Bendroji produkcija 
(Lt) 

29 000 31 500 +2 500 

Darbinink� skai�ius 136 135 –1 
 
 
S p r e n d i m a s  
Grandinini� keitim� b�du: 
Pirmiausia apskai�iuojame vidutin� darbininko išdirb�: 
pagal plan� 29 000 : 136 = 213 23 Lt; 
faktiškai 31 500 : 135 = 233 33 Lt. 
Produkcijos nukrypimui +2 500 Lt �takos tur�jo šie veiksniai: 
� Pakits darbinink� skai�ius: 
136 x 213,23 = 29 000 Lt; 
135 x 213,23 = 28 786 Lt. 
Pokytis: 28 786 – 29 000 = –214 Lt. 
� Pakits išdirbis: 
135 x 233,33 = 31 500 Lt; 
135 x 213,23 = 28 786 Lt. 
Pokytis: 31500 – 28 786 = 2 714 Lt. 
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Pokytis iš viso: –214 + 2 714 = 2 500 Lt. 
Skirtum� b�du: 
� Pakits darbinink� skai�ius: 
(–1) x 213,23 = –213,23 Lt. 
� Pakits išdirbis: 
135 x 20,1 = 2 713,5 Lt. 
Pokytis iš viso: 2 713,5 – 213,23 = 2 500,27 Lt � 2 500 Lt. 
 
 
5  u ž d a v i n y s  
Apskai�iukite veiksnius, tur�jusius �takos produkcijos poky�iui 

grandinini� keitim� b�dais, jeigu turime šiuos duomenis: 
 

Rodiklis Pra�jusieji metai Ataskaitiniai metai 

Produkcija (Lt) 580 096 648 531 

Darbinink� skai�ius 220 230 

Vidutinis vieno darbi-
ninko dirbt� valand� 
skai�ius 

256 241 

Vidutinis vieno darbi-
ninko dieninis išdirbis 
(Lt) 

10,3 11,7 

 
 
S p r e n d i m a s  
Grandinini� keitim� b�du: 
Produkcijos poky�iui 68 435 Lt (648 531 – 580 096) �takos tur�jo šie 

veiksniai: 
� Pakits darbinink� skai�ius: 
220 x 256 x 10,3 = 580 096 Lt; 
230 x 256 x 10,3 = 606 464 Lt; 
Pokytis: 606 464 – 580 096 = 26 368 Lt. 
� Pakits dirbt� dien� skai�ius: 
230 x 241 x 10,3 = 570 929 Lt; 
Pokytis: 570 929 – 606 464 = –35 535 Lt. 
� Pakits išdirbis: 
230 x 241 x 11,7 = 648 531 Lt; 
Pokytis: 648 531 – 507 929 = 77 602 Lt. 
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Pokytis iš viso: 26 368 – 35 535 + 77 602 = 68 435 Lt. 
Skirtum� b�du: 
� Pakits darbinink� skai�ius: 
(+10) x 10,3 = 26 368 Lt. 
� Pakits dirbt� dien� skai�ius –35 535 Lt. 
� Pakits išdirbis: 
230 x 241 x (+14) = 77 602 Lt; 
Pokytis iš viso: 26 368 – 35 535 + 77 602 = 68 435 Lt. 
 

 
6  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite veiksnius, tur�jusius �takos produkcijos poky�iui 

grandinini� keitim� ir skirtum� b�dais, jei duomenys tokie: 
 

Rodiklis Planas Faktiškai 

Vidutinis stakli� skai�ius per metus (vnt.) 82 73 

Dirbt� stakli� dien� skai�ius per metus 361 347 

Vidutinis vienos stakl�s išdirbis per dien� 
(Lt) 

10 15 

 
 
S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojame pagamintos produkcijos apimt� pagal pla-

n� ir faktiškai: 
a) pagal plan�: 82 x 361 x 10 = 296 020 Lt; 
b) faktiškai: 73 x 347 x 15 = 379 965 Lt. 
Grandinini� keitim� b�du: 
Produkcijos padid�jo 83 945 Lt (379 965 – 296 020). Tam �takos tu-

r�jo šie veiksniai: 
� Stakli� skai�iaus pokytis: 
82 x 361 x 10 = 296 020 Lt; 
73 x 361 x 10 = 263 530 Lt. 
Pokytis: 263 530 – 296 020 = –32 490 Lt. 
� Dirbt� stakli� dien� skai�iaus pokytis: 
73 x 347 x 10 = 253 310 Lt; 
Pokytis: 253 310 – 263 530 = –10 220 Lt. 
� Stakli� išdirbio pokytis: 
73 x 347 x 15 = 379 965 Lt; 
Pokytis: 379 965 – 253 310 = 126 655 Lt. 
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Pokytis iš viso: –32 490 – 10 220 + 126 655 = 83 945 Lt. 
Skirtum� b�du: 
� Stakli� skai�iaus pokytis: 
(73 – 82) x 361 x 10 = –32 490 Lt. 
� Dirbt� stakli� dien� skai�iaus pokytis: 
73 x (347 – 361) x 10 = –10 220 Lt. 
� Stakli� išdirbio pokytis: 
73 x 347 x (15 – 10) = 126 655 Lt. 
Pokytis iš viso: –32 490 – 10 220 + 126 655 = 83 945 Lt. 
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2 tema 

 
FINANSINËS ANALIZËS ŠALTINIAI, RÛŠYS 

IR ORGANIZAVIMAS 
 

 
 
2.1. Finansin�s analiz�s šaltiniai 
�
2.2. Finansin�s analiz�s r�šys 
�
2.3. Finansin�s analiz�s organizavimas 
�
2.4. Finansin�s analiz�s rezultat� pateikimas 
 

 
 
 
Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 
 
� suprasti finansin�s analiz�s organizavimo �mon�je svarb� ir b�ti-

num� 
 
� apib�dinti finansin�s analiz�s šaltinius ir j� ypatybes 
 
� žinoti finansin�s analiz�s r�šis ir j� klasifikavimo požymius 
 
� mok�ti praktiškai taikyti finansin�s analiz�s šaltinius ir pasirinkti 

analiz�s r�š� 
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2.1. Finansinës analizës šaltiniai 
 
Finansin�s analiz�s šaltiniai – tai visa surinkta informacija, naudo-

jama atliekant analiz�. Nuo šaltini� sud�ties, turinio ir tinkamo panaudo-
jimo labai priklauso analiz�s organizavimas. Antra vertus, analiz�s šalti-
niai priklauso nuo analiz�s programos, analizuojamojo objekto, taip pat 
nuo to, kas j� atlieka. Atliekant finansin analiz galima naudoti daug 
analiz�s šaltini�. Juos si�loma suskirstyti � šias grupes: 

1) planiniai normatyviniai; 
2) buhalterin�s apskaitos; 
3) atskaitomyb�s; 
4) neapskaitiniai (žr. 1 pav.) 
 

 
1 pav. �moni� veiklos analiz�s šaltini� klasifikacija 

 
 
Pažym�tina, kad 1 paveiksle pateikta klasifikacija b�dingesn� �mo-

ni� veiklos analizei. Ta�iau norint atlikti išsami�, visapusišk� finansin 
analiz galima naudoti ir visus nurodytus šaltinius, nors pats svarbiausias 
yra finansin� atskaitomyb�. 

Planiniai normatyviniai šaltiniai – tai verslo planai, biudžetai, s�ma-
tos, projektai, programos, standartai ir kiti parametrai. Ši� šaltini� rodik-
liai analiz�s metu lyginami su faktiniais veiklos rodikliais. Tai labai svar-
bu, nes padeda nustatyti, ar �vykdytos planin�s normatyvin�s užduotys, 
išaiškinti nukrypim� priežastis, patikrinti, ar planai, biudžetai, normos 
realios. Planiniai normatyviniai duomenys yra tam tikri kriterijai vertinant 
�mon�s pasiektus rezultatus. Išnagrin�jus šiuos duomenis matyti, koki� 

�MONI	 VEIKLOS 
ANALIZ�S ŠALTINIAI

Planiniai 
normatyviniai 

Buhalterin� 
apskaita 

Finansin� Valdymo

Atskaitomyb�

Mokestin� Finansin�

Statistin� Vidaus  
(valdymo apskaitos)

Ne�traukti � 
apskait� 

Išor�s Vidaus 
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rezultat� �mon� siekia. Tada galima vertinti, ar tie planai buvo pagr�sti, ar 
�mon� numat� visas aplinkybes savo tikslams �gyvendinti. 

Buhalterin� apskaita – tai �kini� operacij� ir �kini� �vyki�, išreikšt� 
pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Ja naudojan-
tis gaunama informacija, reikalinga ekonominiams sprendimams priimti. 
Remiantis jos duomenimis sudaroma finansin� atskaitomyb�. Iš buhalte-
rin�s apskaitos daug sužinoma apie �mon�je vykstan�ius finansinius ir 
�kinius procesus ir apie �mon�s finansinius rezultatus. 

Atliekant nuodugni� analiz ne visada užtenka finansin�se ataskaito-
se pateikiamos informacijos, tod�l norint atskleisti vieno ar kito �kinio 
proceso kitimo priežastis ir veiksnius, l�musius šiuos poky�ius, pasitel-
kiami apskaitos dokumentai ir registrai, juose sukaupta informacija (pvz., 
�vair�s žiniaraš�iai, didžioji knyga, skolinink� ar skol� žurnalai ir pan.). 

Atliekant finansin analiz gali b�ti naudojamasi ne tik finansin�s 
apskaitos, bet ir valdymo (vidaus) apskaitos duomenimis. Finansin� ap-
skaita yra reglamentuota �statymais ir kitais teis�s aktais. Valdymo ap-
skaitos sistem� pasirenka �mon�s vadovyb�. 

Ta�iau daugiausia informacijos finansinei analizei teikia finansin� 
atskaitomyb�. Joje yra apibendrinta visa informacija apie �mon�s veikl� 
ataskaitiniu laikotarpiu. Finansin� atskaitomyb� yra labai reikšminga. Ji 
reglamentuojama dviej� lygi� norminiais aktais: LR �moni� finansin�s 
atskaitomyb�s �statymu ir Verslo apskaitos standartais (VAS), konkreti-
nan�iais finansin�s atskaitomyb�s turin� ir buhalterin�s apskaitos politik�. 
Žemiausias reglamentavimo lygis – metodin�s rekomendacijos, detalizuo-
jan�ios VAS nuostatas. 

Finansin� atskaitomyb� skirstoms pagal �vairius požymius: pagal su-
darymo periodiškum�, duomen� apimt�, informacijos apibendrinimo lyg� 
(žr. 2 pav.) 

Nuo 2004 m. sausio 1d. �sigaliojo finansini� atskait� formos, pride-
rintos prie ES direktyv� ir tarptautini� apskaitos standart� (TAS). 

Išsami� metin finansin atskaitomyb sudaro: 
1) balansas (2 VAS); 
2) pelno (nuostoli�) ataskaita (3 VAS); 
3) nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita (4 VAS); 
4) pinig� sraut� ataskaita (5 VAS); 
5) aiškinamasis raštas (6 VAS). 
Trump� metin finansin atskaitomyb sudaro: 
1) balansas; 
2) pelno (nuostoli�) ataskaita; 
3) nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita; 
4) aiškinamasis raštas. 
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2 pav. Finansin�s atskaitomyb�s klasifikacija 

 
Trump�j� metin finansin atskaitomyb sudaro �mon�s, kuri� du iš 

trij� �statymo nustatyt� rodikli� finansin�s atskaitomyb�s sudarymo dien� 
neviršija ši� dydži� dvejus metus iš eil�s, �skaitant ataskaitinius. Pagrin-
diniai rodikliai yra šie: 

� pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus 
– 10 mln. Lt; 

� balanse nurodyto turto vert� – 6 mln. Lt; 
� vidutinis darbuotoj� skai�ius per ataskaitinius metus – 15 žmoni�. 
Šie kriterijai n�ra pastov�s ir pagal ES reikalavimus gali keistis. 
Atliekant finansin analiz pirmiausia reikia �sitikinti, ar finansin�se 

ataskaitose pateikta finansin�s informacija teisinga ir pagr�sta. Norint at-
sakyti � š� klausim� tikslinga susipažinti su auditoriaus nuomone apie vi-
sais reikšmingais atvejais �mon�s finansin�s b�kl�s, veiklos rezultat�, 
pinig� sraut� teising� atspind�jim� �mon�s finansin�se atskaitose. Taip 
pat �sitikinti, ar finansin� atskaitomyb� atitinka Lietuvos Respublikos 
teis�s aktus, reglamentuojan�ius finansin apskait� ir finansin atskaito-
myb, ir bendruosius apskaitos principus. 

Ta�iau nors auditorius gerai vertina �mon�s finansin atskaitomyb, 
asmuo, nagrin�jantis t� atskaitomyb, privalo patikrinti visas finansines 
ataskaitas formaliai ir iš esm�s. Tok� patikrinim� reikia atlikti d�l to, kad 
ir po audito finansin�se ataskaitose kartais lieka aritmetini� klaid� ar kit� 
netikslum�. 

Finansin� atskaitomyb� 

Klasifikuojama pagal

Sudarymo  
periodiškum� 

Informacijos  
apibendrinimo lyg� 

Duomen� apimt� 

Metin� Tarpin� Išsami Trumpa Pirmin� Suvestin� 

Informacija vartotojams pagal j� poreikius 
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Formalus patikrinimas, t. y. susipažinimas, kaip užpildytos visos fi-
nansini� ataskait� eilut�s – ar teisingai apskai�iuotos visos sumos, ar jos 
�rašytos � reikiamas eilutes ir skiltis. 

Taip pat �sitikinama, ar finansin�s ataskaitos atitinka juridiniams do-
kumentams keliamus reikalavimus: ar yra �mon�s pavadinimas, adresas, 
data, parašai ir kiti rekvizitai.  

Esminis patikrinimas susijs su duomen� pateikimo tikrumo ir tei-
singumo �vertinimu. 

Iš esm�s finansines ataskaitas tikrina auditorius, o analiz atliekantis 
asmuo tokio išsamaus patikrinimo negali atlikti d�l to, kad finansin�s ana-
liz�s šaltini� patikrinimas iš esm�s yra gana sud�tingas procesas ir j� gali 
atlikti tik kompetitingas asmuo – auditorius, turintis toki� teis. Tod�l 
susipaž�stant su finansine atskaitomybe iš esm�s reikia pasitik�ti audito-
riaus išvada ir atlikti tik tokius veiksmus, kurie nereikalauja daug papil-
domos informacijos. Prie toki� veiksm� priskirtinas finansin�s atskaito-
myb�s form� tarpusavio darnumo patikrinimas, t. y. patikrinimas, ar 
svarbiausi� rodikli� sumos atitinka pateiktas pagrindin�se finansin�se 
ataskaitose. Pavyzdžiui, pinig� sraut� pokytis pinig� sraut� ataskaitoje 
turi b�ti lygus gryn�j� pinig� liku�io, pateikiamo met� pabaigos ir met� 
pradžios balanso skiltyse, skirtumui. Jeigu yra galimyb�, b�t� tikslinga 
patikrinti, ar Didžiosios knygos s�skait� liku�iai atitinka atitinkam� s�-
skait� liku�i� sumas, nurodytas balanse ir pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 
Toks esminis rodikli� patikrinimas leist� objektyviau �vertinti finansin�s 
analiz�s šaltini� patikimum�. 

Siekiant, kad finansin� analiz� b�t� išsami ir veiksminga, tikslinga 
panaudoti ir � apskait� ne�trauktus šaltinius. 	 apskait� ne�traukti analiz�s 
šaltiniai yra visi tie duomenys, kuri� n�ra nei planiniuose normatyviniuo-
se, nei buhalterin�s apskaitos, nei atskaitomyb�s šaltiniuose.  

Jie skirstomi � dvi grupes: 
1) vidaus; 
2) išor�s. 
� apskait� ne�traukti vidaus analiz�s šaltiniai yra tie duomenys, kurie 

gaunami �mon�je ir jos padaliniuose. Šie duomenys b�na labai �vair�s: tai 
pos�dži�, susitikim�, komisij�, konferencij� medžiaga, darbuotoj� ap-
klaus� ir sociologini� tyrim� rezultatai, techniniai dokumentai (darbo 
br�žiniai, techniniai pasai, gamybos darb� grafikai), �vairi teisin� medžia-
ga (�kin�s sutartys, pretenzijos ir kt.). 

� apskait� neitraukti išor�s analiz�s šaltiniai yra visi tie duomenys, 
kurie gaunami už �mon�s rib� ir kuriuos pateikia kitos institucijos. Tai 
�vair�s statistiniai leidiniai, žinynai, žiniasklaidos priemoni� informacija, 
vertybini� popieri� birž�, komercini� bank�, draudimo �moni�, mokes�i� 
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inspekcij�, profesini� apskaitos bei audito ir daugelio kit� organizacij� 
medžiaga.  

 
 
2.2. Finansinës analizës rûšys 
 
�mon�s veikla �vairiapus� ir sud�tinga, kiekvienos �mon�s tikslas – 

siekti ger� finansini� rezulat�, t. y. pelningos veiklos. Tod�l nagrin�jant 
�mon�s veikl� labai svarbu �vertinti ne tik finansin� rezultat�, bet ir nusta-
tyti �takos jam tur�jusius veiksnius, taip pat atskleisti priežastis, d�l kuri� 
�vyko tam tikr� rodikli� ar veiklos sri�i� poky�iai. Tai galima atlikti nau-
dojant �vairias finansin�s analiz�s r�šis. Ekonomin�je literat�roje daž-
niausiai nagrin�jamos �mon�s veiklos analiz�s r�šys skirstomos pagal 
šiuos svarbiausius požymius: 

1) pasikartojimo dažnum� – vienkartin� ir periodin�; 
2) laik� – operatyvin�, retrospektyvin� ir perspektyvin�; 
3) palyginimo pob�d� – vidin� lyginamoji ir �moni� lyginamoji; 
4) analitin�s programos turin� – kompleksin� ir temin�; 
5) tyrimo krypt� – horizontalioji, vertikalioji, santykin�. 
Vienkartin� analiz� atliekama ne nuolat, o tik konkre�iais atvejais, 

pavyzdžiui, �vykus stichin�ms nelaim�ms, �monei bankrutuojant, �mon�i 
jungiantis ar dalijantis ir pan. Ši analiz� atliekama �mon�s vadovo pave-
dimu. 

Periodin� analiz� atliekama periodiškai, pavyzdžiui, kas ketvirt�, 
pusmet�, metus. Ši analiz� atliekama sistemingai, pagal iš anksto sudaryt� 
plan�. 

Operatyvin� analiz�. Šiandien ekonomikos pažanga reikalauja visus 
�mon�s veiklos klausimus sprsti operatyviai, t. y. veiklos procese. Opera-
tyvumas gamyboje padeda ne tik spar�iai atlikti gamybines operacijas, 
bet ir skleisti priešakin patirt�, nustatyti vidinius rezervus, grei�iau likvi-
duoti nesklandumus darbe. 

Operatyvumas padeda sutaupyti ne tik laik�, bet ir materialinius bei 
finansinius išteklius.  

Pagrindinis operatyvin�s analiz�s uždavinys – nuolat kontroliuoti 
�mon�s veikl�, laiku atskleisti rezervus ir juos tikslingai panaudoti. Ope-
ratyvin� analiz� atliekama iškart atlikus �kines operacijas. Ji pagr�sta 
pirmin�s apskaitos duomenimis ir tiesioginiu gamybos proces� steb�jimu. 
Gautais duomenimis remiamasi ne tik vertinant �mon�s darb�, atsklei-
džiant rezervus, bet ir atliekant trumpalaikes prognozes. Šios analiz�s 
ypatumas tas, kad ji tiesiogiai susijusi su operatyviniu planavimu, t. y. 
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analizuojant �mon�s veikl� pla�iai remiamasi ne tik visos imon�s, bet ir 
atskir� cech�, darbo bar� ir brigad� planin�mis pamainos ir dienos už-
duotimis. Ta�iau svarbiausias šios analiz�s pranašumas yra tas, kad ji  
apima trumpus laikotarpius: pamain�, dien�, par�, tris dienas, savait, 
dekad�. 

Kartais operatyvin� analiz� pasitelkiama nagrin�jant tokio laikotar-
pio kaip valanda veikl�, t. y. konkre�iai nustatoma, kiek pagaminama 
produkcijos per valand�, koks broko procentas ir kt. 

Retrospektyvin� analiz� – tai tam tikro ataskaitinio laikotarpio �mo-
n�s veiklos rezultat� tyrimas remiantis finansine ir nefinansine atskaito-
mybe bei buhalterin�s apskaitos duomenimis. 

Ši analiz� literat�roje dažnai �vardijama periodine, nes tiriama tam 
tikr� laikotarpi� – m�nesio, ketvir�io, pus�s met�, met� – �mon�s veikla 
arba tiesiog did�jan�iomis sumomis nuo tam tikro laikotarpio. Retrospek-
tyvin�s analiz�s pagrindiniai uždaviniai yra šie: 

� objektyviai �vertinti tam tikr� laikotarpio �mon�s veikl�; 
� nustatyti �mon�s veiklos tr�kumus, juos padariusias tarnybas ir 

konkre�ius asmenis; 
� atskleisti vidaus ir išor�s rezervus bei nepanaudotas galimybes sie-

kiant pašalinti tr�kumus; atskleistus rezervus panaudoti ateityje atliekant 
b�simas operacijas ir veiksmus. 

Atliekant retospektyvin analiz svarbu nustatyti atskir� �mon�s fi-
nansini� rodikli� dinamik�, atskleisti j� tarpusavio ryš�, �takos jiems tu-
rin�ius veiksnius. Retrospektyvin� analiz� turi svarb� tr�kum� – ji pav�-
luotai atskleidžia teigiamus arba neigiamus darbo rezultatus ir tod�l yra 
ne itin veiksminga priemon� operatyviai vadovauti �monei ir atskiroms 
jos grandims. 

�mon�s veiklos per ataskaitin� m�nes� rezultatai pateikiami tik kito 
m�nesio 8–10 dienomis. Nukrypimams nuo plano nustatyti, j� priežas-
tims ir kaltininkams atskleisti sugaištama dar keletas dien�. 

Taigi išsami m�nesio finansin�s veiklos analiz� baigiama �pus�jus 
kitam m�nesiui. 

Tokia analiz� ir jos išvados tampa neaktualios, mažai padeda stiprinti 
taupum� ir kontrol. Kai �mon�s veikla nagrin�jama remiantis metin�s 
atskaitomyb�s duomenimis, galima nustatyti tik bendr� �mon�s raidos 
krypt�, apibendrinti ir �vertinti jos darbo rezultatus, bet negalima nustatyti 
ir išnagrin�ti nukrypim� nuo plano bei nustatyt�j� norm� priežas�i�, at-
skleisti neišnaudot� gamybos metu rezerv�. 

Perspektyvin� analiz� – tai �mon�s veiklos rezultat� tyrimas siekiant 
numatyti galimas j� reikšmes ateityje. Šios analiz�s ypatyb� – išnagrin�ti 
�mon�s veiklos operacijas ir procesus iš ateities pozicij�. Atliekant ši� 
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analiz svarbu pripažinti pereinamumo fakt�, nustatyti, kaip tam tikri fi-
nansiniai rodikliai kinta arba gali kisti pereinant iš vieno ataskaitinio lai-
kotarpio � kit� arba iš ataskaitinio laikotarpio � b�sim� planuojam� laiko-
tarp�. 

Pripaž�stant pra�jusi� ir b�sim� laikotarpi� �vairi� rodikli� dialektin� 
ryš� perspektyvin� analiz� leidžia atskleisti tokius kiekvieno proceso ar 
veiklos dalykus, kurie gali b�ti svarb�s ateityje. Perspektyvin� analiz� 
pateikia �mon�s vadovybei informacij�, reikaling� sprendžiant �mon�s 
valdymo strateginius uždavinius. 

�mon�s vadovybei b�na daug lengviau �vertinti ir valdyti �mon�s 
pl�trai �takos turin�ius veiksnius ir pasiekti ateityje numatomus rezultatus. 
Ta�iau reikia pripažinti, kad numatyti visus veiksnius ir apskai�iuoti j� 
�tak� �mon�s finansiniams rezultatams neretai b�na labai sunku arba net 
ne�manoma. 

Tai susij su verslo dinamiškumu ir konkurencija, technine pažanga, 
nauj� produkt� ir technologij� k�rimu, darbuotoj� iniciatyvomis ir k�ry-
biškumu bei daugeliu kit� dalyk�, lemian�i� naujas veiklos sritis, rezer-
vus ir galimybes. 

Daugelis specialist� perspektyvin analiz nagrin�ja kaip priemon 
numatyti 2–3 met� ir ilgesnio laikotarpio �mon�s veiklos perspektyvas. 
Perspektyvin� analiz� dažnai vadinama prognozine analize. Manoma, kad 
pirmiausia reik�t� numatyti pagrindinius, geriausiai �mon�s veikl� apib�-
dinan�ius finansinius rodiklius: turt�, nuosav� kapital�, pardavimo paja-
mas. 

Vidin� lyginamoji analiz�. Viena veiksmingiausi� priemoni� �mon�s 
veiklos vidiniams rezervams atskleisti yra vidin� lyginamoji analiz�. 

Šios analiz�s objektas yra �mon�s gamybiniai (cechai, darbo barai, 
darbo vietos) ir administraciniai padaliniai. Pagrindinis vidin�s lyginamo-
sios analiz�s tikslas – �vertinti kiekvieno padalinio rezultatus ir jo ind�l� � 
bendr� �mon�s finansin� rezultat�. Atliekant vidin lyginam�j� analiz 
svarbu nustatyti ir kiekvieno padalinio veiklos ypatybes, jo dyd�, strukt�-
r�, funkcijas, ryšius su kitais padaliniais, j� priklausomyb vienas nuo 
kito ir kitus veiksnius. Ypating� d�mes� reikia atkreipti � vidini� rezerv� 
paiešk�, � padalinio vadov� naudojam� priemoni� sistem� rezervams at-
skleisti ir geresniems veiklos rezultatams pasiekti. 

Vidin� lyginamoji analiz� taip pat svarbi kaip priemon� skleisti pa-
žangiai patir�iai bei normatyvin�ms cech�, brigad�, bar� ir kit� padalini� 
užduotims nustatatyti. 

Vidin� lyginamoji analiz� nuo �moni� analiz�s pirmiausia skiriasi 
nagrin�jamais rodikliais. Juk žinoma, kad ne kiekvienas cechas (juo la-
biau brigados ir darbo barai) gamina produkcij� parduoti. Tod�l pagrindi-
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nis cecho veiklos vertinimo rodiklis yra ne pelnas ar pelningumas, o ga-
mybos išlaidos, atliekam� darb� mastas, veiklos organizavimo metodai ir 
kt. Atliekant vidin padalini� veiklos analiz galima remtis daug didesniu 
nat�rini� rodikli� skai�iumi. 

Vidin�s lyginamosios analiz�s uždavinys – ne tik siekti gerinti eko-
nominius rodiklius, bet, svarbiausia, panaudoti palyginim� duomenis atsi-
liekantiems padaliniams pakelti iki pirmaujan�i�. Svarbu ne tiek nustatyti 
ištekli� atskiruose padaliniuose naudojimo skirtumus, kiek veiksmingas 
formas ir b�dus šiems ištekliams geriau panaudoti. Tod�l ši �moni� veik-
los analiz�s r�šis yra pranašesn� už kitus vidini� rezerv� atskleidimo b�-
dus. Jos taikymas apibendrina ne vieno, o keli� �mon�s padalini� darbo 
patirt�, atskleidžia geriausius, racionaliausius techninius ir organizacinius 
modelius, jau �diegtus � gamyb� ir patikrintus praktikoje. Tod�l vidin 
lyginam�j� analiz reikia vertinti kaip geriausi� pasikeitimo patirtimi 
form� ir veiksming� rezerv� atskleidimo b�d�. 

Lyginant svarbu �vertinti ne tik pasiektus faktinius rezultatus, bet ir 
planines užduotis. Vidin� analiz� gali b�ti ne tik išsami (kompleksin�), 
bet ir dalin� (vietin�), t. y. kai lyginami tik tam tikri rodikliai, pavyzdžiui, 
turto naudojimas, atsarg� apyvartumas, brokas ir kt. Be to, vidin�s lygi-
namosios analiz�s metu svarbu išaiškinti ne tik tam tikr� rodikli� skirtu-
mus, bet ir veiksnius (priklausomus arba nepriklausomus nuo padalinio 
veiklos). Toks pož�ris garantuoja didesn� lyginimo objektyvum�. 

Lyginamoji �moni� analiz�. Diegiami nauji valdymo metodai, moks-
lin� technin� pažanga, did�janti konkurencija skatina dom�tis kit� �moni� 
veiklos rezultatais, patirtimi ir galimyb�mis. Tarp atskir� tos pa�ios �kio 
šakos �moni� ir skirting� �kio šak� �moni� yra daug bendr� bruož� (te-
chnologija, pagrindini� ir pagalbini� cech� sud�tis, produkcijos savikai-
nos strukt�ra ir kt.). Tai leidžia palyginti atskir� �moni� pagrindini� fi-
nansini� rodikli� lyg�, sprsti, kiek sutelkta gamybos rezerv�, kaip naudo-
jami materialiniai ir darbo ištekliai. Kita vertus, praktikoje retai pasitaiko 
visiškai vienod� �moni�, tod�l b�tina parengti metodus skirting� �moni� 
darbo rezultatams palyginti, atmetant veiksni�, komplikuojan�i� rodikli� 
lyginim�, �tak�. 

Lyginamoji �moni� analiz� padeda atskleisti rezervus ir nustatyti fak-
tini� rodikli� nukrypim� nuo pažangi� tos �kio šakos arba užsienio �mo-
ni� priežastis. Ji leidžia nustatyti grup�s �moni� skirtingo darbo efekty-
vumo veiksnius bei priimti optimaliausius techninius sprendimus. Teisin-
gai atlikus lyginam�j� �moni� analiz galima rasti vidini� rezerv�, kaip 
didinti ir tobulinti net ir pirmaujan�i� �moni� gamyb�. 

Lyginam�j� �moni� analiz si�loma atlikti tokia tvarka: 
1) išrinkti lyginamas �mones ir objektus; 
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2) nustatyti lyginam� rodikli� ir palyginamumo laipsn�; 
3) rinkti, apdoroti informacij� apie lyginamus objektus, parengti j� 

lyginti;  
4) lyginti ir vertinti analizuojamus rodiklius, nustatyti rodikli� skir-

tumus ir j� priežastis bei veiksnius; 
5) apibendrinti analiz�s rezultatus, parengti išvadas ir pasi�lymus ly-

ginam� �moni� veiklos efektyvumui didinti, apskai�iuoti ekonomin� efek-
t� �diegus pasi�lymus. 

Kompleksin� analiz� – tai darni finansini� rodikli� sistema, atspin-
dinti visus (arba daugel�) �kini� proces� aspektus ir teikianti abibendrin-
tas išvadas apie �mon�s veiklos rezultatus. Svarbiausieji kompleksin�s 
analiz�s, išskirian�ios j� iš kit� analiz�s r�ši�, bruožai yra šie: 

a) j� atliekant gali b�ti naudojamos visos kitos analiz�s r�šys; 
b) ji apima visas �mon�s veiklos sritis: tiekim�, gamyb�, pardavim�, 

investicijas ir kt.; 
c) apima visus padalinius; 
d) nagrin�jami visi tarpusavyje susij ir priklausomi �mon�s rodik-

liai; 
e) remiamasi visais �manomais analiz�s šaltiniais. 
Atliekant kompleksin analiz daugiausia d�mesio skiriama finansi-

ni� rodikli� grupi� ir konkre�i� rodikli� tarpusavio ryšiams nagrin�ti. 
Tiriant rodikli� ryšius atskleidžiami veiksniai, turintys �takos rodikli� 
apim�iai, strukt�rai ir j� poky�iams. Labai svarbu tiksliai numatyti komp-
leksin�s analiz�s tikslus ir uždavinius, nagrin�jam� finansini� rodikli� 
sistem�, j� analiz�s nuoseklumo schem�, informacijos apdorojimo b�dus, 
priemones ir terminus. 

Temin� analiz� apima konkre�ias temas, pavyzdžiui, ilgalaikio turto 
analiz�, trumpalaikio turto analiz�, �sipareigojim� analiz�, nuosavo kapi-
talo analiz� ir kt. 

Horizontalioji analiz� padeda nustatyti rodikli� dinamik� absoliu-
�iais dydžiais ir procentais bei nukrypimus nuo bazini� rodikli�. Ši anali-
z� dažniausiai atliekama lyginant 2–5 met� duomenis. Naudojant hori-
zontali�j� analiz galima �vertinti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, pajam� 
ir s�naud�, apyvartinio kapitalo, gryn�j� pinig� sraut� poky�ius. 

Naudojant horizontali�j� analiz svarbu �vertinti du dalykus: 1) tin-
kamo lyginamo laikotarpio pasirinkim� 2) bazini� met�, su kuriais lygi-
nama, pasirinkim�. Rodikli� dinamikai vertinti neturi b�ti pasirinktas nei 
per trumpas laikotarpis, nes sunku matyti bendr� kitimo tendencij�, nei 
per ilgas laikotarpis, nes aplinka (ekonomin�, politin�, teisin�, socialin�), 
kurioje veikia �mon�, gali iš esm�s pasikeisti. Taip pat svarbu, kad lygi-
nimo metai (baz�) b�t� �prasti, neišsiskiriantys �mon�s veikloje. 
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Atliekant finansin analiz labai svarbu nustatyti, d�l koki� veiksni� 
tam tikri rodikliai kito nevienodu tempu, kokios priežastys l�m� nukry-
pimus nuo bazini� rodikli�. Ta�iau horizontalioji analiz� dažnai neatsako 
� š� klausim� ir tai yra vienas iš svarbiausi� tr�kum�. �moni� praktikoje 
dažniausiai atliekama balanso ir pelno (nuostoli�) ataskait� horizontalioji 
analiz�. 

Horizontaliosios analiz�s atmaina yra tendencij� (trendo) analiz�. 
Tai ilgesnio laikotarpio (5–10 met�) finansini� ataskait� rodikli� analiz�. 
Jos tikslas – nustatyti tam tikr� rodikli� kitimo ir apskritai �mon�s finan-
sin�s b�kl�s ir veiklos rezultat� tendencijas bei d�sningumus. B�tina pa-
br�žti, kad toki� analiz �manoma atlikti tik turint palyginam�sias ataskai-
tas. Tokiose ataskaitose rodikliai �vertinami palyginamosiomis kainomis, 
apskai�iuoti taikant vienod� metodik�, vienodus apskaitos principus. Ro-
dikliai per daugel� met� gali pasikeisti ne vien d�l pasikeitusio vadov� 
darbo organizavimo, bet ir d�l pasikeitusi� apskaitos princip�, d�l išor�s 
priežas�i�, susijusi� su valstyb�s ekonomine ir socialine politika, infliaci-
ja ir kt. Tokiais atvejais, darant išvadas, reikia atsižvelgti � visus veiks-
nius. 

Vertikaliosios analiz�s tikslas – nustatyti konkretaus rodiklio lygi-
nam�j� tam tikros visumos dal� procentais. Pavyzdžiui, kok� bendrojo 
turto sumos lyginam�j� svor� sudaro trumpalaikis turtas arba kok� trumpa-
laikio turto lyginam�j� svor� sudaro atsargos. Atliekant vertikali�j� analiz 
galima: �vertinti, ar optimaliai ir racionaliai naudojamas turtas; finansa-
vimo strukt�ros poky�ius, nustatyti �mon�s pajam� ir s�naud� strukt�r� ir 
j� kitimo priežastis; atskleisti �mon�s finansin�s b�kl�s kitimo tendencijas 
ir kt. 

Ši analiz�s r�šis kartais vadinama strukt�rine analize, nes sudaro ga-
limyb susipažinti su finansini� ataskait� rodikli� strukt�ra. Ta�iau atlie-
kant vertikali�j� analiz neužtenka apskai�iuoti tam tikr� rodikli� strukt�-
r�. Ši analiz� padeda nustatyti ir rodikli� strukt�ros per tam tikr� laikotar-
p� poky�io priežastis. Ji padeda išskirti svarbiausius, prioritetinius rodik-
lius. Vertikalioji analiz� nustato konkre�i� rodikli� tarpusavio ryš� ir �tak� 
ir tai leidžia daryti tam tikras išvadas d�l vien� ar kit� rodikli� poky�io 
priežas�i�, nes bet koks vieno finansin�s ataskaitos rodiklio pokytis gali 
tur�ti �takos kito ar keli� rodikli� poky�iui. 

Santykin� analiz�. Horizontaliosios ir vertikaliosios analiz�s rezulta-
tai yra pagrindas atlikti santykin analiz, t. y. apskai�iuoti �vairius santy-
kinius rodiklius (finansinius koeficientus). Santykiniai rodikliai – tai vie-
no ar keli� absoliu�i� rodikli� santykis su kitu vienu ar keliais absoliu-
�iais rodikliais.  

Gali b�ti �vair�s santykini� rodikli� deriniai, pavyzdžiui: 
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Santykiniai rodikliai sudaromi pasirenkant absoliu�ius dydžius iš pa-
grindini� finansini� ataskait�. Santykin� analiz� pla�iausiai naudojama 
atliekant finansin analiz, nes be santykini� rodikli� ne tik ne�manoma 
�vertinti finansini� proces� kitimo laiko atžvilgiu, nustatyti �vairi� finan-
sini� reiškini� strukt�r�, bet ir iš absoliu�iomis sumomis išreikšt� rodik-
li� daryti objektyvi� ir apibendrinan�i� išvad�. Tod�l finansin�je analiz�-
je apskai�iuojama labai daug santykini� rodikli�. Be absoliu�i� rodikli�, 
jie padeda objektyviau atspind�ti ir �vertinti tiriam� reiškin�. Finansin�je 
analiz�je n�ra griežtai reglamentuota santykini� rodikli� skai�iavimo me-
todika, ta�iau jau yra nusistov�jusios santykini� rodikli� klasifikacin�s 
grup�s ir j� nustatymo metodikos (remiamasi užsienio šali� praktika ir 
finansini� institucij� (bank�, vertybini� popieri� biržos, Statisktikos de-
partamento) rekomendacijomis). 

Skai�iuojant santykinius rodiklius ir pasirenkant savo metodik� b�ti-
na atkreipti d�mes� � skaitikliui ir vardikliui pasirinkt� absoliu�i� dydži� 
login� ryš� (pvz., nelogiška skai�iuoti kitos veiklos pajamas vienam pa-
grindin�s veiklos darbuotojui ir pan.). D�l netikr� rodikli� santykiniai 
rodikliai b�na nepatikimi, be to, netikri rodikliai nesuteikia b�tinos in-
formacijos apie finansinius procesus, o kartais ir apkrauna �moni� vado-
vus nereikalinga informacija. 

Remiantis santykiniais rodikliais galima nesunkiai palyginti skirting� 
�moni� veiklos rezultatus �vairiais aspektais, neatsižvelgiant � toki� veiks-
nius kaip priklausomyb� tam tikrai �kio šakai, �mon�s juridinis statusas, 
dydis ir pan. Naudojant santykinius rodiklius galima gana objektyviai ir 
tiksliai �vertinti �vairias �mon�s veiklos sritis, atskleisti rezervus ir nepa-
naudotas galimybes, prognozuoti ir priimti optimalius valdymo sprendi-
mus. Be to, ši analiz� leidžia palyginti �mon�s skirting� laikotarpi� finan-
sinius rezultatus, nustatyti j� kitimo tendencijas. Santykin� analiz� ypa� 
svarbi nustatant veiksnius, tur�jusius �takos konkre�i� rodikli� poky-
�iams.  

 
 
2.3. Finansinës analizës organizavimas 
 
Finansin�s analiz�s organizavimo klausimas labai platus, nes gali ap-

imti ir �mon�s viduje atliekam� analiz, ir išorini� vartotoj� darom� �mo-
ni� finansini� ataskait� analiz. Analiz�s organizavimas priklauso nuo to, 
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kokiam vartotojui skirta analiz� ir kas j� atliks. Ypa� svarbu, kad atlik�jai 
tur�t� atitinkam� išsilavinim� ir atsakingai ži�r�t� � savo darb�. 

Finansin�s analiz�s darbo organizavimas pirmiausia priklauso nuo 
analiz�s vartotojo poreiki�. Nuo vartotoj� analiz�s tiksl� priklauso finan-
sin�s analiz�s mastas ir metodika. Finansin�s analiz�s darbas �mon�je 
n�ra griežtai reglamentuotas ir vykdomas �vairi� valdymo grandži� ini-
ciatyva, ta�iau �mon�je j� gali atlikti ir išoriniai vartotojai, tod�l šia pras-
me gal�tume analiz suskirstyti � vidin ir išorin. 

Išorin�s finansin�s analiz�s organizavimo ypatumus lemia išorinio 
vartotojo tikslai ir uždaviniai. Finansin �mon�s analiz atliekan�ios vals-
tybin�s institucijos (pvz., Statistikos departamentas, Finans� ministerija, 
bankai ir kt.) turi savo tikslus ir savo jau sukurtas analiz�s metodikas, 
tod�l atlieka tik j� dominan�i� analiz. Pvz., Statistikos departamentas 
daugiau nagrin�ja socialin ekonomin �mon�s veikl�; Finans� ministeri-
jos �staigos gali dom�tis, kaip �mon� vykdo �sipareigojimus biudžetui; 
mokes�i� inspekcija analizuoja mokes�i� mok�jimo eig�, tvark�, rezulta-
tus; kredito �staigos daugiau d�mesio skiria �mon�s mokumo analizei, kad 
pagr�st� kredito gr�žinim�. Išorine analize domisi ir investuotojai: juos 
domina �mon�s pelningumas, finansinis stabilumas, dividend� išmok�ji-
mo politika. 

Išoriniai vartotojai, nor�dami ištirti juos dominan�ius klausimus: 
1) turi aiškiai apibr�žti atliekamos analiz�s uždavinius; 
2) surinkti b�tin� analizei medžiag� (analiz�s šaltinius); 
3) matematiškai apdoroti t� informacij�; 
4) apibendrinti analiz�s rezultatus ir padaryti išvadas. 
Išsam�s duomenys apie �mon r�pi �moni� vadovybei, tod�l vidin� 

finansin� analiz� atlieka �mon�s darbuotojai, vykdantys �mon�s planavi-
m� ir veiklos organizavim� – ekonomistai, padalini� ir pa�ios �mon�s 
vadovai. �ia gali b�ti �vairi� analiz�s atlikimo form�. Viena iš j� – kai 
speciali finansin�s analiz�s tarnyba atlieka analiz. Galima išskirti šiuos 
finansin�s analiz�s etapus: 

� analiz�s plano ir programos sudarymas; 
� informacijos analizei rinkimas ir patikrinimas; 
� analizuojam� rodikli� parinkimas ir skai�iavimas; 
� rodikli� analizavimas ir palyginimas; 
� rezultat� apibendrinimas, �forminimas ir �mon�s nepanaudot� ga-

limybi� �vardijimas; 
� analiz�s rezultat� ir valdymo sprendim� diegimo kontrol�. 
Analiz�s plane numatomas analiz�s tikslas, tyrimo objektas, analiz�s 

šaltini� apimtis, analiz�s termin� nustatymas, analiz�s rezultat� pateikimo 
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forma. Planuojant numatomi informacijos šaltiniai, konkret�s analiz�s 
atlik�jai, sudaromas kalendorinis analiz�s grafikas. Analiz�s planas deta-
lizuojamas naudojantis programa. Programa – išsamus plano skyri�, susi-
jusi� su tyrimo objekto turiniu, išd�stymas. Sudarius plan� renkama in-
formacija, patikrinama, ar ji teisinga. Tada pasirenkama analiz�s metodi-
ka ir pagrindžiami numatom� nagrin�ti rodikli� skai�iavimo ir analiz�s 
b�dai. 

Atlikus analiz pagal sudaryt� plan� ir program� nustatomi �mon�s 
pranašumai ir tr�kumai, apibendrinami rezultatai ir pateikiami pasi�ly-
mai, kaip gerinti finansin veikl�. Šie rezultatai gali b�ti apibendrinti �vai-
ria forma. Jei analiz atlieka vidaus auditorius, tai ši auditoriaus ataskaita 
gali b�ti pateikta specialia �mon�s vadov� pageidaujama forma. Plati ana-
litin� ataskaita, kaip aiškinamojo rašto dalis, �traukiama � finansin�s ata-
skaitomyb�s, teikiamos pagrindiniam finansin�s informacijos vartotojui – 
akcininkams, sud�t�. Ta�iau kad ir kas atlikt� analiz, kad ir kam ji b�t� 
skirta, labai svarbi pateikt� pasi�lym� ir rekomenduojam� priemoni� 
�gyvendinimo kontrol�. 

Kompleksiniame analiz�s plane tikslinga numatyti asmenis arba tar-
nybas, atsakingas už analiz�s metu atskleist� rezerv� panaudojim� ir re-
komendacij� �gyvendinim�. Ypa� svarbu kontroliuoti, kaip �gyvendinami 
tie pasi�lymai, kurie turi �takos finansiniams rezultatams ir garantuoja 
analitinio tikslo �gyvendinim�. 

�moni� veiklos analiz�s atlikimo metodika, analitinio darbo plana-
vimas ir paskirstymas, taikytinos proced�ros, techniniai b�dai ir informa-
cijos šaltiniai nereglamentuoti jokiuose teis�s aktuose. �mon�s vadovyb� 
tur�t� pati nusprsti, kas tirs �mon�s veikl�: finansininkas, vyriausiasis 
buhalteris, ekonomistas, vidaus auditorius, padalini� vadovai ar kt. Dide-
l�se �mon�se veiklos analiz tur�t� atlikti savarankiškos analiz�s tarny-
bos. Vidutin�se �mon�se tikslinga sustiprinti vidaus audito tarnyb� ir j� 
pavadinti vidaus audito ir analiz�s skyriumi. Analitik� skai�ius ir apskri-
tai analitinio darbo organizavimas �mon�je priklauso nuo �mon�s dydžio, 
organizacin�s strukt�ros, veiklos strategijos ir tiksl�, galiausiai nuo �mo-
n�s vadovyb�s poži�rio � veiklos analiz. 

Analitinis darbas yra labai k�rybingas ir improvizuotas, jo turinys, 
nuoseklumas ir metodika labai priklauso nuo analitiko, tod�l sunku pa-
teikti analitines proced�ras, kurios tikt� visais atvejais. Finansin� analiz� 
– tai valdymo sprendim� pagrindimo filosofija, logiškai patikrintas b�das 
pažinti valdymo sistem�. Finansin� analiz� tiria ekonominius procesus, 
kuriems daro �tak� daugelis objektyvi� ir subjektyvi�, vidaus ir išor�s 
veiksni�. N�ra taip lengva pažinti ir ištirti šiuos veiksnius. Analitikas turi 
numatyti, kuriam rodikliui reikia skirti daugiau d�mesio, kaip j� interpre-
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tuoti. Dažnai vienas kokybinis rodiklis b�na svarbesnis negu keli kiekybi-
niai rodikliai. 

Finansin� analiz� turi pad�ti ne tik atskleisti, bet ir panaudoti rezer-
vus ir galimybes. Analizuojant reikia tikrinti, ar �vykdyta tai, kas buvo 
numatyta atlikus ankstesn analiz. Svarbu nustatyti konkre�i� rodikli� 
dinamik�, atskleisti j� tarpusavio ryš�, teigiam� ar neigiam� veiksni� rai-
d�, mok�ti parinkti duomenis, juos lyginti ir aiškinti. 

 
 
2.4. Finansinës analizës rezultatø pateikimas 
 
Atlikus finansin analiz labai svarbu kuo vaizdžiau ir �tikinamiau 

pateikti analiz�s rezultatus. Tinkamiausia priemon� tai padaryti yra anali-
tin�s lentel�s ir grafikai (kai kurie autoriai analitines lenteles ir grafikus 
priskiria prie analiz�s b�d�, nors teisingiau juos b�t� �vardyti analiz�s 
priemon�mis rezultatams pateikti). Analitin�se lentel�se ir grafikuose 
pateikta informacija yra gerokai aiškesn� ir vaizdingesn� negu žodinis 
tekstas. Labai svarbu mok�ti tinkamai parengti analitines lenteles ir grafi-
kus, žinoti svarbiausius j� sudarymo principus. 

Analitin� lentel� – tai rodikli�, apib�dinan�i� tam tikrus �mon�s fi-
nansin�s veiklos procesus, išd�stymo forma. Kiekvien� lentel sudaro 
skiltys ir eilut�s (vertikalios linijos sudaro skiltis, horizontalios – eilutes). 
Kiekviena lentel� turi veiksn� ir tarin�. Veiksnys rodo, apie k� lentel�je 
kalbama, tai tam tikr� nagrin�jamo dalyko element� pavadinimai. Lente-
l�s turinys atskleidžia, kokiais rodikliais, kokiomis skaitmenin�mis cha-
rakteristikomis apib�dinamas veiksnys. Galioja šios pagrindin�s lenteli� 
sudarymo taisykl�s: 

1) analitin�s lentel�s turi b�ti vaizdžios ir lengvai suprantamos; 
2) lentel� pagal galimybes turi b�ti nedidel�; 
3) lentel� turi tur�ti numer�, pavadinim�, mato vienetus; 
4) turi b�ti tiksliai ir aiškiai suformuluoti lentel�s veiksnio eilu�i� ir 

turinio skil�i� pavadinimai; 
5) lentel� turi tur�ti bendrus skil�i� ir eilu�i� rezultatus; 
6) lentel�je reikia nurodyti, kokio laikotarpio duomenys pateikti. 
Patyr analitikai rekomenduoja lentel�s rodikli� analiz prad�ti nuo 

bendr� rezultat�. Susipažinus su jais galima geriau suprasti lentel�je nu-
rodytus rodiklius ir daugeliu atvej� suformuluoti bendr� išvad�. Paskui 
b�tina nagrin�ti konkre�i� skil�i� ir eilu�i� rodiklius. 

Analitin�s lentel�s sudaromos ne tik veiklos analiz�s rezultatams 
�forminti, bet ir analizuojamai informacijai rinkti, surinktiems duomenims 
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apdoroti, �vairiems veiksniams apskai�iuoti ir pan. Reikalaujama, kad jos 
kuo išsamiau apib�dint� nagrin�jamus duomenis. Iš gerai sudaryt� anali-
tini� lenteli� lengva apibendrinti �mon�s veikl�, nustatyti rodikli� dina-
mik�, j� kitimo tendencijas, veiksnius ir priežastinius ryšius. 

Papras�iausias analitin�s lentel�s pavyzdys gal�t� b�ti toks. 
 

1 lentel�. �mon�s bendrojo ir grynojo pelno plano �vykdymas 
 

Rodikliai 
Planas  

(t�kst. Lt) 
Faktiškai  
(t�kst. Lt) 

Plano �vykdy-
mas (proc.) 

1. Bendrasis  
pelnas 

   

2. Grynasis pelnas    

 
 
Grafikai – sutartinis reiškini� vaizdavimas linijomis ir geometrin�-

mis fig�romis. Grafikais tiksliau, populiariau, vaizdingiau ir supranta-
miau pateikiami duomenys, analiz�s rezultatai. Jie naudojami rodikliams 
lyginti, daugelio rodikli� plano vykdymo eigai kontroliuoti, dinamikos, 
strukt�ros ir raidos d�sningumams atskleisti ir pan. 

Grafikai yra dviej� r�ši� – diagramos ir statistikos žem�lapiai. Diag-
rama yra pagrindin� grafik� r�šis, kuri dažniausiai naudojama nagrin�jant 
veikl�, o statistikos žem�lapiai dažniausiai naudojami statistikoje ir geog-
rafijoje. 

Sudarant diagramas svarbu vadovautis šiais pagrindiniais principais: 
1) diagramos turi tiksliai atitikti login vaizduojam� rodikli� pri-

gimt� ir turin�; 
2) diagramoje pateikti rodikliai turi b�ti aišk�s, suprantami ir ne-

dviprasmiški; 
3) ypa� svarbu tiksliai pateikti pradinius (bazinius) duomenis; 
4) diagramos turi b�ti meniškai apipavidalintos, kad atkreipt� skai-

tytoj� d�mes�. 
Atliekant �mon�s ir jos padalini� kompleksin analiz galima panau-

doti �vairi� form� diagramas: stulpeli�, juost�, linij�, apskritim�, sekto-
ri�, �vairias j� modifikacijas ir kt. Pateikiami dažniausiai praktikoje nau-
dojami diagram� pavyzdžiai. Pavyzdyje pateikiama analizuojam�j� met� 
ketvir�i� ir met� rodikli� strukt�ra bei dinamika.  
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4 pav. Juost� diagrama 
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5 pav. Linij� diagrama 
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6 pav. Dviguba sektori� diagrama  
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7 pav. Ploto diagrama 

 

 
8 pav. Stulpeli� ir linij� diagrama 
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9 pav. Dvigubo apskritimo diagrama 

 
 

10 pav. Sektori� diagrama 
 
 

 
11 pav. Kvadrat� diagrama 
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12 pav. Kompleksin� diagrama 
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13 pav. Strukt�rin� stulpeli� diagrama 
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14 pav. Stulpeli� ir apskritim� diagrama 
 
 
 
 

 
 
 

15 pav. Pusiau sektori� diagrama  
 
 
 

 
 

16 pav. Apskritim� diagrama 
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17 pav. Šeimos medžio diagrama 

 
 
 

 
 
 

18 pav. Molekuli� diagrama 
 

Rezultatinis 
dydis I lygio elementas 

Pirminis elementas 

Pirminis elementas 

Pirminis elementas 

Pirminis elementas 

Pirminis elementas 

II lygio elementas 

I lygio elementas 

I lygio elementas 

II lygio elementas 

II lygio elementas 

II lygio elementas 

Rezultati-
nis dydis 

I lygio 
elementas 

II lygio 
elementas

II lygio 
elementas

I lygio 
elementas 

I lygio 
elementas 

Pirminis 
elementas

Pirminis 
elementas

Pirminis 
elementas 

Pirminis 
elementas 

Pirminis 
elementas
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Kiekviena diagrama turi tikslin savo paskirt�. Stulpeli�, juost�, lini-
j�, kvadrat� ir apskritim� diagramos naudojamos rodikli� apim�iai ir di-
namikai pavaizduoti vertine išraiška. Ši� diagram� formos skirtingos: 
analitikas jas pasirenka dažniausiai siekdamas vieno tikslo – kaip �tikina-
miau ir vaizdingiau parodyti �mon�s veiklos apimties poky�ius. 

Sektori� ir pusiau sektori� diagramos naudojamos rodiklio, pavyz-
džiui, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, produkcijos savikainos, �sipareigo-
jim� ir pan., strukt�rai pavaizduoti. 

Labai informatyvios yra dvigubo apskritimo ir stulpeli� strukt�rin�s 
diagramos. Jos skirtos ne tik rodikli� apim�iai, bet ir strukt�rai pavaiz-
duoti. 

Šeimos medžio, molekuli� arba piramidži� diagramos naudojamos 
tais atvejais, kai pagrindin� rodikl� reikia išskaidyti � sudedam�sias dalis, 
kurios turi �takos pagrindiniam rodikliui ir gali b�ti keli� lygi�. Pavyz-
džiui, veiksniai, turintys �takos turto pelningumui, gali b�ti pirmo, antro ir 
tre�io lygio. 

 
 

 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 

1. Kas yra finansin�s analiz�s šaltiniai? 
2. Kaip klasifikuojami finansin�s analiz�s šaltiniai? 
3. Pagal kokius požymius klasifikuojama finansin� atskaitomyb�? 
4. Kaip atliekamas formalus ir esminis finansin�s atskaitomyb�s patik-

rinimas? 
5. Pagal kokius požymius klasifikuojamos finansin�s analiz�s r�šys? 
6. Kas yra operatyvin�, retrospektyvin� ir perspektyvin� analiz�, kuo 

jos skiriasi? 
7. Kokie svarbiausi kompleksin�s analiz�s bruožai? 
8. Kas yra horizontalioji, vertikalioji ir santykin� analiz�, kuo jos ski-

riasi? 
9. Kas organizuoja ir atlieka finansin� �mon�s analiz�? 

10. Kaip pateikiami ir apibendrinami finansin�s analiz�s rezultatai? 
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� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 
 
 
1  u ž d a v i n y s  
A �mon�s trumpalaikis turtas buvo: 
2009 m. – 370 t�kst. Lt, iš jo 190 t�kst. Lt sudar� atsargos, 110 

t�kst. Lt – per vienerius metus gautinos sumos, 60 t�kst. Lt – pinigai 
ir j� ekvivalentai ir 10 t�kst. Lt – trumpalaik�s investicijos. 

2010 m. �mon�s atsargos padid�jo 11 proc., o per vienerius metus 
gautinos sumos sumaž�jo 5 proc., pinigai ir j� ekvivalentai padid�jo 6 
proc., trumpalaik� investicij� suma nepakito. 

Trumpalaikio turto analiz�s rezultatus 2009 ir 2010 m. pavaiz-
duokite stulpeli� ir apskritim� diagrama. 

 
S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojame 2010 m. bendr� trumpalaikio turto ir j� 

sudaran�i� element� vert: 
� atsargos padid�jo 11 proc. ir sudar� 210,9 t�kst. Lt (190 x 11/100 

= 20,9; 190 + 20,9 = 210,9 t�kst. Lt); 
� per vienerius metus gautinos sumos sumaž�jo 5 proc. ir sudar� 

104,5 t�kst. Lt (110 x 5/100 = 5,5; 110 – 5,5 = 104,5 t�kst. Lt); 
� pinigai ir pinig� ekvivalentai sudar� 63,6 t�kst. Lt (60 x 6/100 = 

3,6; 60 + 3,6); 
� trumpalaik�s investicijos – 10 t�kst. Lt; 
� bendra trumpalaikio turto vert� 2009 m. sudar� 389,0 t�kst. Lt 

(210,9 + 104,5 + 63,6 + 10,0). 
Toliau apskai�iuojame trumpalaikio turto strukt�r�. 2008 m. šio tur-

to strukt�ra buvo: 
1) atsargos – 51,35 proc. (190 x 100/370); 
2) per vienerius metus gautinos sumos – 29,73 proc. (110 x 

100/370); 
3) pinigai ir pinig� ekvivalentai – 16,22 proc. (60 x 100/370); 
4) trumpalaik�s investicijos – 2,70 proc. 
 

Iš viso: 100,00 proc. 
2009 m. šio turto strukt�ra buvo: 
1) atsargos – 54,22 proc. (210,9 x 100/389); 
2) pervienerius metus gautinos sumos – 26,86 proc. (104,5 x 

100/389); 
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3) pinigai ir pinig� ekvivalentai – 16,35 proc.;  
4) trumpalaik�s investicijos – 2,57 proc.; 
 

Iš viso: 100,00 proc. 
 
Analiz�s rezultatai vaizduojami stulpeli� ir apskritim� diagramomis. 

 

 
2  u ž d a v i n y s  
Koki� žini� apie versl� turi �gyti analitikas, kad gal�t� gerai at-

likti finansin� �mon�s veiklos analiz�? 
 
A t s a k y m a s  
Kiekvienas analitikas privalo tur�ti aukštaj� išsilavinim� ir ekonomi-

nio darbo patirties. Siekdamas gerai atlikti finansin �mon�s veiklos ana-
liz, analitikas privalo gerai išmanyti: 1) šalies ekonomik� (bendraj� vi-
daus produkt�, infliacij�, mokes�i� sistem�, pal�kan� normas, užsienio 
valiut� kursus ir kt.); 

2) �kio šakos, kurioje funkcionuoja �mon�, ypatybes (šakos viet� 
rinkoje ir konkurencingum�, verslo rizik�, nauj� technologij� �diegim�, 
korupcijos lyg�, svarbiausius finansinius rodiklius ir kt.); 

3) �mon�s veikl� ir jos valdym� (vadovyb�s profesionalum�, organi-
zacin valdymo strukt�r�, �mon�s vizij�, misij� ir tikslus, buhalterin�s 
apskaitos politik�, vidaus kontrol�s sistem� ir kt). 

 
3  u ž d a v i n y s  
Grafiškai pavaizduokite lgalaiki� ir trumpalaiki� �sipareigojim� 

pokyt� 2008–20010 m.  
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Matyti, kad �mon�s �sipareigojimai, nagrin�jant j� skilt�, smar-
kiai kito. Lyginant 2009–2008 m. �sipareigojimai padid�jo net 275,16 
proc., t. y. 1 465 818 Lt. Didžiausi� �sipareigojim� dal� – 219,98 proc., 
arba 1 195 818 Lt – sudar� trumpalaikiai �sipareigojimai, nes 2008 m. 
ilgalaiki� �sipareigojim� �mon� netur�jo. 2010 m. �sipareigojimai su-
maž�jo 18,96 proc., arba 368 705 Lt. 2010 m., palyginti su 2009 m., 
ilgalaikiai �sipareigojimai sumaž�jo 44,44 proc., arba 120 000 Lt, 
trumpalaikiai �sipareigojimai – 13,61 proc. 	sipareigojim� kitimo 
tendencijos rodo, jog �mon�s vadovyb� stengiasi atsiskaityti su skoli-
ninkais. 

 
A t s a k y m a s  
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3 tema 
 

ABSOLIUÈIØ IR SANTYKINIØ RODIKLIØ 
NAUDOJIMAS ATLIEKANT FINANSINÆ 

ANALIZÆ 
 
 
 
3.1. Absoliu�i� finansini� rodikli� naudojimas  
�
3.2. Santykini� finansini� rodikli� naudojimas 
 
3.3. Pradinis �moni� finansin�s b�kl�s, veiklos rezultat� ir 

pinig� sraut� vertinimas atliekant horizontali�j� ir vertikali�j� 
analiz� 
 

 
 

Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 
� suprasti, kaip panaudojami absoliut�s ir santykiniai finansiniai ro-

dikliai atliekant finansin �mon�s analiz 
 
� apib�dinti absoliu�i� ir santykini� rodikli� pranašumus ir tr�ku-

mus 
 
� žinoti, kaip skirstomi absoliut�s ir santykiniai finansiniai rodikliai  
 
� mok�ti praktiškai atlikti horizontali�j� ir vertikali�j� analiz 
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3.1. Absoliuèiø finansiniø rodikliø naudojimas 
 
Absoliut�s finansiniai rodikliai – tai rodikliai, apskai�iuoti vertine iš-

raiška, remiantis buhalterin�s apskaitos duomenimis, ir pateikti finansin�-
se ataskaitose. Lietuviškose finansin�se atskaitose j� yra daugiau kaip 
100. Tai svarbus informacijos fondas. Labai svarbu tinkamai panaudoti š� 
informacijos fond� �moni� veiklai vertinti. Ne veltui sakoma, kad kiek-
vienas ekonomistas turi mok�ti „skaityti“ finansin atskaitomyb, vertinti 
joje pateikiamus absoliu�ius rodiklius. Šiuos rodiklius, kadangi j� yra 
daug ir jie skiriasi savo turiniu bei reikšme, tikslinga skirstyti � tam tikras 
grupes. Si�lome išskirti tris absoliu�i� rodikli� grupes: 

1) finansin�s b�kl�s; 
2) veiklos rezultat�; 
3) pinig� sraut�. 
 
Kiekvienos grup�s rodikliai pateikiami tam tikrose finansin�se ata-

skaitose (žr. 21 pav.). 
 

 
 

21 pav. Absoliut�s finansiniai rodikliai  

 
Iš 21 pav. matyti, kad finansin �mon�s b�kl apib�dina turto, nuo-

savo kapitalo ir �sipareigojim� rodikliai, veiklos rezultatus – pajamos ir 
s�naudos, o pinig� srautus – pagrindin�s veiklos, investicin�s veiklos ir 
finansin�s veiklos pinig� sraut� rodikliai. Labai svarbu kuo išsamiau ištir-
ti ši� rodikli� reikšmes, j� poky�ius (padid�jim� ar sumaž�jim�) per tam 
tikr� laikotarp�. 
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Daugiausia absoliu�i� finansini� rodikli� pateikiama balanse. Nagri-
n�jant j� ypa� reikia atkreipti d�mes� � tokius straipsnius kaip ilgalaikis 
materialusis turtas, trumpalaikis turtas, trumpalaikiai ir ilgalaikiai �sipa-
reigojimai, nuosavas kapitalas ir rezervai, taip pat � j� poky�ius. 

Sumaž�js ilgalaikis turtas kelia gr�sm finansiniam �mon�s stabilu-
mui, jeigu jis parduodamas siekiant mažinti finansini� ištekli� stygi�, o 
padid�js sukelia neigiam� �mon�s veiklos poky�i�, jeigu jis �sigyjamas 
tik siekiant investuoti l�šas. Maž�jantys �rengini� ir mašin�, transporto 
priemoni�, kit� �rengini� ir �ranki� straipsniai gamybos �mon�se reiškia, 
kad dirbama su pasenusiomis technologijomis, d�l to galimi dažni gedi-
mai ir ne�vykdomos normos, o tai tiesiogiai veikia gaminamos produkci-
jos apimt�.  

Smarkiai did�jantis trumpalaikis turtas, ypa� atsargos, kelia gr�sm 
finansiniam �mon�s stabilumui, jeigu tai nesusij su veiklos pl�tra ir page-
r�jusiu žaliav� bei medžiag� tiekimu arba nepasitik�jimu tiek�jais. Did�-
jan�ios pagamintos produkcijos atsargos rodo, kad gamyba nesklandi, 
pardavimas sul�t�js ir sumaž�js – d�l to galimas pinigini� ištekli� sty-
gius. Did�jan�ios nebaigtos gamybos atsargos liudija, kad d�l gamybini� 
technini� proces� organizavimo nesklandum�, d�l technikos gedim�, že-
mos darbuotoj� kvalifikacijos, blogai organizuoto darbo ir d�l to netoly-
giai besikaupian�i� produkcijos atsarg� gamybos procesas yra sul�t�js. 

Padid�jusios gautinos sumos reiškia �mon�s produkcijos pirk�j� ne-
mokum�, blog� debitori� apskait� ir kontrol, sumaž�jusi� atsiskaitym� 
politikos kontrol arba pasikeitusi� atsiskaitym� politik�. Did�jantis šis 
straipsnis gali reikšti ir slapt� tiek�jo bei pirk�jo sandor�, kuriuo leidžiama 
perparduoti tiek�jo produkcij� neatsiskaitant už j�, o v�liau gaut� peln� 
pasidalyti. Per vienerius metus gautinos sumos gali padid�ti ne tik d�l 
neapdairios �mon�s kredito politikos pirk�j� atžvilgiu, bet ir d�l neatsa-
kingai pasirinkt� partneri� arba kai kuri� vartotoj� (užsakov�) nemoku-
mo ir net bankroto, taip pat d�l nenuosaikiai spartinamo pardavimo mas-
to. 

Per vienerius metus sumaž�jusios gautinos sumos gali b�ti pašlijusi� 
santyki� su savo klientais priežastis. Be to, gali b�ti netinkamai valdomi 
pinig� srautai. Debetin� skola gali staigiai sumaž�ti d�l to, kad �mon� 
priversta sumažinti pardavim� išsimok�tinai, galb�t ir tod�l, kad produk-
cijos vartotojai grei�iau sumoka paskutines skolas, kad paskui su šia �mo-
ne netur�t� reikal�. 

B�tina atkreipti d�mes� � likvidžiausio trumpalaikio turto straipsnio 
„Pinigai ir pinig� ekvivalentai“ poky�ius. Sumaž�j grynieji pinigai s�-
skaitose gali reikšti, kad produkcija arba paslaugos sumaž�jo, pirk�j� �si-
pareigojimai nevykdomi, kad �mon� neveikli kontroliuodama pirk�j� mo-
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kum�; �mon�s veikla siaurinama, jeigu tai nesusij su pirk�j� ar klient� 
pager�jusia finansine b�kle ir padid�jusiu pasitik�jimu jais; kad investici-
n� �mon�s veikla pl�tojama ple�iant �mon ir naudojant papildom� peln�. 
Padid�j grynieji pinigai s�skaitose gali reikšti, kad �mon�s vadovyb� 
nesugeba „daryti nauj� pinig�“, t. y. naudoti j� �vairiose �mon�s veiklos 
srityse. 

Vertinant trumpalaikio turto poky�ius b�tina atsižvelgti � tai, kad šis 
turtas yra likvidus ir jis, kitaip negu ilgalaikis turtas, gali b�ti labai greitai 
parduotas ar �sigytas. Jo kitimo tendencijos sietinos su konkretaus laiko-
tarpio �mon�s politika, o ne su ilgalaik�mis perspektyvomis. 

Staigiai padid�jusios trumpalaik�s mok�tinos sumos atspindi padid�-
jusias skolas darbuotojams, biudžetui, tiek�jams, kredito institucijoms 
(jeigu tai susij su teigiamais mokumo poky�iais, kai tiek�jai padidina 
tiekimo kreditus, pasteb�j geresn finansin b�kl), pablog�jusi� tiek�j� 
finansin b�kl, kai jie sumažina tiekimo kainas; tiek�j� ir klient� susita-
rim� mok�ti už tiekiam� produkcij� mažesn kain�. Be to, labai padid�js 
trumpalaiki� �sipareigojim� straipsnis dažnai reiškia, kad �mon� turi dide-
li� finansini� problem�. 

Padid�j ilgalaikiai �sipareigojimai liudija, kad �mon� nesugeba laiku 
atsiskaityti, t. y. kad �mon�s ilgalaikis mokumas yra pablog�js arba kad 
sudaryti nenaudingi sandoriai. 

Vertingos informacijos apie �mon�s finansin�s b�kl�s poky�ius per 
tam tikr� laikotarp� galima gauti nagrin�jant turto ir nuosavo kapitalo bei 
�sipareigojim� strukt�r�. Atliekant ši� analiz gali b�ti atskleisti tokie 
neigiami dalykai, rodantys blog�jan�i� �mon�s finansin�s b�kl, kaip pa-
did�js atsarg� straipsnis, palyginti su bendra turto suma, arba sumaž�jusi 
nuosavo kapitalo dalis ir padid�jusi ilgalaiki� bei trumpalaiki� �sipareigo-
jim� dalis. 

Pelno (nuostolio) ataskaitoje svarb�s pardavimo pajam� ir s�naud� 
straipsniai. Sumaž�jusios pardavimo pajamos reiškia arba sumaž�jusi� 
paklaus�, arba gan�tinai gerai organizuot� pardavim�, rinkodaros stok�, 
nepagr�st� kain� politik�. Maž�jantis pardavimo pajam� straipsnis kele-
rius metus iš eil�s reiškia, kad �mon�s gaminama produkcija ne visiškai 
atitinka vartotoj� paklaus�, o tai gan�tinai svarbi priežastis, lemianti �mo-
n�s išlikimo rinkoje galimybes. 

Neigiamai �mon�s veikl� gali veikti ir staigiai padid�jusios pardavi-
mo pajamos, rodan�ios, kad gaminiai buvo išparduoti prieš likviduojant 
�mon, jeigu padid�js pardavimas n�ra susijs su teigiamais procesais, 
did�jan�ia produkt� paklausa, gera kain� politika ir rinkodara. 

Did�jantys s�naud� straipsniai, nesusij su gamybos proceso pl�tra, 
reiškia, kad ištekliai naudojami netaupiai, netvarkingai organizuojama 
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�mon�s veikla – švaistomos l�šos neapgalvotiems brangiams pirkiniams, 
ple�iamas valdymo personalas, nepagr�stai didinamas jo darbo užmokes-
tis, ple�iama negamybin�s veiklos sritis (nepelninga), blogai organizuo-
jama finansin� veikla arba patiriama nenumatyt� ypatingos veiklos nuo-
stoli�. 

Atkreiptinas d�mesys � bendr�j� ir administracini� s�naud� straips-
nio poky�ius. Did�jantis šis straipsnis, nesusijs su gamybos proceso pl�t-
ra, vienareikšmiškai rodo, kad �mon�s vadovyb� siekia tik savo tiksl� ir 
visiškai nesir�pina �mon�s veiklos tstinumu. Tokia pad�tis rinkos eko-
nomikos s�lygomis daugeliu atveju veda �mones prie bankroto. 

Apie finansin �mon�s b�kl ir veiklos rezultatus galima daug suži-
noti nagrin�jant svarbiausius pinig� sraut� ataskaitos straipsnius. Ypa� 
atkreiptinas d�mesys � pagrindin�s veiklos pinig� srautus. Sumaž�j šios 
veiklos pinig� srautai reiškia, kad tr�ksta pinig� pagrindinei (gamybos, 
prekybos, paslaug� teikimo) veiklai vykdyti ir pl�toti, taip pat naujiems 
gamybiniams �renginiams �sigyti, mokes�iams, draudimo �mokoms, pal�-
kanoms, dividendams sumok�ti. Sumaž�j investicin�s veiklos pinig� 
srautai rodo pinig� išmokas �sigyjant ilgalaik� turt�, statant, rekonstruo-
jant ar remontuojant pastatus, �renginius ir kit� ilgalaik� material�j� turt�, 
�sigyjant vertybinius popierius ir kt. Sumaž�j pinig� srautai iš finansin�s 
veiklos liudija, kad per ataskaitin� laikotarp� pablog�jo finansiniai santy-
kiai su tre�iaisiais asmenimis, nesugebama pasinaudoti išor�s finansavi-
mo šaltiniais. Iš sumaž�jusio šio pinig� sraut� ataskaitos straipsnio gali-
ma sprsti, kiek �mon� sumok�jo pinig� už paskol� gr�žinim�, pal�kanas, 
už superkamas savas akcijas, išperkant anks�iau išleistas �mon�s obligaci-
jas, vekselius ar kitus vertybinius popierius. 

Absoliu�i� finansini� rodikli� ir j� poky�i� analiz� padeda ne tik at-
skleisti kai kuriuos �mon�s veiklos tr�kumus, bet ir nustatyti kitas anali-
z�s kryptis. 

 
 
3.2. Santykiniø finansiniø rodikliø naudojimas 
 
Santykiniai finansiniai rodikliai, apskai�iuoti lyginant du ar daugiau 

rodikli�, – daug akivaizdesni ir reikšmingesni negu absoliut�s rodikliai. 
Naudojant santykinius rodiklius galima gana objektyviai ir tiksliai �vertin-
ti �vairias �mon�s veiklos sritis, atskleisti rezervus ir nepanaudotas gali-
mybes, numatyti ir priimti optimalius valdymo sprendimus. Tod�l finan-
sininkai, buhalteriai, analitikai, ekonomistai, auditoriai turi mok�ti ap-
skai�iuoti �vairius santykinius finansinius rodiklius ir jais remdamiesi 
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išaiškinti konkre�ius dalykus. Svarbu ne tik teisingai juos apskai�iuoti, 
bet ir mok�ti interpretuoti. Tam dabar skiriama vis daugiau d�mesio. 

Žinotina, kad santykinio rodiklio ir skaitiklis, ir vardiklis turi b�ti 
vienodai �vertinti ir išmatuoti, priklausyti tam pa�iam laikotarpiui. Santy-
kiniai rodikliai nebus reikšmingesni, jeigu jie nelyginami su: 

1) tos pa�ios �mon�s pra�jusio laikotarpio rodikliais; 
2) planiniais, s�matiniais ar kitais numatytais rodikliais; 
3) tos pa�ios �kio šakos kit� �moni� rodikliais. 
Nagrin�jant santykinius finansinius rodiklius žinotina, kad jie pati-

kimi tiek, kiek patikimi absoliut�s rodikliai, kuriais remiantis jie buvo 
apskai�iuoti. 

Vertinant �kin gamybin, finansin ir investicin �moni� veikl� re-
miamsi daugeliu santykini� finansini� rodikli�. Juos galima apskai�iuoti 
iš balanso, pelno (nuostoli�), pinig� sraut� ir kit� ataskait� taip pat tiesio-
giai – iš buhalterin�s apskaitos informacijos fondo. Daugelis rodikli� tar-
pusavyje susij, iš j� galima apskai�iuoti kitus rodiklius. Santykiniai ro-
dikliai skiriasi savo svarba ir naudojimo tikslais. Atskiroms šakoms ir 
�mon�ms, jeigu jos funkcionuoja skirtingai, reikalingi skirtingi santykiniai 
rodikliai. Vieni rodikliai reikalingi �mon�s operatyvin�ms problemoms 
sprsti, trumpalaikei veiklai užtikrinti, kiti – ilgalaik�ms perspektyvoms 
numatyti, prognoz�ms atlikti, strateginiams sprendimams priimti. Skirtin-
giems �mon�s valdymo lygmenims irgi reikalingi skirtingi santykiniai 
rodikliai, nes vadov� atsakomyb� yra nevienoda. Pažym�tina ir tai, kad 
vadovo poreikis specifiniams rodikliams kei�iasi, jeigu kei�iasi jo pro-
blemos. 

Reikia vengti netikr� santykini� rodikli�. Netikri santykiniai rodik-
liai yra tie, kurie apskai�iuojami dalijant tarpusavyje logiškai nesusijusius 
dydžius, nors matematiškai panašius � santykinius rodiklius, pavyzdžiui, 
sumok�t� pal�kan� ir pardavimo santykis. Sumok�tos pal�kanos, ypa� jei 
mokamos už ilgalaik paskol�, nepriklauso nuo pardavimo apimties, tod�l 
pal�kan� procentas gali b�ti lyginamas ne su pardavimo apimtimi, o su 
skolos dydžiu. Pardavimo pajamos, tenkan�ios vienam gamybos darbuo-
tojui, irgi n�ra geras santykinis rodiklis, nes �mon� gali parduoti ne tik 
savo gamybos, bet ir pirktus gaminius, o tai n�ra jo darbo rezultatas. 

Kaip ir kitos valdymo priemon�s, santykiniai rodikliai gali b�ti nau-
dojami klaidingai arba net piktybiškai. Yra keletas situacij�, kai santyki-
niai rodikliai gali klaidinti, jeigu bus ne�žvalgiai panaudoti. Tarkime, tu-
rime dvi tos pa�ios pramon�s šakos �moni� duomenis: A �mon�s parda-
vimo pajamos ataskaitiniais metais, palyginti su pra�jusiais metais, padi-
d�jo 10 proc., o B �mon�s – 30 proc. Taigi A �mon� gali b�ti vertinama 
kaip turinti menk� pardavimo prieaug�, palyginti su B �mone. Bet vienas 
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iš veiksni�, turin�i� �takos �mon�s pl�trai, yra jos užimama rinka. Prakti-
ka rodo, kad lengviau padidinti maž� rink� negu didel. Tod�l, aiškinantis 
min�tus rodiklius, tikslinga papildyti informacij� apie kiekvienos �mon�s 
turimos rinkos dal�. Tarkime, turime tokius duomenis: 

 
Turimos rinkos dalis proc.   A �mon�    B �mon� 
Ataskaitiniais metais       55      10  
Pra�jusiais metais        50      13 
 

A �mon�s nedidelis pardavimo prieaugis grindžiamas tuo, kad ji dis-
ponuoja didesne rinkos dalimi. Be to, savo jau ir taip nemaž� dal� ji padi-
dino dar 5 proc., o B �mon�s rinka 3 proc. sumaž�jo. Iš pateikto pavyz-
džio daroma išvada, kad visus santykinius rodiklius b�tina aiškinti atsi-
žvelgiant � kontekst�, objektyviai �vertinti. 

Autoriai pateikia skirtingas santykini� rodikli� vertinimo schemas. 
Pastaraisiais metais tapo madinga santykini� rodikli� reikšmes �vertinti 
balais, „svorio“ koeficientais ir kitokiais išvestiniais dydžiais. Tokios bal� 
sistemos tr�kumas yra tas, kad neaišku, kokiais principais ir kriterijais yra 
nustatomi šie balai. Manoma, kad �mon�s finans� analitikas pats tur�t� 
parengti santykini� rodikli� vertinimo sistem�, atsižvelgdamas � �kio ša-
kos ir �mon�s ypatybes, ekonomin ir socialin šalies b�kl ir kitus vidaus 
bei išor�s veiksnius. Pažym�tina, kad šiuolaikin�mis labai dinamiško ir 
konkurencingo verslo s�lygomis negalima naudoti keleri� met� senumo 
ar išpl�totose rinkos ekonomikos šalyse naudojam� santykini� rodikli� 
vertinimo sistem�. Jos gali b�ti kaip pagrindas kuriant savo vertinimo 
metodik�. Si�lytina naudoti 5 lygi� santykini� rodikli� vertinimo sistem�, 
sudaryt� atsižvelgiant � �kio šakos vidutini� rodikli� lyg�, b�tent: 

1) labai gera – rodiklio reikšm�, kuri gerokai (daugiau kaip 100 
proc.) viršija šakos �moni� rodiklio lyg�; 

2) gera – rodiklis viršija (mažiau kaip 100 proc.) vidutin� šakos 
�moni� rodiklio lyg�; 

3) patenkinama – rodiklis atitinka vidutin� šakos �moni� rodiklio 
lyg� arba šiek tiek nuo jo skiriasi; 

4) nepatenkinama – rodiklis nesiekia vidutinio šakos �moni� rodik-
lio lygio; 

5) bloga – rodiklis yra gerokai blogesnis už vidutin� šakos �moni� 
rodiklio lyg�. 

Kadangi iš finansin�s atskaitomyb�s galima apskai�iuoti daug ir �vai-
ri� santykini� rodikli�, tai juos finansin�s analiz�s teorijoje �prasta klasi-
fikuoti. Ta�iau bendros rodikli� klasifikavimo sistemos n�ra. Kai kurie 
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autoriai si�lo išskirti tokias rodikli� grupes, kurios, j� nuomone, yra pa-
�ios svarbiausios, t. y. turto, kapitalo ir �sipareigojim�. Kiti autoriai si�lo 
klasifikuoti rodiklius pagal �mon�s veiklos sritis: apr�pinimo, gamybos, 
paslaug�, pardavim� ir pan. Atskirai išskiriami šakiniai rodikliai: pramo-
n�s, komercijos, transporto �moni�, bank� veiklos rodikliai. 

Išnagrin�jus žymiausi� pasaulio finansin�s analiz�s specialist� dar-
bus ir juose nagrin�jamus finansini� ataskait� rodiklius, m�s� nuomone, 
tikslingiausia b�t� pateikti tokias j� grupes: 

1. pelningumo; 
2. mokumo; 
3. veiklos efektyvumo; 
4. kapitalo rinkos; 
5. pinig� sraut�;  
6. veiklos tstinumo ir pl�tros. 
Kiekviena santykini� finansini� rodikli� grup� dar skirstoma � po-

grupius, kuriuos sudaro �vair�s rodikliai (žr. 22 pav.).  
 

 
 

22 pav. Finansini� santykini� rodikli� klasifikacija 
 
22 pav. pateikta santykini� rodikli� klasifikacija yra logiška ir nuo-

sekli, nes daugel� rodikli� lengva priskirti vienai ar kitai grupei ir pogru-
piui. Ta�iau b�tina pabr�žti, kad n�ra ideali� santykini� rodikli� ir j� kla-
sifikacij�, kurios patenkint� vis� informacijos vartotoj� (vidaus ir išor�s) 
poreikius. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad tie patys rodikliai autori� 
pateikiami �vairiose rodikli� grup�se. Be to, tas pats rodiklis apib�dina-
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mas skirtingomis s�vokomis. D�l to sunkiau suvokti ši� rodikli� esm ir 
j� apskai�iavimo metodik�. Lietuvi� autori� darbuose tas pats rodiklis 
�vairiai ver�iamas iš angl� ar vokie�i� kalbos � lietuvi� kalb�, tod�l skir-
tingai aiškinamas. Taip pat reikia atsižvelgti � tai, kad užsienio autoriai 
pateikia rodikli� apskai�iavimo metodik� remdamiesi savo šalies finansi-
n�mis ataskaitomis. Kaip žinoma, kai kurie šali� finansini� ataskait� ro-
dikliai skiriasi ir savo pavadinimais, ir turiniu. Tod�l ir tie patys rodikliai 
�vairi� šali� autori� apskai�iuojami su „tam tikrais niuansais“, tad lietuvi� 
autoriams labai sunku perprasti kai kuri� rodikli� apskai�iavimo metodi-
k�. Be to, automatiškai taikyti užsienio šali� autori� pateikt� rodikli� ap-
skai�iavimo formuli� negalima. B�tina atsižvelgti � m�s� šalies finansi-
n�s atskaitomyb�s ypatybes ir terminologij�. 

Finans� analitikas didel�s reikšm�s santykini� finansini� rodikli� 
grupavimui teikti netur�t�, svarbu suprasti ši� rodikli� prasm, apskai�ia-
vimo metodik� bei tvarkymo ypatumus. Ypa� svarbu mok�ti objektyviai 
�vertinti rodikli� reikšmes ir j� poky�ius. Išsami santykini� rodikli� ana-
liz� padeda atskleisti �vairius �mon�s veiklos tr�kumus, atsakyti � klausi-
mus, kaip, kada, kur ir kod�l tai �vyko. Daugelis santykini� rodikli� susi-
j, tod�l juos lyginant ir aiškinant ryšius informacijos vartotojams galima 
suteikti labai daug naudingos informacijos. 

 
 
3.3. Pradinis ámoniø finansinës bûklës, veiklos 
rezultatø ir pinigø srautø vertinimas atliekant  
horizontaliàjà ir vertikaliàjà analizæ 

 
Balanso, pelno (nuostoli�) ir pinig� sraut� ataskait� horizonta-

lioji analiz� 

Jau min�ta, kad horizontalioji analiz� padeda nustatyti finansini� ata-
skait� rodikli� dinamik�. Horizontaliosios analiz�s rezultatus galima ap-
skai�iuoti ir išreikšti absoliu�iais dydžiais ir procentais ir taip nustatyti 
nukrypimus nuo bazini� rodikli�. Horizontaliosios analiz�s atlikimo algo-
ritmas yra toks: 

1) absoliutus rodiklio pokytis – 01 AAA ��� ; 

2) procentinis rodiklio pokytis – 100%
0

01 �
�

��
A

AAA ; �ia:  

A1 – ataskaitinio laikotarpio duomenys; 
A0 – pra�jusio (bazinio) laikotarpio duomenys. 
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Lyginti pasirinkta baz� netur�t� b�ti lygi nuliui arba neigiamam 
skai�iui. Jeigu taip atsitinka, nukrypimai procentais neskai�iuojami. 

Finansini� ataskait� rodikli� horizontaliajai analizei atlikti si�lome 
sudaryti tokios formos analitin lentel. 

 
 

2 lentel�. Balanso ir kit� finansini� ataskait� rodikli� horizontalioji analiz� 
 

Pokytis Eil. 
Nr. 

Rodiklio pava-
dinimas 

Ataskaitiniai 
metai 

Pra�jusieji 
metai Lt Proc. 

      

 
Atliekant horizontali�j� analiz skai�iuojama kiekvieno ataskaitos 

(balanso, pelno (nuostoli�), pinig� sraut�) straipsnio, turin�io skai�i�, 
rodikli� kitimo dinamika. Apskai�iavus pabraukiami labai pakit rodik-
liai. Atlikus analiz nurodoma, kaip per ataskaitin� laikotarp� pakito pa-
grindiniai (grup�s) rodikliai, pvz., ilgalaikis turtas padid�jo, taip pat kuri� 
straipsni�, sudaran�i� vis� ilgalaik� turt�, pokytis tur�jo tam padid�jimui 
�takos. Straipsniai, kuri� pokytis šiam rodikliui buvo nereikšmingas, neiš-
skiriami. 

Horizontali�j� analiz si�loma prad�ti nuo balanso rodikli� analiz�s. 
Ši analiz� vaizdžiai atskleidžia balanso rodikli� poky�ius absoliu�iomis 
sumomis ir procentais. Iš horizontaliosios analiz�s duomen� galima 
sprsti, kuri �mon�s ilgalaikio ar trumpalaikio turto dalis did�jo spar�iau, 
o kuri atsiliko ir kurie finansavimo šaltiniai pad�jo konkretiems turto 
elementams did�ti, palyginti su pra�jusiais laikotarpiais. Be to, horizonta-
lioji balanso analiz� atspindi ir �mon�s skol� did�jimo tempus iš viso ir 
pagal atskiras j� r�šis. 

Atliekant horizontali�j� balanso straipsni� analiz ir ypa� vertinant 
turto straipsni� kitimo tendencijas, turto did�jimo tempus reikia lyginti su 
pardavimo pajam� did�jimo (kitimo) tempais. L�tesni pardavimo pajam� 
did�jimo tempai už turto did�jimo tempus gali reikšti, kad l�šos turtui 
�sigyti naudojamos neracionaliai, jeigu tai nesusij su �mon�s veiklos rest-
rukt�rizacija arba kitomis pateisinamomis turto did�jimo priežastimis. 

Iš horizontaliosios balanso analiz�s rezultat� galima pamatyti tei-
giamas finansin�s b�kl�s poky�io tendencijas, kurios gal�t� tur�ti teigia-
m� pasekmi� �mon�s veiklos tstinumui. Ta�iau tai nereiškia, kad išsa-
mios analiz�s nereikia atlikti, nes teigiami rezultatai gali sl�pti giluminius 
neigiamus veiksnius. Atlikus horizontali�j� balanso analiz pereinama 
prie horizontaliosios pelno (nuostoli�) ataskaitos analiz�s, kurios tikslas – 
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nustatyti pelningai dirbusias �mon�s veiklos sritis ir ypa� atkreipti d�mes� 
� tuos �mon�s padalinius ir tas veiklos sritis, kurios patyr� nuostoli�. Ži-
nant, kur patirta nuostoli�, galima detalizuojant analiz, užkirsti keli� 
jiems atsirasti. 

Analiz�s metu �vertinami straipsni� kitimo tempai. Jeigu pajam� ro-
dikliai kinta l��iau nei s�naud� rodikliai, rezultatas b�na teigiamas. Jis 
reiškia, kad grynasis pelnas padid�jo, ir atvirkš�iai. Atliekant horizonta-
li�j� analiz daug d�mesio turi b�ti skiriama bendr� ir administracini� 
s�naud� analizei ir priemoni� joms sumažinti paieškai. 

Teigiamas �mon�s finansinis rezultatas pasiekiamas tada, kai uždir-
bamas pelnas iš pagrindin�s veiklos, ta�iau neabejotinai svarbu sugeb�ti 
sutelkti pajamas iš finansin�s ir investicin�s veiklos. Ta�iau, atlikus išsa-
mi� pajam� ir s�naud� analiz, remiantis apskaitos duomenimis, galima 
atskleisti �mon�s pelno didinimo rezervus. 

Atliekant pinig� sraut� ataskaitos horizontali�j� analiz stengiamasi 
nustatyti, kaip kito grynieji pagrindin�s veiklos pinig� srautai, grynieji 
investicin�s veiklos pinig� srautai ir grynieji finansin�s veiklos pinig� 
srautai, koki� �tak� j� poky�iams dar� šiuos srautus sudarantys rodikliai. 

Ta�iau vertinti �mon�s finansin b�kl, veiklos rezultatus ir pinig� 
srautus atlikus vien tik horizontali�j� analiz negalima, nes jos rezultatai 
atskleidžia tik bendriausias rodikli� kitimo tendencijas, bet neatskleidžia 
kitimo priežas�i� ir jiems �tak� daran�i� veiksni� poveikio. 

Balanso, pelno (nuostoli�) ir pinig� sraut� ataskait� vertikalioji 
analiz�  

Vertikaliosios analiz�s metu nustatoma rodikli� strukt�ra ir skai�iuo-
jami strukt�riniai poky�iai. Strukt�rinius poky�ius �prasta reikšti procen-
tiniais punktais. Vertikaliajai analizei atlikti tikslinga sudaryti toki� anali-
tin lentel  

 
3 lentel�. Balanso ar kit� finansin� ataskait� rodikli� vertikalioji analiz� 

 
Lyginamoji 

dalis 
Pokytis (proc. 

punktais) Eil. 
Nr. 

Rodik-
liai 

Ataskaiti-
niai metai 

Pra�jusie-
ji metai Ben-

dra 
Dali-

n� 
Ben-
dras 

Dali-
nis 

        
 
Šioje lentel�je tam tikro rodiklio lyginamoji dalis (proc.) nurodoma 

dviejose skiltyse – bendroje ir dalin�je. Bendroje skiltyje nurodoma, ko-
ki� vis� rodikli� sumos dal� sudaro tam tikras rodiklis, o dalin�je skiltyje 



Jonas�Mackevi�ius,�Dalia�Poškait�,�Liuda�Villis�60�

– koki� šio rodiklio giminingos grup�s dal� sudaro tas pat rodiklis. Pa-
vyzdžiui, balanso straipsnis „pastatai“ sudar� 9,5 proc. bendro viso �mo-
n�s turto ir 30,7 proc. – ilgalaikio materialiojo turto. Taigi, atlik toki� 
analiz, gauname dvejop� informacij�, kuri gali b�ti labai svarbi priimant 
valdymo sprendimus. 

Vertikali�j�, kaip ir horizontali�j�, analiz tikslinga prad�ti nuo ba-
lanso rodikli� analiz�s. Vertikaliosios balanso analiz�s tikslas – ištirti 
turto ir kapitalo strukt�r�, taip pat vadovaujantis klasikine balanso struk-
t�ra �vertinti, ar �mon�s turimo turto sudedamosios dalys atitinka finansa-
vimo šaltini� pob�d�. Jeigu analiz�s metu nustatoma, kad turto elementai 
neatitinka finansavimo šaltini� pob�džio, galima daryti prielaid�, jog net-
rukus analizuojamos �mon�s finansin� b�kl� pablog�s. Klasikin� balanso 
strukt�ra numato, kad ilgalaikis turtas tur�t� b�ti finansuojamas iš ilga-
laiki� finansavimo šaltini�, o trumpalaikis – iš trumpalaiki� skol�. Žino-
ma, neatmetama galimyb� trumpalaik� turt� finansuoti iš nuosavo kapita-
lo. 

Vertikalioji pelno (nuostoli�) ataskaitos analiz� atliekama dalijant 
kiekvien� ataskaitos straipsn� iš pardavimo pajam� sumos. Taip gaunami 
pardavimo pelningumo rodikliai: bendrasis pelningumas, veiklos pelnin-
gumas, finansin�s ir investicin�s veiklos pelningumas bei grynasis parda-
vimo pelningumas. Šie rodikliai, nusta�ius j� reikšmes, lyginami tarpusa-
vyje, su kit� gimining� �moni� analogiškais rodikliais, su ribin�mis 
reikšm�mis ir daromos atitinkamos išvados. 

Apibendrinant pažym�tina, kad analiz�s metu reik�t� išsiaiškinti 
problemas, susijusias su pardavimo pelningumu. �mon� pirmiausia tur�t� 
išsamiai išnagrin�ti pardavimo pajam� sumaž�jimo, jeigu toks nustato-
mas, priežastis, parduot� preki� savikainos padid�jim�, veiklos s�naud� 
did�jimo, pardavimo pajam� maž�jimo tendencijas ir nustatyti neigiam� 
poky�i� priežastis. Šiuos klausimus ypa� svarbu ištirti, jeigu ataskaitiniais 
metais d�l gauto finansin�s ir investicin�s veiklos pelno ir pagaut�s nuo-
stoliai kompensuojami iš pagrindin�s �mon�s veiklos, nes tik atskleidus 
galimybes padidinti peln� iš pagrindin�s veiklos galima tik�tis ateityje 
nuolat dirbti pelningai. Tod�l tolesn�s finansin�s analiz�s gair�s turi b�ti 
nubr�žtos pirmiausia pelningumo rodikli� tyrimo kryptimi, ši� analiz 
glaudžiai siejant su pardavimo pajam� ir s�naud� analize. 

Pinig� sraut� ataskaitos rodikli� strukt�ra nustatoma apskai�iuojant 
pagrindin�s, investicin�s, finansin�s ir ypatingosios veikl� pinig� sraut� 
lyginamuosius svorius padid�jusi� (sumaž�jusi�) gryn�j� pinig� sraut� 
straipsnyje. Toliau apskai�iuojama kiekvienos išvardytos grup�s strukt�-
ra, kiekvien� jos element� prilyginant pasirinktos grup�s gryn�j� pinig� 
sraut� galutiniam dydžiui. 
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Atlikus horizontali�j� ir vertikali�j� analiz daromos išvados siekiant 
nurodyti tuos finansini� ataskait� straipsni� kitimo atvejus, kurie rodo 
pablog�jusi� �mon�s finansin b�kl ir veiklos rezultatus. Jeigu ataskaiti-
niu laikotarpiu padid�ja �mon�s skola, nuostoliai, s�naudos, parduot� pre-
ki� savikaina, vadinasi, reikia nuodugniau tirti išvardytas veiklos sritis ir 
ieškoti ši� neigiam� tendencij� priežas�i�. Kartais, nagrin�jant balanso ir 
pelno (nuostoli�) ataskait� duomenis (ir horizontaliai, ir vertikaliai), gali 
susidaryti �sp�dis, kad problemini� veiklos sri�i� �mon�je n�ra, tod�l no-
rint �sitikinti, ar tikrai taip yra, reikia b�tinai palyginti apskai�iuotus ro-
diklius su šakos arba analogiško profilio �moni� atitinkam� ataskait� 
duomenimis. 

 
 
 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 

1. Kas yra absoliut�s finansiniai rodikliai? 
2. K� rodo absoliut�s finansiniai rodikliai, kaip jie klasifikuojami? 
3. Kokie absoliut�s finansiniai rodikliai apib�dina finansin� �mon�s 

b�kl�? 
4. Kokioje finansin�je ataskaitoje pateikiama daugiausia absoliu�i� fi-

nansini� rodikli�? 
5. Kaip reikia nagrin�ti absoliu�ius finansinius rodiklius? 
6. Kas yra santykiniai finansiniai rodikliai? 
7. Kaip apskai�iuojami santykiniai finansiniai rodikliai? 
8. Kas yra netikri santykiniai finansiniai rodikliai? 
9. Kaip vertinamos santykini� finansini� rodikli� reikšm�s? Kokia ro-

diklio reikšm� vertinama labai gerai? 
10. 	 kokias grupes skirstomi santykiniai finansiniai rodikliai? 
11. Kokias finansin�s analiz�s r�šis tikslinga naudoti atliekant pradin� 

�mon�s finansin�s b�kl�s, veiklos rezultat� ir pinig� sraut� vertini-
m�? 

12. Kaip atliekama horizontalioji balanso rodikli� analiz�? 
13. Koki� informacij� teikia horizontalioji finansini� ataskait� analiz�? 
14. Kaip atliekama vertikalioji balanso rodikli� analiz�? 
15. Koki� informacij� teikia vertikalioji finansini� ataskait� analiz�? 
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� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 
 
 
1  u ž d a v i n y s  
 
Apskai�iuokite �mon�s balanso rodikli� kitimo dinamik� abso-

liu�iai bei procentais ir atlikite vertikali�j� rodikli� analiz�. Apskai-
�iuokite dalin� strukt�r� ir nurodykite strukt�rinius poky�ius. Pa-
teikite apibendrinan�ias išvadas. 

 
Balanso duomenys (Lt) 
 

Nr. Pavadinimas Ataskaitiniai me-
tai Pra�jusieji metai 

1. Turtas 80 634 626 59 211 853 
1.1. Ilgalaikis turtas 16 561 229 13 955 680 
1.1.2. Nematerialusis turtas 40 841 35 112 

1.1.3. Materialusis turtas 10 680 388 8 100 568 

1.1.4. Finansinis turtas 5 840 000 5 820 000 
 

S p r e n d i m a s .  Horizontalioji analiz� 
 

Nr. Pavadinimas Ataskaitiniai 
metai 

Pra�jusieji 
metai 

Pokytis 
(Lt) 

Pokytis 
(proc.) 

1. Turtas 80 634 626 59 211 853 21 422 773 36,18 
1.1.  Ilgalaikis turtas 16 561 229 13 955 680 2 605 549 18,67 

1.1.2. Nematerialusis 
turtas 

40 841 35 112 5 729 16, 32 

1.1.3. Materialusis 
turtas 

10 680 388 8 100 568 2 579 820 31,85 

1.1.4. Finansinis turtas 5 840 000 5 820 000 20000 0,34 
 
Išvados. Per nagrin�jam�j� laikotarp� ilgalaikis �mon�s turtas padid�-

jo 18,67 proc., t. y. 2 605 549 Lt. Jo did�jim� labiausiai l�m� 31,85 proc., 
t. y. 2 579 820 Lt, padid�js materialusis turtas. Ilgalaikio turto poky�iui 
teigiam� �tak� tur�jo ir 16,3 proc., arba 5 729 Lt, padid�js materialusis 
turtas bei 0,34 proc., t. y. 20 000 Lt, padid�js finansinis turtas, ta�iau ši 
�taka buvo nedidel�, nes absoliutus ši� rodikli� pokytis n�ra reikšmingas. 
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Reikia išsamiau ištirti, ar investicijos � ilgalaik� turt�, ypa� � material�j�, 
yra susijusios su strateginiais �mon�s planais, nukreiptais � veiklos ir rin-
kos pl�tr�. 

 
 
S p r e n d i m a s . Vertikalioji analiz� 
 

Nr. Pavadini-
mas 

Atas-
kaiti-
niai 

metai 

Pra�ju-
sieji 

metai 

Lygi-
namasis 
svoris 

Ataskai-
tiniai-
metai 

Lygi-
namasis 
svoris 

Pra�ju-
sieji 

metai 

Pokytis 
punktais 

1. Turtas 80 63 .626 5 211 853 100 100  
1.1. Ilgalaikis 

turtas 
16 561 229 13 955 680 20,53 23,56 –3,03 

1.1.2. Nemateria-
lusis turtas 

40 841 35 112 0,25 0,25 0 

1.1.3. Materialusis 
turtas 

10 680 388 8 100 568 64,49 58,04 6,45 

1.1.4. Finansinis 
turtas 

5 840 000 5 820 000 35,26 41,71 –6,45 

 
 

Išvados. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto dalis sudar� 20,53 
proc. viso turto ir, palyginti su pra�jusiais finansiniais metais, jo dalis šiek 
tiek –3,03 punkto sumaž�jo (buvo 23,5 proc). Materialusis turtas strukt�-
riškai padid�jo 6,45 punkto, o finansinis turtas strukt�riškai ta pa�ia suma 
sumaž�jo. Toks ši� rodikli� strukt�ros pokytis ilgalaikio turto strukt�ri-
niam poky�iui �takos netur�jo. Tik�tina, kad ilgalaikis turtas strukt�riškai 
sumaž�jo d�l viso turto trumpalaikio turto dalies padid�jimo. Vertikalioji 
ilgalaikio turto analiz� atskleid�, kad materialusis �mon�s turtas sudaro 
didžiausi� ilgalaikio turto dal� ir jo svoris turi tendencij� did�ti, o finansi-
nio turto – maž�ti. 

 
 
2  u ž d a v i n y s  
 
Apskai�iuokite �mon�s pelno (nuostoli�) ataskaitos rodikli� ki-

timo dinamik� absoliu�iais skai�iais ir procentais. Pateikite apibend-
rinan�ias išvadas. 
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Pelno (nuostoli�) ataskaitos duomenys (Lt) 
 

Nr. Pavadinimas Ataskaitiniai 
metai 

Pra�jusieji 
metai 

1 PARDAVIMO PAJAMOS 17 357 106 60 448 23 

2 PARDAVIMO SAVIKAINA 11 688 961 4 554 041 

3 BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 5 668 145 1 490 782 

4 VEIKLOS S�NAUDOS 2 258 277 831 210 

5 TIPIN�S VEIKLOS PELNAS 3 409 868 659 572 

6 FINANSIN� IR INVESTICIN� VEIKLA (401 643) (23 611) 

7 YPATINGOJI VEIKLA  (19 635) 

8 PELNO MOKESTIS 463 733 75 368 

9 GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 2 544 492 540 958 

 
 

S p r e n d i m a s .  Horizontalioji analiz� 
 

Nr. Pavadinimas 
Ataskai-

tiniai 
metai 

Pra�ju-
sieji me-

tai 

Pokytis 
(Lt) 

Pokytis 
(proc.) 

1 PARDAVIMO PAJA-
MOS 

17 357 106 6 044 823 11 312 283 187,14 

2 PARDAVIMO SAVI-
KAINA 

11 688 961 4 554 041 7 134 920 156,67 

3 BENDRASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

5 668 145 1 490 782 4 177 363 280,21 

4 VEIKLOS S�NAU-
DOS 

2 258 277 831 210 1 427 067 171,69 

5 TIPIN�S VEIKLOS 
PELNAS 

3 409 868 659 572 2 750 296 416,98 

6 FINANSIN� IR IN-
VESTICIN� VEIKLA 

(401 643) (23 611) (378 032)  

7 YPATINGOJI VEIKLA  (19 635)  
8 PELNO MOKESTIS 463 733 75 368 388 365 515,29 
9 GRYNASIS PELNAS 

(NUOSTOLIS 
2 544 492 540 958 2 003 534 370,37 
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Išvados. Grei�iau did�jan�ios pardavimo pajamos, palyginti su par-
davimo savikaina, reiškia, kad bendrasis pelnas padid�jo 280,21 proc. 
B�tent tokia pajam� ir savikainos kitimo tendencija reiškia teigiam� �mo-
n�s perspektyv�. 171,69 proc. padid�jusias veiklos s�naudas galima patei-
sinti veiklos masto pl�tra, o tai matome iš 187,14 proc. padid�jusi� par-
davimo pajam� nagrin�jamamuoju laikotarpiu, ta�iau reikia ištirti, ar vi-
sos šios s�naudos buvo susijusios su naudos siekiu. Deja, finansin� ir in-
vesticin� veikla �mon�je buvo nuostolinga ir nuostolis ataskaitiniu laiko-
tarpiu padid�jo 378 032 Lt. Reikia ištirti, kod�l finansin� ir investicin� 
veikla yra nes�kminga, ir priimti sprendim� d�l finansinio turto valdymo, 
jei tai nesusij su �mon�s kreditavimu. Padid�js bendrasis ir grynasis 
pelnas rodo, kad �mon� yra perspektyvi, valdoma veiksmingai ir gali b�ti 
patraukli kreditoriams bei investuotojams. 

 
S p r e n d i m a s .  Vertikalioji analiz� 
 

Nr. Pavadinimas Ataskaiti-
niai metai

Ataskaiti-
ni� met� 
rodikli� 

strukt�ra

Pra�ju-
sieji 

metai 

Pra�ju-
si�j� 
met� 

rodikli� 
strukt�ra

Strukt�-
riniai 

poky�iai 

1 PARDAVIMO 
PAJAMOS 

17 357 106 100,00 6 044 823 100,00 0 

2 PARDAVIMO 
SAVIKAINA 

11 688 961 67,34 4 554 041 75,33 –7,99 

3 BENDRASIS 
PELNAS 
(NUOSTO-
LIAI) 

5 668 145 32,65 1 490 
782 

24,66 7,99 

4 VEIKLOS S�-
NAUDOS 

2 258 277 13,01 831 210 13,75 –0,74 

5 TIPIN�S 
VEIKLOS 
PELNAS 

3 409 868 19,64 659 572 10,91 8,73 

6 FINANSIN� IR 
INVESTICIN� 
VEIKLA 

–401 643 –2,31 –23 611 –0,39 –1,92 

7 YPATINGOJI 
VEIKLA 

    –19 635 –0,32 0,32 

8 PELNO MO-
KESTIS 

463 733 2,67 75 368 1,24 1,42 

9 GRYNASIS 
PELNAS 
(NUOSTOLIS) 

2 544 492 14,65 540 958 8,94 5,71 
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Išvados. Ataskaitiniu laikotarpiu pardavimo savikainos dalis sudar� 
mažesn� procent� (67,34) pardavimo pajam�, palyginti su pra�jusiais fi-
nansiniais metais (75,33 proc.). Tai normali strukt�ra ir pageidautina jos 
kitimo tendencija. Pardavim� savikainos strukt�rinis pokytis yra –7,99 
procentinio punkto. Tai reiškia, kad �mon�s pelno norma padid�jo nuo 
24,67 proc. (100 – 75,33) iki 32,66 proc. (100 – 67,34). Vadinasi, �mon� 
steng�si didinti pardavimo pajamas optimizuodama pardavimo savikain�. 
D�l to bendrasis pelningumas padid�jo 7,99 proc. punkto, o grynasis – 
5,71 punkto. 
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4 tema 
 

PELNINGUMO RODIKLIØ ANALIZË 
 
 
 
4.1. Pelningumo rodikli� klasifikavimas 
 
4.2. Pardavimo pelningumo analiz� 
 
4.3. Turto pelningumo analiz� 
 
4.4. Kapitalo pelningumo analiz� 
 

 
 
 
Temos tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 
 
� suprasti pelningumo rodikli� skai�iavimo ir vertinimo esm 
 
� apib�dinti pelningumo rodikli� klasifikavimo tikslingum� 
 
� žinoti pelningumo rodikli� skai�iavimo formules, taip pat Du   

Ponto piramid�s analiz�s metodik� 
 
� mok�ti skai�iuoti pardavimo, turto ir kapitalo pelningumo rodik-

lius pagal balanso ir pelno (nuostoli�) ataskait� duomenis ir tei-
singai vertinti apskai�iuot� rodikli� reikšmes 
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4.1. Pelningumo rodikliø klasifikavimas 
 
�mon�s pelno (nuostoli�) ataskaitoje pateikti pelno rodikliai dar neat-

skleidžia tikrojo �mon�s veiklos objektyvumo ir neatsako � klausimus, 
kiek reik�s parduoti gamini�, atlikti paslaug�, padaryti investicij�, kad 
b�t� galima uždirbti pelno. Geriausiai �mon�s veiklos galutinius rezulta-
tus atspindi pelningumo rodikliai. Iš j� yra sprendžiama, koki� reali� 
naud� gaus akcininkai ir investuotojai, rizikuodami investuoti savo kapi-
tal�. Absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi �mon�s veiklos efekty-
vum�. Dvi �mon�s, gaudamos t� pat� peln�, gali b�ti labai skirtingos, ver-
tinant j� komercin�s ar gamybin�s veiklos efektyvum�. Tod�l, norint 
�vertinti, ar �mon�s veikla veiksminga �vairiais aspektais, reikia apskai-
�iuoti pelningumo rodiklius. Pelningumas yra pelno ir tam tikro �mon�s 
veiklos rodiklio, susijusio su pelnu – pardavimo pajamomis, turtu, kapita-
lu – santykis. Analiz�s teorijoje ir �moni� praktikoje priimta skai�iuoti 
kelet� pelningumo rodikli�, kuriuos galima suskirstyti � 3 grupes:  

1) pardavimo;  
2) turto;  
3) kapitalo.  
Kiekvien� ši� grupi� sudaro keli pelningumo rodikliai (žr. 23 pav.).  
 

 
 

23 pav. Pelningumo rodikli� klasifikacija ir j� analiz�s nuoseklumas 

Pelningumo 
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Veiksni�, turin�i� �takos pelningumui, skai�iavimas 

Analiz�s išvados ir rekomendacijos
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Šis skirstymas svarbus informacijos vartotojams: �vair�s informaci-
jos vartotojai domisi ne visais, o tik kai kuriais pelningumo rodikliais – 
tai priklauso nuo poreiki� ir tiksl�. 

Visi 23 pav. pateikti pelningumo rodikliai turi b�ti nagrin�jami nuo-
sekliai, t. y. pirmiausia apskai�iuojamos j� reikšm�s, nustatomi veiksniai, 
tur�jusieji �takos j� dydžiui ir poky�iams. 

Labai svarbu išsiaiškinti neigiamai veikian�i� veiksni� priežastis ir 
kaltininkus, taip pat pateikti pasi�lymus atskleistiems rezervams panau-
doti. 

Tiriant �mon�s pelningum� naudojami finansin�s atsakomyb�s duo-
menys, ta�iau norint detalizuoti veiksnius, tur�jusius �takos pelningumo 
poky�iui, tikslinga pasitelkti papildom� informacij�, kuri� suteikia val-
dymo apskaitos duomenys. 

Pelningumo rodikli� analiz si�loma prad�ti nuo pardavimo pelnin-
gumo rodikli� skai�iavimo ir vertinimo. 

 
 
4.2. Pardavimo pelningumo analizë 
 
Teorijoje ir praktikoje naudojami keli pardavimo pelningumo rodik-

liai. Iš pelno (nuostoli�) ataskaitos galima apskai�iuoti šiuos pardavimo 
pelningumo rodiklius:  

1) bendr�j�;  
2) veiklos;  
3) finansin�s ir investicin�s veiklos;  
4) �prastin�s veiklos ir 
5) gryn�j� pardavimo pelningum�. 
 Visi jie apskai�iuojami tam tikros veiklos peln� dalijant iš pardavi-

mo pajam�. Pažym�tina, kad bendr�j� ir gryn�j� pardavimo pelningum� 
galima apskai�iuoti ir kitu b�du, t. y. bendr�j� ir gryn�j� peln� dalijant iš 
pardavimo savikainos, o ne iš pardavimo pajam�. 

Bendrasis pardavimo pelningumas rodo, kiek bendrojo pelno ten-
ka vienam pardavimo pajam� litui. Tai vienas iš svarbiausi� pardavimo 
proces� atspindin�i� rodikli�. Bendrasis pardavimo pelningumas labai 
svarbus, nes jis �vertina, ar pagrindin� �mon�s veikla yra efektyvi. Iš šio 
rodiklio galima sprsti, ar parduodam� preki� kain� ir j� gamybos išlaid� 
skirtumas yra pakankamas. Rodiklis padeda nustatyti, ar ne per brangiai 
kainuoja produkt� gamyba. Did�jantis bendrasis pardavimo pelningumas 
paprastai reiškia racionali� rinkodar�, teising� kain� ir konkurencijos po-
litikos orientacij�, ger�jan�ius produkcijos gamybos ir jos pardavimo re-
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zultatus. Iš bendrojo pardavimo pelningumo galima sprsti, ar �mon� su-
geba uždirbti pelno iš pagrindin�s veiklos. Pagrindin�s veiklos tod�l, kad 
bendrasis pelnas apskai�iuojamas iš pardavimo pajam� at�mus tik pa-
grindines, t. y. su pagrindine veikla susijusias, s�naudas (pardavimo savi-
kain�). Taigi iš bendrojo pelno �mon� gali sprsti, kok� didžiausi� peln� 
�mon� uždirba ir kiek dar ji gali skirti l�š� savo veiklai, kad likt� pelno 
savo reikm�ms, veiklai pl�sti, kitoms išlaidoms padengti. Šiam rodikliui 
�takos turi produkcijos strukt�ros ir asortimento, produkcijos savikainos ir 
kain� pokytis. Kuo didesn� pelno norma kiekvienam uždirbtam pajam� 
litui, tuo efektyvesn� �mon�s veikla. 

Bendrasis pardavimo pelningumas apskai�iuojamas taip: 

pajamospardavimo
pelnasbendrasisspelningumapardavimobendrasis � . 

Kitas b�das apskai�iuoti bendr�j� pardavimo pelningum� – vardikly-
je vietoje pardavimo pajam� nurodyti pardavimo savikain�. Šis rodiklis 
svarbus, nes atspindi �mon�s pastangas sumažinti pagamintos ir parduotos 
produkcijos savikain�. Maž�jant savikainai did�ja pelnas, o kartu ir pro-
dukcijos pelningumas. 

Bendr�j� pardavimo pelningum� lyginant su keleto laikotarpi� �pras-
tin�s veiklos pelningumu galima matyti, koki� �tak� �prastin�s veiklos 
pelningumui dar� �mon�s valdymo administracin�s, veiklos ir finansin�s 
bei investicin�s veiklos pelningumas. Be to, ataskaitini� met� pelningum� 
lyginant su �prastin�s veiklos pelningumu galima nustatyti pagaut�s ir 
netekim� �tak�. 

Veiklos pelningumas apskai�iuojamas pagal formul: 

pajamospardavimo
pelnasveiklosspelningumaveiklos � . 

Šis rodiklis yra svarbus kontroliuojant, kaip naudojamos �mon�s pri-
d�tin�s išlaidos, atsižvelgiant � �mon�s administracini� ir kit� valdymo 
išlaid� svyravimus. 

Finansin�s ir investicin�s veiklos pelningumas apskai�iuojamas pa-
gal formul: 

.
pajamospardavimo

veiklos �sinvesticin ir finansin�s išpelnasspelningumaveiklos �sinvesticin ir finansin�s �  

 
Galima apskai�iuoti ir kitos veiklos pelningumo rodikl�, atspindint� 

jos efektyvum� ir naudingum� �monei. 
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Jis apskai�iuojamas kaip pelno iš kitos veiklos ir pardavimo pajam� 
santykis. 

Grynasis pardavimo pelningumas atskleidžia, kiek grynojo pelno 
tenka vienam pardavimo pajam� litui. Tai vienas iš pla�iausiai vertinam� 
santykini� rodikli�, apib�dinan�i� �mon�s veiklos efektyvum�. Kitaip 
tariant, galime sužinoti, kiek vienas pardavimo pajam� litas uždirba gry-
nojo pelno. Didesn� rodiklio reikšm� reiškia didesn� �mon�s pelningum�. 
Ta�iau ekonomin�je literat�roje galimi du šio rodiklio variantai: 

pajamospardavimo
im�apmokestinpriešpelnasspelningumapardavimogrynasis � ; 

 

pajamospardavimo
pelnas grynasisspelningumapardavimogrynasis � . 

 
Pirmasis ši� rodikli� apib�dina veiklos rezultatyvum� iki mokes�i� 

atskaitymo, antrasis – galutin� gamybos, pardavimo ir kitos veiklos rezul-
tatyvum�. Kitaip tariant, pirmasis ši� rodikli� yra tarpinis, antrasis – galu-
tinis. Tarpiniai rodikliai padeda verslininkui kontroliuoti tarpines išlaidas 
ir s�naudas pagal j� susidarymo etapus, o galutinis rodiklis – apibendrin-
tai vertinti visos �mon�s veiklos galutin� rezultat�, palyginti j� su giminin-
g� �moni� pardavimo rezultatu ir pateikti kaip vien� iš svarbiausi� finan-
sini� rodikli� ilgalaik�ms paskoloms gauti. 

Gryn�j� pardavimo pelningumo rodikl� lyginant su bendruoju parda-
vimo pelningumu galima nustatyti prid�tini� išlaid� �tak� �mon�s veiklos 
finansiniam rezultatui. 

Iš vis� pagal pelno (nuostoli�) ataskait� apskai�iuot� ir pardavimo 
proces� atspindin�i� bei apib�dinan�i� pa�ios �mon�s pagrindin�s veiklos 
efektyvum� rodikli� svarbiausias yra bendrasis pardavimo pelningumo 
rodiklis. Jam �takos turi �mon�s pagrindin�s veiklos veiksniai. �mon�s 
pagrindin�s veiklos s�naudos dažniausiai b�na didžiausios, jos leidžia 
uždirbti ataskaitinio laikotarpio peln�, tod�l š� rodikl� reikia nagrin�ti 
nuodugniau, nustatyti veiksnius, kurie gal�jo daryti teigiam� arba neigia-
m� poveik� bendrajam pelnui ir pelningumui. 

Ekonomin�je literat�roje pateikiamos analiz�s metodikos, padedan-
�ios atskleisti bendrojo pardavimo pelningumo kitim� lemian�ius veiks-
nius. Jis kinta d�l t� pa�i� priežas�i� kaip ir absoliutus bendrojo pelno 
rodiklis. 

Kadangi bendrasis pardavimo pelningumas apskai�iuojamas kaip  
pardavimo pajam� ir pardavimo savikainos skirtumas, tai bendrajam pa-
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rdavimo pelningumui �takos tur�s tie patys veiksniai kaip ir jo (pelningu-
mo) apskai�iuojamieji elementai. 

Pardavimo pajamoms �takos turi šie veiksniai: 
� kaina; 
� kiekis; 
� gamini� strukt�ra ir asortimentas. 
Pardavimo savikainai �takos turi šie veiksniai: 
� gamini� savikainos pokytis; 
� gamini� strukt�ra ir asortimentas; 
� kiekis. 
Kadangi bendrasis pelnas = pardavimo pajamos – pardavimo savi-

kaina, tai bendr�j� peln� turi veikti šie veiksniai: 
1. Kiekis. Did�jant produkcijos apim�iai, bet kitiems veiksniams ne-

kintant bendrasis pelnas did�s; did�s ir bendrasis pelningumas. 
2. Strukt�ra ir asortimentas. Strukt�ra – tai lyginamoji pagamintos 

produkcijos kiekvieno gaminio dalis. Strukt�ros ir asortimento veiksnio 
�taka bendrajam pelnui, o kartu ir bendrajam pardavimo pelningumui pa-
sireiškia pagal gamini� pelningumo požym�, t. y. padid�jus pelningesni� 
gamini� lyginamajai daliai did�ja ir �mon�s bendrasis pelnas bei pelnin-
gumas ir atvirkš�iai. 

3. Atskir� gamini� savikaina. Šis veiksnys peln� veikia atvirkš�iai 
proporcingai. Did�jant parduotos produkcijos savikainai bendrasis pelnas 
maž�s, kartu maž�s ir bendrasis pelningumas ir atvirkš�iai. 

4. Kaina. Jei pardavimo kainos did�ja, did�ja ir bendrasis �mon�s 
pelnas bei bendrasis pelningumas ir atvirkš�iai. 

Šiuos veiksnius galima naudoti apskai�iuojant ir bendr�j�, ir veiklos 
peln� bei pelningum�. Ta�iau reikia atkreipti d�mes� � pelningum� vei-
kian�ius veiksnius, nes atrodyt� logiška, kad peln� didinantys veiksniai 
turi didinti ir pardavimo pajamas arba pardavimo savikain�. Ir pelnas, ir 
pardavimo savikaina bei pardavimo pajamos yra veikiami parduotos pro-
dukcijos kiekio, ta�iau produkcijos kiekio veiksnys turi �takos tik absoliu-
tiems rodikliams. Jeigu vien� absoliut� rodikl� padalinsime iš kito, tai 
kiekio veiksnys susiprastins ir jo �takos santykiniam rodikliui negal�sime 
nustatyti. Pavyzdžiui, apskai�iav vieno pardavimo lito s�naudas (�q0z0) 
matome, kad produkcijos kiekio veiksnys susiprastina (�q0p0). 

Vadinasi, bendr�j� pardavimo pelningum� produkcijos kiekio veiks-
nys veiks per produkcijos strukt�ros ir asortimento veiksn�. 

Bendrojo pardavimo pelningumo analiz�s metodika pateikta 4 lente-
l�je. 
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4 lentel�. Bendrojo pardavimo pelningumo analiz�s metodika 
 

Nr. Rodikliai Baziniai 
rodikliai 

Baz�, per-
skai�iuota 

faktine par-
davimo    

apimtimi 

Faktiški 
duomenys 

1. Pardavimo pajamos 14 110 
(�q0p0) 

14 227 (�q1p0) 14 227 
(�q1p1) 

2. Pardavimo savikaina 11 346 
(�q0z0) 

11 651 (�q1z0) 11 541 
(�q1z1) 

3. Bendrasis pelnas 2 764 2 576 2 686 
4. Bendrasis pardavimo 

pelningumas 
 

1. Pelno ir pardavimo 
pajam� 
santykis (3:1) (proc.) 
 
2. Pelno ir pardavimo 
savikainos santykis (3 : 
2) (proc.) 

 

 
 

19,59 
 

24,36 

 
 

18,11 
 

22,11 

 
 

18,88 
 

23,27 

 
4 lentel�je bendrasis pardavimo pelningumas apskai�iuotas dviem 

b�dais: 
1. Bendrasis pelnas, padalintas iš pardavimo pajam�, rodo, koki�  

pardavimo pajam� dal� (proc.) sudaro pelnas. Tai rodiklis, atspindintis 
pardavimo proceso bendr�j� pelningum�. M�s� pavyzdyje bazinis pelnin-
gumas sudar� 19,59 proc., o faktinis – 18,88 proc.; 

2. Bendrasis pelnas, padalintas iš pardavimo savikainos, atspindi 
peln�, tenkant� vienam parduot� preki� savikainos litui. Tai rodiklis, api-
b�dinantis �mon�s pastangas mažinant produkcijos savikain� didinti ben-
dr�j� pardavimo pelningum�. Ekonomin�je literat�roje yra nuomoni�, 
ginan�i� šio bendrojo pardavimo pelningumo skai�iavimo metodik�. Ta-
�iau atliekant analiz abu rodikliai gali b�ti tarpusavy derinami ir naudo-
jami veiksniams apskai�iuoti. 
 

Bendrojo pardavimo, apskai�iuoto 1-uoju b�du, pokytis: 
1. 18,88 – 19,59 = –0,71 proc. 
 
Bendrojo pardavimo, apskai�iuoto 2-uoju b�du, pokytis: 
2. 23,27 – 24,36 = –1,09 proc. 
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Bendr�j� peln� veikia 4 veiksniai, o bendr�j� pardavimo pelningum� 
– tik 3. Kiekio veiksnys skai�iuojant bendr�j� pardavimo pelningum� at-
metamas, nes apskai�iuojant ir skaitikl�, ir vardikl� remiamasi produkcijos 
kiekiu, kurio poveikis ir skaitikliui, ir vardikliui vienodas ir jo �taka ne-
skai�iuojama. 

Ta�iau produkcijos kiekio �taka pasireiškia per strukt�ros ir asorti-
mento veiksn�, nes did�jant pelningesn�s produkcijos apim�iai, palyginti 
su pra�jusiu laikotarpiu, did�s ir bendrasis pelningumas. 

Toliau reikia apskai�iuoti veiksnius, turin�ius �takos bendrajam par-
davimo pelningumui. Veiksni� �taka apskai�iuojama taip. 

 
1. Strukt�ros ir asortimento veiksnys. Reikia pasirinkti tokius du 

pelningumo rodiklius, kurie skirt�si produkcijos strukt�ros ir asortimento 
poky�iais. 

 
22,11 – 24,36 = –2,25 proc. (rodo neigiam� produkcijos stukt�ros ir 

asortimento �tak�). 
 
Strukt�ros ir asortimento �taka apskai�iuojama lyginant bazin� ben-

dr�j� pardavimo pelningum�, perskai�iuot� pagal faktišk� pardavimo ap-
imt� (22,11 proc.) su baziniu pardavimo pelningumu (24,36 proc). Šis 
pokytis sudaro 2,25 procentinio punkto ir rodo, kad ataskaitiniu laikotar-
piu padid�jo mažiau pelningos produkcijos lyginamasis svoris (arba atsi-
rado dalis nuostolingos), palyginti su baziniu laikotarpiu. Strukt�ra turi 
�takos savikainos ir kainos poky�iams. 

 
2. Konkre�i� gamini� savikainos veiksnys 
Pardavimo savikainos �taka nustatoma lyginant faktišk� bendr�j� pa-

rdavimo pelningum� (23,27 proc.) su baziniu, perskai�iuotu faktiškam 
pardavimo mastui (22,11 proc.). Gautas rezultatas (+1,16 procentinio 
punkto) rodo, kad sumaž�jo atskir� gamini� savikaina ir tai didino ben-
dr�j� pelningum�. 

 
3. Kain� veiksnys 
Kain� veiksnys nustatomas pagal bendr�j� metodik�, lyginant faktiš-

k� bendr�j� pardavimo pelningum�, apskai�iuot� ataskaitin� bendr�j� pel-
n� padalijus iš faktiškos pardavimo pajam� sumos (18,88 proc.), su fak-

tišku bendruoju pelningumu, perskai�iuotu bazin�mis kainomis (
14227
2686  x 

100 = 18,88 proc.); 18,88 – 18,88 = 0). 
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Matome, kad kain� veiksnys netur�jo �takos, nes jos per ataskaitin� 
laikotarp� nesikeit�, t. y. �takos bendrajam pardavimo pelningumui netur�-
jo. 

Vyraujanti buvo strukt�ros ir asortimento poky�io �taka. Nors savi-
kaina buvo mažinama, ta�iau jos �taka buvo per maža ir negal�jo kom-
pensuoti neigiamos strukt�ros bei asortimento poky�io �takos (–2,25 + 
1,16 = –1,09). 

Išvada: bendrojo pardavimo pelningumo sumaž�jim� (–1,09) nei-
giamai veik� strukt�riniai veiksniai, t. y. padid�jusi mažiau pelningos 
arba nepelningos produkcijos dalis, palyginti su ataskaitinio laikotarpio 
pardavimo pajam� sud�timi, l�m� bendrojo pelningumo sumaž�jim�. Sa-
vikainos mažinimas nepad�jo panaikinti neigiamos pirmojo veiksnio �ta-
kos. 

Veiksni� analiz� nubr�žia �mon�s vadovams tolesn�s analiz�s gaires 
ir padeda priimti pagr�stus sprendimus. Iš pavyzdžio galima daryti išvad�, 
jog vadovams reikt� atlikti išsami� produkcijos asortimento analiz, nu-
statyti nepelningos produkcijos kiek�, kokyb ir kitus veiksnius, lemian-
�ius asortimento poky�ius ar nepelningos produkcijos gamyb�. Svarbu 
numatyti priemones gaminamos ir parduodamos produkcijos pelningumui 
padidinti arba stengtis sumažinti jos savikain�, mažiau pelningos ar nuo-
stolingos produkcijos lyginam�j� dal�, gerinti produkcijos kokyb arba 
imtis kit� priemoni� �mon�s bendrajam pardavimo pelningumui didinti. 

Pažym�tina, jog anks�iau aprašyta bendrojo pardavimo pelningumo 
analiz� reikalauja daug darbo, be to, tokiai analizei atlikti reikalingi pa-
pildomi duomenys, kuriuos galima gauti tik iš �mon�s vidin�s apskaitos 
duomen�, tod�l tokia analiz� retai atliekama. Ta�iau žinant pelningum� 
veikian�ius veiksnius galima nustatyti, kokiu laipsniu b�t� galima padi-
dinti pardavimo pelningum� panaikinus priežastis, d�l kuri� pardavimo 
pelningumas sumaž�jo. 

 
 
4.3. Turto pelningumo analizë 
 
Turto pelningumas atskleidžia, ar turtas naudojamas veiksmingai. Jis 

svarbus visiems analitin�s informacijos vartotojams, labiausiai – �mon�s 
vadovams, nes �vertina, ar jie sugeba turt� valdyti racionaliai. Turto pel-
ningumas dažniausiai skai�iuojamas kaip grynojo pelno ir turto santykis. 
Ta�iau apskai�iuojant š� rodikl� galima imti peln� iki pal�kan� ir mokes-
�i� išskaitymo tam, kad turto pelningumui tur�t� �takos ne �mon�s finan-
sin� veikla, o vien tik �kin� gamybin� veikla. Analitikams rekomenduo-
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jama skai�iuoti viso turto, ilgalaikio ir trumpalaikio turto pelningum�. Šie 
rodikliai apskai�iuojami taip: 

 

1. 
turtas visas

pelnas grynasisspelningumaturtoviso � ; 

2. 
turtas ilgalaikis
pelnas grynasisspelningumaturtoilgalaikio � ; 

3. 
turtas istrumpalaik

pelnas grynasisspelningumaturtoiotrumpalaik � . 

 
Be pateikt� turto pelningumo rodikli�, galima atskirai apskai�iuoti 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto element� pelningum�. Praktikoje labai 
dažnai skai�iuojamas atsarg� pelningumas. Nustatant turto pelningumo 
rodiklius �prasta remtis vidutine turto verte. Kad ir koks b�t� turto pel-
ningumo rodikli� skai�ius, finansin�je analiz�je ypa� svarbus veiksni�, 
daran�i� poveik� analizuojamam rodikliui, metodikos klausimas, nes tik 
išskaidžius pelningumo rodikl� � sud�tinius dalis galima atskleisti veiks-
nius, d�l kuri� kito nagrin�jamas rodiklis. Taikomos �vairios turto pelnin-
gumo analiz�s metodikos. 

Turto pelningumo rodiklis ypa� naudingas vertinant gamybos arba 
kitos veiklos pelningum�, taip pat atskir� jos segment� pelningum�, nes 
kiekvienas segmentas (padalinys) dažnai naudojasi antriniais ištekliais ir 
prisideda prie bendro �mon�s veiklos rezultato. Tod�l dažnai verslininkai 
savo padalini� darb� vertina pagal turto pelningumo rodiklius ir jais va-
dovaudamiesi juos finansuoja. Keleto ataskaitini� laikotarpi� apskai�iuo-
tas turto pelningumo rodiklis yra lyginamas ir nustatomos jo kitimo ten-
dencijos. Vadovus taip pat domina veiksniai, turintys �takos turto pelnin-
gumui. Ekonomin�je literat�roje pateikiama keletas veiksni� skai�iavimo 
metodik�. 

1. Seniausiai taikoma veiksni� analiz�s metodika susijusi su pel-
ningumo rodiklio skaitiklio ir vardiklio �takos nustatymu galutinio dydžio 
poky�iui, t. y. nustatoma grynojo pelno poky�io ir turto poky�io �taka 
turto pelningumo poky�iui. Pavyzdžiui, buvusioje TSRS šeštajame de-
šimtmetyje, padid�jus pelningumo reikšmei planuojant veikl�, buvo su-
kurta daug pelningumo analiz�s metodik�, paremt� tiesioginiu trupmenos 
skaitiklio ir vardiklio �takos nustatymu pelningumo poky�iui, taip pat per-
skai�iuot� rodikli� sistemomis. Pelningumo (tuomet vadinamo rentabi-
lumo) skaitiklio ir vardiklio �tak� pelningumo rodiklio poky�iui buvo re-
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komenduojama nustatyti grandinini� keitim� b�du pagal bendr� turto 
pelningumo formul:  
 

turtas 
pelnas grynasisspelningumaturto � . 

 
Kitame etape ši formul� transformuojama. 
 
Ta�iau kilus diskusijai d�l veiksni� apskai�iavimo eiliškumo nusta-

tymo tvarkos, atsisakyta šios metodikos ir pereita prie perskai�iuot� pel-
ningumo rodikli� išskaidymo � rodiklius – veiksnius. 

2. Kita turto pelningumo skai�iavimo metodika pagr�sta turto pel-
ningumo išskaidymu � kitus rodiklius – veiksnius. Ši metodika buvo su-
kurta ir pirm� kart� pritaikyta atliekant kompanijos Du Pont de Nemour 
& Co analiz dar 1910 – 1912 m. JAV. Pgal ši� metodik� turto pelningu-
mas buvo išskaidytas � veiksnius, dauginant turto pelningumo formul�s 
skaitikl� ir vardikl� iš pardavimo pajam�, t. y.: 

 

s.apyvartumaturtospelningumapardavimo
turtas 

pajamos pardavimo
pajamos pardavimo 
pelnas grynasis

turtas 
pelnas grynasisspelningumaturto

��

���
 

 
Taip modifikavus turto pelningumo formul gaunami rodikliai –

tarpusavyje logiškai susij veiksniai, nes ir pardavimo pelningumo did�-
jimas ar maž�jimas, ir turto apyvartumo svyravimai � vien� ar kit� pus 
tiesiogiai veikia turto pelningumo kitim�. Ta�iau šios metodikos prana-
šumas pasireišk� dar ir tuo, kad išskaidžius turto pelningum� � rodiklius – 
veiksnius buvo nueita toliau, t. y. kiekvienas nustatytas veiksnys toliau 
buvo detalizuojamas pagal jo dedam�sias arba apskai�iuojam�sias dalis. 
Buvo pasiekiami giluminiai veiksniai – rodikliai, kuriantys rodikli� pira-
mid, v�liau pavadint� Du Ponto piramide siekiant pabr�žti viet�, kurioje 
pirm� kart� buvo pritaikyta ši pelningumo analiz�s metodika. Pagal ši� 
metodik� �mon�s vadovams buvo pateikiama vaizdi schema, atspindinti 
visus turto pelningumo kitim� nagin�jamuoju laikotarpiu lemian�ius 
veiksnius. Ši metodika pad�jo Du Pont de Nemour & Co kompanijai ilgus 
metus s�kmingai didinti turto pelningum�. Ši piramid� v�lesniais laiko-
tarpiais buvo �vairiai transformuojama, pritaikoma kitiems pelningumo 
rodikliams analizuoti ir išliko iki m�s� dien�. Du Ponto turto pelningumo 
piramid� pagal lietuvišk�j� finansin atskaitomyb pateikta 24 paveiksle.  
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24 pav. Turto pelningumo piramid�s analiz� 

Turto  
pelningumas 

+

+

�

+

++

Grynasis 
pardavimo�

pelningumas�

Turto  
apyvartumas 

Grynasis 
pelnas 

Pardavimas 

Turtas

�

=

+

+

=

+

Bendrasis 
pelnas 

(nuostolis)

Tipin�s 
veiklos 
pelnas 

Finansin�s ir 
investicin�s 

veiklos  
pelnas 

�prastin�s 
veiklos 
pelnas 

Ypatingos 
veiklos  
pelnas 

Pelnas 
(nuostolis) 
prieš apmo-
k i i

Pelno  
mokestis�

Ilgalaikis 
turtas 

Trumpalai-
kis turtas 

Grynieji 
pinigai 

Gautinos 
sumos 

Atsargos

Parda-
vimo 

savikai-
na

Žaliavos ir 
medžiagos

Darbo už-
mokestis 

Tiesiogin�s 
prid�tin�s 
išlaidos 

Pardavimai 

Pardavimai arba 
pardavim� pajamos
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Du Ponto piramid�s schema pateikia bendr� vaizd� apie �vairi� ro-
dikli� tarpusavio ryš� bei j� �tak� galutiniam turto pelningumo rodikliui. 
Be to, schema pranaši tuo, kad joje vizualiai galima pamatyti pagrindini� 
veiksni�, lemian�i� turto pelningumo rodikl�, priklausomybes ir nustatyti, 
kokie veiksniai daro didžiausi� �tak� galutiniam rodikliui. �mon�s vado-
vai, turintys ši� schem� prieš akis, gali nuolat steb�ti finansin �mon�s 
pad�t�, modeliuoti �vairias situacijas bei numatyti veiklos rezultatus. Šioje 
schemoje gali b�ti pateikiami keleto laikotarpi� rodikliai. Naudojant tuos 
rodiklius grandinini� keitim� b�du galima apskai�iuoti, koki� �tak� galu-
tiniam turto pelningumo rodikliui daro atskiri veiksniai. 

Atlikus turto pelningumo analiz pagal visus veiksnius, b�tina �ver-
tinti j� poveik�, atsižvelgiant � atskleist� rezerv� panaudojimo galimybes. 
Vieni veiksniai, pavyzdžiui, darbo užmokes�io išlaid�, medžiag� išlaid� 
padid�jimas, gali b�ti susijs su neracionaliu �mon�s gamybos organiza-
vimu. Tada šie veiksniai mažina turto pelningum�, bet j� poveik� kore-
guoti �mon� gali taikydama naujas technologijas, geresn� darbo organiza-
vim�, naudodama pažangesnes medžiagas ir pan. Tokie veiksniai vadi-
nami vidaus ir j� panaudojimas siejamas su pelningumo didinimo rezer-
vais. Kiti – išor�s veiksniai yra susij su infliacija, kain� politika, mokes-
�iais, konkurent� veikla ir pan. Ši� veiksni� �taka kartais b�na didel�, bet 
sumažinti išor�s veiksni� poveik� �monei labai sunku. 

Kiekvienas analiz�s specialistas, prad�damas analiz, iškelia tam tik-
rus konkre�ios finansin�s analiz�s srities tikslus. Ta�iau analiz visada 
tikslinga prad�ti nuo bendros turto pelningumo b�kl�s �vertinimo ir tik 
tada pereiti prie veiksni� analiz�s. Jei tikslinga – panaudoti �ia aprašyt� 
turto pelningumo piramid�s analiz�s metodik�. Kaip jau min�ta, taikant 
ši� metodik� galima apskai�iuoti veiksnius, pradedant pardavimo pelnin-
gumu, turto apyvartumu ir baigiant pa�iais smulkiausiais veiksniais. 

 
 
4.4. Kapitalo pelningumo analizë 
 
Kapitalo pelningumas labiau domina investuotojus, nes atskleidžia j� 

investicij� pelningum� ir galimyb uždirbti dividendus. Investuotojai ana-
lizuoja pelningum� nor�dami nusprsti – pirkti ar parduoti vertybinius 
popierius. Nustatant kapitalo panaudojimo efektyvum� dažniausiai skai-
�iuojami akcinio, nuosavo ir pastovaus kapitalo pelningumo rodikliai. Jie 
apskai�iuojami gryn�j� peln� dalijant iš kapitalo, kurio panaudojimo efek-
tyvum� norime nustatyti. Skai�iuojant imama vidutin� kapitalo vert�. Ka-
pitalo pelningumo rodikliai skai�iuojami pagal šias formules: 
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1. 
kapitalasakcinis 

pelnas grynasisspelningumakapitaloakcinio � ; 

 

2.�
kapitalasnuosavas 
pelnas grynasisspelningumakapitalonuosavo � ; 

 
3.�

jimai�sipareigo iilgalaikiakapitalasnuosavas 

pelnas grynasisspelningumakapitalopastovaus
�

� . 

 
 
Akcinio kapitalo pelningumas atskleidžia, kiek �mon� gavo grynojo 

pelno akcinink� investicij� kiekvienam litui. Manoma, kad jeigu šis ro-
diklis mažesnis už ilgalaiki� kredit� pal�kan� norm�, tokia pad�tis tur�t� 
b�ti vertinama nepalankiai. 

Nuosavo kapitalo pelningumas rodo nuosavo kapitalo sukurt� peln� 
ir tam tikru laipsniu – �mon�s vadovyb�s darbo efektyvum� naudojant 
investuot� kapital�. 

Pastovaus kapitalo pelningumas atskleidžia �mon�s funkcionavimo ir 
potencialios pl�tros lyg�, be to, kaip vadovai sugeba panaudoti nuosav� 
kapital� ir ilgalaikius �sipareigojimus. 

Norint suderinti pastovaus kapitalo pelningumo rodiklio formul�s 
skaitikl� ir vardikl� si�loma � formul�s skaitikl� �traukti ne tik gryn�j� pel-
n�, bet ir pal�kanas už ilgalaikes banko paskolas, t. y. skai�iuoti taip: 

 

jimai�sipareigo iilgalaikiakapitalasnuosavas 

paskolas banko ilgalaikes už pal�kanos  pelnas grynasisspelningumakapitalopastovaus
�

�
� .  

 
�mon�s dažniausiai skai�iuoja nuosavo kapitalo pelningum�. Didel� 

šio kapitalo reikšm� yra labai svarbus akstinas potencialiems investituoto-
jams pasirenkant �mon, � kuri� norima investuoti. Ta�iau pasirenkant 
neabejotinai didel �tak� daro dividend� paskirstymo politika. Tada tiks-
linga skai�iuoti akcinio kapitalo pelningum�, atsižvelgiant � paprast�j� 
akcinink� interesus. Taikome toki� formul: 
 

.
kapitalas akcinis 

dividentai akcij� uot�j�priviligij  pelnas grynasisspelningumakapitalo akcinio �
� �

 
Toliau skai�iuojami veiksniai, turintys �takos kapitalo pelningumui. 

Jie apskai�iuojami pagal Du Ponto piramidin�s analiz�s formul: 
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.
kapitalasnuosavas 

turtas
turtas 

pajamos pardavimo
pajamospardavimo 

pelnas grynasis
kapitalasnuosavas 
pelnas grynasisspelningumakapitalonuosavo

���

��
 

 
 
Iš šios formul�s matyti, kad nuosavo kapitalo pelningumui turi �takos 

trys veiksniai: grynasis pardavimo pelningumas, turto apyvartumas ir ka-
pitalo strukt�ra, kuri� kai kurie autoriai vadina Du Ponto daugikliu. 

Ši nuosavo kapitalo pelningumo formul�s išskaidymo metodika yra 
pranaši tuo, kad sudaro s�lygas pamatyti, koki� veiksni� veikiamas for-
muojasi kapitalo pelningumas. Tokia analiz� ypa� naudinga vertinant ir 
pasirenkant �mon�s strategij�. �mon� savo versl� gali pl�sti pasirinkdama 
arba pardavimo pelningumo didinimo, arba turto apyvartumo spartinimo 
strategij�. Išnagrin�jusi esam� kapitalo pelningumo b�kl �mon�s vado-
vyb� gali arba patvirtinti jai palanki� strategij�, arba numatyti galimybes 
pakeisti kapitalo pelningumo didinimo strategij�. 

Ekonomin�je literat�roje kapitalo pelningumas nagrin�jamas taikant 
dar vien� metodik�, padedan�i� �vertinti �mon�s finansavimo strategij�. Ši 
metodika irgi pagr�sta kapitalo pelningumo formul�s išskaidymu � rodik-
lius – veiksnius, taikant Du Ponto piramid. Ta�iau autoriai, pateikdami 
ši� metodik�, skai�iuoja ne nuosavo, o pastovaus kapitalo pelningumo 
rodikl�. 

Kadangi �mon� savo veiklai finansuoti naudoja ne vien tik nuosav� 
kapital�, bet ir skolintus šaltinius, pagr�stus ilgalaikiais �sipareigojimais, 
j� visuma vadinama pastoviu kapitalu, nes nuosavu kapitalu ir ilgalaikiais 
�sipareigojimais �mon� nuolat finansuoja savo veikl�, keisdama tik ši� 
finansavimo šaltini� santyk�. Aliekant pastovaus kapitalo analiz nusta-
tomas ilgalaiki� �sipareigojim� ir nuosavo kapitalo racionalus santykis, 
kitaip pastovaus kapitalo strukt�ra, kurios laikydamasi �mon� gali užtik-
rinti didžiausi� pastovaus kapitalo pelningum�. 

Ši kapitalo analiz�s metodika vertinga tuo, kad ji atspindi ne vien tik 
veiksnius, tur�jusius �takos kapitalo pelningumui, bet ir susieja kapitalo 
strukt�ros b�kl su pelningumo rodikliu. Did�jant skoloms kei�iasi kapi-
talo strukt�ra ir maž�ja kapitalo pelningumas. Ta�iau skai�iavimais �rody-
ta, kad iki tam tikros ribos did�jan�ios skolos �mon�s kapitalo pelningu-
mui daro teigiam� poveik� (riba – 0,5). 

Analizuojant pastovaus kapitalo pelningum� pirmiausia stebimos jo 
kitimo tendencijos. Toliau pereinama prie veiksni� analiz�s. �ia taikoma 
Du Ponto piramid�s analiz�s metodika, leidžianti atskleisti veiksnius, tu-
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rin�ius �takos šio rodiklio kitimui. Tod�l nagrin�jant pastovaus kapitalo 
pelningum� taikoma formul�s transformavimo � veiksnius metodika: 

 
 

.jimai�sipareigo iilgalaikia  kapitalasnuosavas 
jimai�sipareigo iilgalaikia 1

jimai�sipareigo iilgalaikia  kapitalasnuosavas
pelnas grynasis

kapitalas pastovus 
pelnasgrynasisspelningumakapitalo pastovaus

�
�

��

��

�

 
 

Kaip matome iš pateiktos formul�s, pastovaus kapitalo pelningumo 
išskaidymas � dalis rodo kapitalo strukt�ros �tak� ir taip susieja kapitalo 
strukt�r� su nuosavo kapitalo pelningumu. Tai labai svarbu, nes skolinan-
tis l�šas reikia nuolat steb�ti, ar neperžengta skol� riba, nuo kurios kapita-
lo pelningumas pradeda maž�ti. 

Du Ponto piramid autoriai taiko skirtingai. Ji sudaro galimyb �vai-
riais aspektais išnagin�ti veiksnius, lemian�ius kapitalo pelningumo po-
kyt�. Analizei pasirenkama ta metodika, kuri analitikui tuo metu yra svar-
biausia, t. y. analiz�s metodika turi atitikti analizei iškeltus uždavinius. 

Nuosavo kapitalo pelningumo Du Ponto piramid� pateikta 25 pa-
veiksle. 

�mon�s vadovai, svarstydami verslo finansavimo galimybes, turi ga-
limyb pasirinkti verslo finansavimo šaltinius, ta�iau neturi pamiršti, kad 
�vair�s verslo finansavimo šaltiniai (obligacij� emisija, priviligijuot� ak-
cij� emisija ir kt.) gali daryti didesn� ar mažesn� poveik� kapitalo pelnin-
gumui. Tuo galima �sitikinti iš 5 lentel�s duomen�. Tarkime, verslas b�t� 
finansuojamas iš trij� šaltini�: paprastojo akcinio kapitalo, privilegijuot� 
akcij� ir skolinto kapitalo (obligacij�). Apskai�iavimai pad�s �sitikinti, 
kad kiekviena verslo finansavimo r�šis skirtingai veikia nuosavo kapitalo 
pelningum� (žr. 5 lentel). 

Kaip žinoma, verslas gali b�ti finansuojamas iš sav� ir skolint� fi-
nansavimo šaltini�. 5 lentel�s 2 ir 3 skiltyse pateikti kompleksiniai finan-
savimo šaltiniai, kurie k�riant pelningum� daro didel �tak� per finansin� 
sverto rodikl�. Tai nuosavas kapitalas ir skolintas kapitalas. 
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25 pav. Nuosavo kapitalo pelningumo piramid�s analiz� 
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5 lentel�. Verslo finansavimo šaltini� �taka nuosavo kapitalo pelningumui 
 

100 000 Lt finansavimo šaltini� alternatyvos 

Rodikliai 100 000 Lt pa-
prast�j� akcij� 

50 000 Lt pa-
prast�j� akcij� 

ir  
50 000 privilegi-

juot� akcij� 

50 000 Lt pa-
prast�j� akcij� 

ir 50 000 Lt 
obligacij� 

A 1 2 3 
Pelnas prieš pal�ka-
n� ir mokes�i� iš-

skaitym� 

15 000 15 000 15 000 

Pal�kanos (8 proc. x 
50 000) 

  4 000 

Grynasis pelnas iki 
mokes�i� išskaity-

mo 

15 000 15 000 11 000 

Pelno mokestis 2 250 2 250 1 650 
Grynasis pelnas 12 750 12 750 9 350 

Privilegijuot� akcij� 
dividendai (8 proc. x 

50 000) 

 4 000  

Grynasis pelnas, 
liekantis paprast�j� 
akcij� savininkams 

(a) 

12 750 8 750 9 350 

Paprast�j� akcij� 
savinink� nuosavy-

b� (b) 

100 000 50 000 50 000 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (a) : (b) 

12,75 proc. 17,5 proc. 18,7 proc. 

 
 
Kaip matome iš 5 lentel�je pateikt� duomen�, finansinis svertas 

(nuosavo ir skolinto kapitalo santykis) daro nemaž� �tak� kapitalo pelnin-
gumui, kuris kinta priklausomai nuo to, kokie verslo finansavimo šaltiniai 
pasirinkti. Ši� �tak� finansinis svertas daro per finansavimo šaltini� pob�-
d�. Remiantis apskai�iavimais, finansavimo šaltini� poveikis kapitalo pel-
ningumui pasireiškia per j� �tak� nustatant gryn�j� peln�, �traukiam� ap-
skai�iuojant kapitalo pelningum�. Iš 5 lentel�je pateikt� duomen� matyti, 
kad finansuojant versl� tik iš akcinio kapitalo �mon�s nuosavo kapitalo 
pelningumas sudaro 12,75 proc. Panaudojus finansavimui šalia nuosavo 
kapitalo privilegijuot� akcin� kapital� pelningumas padid�ja nuo 12,75 
proc. iki 17,5 proc. Pateiktuose duomenyse ilgalaik� skola, palyginti su 
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privilegijuotu akciniu kapitalu, yra dar veiksmingesn�, nes daro finansin� 
svert� palankesn�. Ta�iau ilgalaikis finansavimas iš ilgalaiki� skol� (obli-
gacij�) yra dar veiksmingesnis, nes didina kapitalo pelningum� nuo 17,5 
proc. iki 18,7 proc. Tokia b�kl� susidaro d�l to, kad ilgalaiki� skol� pal�-
kanos atimamos iš pelno prieš išskai�iuojant mokes�ius, o privilegijuot� 
akcij� dividendai – paskirstant peln�. Visa tai reiškia, kad kapitalo pel-
ningumo vaidmuo valdant �mon�s finansus labai svarbus. 

 
 
 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 

1. Kas yra �mon�s pelningumas? 
2. 	 kokias grupes skirstomi pelningumo rodikliai? 
3. Kokie yra pardavimo pelningumo rodikliai? 
4. K� rodo bendrasis pardavimo pelningumo rodiklis? 
5. Kaip apskai�iuojamas grynasis pardavimo pelningumo rodiklis ir k� 

jis rodo? 
6. Kokie veiksniai turi �takos pardavimo pajamoms? 
7. Kokie veiksniai turi �takos pardavimo savikainai? 
8. Kokie veiksniai turi �takos bendrajam pardavimo pelningumui, kaip 

jie apskai�iuojami? 
9. K� rodo turto pelningumas? 

10. Kokie pagrindiniai turto pelningumo rodikliai? 
11. Kaip apskai�iuojamas trumpalaikio turto pelningumas? 
12. Kokie veiksniai turi �takos turto pelningumui? 
13. Kas yra Du Ponto turto pelningumo piramid�, k� ji atskleidžia? 
14. Kaip yra apskai�iuojamas kapitalo pelningumas? 
15. Kokie informacijos vartotojai labiausiai domisi kapitalo pelningu-

mu? 
16. Kokie dažniausiai skai�iuojami kapitalo pelningumo rodikliai? 
17. Kaip apskai�iuojamas pastovusis kapitalas? 
18. K� rodo akcinio kapitalo pelningumas? 
19. Kokie veiksniai turi �takos nuosavo kapitalo pelningumui, kaip jie 

apskai�iuojami? 
20. Koki� informacij� teikia Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo 

piramid�s analiz�? 
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� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 
 
 
1  u ž d a v i n y s  
 
Remdamiesi pateiktu N �mon�s balansu ir pelno (nuostoli�) ata-

skaita:  
1) apskai�iuokite svarbiausius pelningumo rodiklius: turto, kapi-

talo ir pardavimo bei �vertinkite j� kitimo tendencijas; 
2) nustatykite veiksnius, daran�ius �tak� j� poky�iui.  
 
N �mon�s balans� duomenys (Lt) 

Rodikliai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 
Ilgalaikis turtas 654 498 861 338 711 144 
Nematerialus turtas 126 006 75 939 28 684 
Materialus turtas 528 492 785 399 682 460 
Trumpalaikis turtas 1 897 387 2 355 775 4 104 800 
Atsargos, išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos 
vykdyti sutartys 20 574 37 065 144 053 
Per vienerius metus gautinos sumos 1 525 029 1 546 482 3 262 860 
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 57851 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai 351 784 772 228 640 036 

Turtas iš viso: 2 551 885 3 217 113 4 815 944 
Nuosavas kapitalas 163 051 188 422 213130 
Kapitalas 100 000 100 000 100 000 
Rezervai 0 10 000 10 000 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 63 051 78 422 103 130 
Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 2 388 834 3 028 691 4 602 814 
Po 1 met� mok�tinos sumos ir ilgalaikiai �sipa-
reigojimai 395 579 241 920 383 341 
Per 1 metus mok�tinos sumos ir trumpalaikiai 
�sipareigojimai 1 993 255 2 786 771 4 219 473 

Nuosavo kapitalo ir �sipareigojim� iš viso: 2 551 885 3 217 113 4 815 944 
 
N �mon�s pelno (nuostoli�) ataskait� duomenys (Lt) 

Rodikliai 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Pardavimo pajamos 13 324 172 16 445 926 21 931 570 
Pardavimo savikaina 11 519 888 14 661 220 19 747 700 
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 804 284 1 784 706 2 183 870 
Veiklos s�naudos 1 699 775 1 699 731 2 013 330 
Tipin�s veiklos pelnas (nuostoliai) 104 509 84 975 170 540 
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Rodikliai 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Kita veikla –13 332 –20 238 –153 940 
Finansin� ir investicin� veikla 20 240 –12 538 36 891 
	prastin�s veiklos pelnas (nuostoliai) 111 417 52 199 53 491 
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim� 111 417 52 199 53 491 
Pelno mokestis 17 368 12 168 28 806 
Grynasis pelnas (nuostoliai) 94 049 40 031 24 685 

 
1. Svarbiausi pelningumo rodikliai ir j� kitimo tendencijos �ver-

tinimas 
Turto pelningumas (TP): 
TP = grynasis pelnas / turtas; 
TP08 = 94049/2551885 = 0,0369 x 100 = 3,69 proc.; 
TP09 = 40031/3217113 = 0,0124 x 100 = 1,24 proc.; 
TP10 = 24685/4815944 = 0,00513 x100 = 0,51proc. 
Atlikti apskai�iavimai parod�, kad analizuojamos �mon�s veiklos tur-

to pelningumas kasmet maž�jo (nuo 3,69 proc. 2008 m. iki 0,51 proc. 
2010 m.). 

Kapitalo pelningumas (KP): 
KP = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas ir �sipareigojimai; 
KP08 = 94049/163051= 0,5768 x 100 = 57,68 proc.; 
KP09 = 40031/188422 = 0,2124x 100 = 21,24 proc.; 
KP10= 24685/213130 = 0,00512 x 100 = 11,58 proc.  
Apskai�iavus kapitalo pelningum� paaišk�jo, kad analizuojamos 

�mon�s kapitalo pelningumas pakito irgi maž�jan�ia linkme, ta�iau jo 
lygis, lyginant su turto pelningumu, buvo daug aukštesnis už turto pelnin-
gum�. 2008 m. jis sudar� 57,68 proc., o 2009 m. maž�jo iki 21,24 proc. ir 
2010 m. siek� jau tik 11,58 proc. 

Pardavimo pelningumas: 
Pardavimo pelningumas finansin�s analiz�s teorijoje gali b�ti skai-

�iuojamas keliais b�dais:1) kaip grynojo pelno ir pardavimo pajamom� 
santykis; 2) kaip grynojo pelno ir pardavimo savikainos santykis; 3) kaip 
bendrojo pelno ir pardavo pajamom� santykis ir kt. Pirmoji pardavimo 
pelningumo išraiška atskleidžia pardavimo proceso efektyvum� ir leidžia 
�vertinti �mon�s uždirbam� peln� iš pardavimo proceso, antroji – pelno ir 
savikainos ryš�, o tre�ioji – �mon�s pagrindin�s veiklos efektyvum�.  

Grynasis pardavimo pelningumas (GPP): 
GPP = grynasis pelnas / pardavimo pajamos; 
GPP08= 94049/13324172 = 0,71 proc.; 
GPP09 = 40031/16445926 = 0,24 proc.; 
GPP10 = 24685/21931570 = 0,11 proc. 
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Duomenys rodo, kad analizuojamos �mon�s grynasis pelningumo ro-
diklis nagin�jamuoju laikotarpiu buvo žemas ir krito dar daugiau – net 0,6 
proc. (0,11proc. – 0,71 proc.). 

Bendrasis pardavimo pelningumas: 
Šis rodiklis apskai�iuojamas dviem b�dais: a) kaip bendro pelno ir 

pardavimo pajam� santykis ir b) kaip bendro pelno ir pardavimo savikai-
nos santykis (žr. lentel).  

 
Bendrasis pardavimo pelningumas, apskai�iuotas kaip bendrojo pel-

no ir pardavimo savikainos santykis ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kiti 
pelningumo rodikliai, tur�jo polink� maž�ti. Ataskaitiniu laikotarpiu jis 
sumaž�jo 0,0111, arba 1,11 procentinio punkto. 

Turto, kapitalo ir pardavimo pelningumo rodikli� kitimo ten-
dencijos �vertinimas (bendra išvada) 

Iš atlikt� apskai�iavim� matyti, kad visi pelningumo rodikliai nagri-
n�jamuoju laikotarpiu tur�jo polink� maž�ti. Didžiausias 2010 m. buvo 
kapitalo pelningumas – 11,58 proc., o mažiausias (– 0,11 proc.) bendrasis 
pelningumas. 

Tai reiškia, kad �mon� 2010 m. racionaliai vald� nuosav� kapital� 
(11,58 proc.), gerai tvark� pagrindin savo veikl� ir pasiek� panaš� ben-
drojo pardavimo pelningumo lyg� (11,06 proc.). O vis� kit� s�naud�, be 
tiesiogini� medžiag� ir tiesioginio darbo (prid�tini� išlaid�), lygis smar-
kiai sumažino gryn�j� pelningum� – net iki 0,11 proc. Tai l�m� ir maž� 
turto pelningum� (0,51proc.), nors tai gal�jo lemti ir turto padid�jimas. 

�vertinusi ši� pad�t�, �mon� vadovyb� tur�t� nuodugniai išnagrin�ti 
ilgalaikio ir trumpalaikio turto sud�t�, išsiaiškinti administracini�, valdy-
mo ir kit� s�naud� sud�t�, strukt�r� ir galimyb jas valdyti racionaliau. 

Rodikliai 2008 2009 m. 2010 m. 
Nukrypimas  

2010 m. palyginti 
su 2009 m. 

1. Pardavimo paja-
mos 13 324 172 16 445 926 21 931 570  
2. Pardavimo savi-
kaina 11 519 888 14 661 220 19 747 700  
3. Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 1 804 284 1 784 706 21 83 870  
Bendrasis pardavi-
mo pelningumas 
(3:2)  0,1566 0,1217 0,1106 –0,0111 
Bendrasis pardavi-
mo pelningumas 
(proc.)  15,66  12,17 11,06 –1,11 
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2. Veiksni�, turin�i� �takos santykiniams pelningumo rodik-
liams, analiz�s praktinis pavyzdys 

Atliekant išsamesn pelningumo rodikli� analiz turi b�ti apskai-
�iuojami veiksniai, tur�j �takos pelningumo rodikli� poky�iui, palyginti 
su pra�jusiais laikotarpiais. 

Siekiant nustatyti, koki� veiksni� veikiamas kinta turto pelningumas, 
turto pelningumo formul�s skaitiklis ir vardiklis dauginamas iš pardavimo 
pajam�. Trupmenos reikšm� nepakis, bet atsiras galimyb� nustatyti dviej� 
nauj� – pardavimo pelningumo ir turto apyvartumo – veiksni�, glaudžiai 
susijusi� su turto pelningumu, �tak�. 

Remdamiesi balanso ir pelno (nuostoli�) ataskait� duomenimis ap-
skai�iuosime pelningumo rodiklius ir j� poky�ius veikian�ius veiksnius: 

TP08 = 94049/2551885 = 0,03685 = 3,69 proc.; 
TP08= 94049/13324172 x 13324172/2551885 = 0,0071 x 5,22 = 

0,71proc. x 5,22; 
TP09 = 40031/3217113 = 0,012443 = 1,24 proc.; 
TP09 = 40031/16445926 x 16445926/3217113 = 0,0024 x 5,11 = 0,24 

proc. x 5,11; 
TP10= 24685/4815944 = 0,0051 = 0,51 proc.; 
TP10 = 24685/21931570 x 21931570/4815944 = 0,0011 x 4,55 = 0,11 

proc. x 4,55. 
Iš gaut� duomen� matyti, kad nagrin�jamuoju laikotarpiu turto pel-

ningumas nuolat maž�jo. 2009 m., palyginti su 2008 m., jis sumaž�jo 
2,45 proc. punkto (1,24 proc. – 3,69 proc.), o 2010 m., palyginti su 2009 
m., – 0,73 proc. punkto (0,51 proc. – 1,24 proc.).  

Apskai�iuojame veiksnius, tur�jusius �takos turto pelningumui. Šiuo 
tikslu lygindami 2009 ir 2008 m. rodiklius nustatome veiksni� �tak�: 

1) pardavimo pelningumo veiksnio �taka: 
(0,24 proc. – 0,71 proc.) x 5,22 = –0,47 proc. x 5,22 = –2,45 proc. 
2) turto apyvartumo �taka:  
0,11proc. x (5,11– 5,22) = 0,24 proc. x –0,11 proc. = –0,02 proc. 
Abiej� veiksni� �taka turi b�ti lygi bendram turto pelningumo ro-

diklio poky�iui per nagrin�jam� laikotarp�: –2,43 proc.+ (–0,02 proc.) = –
2,47 proc. 

Kaip matome iš apskai�iuot� duomen�, didžiausi� neigiam� �tak� 
turto pelningumo poky�iui dar� pardavim� pelningumas – turto pelnin-
gumas sumaž�jo net –2,43 proc., o turto apyvartumas tik –0,02 proc. 

Atliksime tokius pa�ius 2009–2010 m. laikotarpio skai�iavimus. 
Apskai�iuojame veiksnius, lygindami 2010 ir 2009 m. rodiklius. 
1) pardavimo pelningumo veiksnio �taka: 
(0,11 proc. – 0,24 proc.) x 5,11 = –0,13 proc. x 5,11 = –0,6643 proc. 
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2) turto apyvartumo �taka: 
0,11proc. x (4,55 – 5,11) = 0,11 proc. x – 0,56 = –0,0616 proc. 
Atlik apskai�iavimus pasitikriname, ar abiej� veiksni� �taka yra lygi 

bendram šio rodiklio poky�iui per nagrin�jam� laikotarp�: –0,664 proc. + 
(–0,062 proc.) = –0,73 proc. Tai reiškia, kad apskai�iavome teisingai. 

Kaip matome iš apskai�iavim�, didžiausi� neigiam� �tak� turto pel-
ningumo poky�iui 2008, kaip ir ankstesniais, metais tur�jo pardavimo 
pelningumas (–0,6643 proc.), o turto apyvartumas – labai menk�            
(–0,0616 proc.). 

TP08 = 94049/2551885 = 0,0369 = 3,69 proc.; 
TP08= 94049/13324172 x 13324172/2551885 = 0,0071 x 5,22 = 0,71 

proc. x 5,22; 
TP09 = 40031/3217113 = 0,0124 = 1,24 proc.; 
TP09 = 40031 / 16445926 x 16445926/3217113 = 0,0024 x 5,11 = 

0,24 proc. x 5,11 proc.; 
TP10= 24685/4815944 = 0,0051 = 0,51 proc.; 
TP10 = 24685/21931570 x 21931570/4815944 = 0,0011 x 4,55 = 0,11 

proc. x 4,55. 
Reikt� išsiaiškinti neigiamo ši� veiksni� poveikio turto pelningumui 

priežastis. Tokia analiz� tur�t� b�ti atliekama pa�ioje �mon�je.  
Kapitalo pelningum� veikian�i� veiksni� analiz� 
Kapitalo pelningumo analiz� pradedama nuo kapitalo pelningumo 

formul�s transformavimo, t. y. pertvarkymo, – � formul �rašomi papil-
domi rodikliai, leidžiantys nustatyti keli� veiksni� �tak� tiriamajam rodik-
liui. 

Kapitalo pelningum� veikiantys veiksniai tiriami �rašant � formul 
papildomus daugiklius: pardavim� pelningum� (grynasis pelnas / parda-
vimo pajamos), turto apyvartum� (pardavimo pajamos / turtas) ir Du Po-
nto daugikl� (turtas / kapitalas), susijusius su kapitalo pelningumu. Kiek-
vienas daugiklis yra svarbus, nes padeda tirian�iam asmeniui geriau su-
prasti ne tik �mon�s pardavimo proceso pelningum�, bet ir jo (pardavimo 
proceso) organizavimo poveik� kapitalo pelningumui per turto apyvartu-
m� ir Du Ponto daugikl�, �vertinti verslo finansavimo iš sav� ar skolint� 
l�š� šaltini� proporcij� �tak� �mon�s pelningumui. 

Dažniausiai ši� veiksni� �taka nustatoma grandinini� keitim� b�du, 
nes išskaidžius santykin� pelningumo rodikl� � veiksnius susidaro galimy-
b� juos �vertinti kiekybiškai.  

Veiksni� apskai�iavimas: 
KP08 = 94049/163051 = 0,5768 = 57,68 proc.; 
KP08 = 94049/13324172 x 13324172/2551885 x 2551885/163051 = 

0,71proc. x 5,22 x 15,65. 
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KP09 = 40031/188422 = 0,2125 = 21,25 proc.; 
KP09 = 40031/16445926 x 16445926/3217113 x 3217113/188422 = 

0,24 proc. x 5,11 x 17,07; 
KP10 = 24685/213130 = 0,1158 = 11,58 proc.; 
KP10 = 24685/21931570 x 21931570/4815944 x 4815944/213130 = 

0,11proc. x 4,55 x 22,60. 
Kapitalo pelningumas per nagrin�jam�j� laikotarp� sumaž�jo nuo 

57,68 proc. iki 11,58 proc., t. y. net 46,10 procentinio punkto. Maž�jimo 
tendencija išliko vis� nagrin�jam�j� laikotarp�. 2009 m. kapitalo pelnin-
gumas sumaž�jo 36,4 proc., o 2010 m. – 9,67 proc. Iš atlikt� apskai�ia-
vim� matyti, kad kapitalo pelningumas kinta veikiant trims veiksniams, t. 
y. pardavim� pelningumui, turto apyvartumui ir literat�roje dar vadina-
mam Du Ponto daugikliui arba kitaip – turto ir kapitalo santykiui. 

Remdamiesi pateiktais duomenimis apskai�iuosime veiksnius. 
Apskai�iuojame pardavimo pelningumo �tak�: 
1. (0,24 proc. – 0,71 proc.) x 5,22 x 15,65= (–0,47) x 5,22 x 15,65 = 

–38,3 proc. 
Nustatome turto apyvartumo �tak�: 
2. 0,24 proc. x ( 5,11 – 5,22 ) x 15,65 = 0,24 proc. x ( –0,11) x 

15,65= –0,4 proc. 
�vertiname Du Ponto daugiklio (turto ir kapitalo santykio) �tak�: 
3. 0,24 proc. x 5,11 x (17,07 – 15,65) = 0,24 proc. x 5,11 x (17,07 – 

1,42) = 2,3 proc. 
Lyginant 2010 ir 2009 m. duomenis matyti, kad didžiausi� neigiam� 

poveik� kapitalo pelningumui dar� pardavimo pelningumas. Kapitalo pel-
ningum� jis sumažino net 38,396 proc., turto apyvartumas irgi tur�jo nors 
ir nedidel� neigiam� poveik� 0,413 proc., o Du Ponto daugiklis – netgi 
teigiam� poveik�, t. y. 2,268 proc.  

Tikrindami, ar apskai�iavimai teisingi, sudedame veiksni� poveikio 
sumas ir gauname bendr� kapitalo pelningumo sumaž�jim�: (–38,3 proc. 
– 0,4 proc.) + 2,3 proc. = –36,4 proc. 

Iš atlikt� apskai�iavim� matyti, kad pirm�j� dviej� veiksni� �taka 
buvo neigiama, o paskutinio veiksnio poveikis – teigiamas. Nors ir nevie-
nodais tempais, jis teigiamai veik� kapitalo pelningumo kitim�. Vadinasi, 
�mon� pasirinko tinkam� �mon�s kapitalo pelningum� didinant� santyk�.  

Grynojo pardavimo pelningumo apskai�iavimais, per nagrin�jam�j� 
laikotarp� pardavimo pelningumas sumaž�jo nuo 0,71 proc. iki 0,113 
proc., t. y. 0,597 procentinio punkto (–0,6 proc.). Taigi bendra vis� pel-
ningumo rodikli� maž�jimo tendencija reikalauja tolesn�s analiz�s, lei-
džian�ios nustatyti neigiam� poky�i� ir tendencij� priežastis bei kaltinin-
kus (jeigu turima tokia informacija arba �manoma j� gauti). Priežastys 
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gali b�ti vidin�s, priklausan�ios nuo pa�ios �mon�s veiklos, ir išorin�s, 
susijusios su makroekonomine pad�timi bei verslo vykdymo aplinkyb�-
mis valstybiniu mastu. Atskleistos vidin�s priežastys ir kaltininkai gali 
pad�ti pagerinti finansin �mon�s b�kl, o išorin�s priežastys yra sunkiai 
valdomos – tik tiek, kiek �mon� sugeba prie j� prisitaikyti.  

 
2  u ž d a v i n y s  
 
Apskai�iuokite bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo ro-

diklius ir pateikite išvadas tur�dami šiuos duomenis: �mon�s finansi-
ni� met� pardavimo savikaina – 420 t�kst. Lt., grynasis pelnas – 92 
t�kst. Lt. Bendrijo pelno suma yra didesn� už gryn�j� peln� 168 
t�kst. Lt. 

 
S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojame bendrojo pelno sum�, ji lygi 260 t�kst. Lt 

(92 + 168).  
Dabar galima apskai�iuoti pardavimo pajamas. Jas sudaro pardavimo 

savikainos ir bendrojo pelno suma, t. y. 680 t�kst. Lt. (420 + 260). 
Toliau apskai�iuojame bendr�j� ir gryn�j� pardavimo pelningumo ro-

diklius: 
 

1. proc. 38,2
680

100x 260 
pajamos pardavimo
pelnas bendrasisspelninguma pardavimo bendrasis ���  

 
2. proc.13,5 

680
100x  92

pajamos pardavimo
pelnas grynasisspelninguma pardavimo grynasis ���  

 
Apskai�iuotieji rodikliai rodo didel� �mon�s bendr�j� ir grynaj� par-

davimo pelningum�. Manoma, kad didesnis negu 20 proc. bendrasis par-
davimo pelningumas gali b�ti vertinamas labai gerai ir atspind�ti �mon�s 
konkurencijos galimybes rinkoje. Gerai vertinamas ir grynasis pardavimo 
pelningumas. Jeigu jo reikšm� yra mažesn� neigu 5 proc. – vertinamas 
blogai. Ta�iau b�tina pažym�ti, kad pardavimo pelningumo rodikliai la-
bai priklauso nuo �mon�s veiklos ypatybi�, tod�l svarbu faktinius finansi-
ni� met� pelningumo rodiklius lyginti su pra�jusi� ir ankstesni�j� met� 
rodikliais. Tikslinga apskai�iuoti ir bendrojo bei grynojo pardavimo pel-
ningumo skirtumo rodikl�, kuris m�s� atveju sudaro 24,7 proc. (38,2 – 
13,5). Šis rodiklis rodo, kad �mon�s administracin�s valdymo išlaidos yra 
didel�s. 
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5 tema  
 

MOKUMO ANALIZË  
 
 
 
5.1. Mokumas ir j� apib�dinan�i� rodikli� klasifikavimas 
 
5.2. Apyvartinio kapitalo analiz� 
 
5.3. Trumpalaikio mokumo analiz� 

 
5.4. Ilgalaikio mokumo analiz� 
 

 
 
 
Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
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5.1. Mokumas ir já apibûdinanèiø rodikliø  
klasifikavimas 
 
Mokumas – tai �mon�s potencialus sugeb�jimas padengti trumpalai-

kius ir ilgalaikius �sipareigojimus turimomis mok�jimo priemon�mis. Kad 
�mon� gal�t� atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, tiek�jais ir kreditoriais 
už savo �sipareigojimus, jai reikia tur�ti ne tik gryn�j� pinig� ir j� ekviva-
lent�, bet ir materialiojo likvidaus turto, kur� gal�t� greitai paversti gry-
naisiais pinigais, t. y. reikia tur�ti mok�jimo priemoni�. �mon� moki, jei-
gu nagrin�jamuoju laikotarpiu turi ne mažiau mok�jimo priemoni� nei 
�sipareigojim�. Skiriamas trumpalaikis ir ilgalaikis mokumas. Daugelis 
ekonomist� trumpalaik� mokum� �vardija likvidumu, ta�iau toks �vardiji-
mas ekonomiškai netikslus. Likvidumas gali b�ti suprantamas tik kaip 
materialiojo turto, kur� �mon� gali paversti pinigais, likvidumas. Ta�iau 
už trumpalaikius �sipareigojimus �mon� atsiskaito ne tik materialiuoju 
likvidžiu turtu, bet pirmiausia grynaisiais pinigais ir j� ekvivalentais. 
�mon�, turinti nelikvidaus turto, gali tapti nemoki. Pasitaiko, kad �mon� 
turi materialiojo likvidaus turto, ta�iau pinig� už j� gali neužtekti visoms 
skoloms apmok�ti. Taigi �mon�, tur�dama likvidaus turto, tampa nemoki. 

�mon�s mokumas atspindi finansin jos b�kl ir skiriasi nuo �mon�s 
veiklos rezultatus apib�dinan�io pelningumo rodiklio. Kreditoriams ir 
investuotojams svarbu, kad �mon� b�t� moki ir pelninga. Tai idealiausias 
atvejis. Sunkiau �vertinti pad�t�, kai �mon� b�na pelninga, bet nemoki, 
arba atvirkš�iai. Mokios, bet nepelningos �mon�s turi keisti savo veiklos 
kryptis bei strategij� ir siekti nauj�, pelning� veiklos kryp�i�. 

�moni� mokumu labai domisi investuotojai, akcininkai, bankai, tie-
k�jai ir kiti informacijos vartotojai. �mon�s žlunga ir tampa nepatikimos, 
kai nesugeba apmok�ti savo skol�. Joms gyvybiškai svarbu geb�ti vykdy-
ti savo �sipareigojimus, nes prarastas kreditori� pasitik�jimas gali nulemti 
�mon�s bankrot�. Apie esam� mokumo b�kl sužinoma iš absoliu�i� ir 
santykini� rodikli�, apskai�iuot� iš finansini� ataskait� duomen� – balan-
so, pelno (nuostoli�) ir pinig� sraut� ataskait�. 

Mokumo analiz� turi b�ti atliekama nuosekliai, skai�iuojant ir verti-
nant santykinius rodiklius, apib�dinan�ius trumpalaik� ir ilgalaik� moku-
m�. �mon�s mokumo analiz�s nuoseklumas pateiktas 26 pav. 

Žemi mokumo rodikliai yra ženklas vadovybei apie problemas �mo-
n�je ir jos padaliniuose. Iš mokumo rodikli� galima sprsti ne tik apie 
dabartin �mon�s finansin b�kl, bet ir apie problemas, su kuriomis ji 
gali susidurti ateityje. Tod�l labai svarbu, kad b�t� nagrin�jami vis� trij� 
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mokumo grupi� – apyvartinio kapitalo, trumpalaikio mokumo ir ilgalai-
kio mokumo – rodikliai. 

 
 

 
 

26 pav. �mon�s mokumo analiz�s nuoseklumas 
 

 
5.2. Apyvartinio kapitalo analizë 
 
Apyvartinis kapitalas – tai trumpalaikis turtas, lik�s �mon�s žinioje 

sumok�jus per vienerius metus visus trumpalaikius �sipareigojimus. Tai 
kapitalas, kuris nuolat yra �mon�s apyvartoje, tod�l kai kurie autoriai j� 
vadina darbo arba dirban�iu kapitalu. Apyvartinio kapitalo analiz si�lo-
ma atlikti tokiu nuoseklumu: 

1. nustatyti apyvartinio kapitalo dyd�;  
2. ištirti apyvartinio kapitalo dinamik� ir strukt�r�;  
3. ištirti apyvartinio kapitalo efektyvum�;  
4. ištirti apyvartinio kapitalo poreik�.  
Trumpai panagrin�kime šias apyvartinio kapitalo analiz�s kryptis. 
Apyvartinio kapitalo dydžio nustatymas. Apyvartinis kapitalas ap-

skai�iuojamas kaip trumpalaikio turto ir trumpalaiki� �sipareigojim� skir-
tumas. Išpl�stin� apyvartinio kapitalo formul� tokia: 

 
apyvartinis kapitalas = grynieji pinigai + vertybiniai popieriai +  

atsargos + gautinos sumos – trumpalaikiai �sipareigojimai. 
 
Apyvartin� kapital� galima apskai�iuoti ir kitaip: 

apyvartinis kapitalas = nuosavas kapitalas + ilgalaikiai  
�sipareigojimai – ilgalaikis turtas. 

�mon�s mokumo 
analiz� 

Apyvartinio  
kapitalo analiz� 

Trumpalaikio  
mokumo analiz� 

Ilgalaikio mokumo 
analiz� 

Santykini� rodikli� skai�iavimas ir vertinimas 

Analiz�s išvados ir rekomendacijos 
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Šioje formul�je nuosavo kapitalo ir ilgalaiki� �sipareigojim� sum� 
galima �vardyti kaip pastov� kapital�. Taigi: 

apyvartinis kapitalas = pastovus kapitalas – ilgalaikis turtas. 

Apyvartinio kapitalo dydis – tai b�tina apyvartinio kapitalo suma 
tam tikram užsibr�žtam gamybos ir pardavim� lygiui palaikyti. Nuo apy-
vartinio kapitalo priklauso �mon�s galimyb�s pl�sti gamyb�, vykdyti savo 
�sipareigojimus, b�ti konkurencingai. Jeigu apyvartinis kapitalas kasmet 
did�ja, finansin� �mon�s pad�tis pastovi. Apyvartinis kapitalas dažnai yra 
svarbesnis negu grynieji pinigai, kurie yra tik jo dalis. Galimyb� kasdien 
apmok�ti veiklos išlaidas ir skubias skolas priklauso ne tik nuo gryn�j� 
pinig� sumos, bet ir nuo veiklos operacij� geb�jimo sukurti papildom� 
apyvartin� turt�, t. y. paversti j� grynaisiais pinigais. Jeigu veiklos operaci-
jos negali sukurti pakankamo apyvartinio kapitalo, tai pasitelkiama papil-
domo kapitalo iš ilgalaikio kapitalo (dažniausiai iš ilgalaiki� skol�, akcij� 
ir nepaskirstyto pelno). S�lygiškai apyvartin� kapital� galima grupuoti � 
dvi dalis: 1) � pasitelkt� iš ilgalaikio kapitalo ir 2) � sukurt� veiklos proce-
se. Ta�iau papildomai pasitelkti apyvartin� kapital� gali b�ti veiksminga 
tik tam tikru laiku, tai jokiu b�du negali tapti nuolatiniu reiškiniu. Apy-
vartinis kapitalas turi b�ti sukuriamas atliekant gamybos operacijas. 

Norint, kad �mon� gerai funkcionuot�, reikia j� apr�pinti trumpalai-
kiu turtu. Balanse jis grupuojamas � straipsnius, kurie skiriasi savo gali-
mybe b�ti greitai paverstais pinigais, kitaip sakant, savo mobilumo laips-
niu. Mobiliausi ir likvidžiausi trumpalaikio turto elementai yra pinigai, po 
to – vertybiniai popieriai, gautinos sumos ir pagaliau – atsargos. Daugelio 
�moni� trumpalaikis turtas yra didesnis už trumpalaikius �sipareigojimus. 
Vadinasi, apyvartinis ši� �moni� kapitalas yra teigiamas. �mon�s, kuri� 
trumpalaikiai �sipareigojimai didesni už trumpalaik� turt�, turi neigiam� 
apyvartin� kapital�. Tokiu atveju reikalinga ypa� kruopšti ir visapusiška 
�mon�s veiklos analiz�. 

Apyvartinio kapitalo dinamikos ir strukt�ros analiz�. Apyvartinio 
kapitalo dinamikos analiz� atskleidžia ne tik jo bendros sumos, bet ir at-
skir� jo element� kitim� per tam tikr� laikotarp�. 

Praktika rodo, kad apyvartinio kapitalo kitimas labiausiai priklauso 
nuo pagamintos ir parduotos produkcijos, atlikt� paslaug� dydžio. Paly-
gin apyvartinio kapitalo did�jimo tendencijas su pardavim� ir paslaug� 
did�jimo tendencijomis galime sprsti, ar apyvartinis kapitalas panaudo-
tas racionaliai. 

Jeigu už parduotas prekes atsiskaitoma suteikiant pirk�jams kredit� 
joms �sigyti nustatyta sutartyse tvarka, galima tik�tis, kad did�jant parda-
vimo mastui did�s ir gautin� sum� straipsnio suma balanse, galb�t netgi 
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proporcingai pardavimo mastui. Be to, jeigu did�s pardavimo suma, tai ir 
su ja susijusi pardavimo savikaina did�s, nes ji apima pagamintos pro-
dukcijos kintamas išlaidas. Jeigu pardavimo savikaina d�l padid�jusi� 
kintam� išlaid� did�s, tai didel� tikimyb�, kad ir gamybos atsarg� 
straipsnio suma balanse did�s, nes reik�s užtikrinti didesn� pardavimo 
mast�. Negalima teigti, kad šios išlaidos did�s absoliu�iai proporcingai 
pardavimo mastui, jos did�s santykinai proporcingai. 

Nagrin�jant apyvartin� kapital� galima pasteb�ti ir glaud� kreditori-
n�s skolos (mok�tin� sum�) bei apyvartinio kapitalo ryš�. Jeigu �mon�je 
did�ja pardavimo suma, tai, did�jant materialini� ištekli� poreikiui, gali 
did�ti ir kreditin� skola. 

Rizikos poži�riu apyvartinio kapitalo analiz� leidžia �mon�s vadovy-
bei �vertinti ribin� manevringumo laipsn� ir apib�dinti veiklos saugum�. 
�ia galima skirti tris apyvartinio kapitalo b�senas: jo padid�jim�, suma-
ž�jim� ir nepakitim�. 

Apyvartinio kapitalo padid�jimas. �mon�s saugumo ribos išsiple�ia, 
jeigu dalis apyvartinio kapitalo finansuojama iš pastovaus kapitalo. Ta-
�iau kartu b�tina patikrinti, ar apyvartinio kapitalo padid�jimas nebuvo 
susijs su aiškiai padid�jusia lgalaike ir vidutin�s trukm�s skola. Tai 
svarbu, nes padid�ja finansin�s išlaidos, susiaur�ja finansin� �mon�s ne-
priklausomyb�, apskritai gali pablog�ti gamybos ir finansiniai rezultatai. 

Finansin� �mon�s b�kl� pager�ja, jeigu apyvartinis kapitalas padid�ja 
did�jant nuosavam �mon�s kapitalui. Ta�iau reikia atminti, kad apyvarti-
nis kapitalas, iš kurio gali b�ti finansuojamos atsargos, neatliks teigiamo 
vaidmens, nes ilgalaikio finansavimo šaltiniai skiriami ilgalaikiam turtui, 
naudojamam ilgiau negu vienerius metus, �sigyti. 

Apyvartinio kapitalo sumaž�jimas. Jis reiškia, kad �mon�s saugumo 
ribos susiaur�ja. Kartu pažym�tina, kad iš apyvartinio kapitalo buvo �si-
gyta turto �gyvendinus naujas pelningas inveaticijas. Galima tik�tis, kad 
ateityje finansin� b�kl� pager�s. 

Apyvartinis kapitalas lieka nepakit�s. Taip b�na tada, kai �mon�s 
veikla nepl�tojama. Tokiu atveju reik�t� nustatyti, ar tokia b�kl� yra lai-
kina, ilgalaik�, ar susijusi su kapitalini� investicij� nutraukimu. 

Apyvartinio kapitalo strukt�ros analiz� leidžia nustatyti šio kapitalo 
sudedam�j� dali� lyginam�j� svor� ir j� �takos dyd� bendrai apyvartinio 
kapitalo sumai. Nuolatin� ir nuosekli apyvartinio kapitalo strukt�ros ana-
liz� padeda �moni� vadovybei pasiekti optimali� turim� finansini� ištek-
li� ir j� panaudojimo pusiausvyr�. 

Apyvartinio kapitalo efektyvumo analiz�. Labai svarbu nustatyti, ar 
apyvartinis kapitalas naudojamas veiksmingai. Tam reikia apskai�iuoti 
apyvartinio kapitalo manevringumo koeficient�. Jis apskai�iuojamas taip: 
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.
kapitalassapyvartini

atsargosaskoeficientmomanevringukapitalooapyvartini �

 
Šis koeficientas rodo, kokia apyvartinio kapitalo dalis �šaldyta atsar-

gose, t. y. nemobili. Svarbu siekti, kad šis koeficientas b�t� mažesnis. 
Tiesa, ši taisykl� negalioja toms veiklos šakoms, kurioms didesnis ir nuo-
latinis atsarg� mastas yra b�tinas, pavyzdžiui, prekybos �mon�ms. Apy-
vartinio kapitalo efektyvum� apib�dina ir apyvartinio kapitalo santykio su 
turtu rodiklis: 

 

.
turtas

kapitalassapyvartinisantykisturtoirkapitalooapyvartini �  

 
Didesn� šio rodiklio reikšm� rodo aukštesn� �mon�s trumpalaikio 

mokumo lyg�. Šio rodiklio dinamika atspindi did�jan�i� arba maž�jan�i� 
tikimyb, kad �mon� bankrutuos. 

Apyvartinio kapitalo poreikio analiz�. Jau min�ta, kad nuo apyvarti-
nio kapitalo dydžio priklauso �mon�s galimyb�s pl�sti gamyb�, vykdyti 
�sipareigojimus, b�ti konkurencingai ir kt., tod�l labai svarbu nustatyti 
apyvartinio kapitalo poreik�. Jis nustatomas iš trumpalaikio turto at�mus 
trumpalaikius �sipareigojimus, skirtus turtui formuoti. Likutis rodo, kiek 
�monei reikia tur�ti finansini� ištekli�. Kuo didesnis �mon�s trumpalaikio 
turto ir trumpalaiki� �sipareigojim� skirtumas, tuo didesn� tikimyb�, kad 
�mon� gal�s s�kmingai funkcionuoti esant kintan�iam gryn�j� pinig� 
srautui. �mon�s ekonomistai, planuodami apyvartin� kapital�, turi ap-
svarstyti ir atsakyti � klausimus: koks turi b�ti atsarg� lygis? kiek reikia 
tur�ti gryn�j� pinig� tam tikram laiko momentui? per kiek laiko reik�t� 
atsiskaityti su tiek�jais? per kiek laiko turi atsiskaityti pirk�jai? ar greitai 
galima padengti skolas bankui? 

Apyvartinio kapitalo poreikis priklauso nuo �mon�s gamybos ciklo 
trukm�s, apyvartini� l�š� apyvartumo, galiausiai nuo �mon�s darbo orga-
nizavimo ir valdymo sistemos kokyb�s. Planuojant apyvartinio kapitalo 
poreik� svarbu kuo tiksliau apskai�iuoti: 

1) apyvartinio kapitalo susidarymo šaltinius; 
2) apyvartinio kapitalo panaudojim�. 
Finansin�s analiz�s teorija ir �moni� praktika rodo, kad sunku tiksliai 

apskai�iuoti apyvartinio kapitalo poreik�, nes jis priklauso nuo labai dau-
gelio veiksni� ir pirmiausia nuo �mon�s veiklos ypatybi�. Vadovautis 
taisykle „kuo didesnis apyvartinis kapitalas – tuo geriau“ nereik�t�.  
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Apyvartinis kapitalas balanse nenurodomas, bet dažnai skai�iuoja-
mas investuotoj�, bankinink�, kreditori� ir kit� informacijos vartotoj�. Jo 
analiz� labai svarbi informacijos vartotojams, nes iš jo dydžio ir kitimo 
tendencij� sprendžiama, ar �mon� finansiškai stabili. Daugelis vartotoj� 
daug d�mesio skiria šiam rodikliui ir juo remiantis apskai�iuotiems ki-
tiems rodikliams. Tod�l žymiausieji finansin�s analiz�s specialistai si�lo 
finansin �moni� b�kl prad�ti nagrin�ti nuo apyvartinio kapitalo. Šis 
si�lymas motyvuojamas tuo, kad apyvartinis kapitalas – vienas iš nedau-
gelio rodikli�, gana veiksmingai apib�dinan�i� finansin �mones b�kl ir, 
be to, turintis didel �tak� kitiems finansiniams rodikliams. 

 
 
5.3. Trumpalaikio mokumo analizë 
 
�mon�s trumpalaikis mokumas nustatomas skai�iuojant ir vertinant 

kelis rodiklius. Vienas iš svarbiausi� – bendrasis trumpalaikio mokumo 
koeficientas. Jis apskai�iuojamas taip: 

 

.
jimai�sipareigo iaitrumpalaik

turtas istrumpalaik askoeficient mokumo iotrumpalaik bendrasis �  

 
Šis rodiklis atskleidžia, kiek kart� trumpalaikis turtas didesnis už 

trumpalaikius �sipareigojimus. Vakar� šali� praktika rodo, jog norint iš-
laikyti finansin pusiausvyr�, laiku �vykdyti trumpalaikius �sipareigoji-
mus, b�tina, kad trumpalaikis turtas viršyt� �sipareigojimus 2 kartus. Eg-
zistuoja šio rodiklio vadinamoji saugumo riba, saugumo slenkstis, kurio 
negalima peržengti, t. y. jis negali b�ti mažesnis kaip 1,2. Jeigu rodiklis 
mažesnis kaip 1, �mon� negali atsiskaityti už trumpalaikius �sipareigoji-
mus. Žemas rodiklio lygis reiškia, kad blogai tiekiamos prek�s, yra sun-
kum� parduodant produkcij� ir kit� veiklos sutrikim�. Kai kuri� �moni� 
vadybininkai, nor�dami pelningiau panaudoti turt� �mon�s veikloje, ne-
paiso šio rodiklio mažo dydžio. Toks elgesys susijs su didele finansine 
rizika, nes versle grynieji pinigai svarbesni negu pelnas. 

Kai kuri� �moni� vadovai bando dirbtinai padidinti bendrojo trumpa-
laikio mokumo koeficient� tokiomis priemon�mis: 

1) parduoda dal� trumpalaikio turto už grynus pinigus ir jais apmo-
ka trumpalaikius �sipareigojimus. Ta�iau ši priemon� visiškai nenaudinga 
�monei, nes sumažina jos gamybin� paj�gum�; 

2) išleidžia trumpalaikes obligacijas ir gautus pinigus panaudoja 
trumpalaikiam turtui padidinti arba trumpalaikiams �sipareigojimams ap-
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mok�ti. Ta�iau šiuo atveju �mon� tur�s kelet� met� mok�ti pal�kanas ir 
uždirbti pakankamai pinig� skoloms gr�žinti ateityje; 

3) išleidžia naujas akcijas ir padidina nuosav� kapital�, o gautus pi-
nigus panaudoja trumpalaikiam turtui �sigyti arba trumpalaikiams �sipa-
reigojimams apmok�ti. Šiuo atveju gali b�ti sumažintas turim� akcij� 
pelnas, be to, gali susiaur�ti �mon�s vadovyb�s galimyb�s kontroliuoti 
�mon, nes padid�ja akcij� skai�iaus apyvarta; 

4) sumoka trumpalaikes skolas grynais pinigais. Tai n�ra geriausias 
variantas, nes gryn�j� pinig� reik�s �mon�s verslui. 

Norint objektyviau �vertinti dabartin �mon�s mokumo b�kl reikia 
skai�iuoti greitojo trumpalaikio mokumo koeficient� (jis neretai vadina-
mas kritinio �vertinimo, skubaus padengimo koeficientu). Jis apskai�iuo-
jamas taip: 

 
 

.
jimai�sipareigo iaitrumpalaik

atsargos   -turtas istrumpalaik 

arba  ,
jimai�sipareigo iaitrumpalaik

sumos gautinos  popieriai ivertybinia  pinigai gryniejiarba 

 
jimai�sipareigo iaitrumpalaik

turtas istrumpalaik masrealizuoja greitai askoeficient mokumo iotrumpalaik greitojo

��

�

 
 

Šio koeficiento paskirtis – parodyti, ar �mon�, jei iš jos b�t� pareika-
lauta, gal�t� greitai apmok�ti savo trumpalaikius �sipareigojimus, ar ji 
gal�t� s�kmingai �veikti š� kritin� etap�. Šis rodiklis tiksliau negu bendro-
jo trumpalaikio mokumo rodiklis padeda �vertinti trumpalaik� mokum�, 
nes j� skai�iuojant �traukiamos tik realios ir mobilios mok�jimo priemo-
n�s – grynieji pinigai, vertybiniai popieriai ir gautinos sumos (debitori� 
skolos). 

Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas netur�t� b�ti mažesnis 
kaip 1. Tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, didel�s infliacijos metu, šis 
rodiklis gali b�ti mažesnis nei 1. 

Atliekant trumpalaikio mokumo analiz tikslinga nustatyti bendrojo 
ir greitojo trumpalaikio mokumo koeficient� skirtum�. Optimali pad�tis, 
kai ši� rodikli� skirtumas nedidelis. Ta�iau b�na atvej�, kai bendrasis 
trumpalaikio mokumo koeficientas didelis, o greitojo – mažas. Tai reiš-
kia, kad �mon� turi daug atsarg�, kurios gali b�ti pasenusios, prastos ko-
kyb�s, o jas paversti grynaisiais pinigais n�ra galimybi�.  

Gali b�ti skai�iuojami dar du trumpalaikio mokumo koeficientai: 
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1.  .
jimai�sipareigo iaitrumpalaik
popieriai ivertybinia  pinigai grynieji askoeficient mokumo iotrumpalaik greito labai �

�  

2.  .
jimai�sipareigo iaitrumpalaik

 pinigai grynieji askoeficient mokumo iotrumpalaik absoliutus �  

 
Nereik�t� vienareikšmiškai vertinti ši� rodikli�: didesn� j� reikšm� 

rodo, kad �mon� turi pinig� ir bet kada gali sumok�ti skolas. Ta�iau laiky-
ti grynuosius pinigus ir laukti �sipareigojim� mok�jimo termino netikslin-
ga: pinigai turi aktyviai dalyvauti �vairiose verslo srityse, t. y. pinigai turi 
uždirbti pinigus. 

Prie trumpalaikio mokumo rodikli� galima priskirti ir trumpalaik�s 
skolos koeficient�. Jis apskai�iuojamas taip: 

 

 .
turtas

jimai�sipareigo iaitrumpalaik askoeficient skolos �strumpalaik �  

 
Iš jo matyti, kokia �mon�s turto dalis finansuojama trumpalaik�mis 

skolomis. Š� koeficient� rekomenduoja skai�iuoti Lietuvos statistikos de-
partamentas nurodydamas, kad tai trumpalaikio mokumo steb�jimo dydis. 
Jis vertinamas gerai, jeigu yra mažesnis kaip 30 proc., o jeigu didesnis 
negu 60 proc. – nepatenkinamai. 

Atliekant trumpalaikio mokumo rodikli� analiz nereik�t� visiškai 
pasikliauti j� reikšm�mis ir daryti vienareikšmiškas išvadas. Labai svarbu 
ištirti trumpalaikio turto ir trumpalaiki� �sipareigojim� sud�t� bei strukt�-
r�, �sitikinti trumpalaikio turto mobilumu. Tam b�tina, remiantis buhalte-
rin�s apskaitos duomenimis, išnagrin�ti atsarg� sud�t�, nustatyti j� paver-
timo grynaisiais pinigais galimyb. Reikia kruopš�iai patikrinti gautin� 
sum� dyd� ir j� „kokyb“. Jeigu gautinose sumose yra didelis beviltiškos 
debetin�s skolos svoris, tai net ir didelis bendrojo trumpalaikio mokumo 
koeficientas neparodys �mon�s tikrosios mokumo b�kl�s. 

 
 

5.4. Ilgalaikio mokumo analizë 
 
Ilgalaiku mokumu laikomas �mon�s sugeb�jimas išlaikyti ilgalaik 

finansin pusiausvyr�. Ekonomin�je literat�roje ilgalaik� �mon�s moku-
mo pusiausvyra �vertinama �vairiais rodikliais, kurie autori� vadinami 
skirtingai. Vieni juos vadina ilgalaikio mokumo ir kapitalo strukt�ros ro-
dikliais, kiti – skolos rodikliais, dar kiti – finansinio stabilumo rodikliais 
ir pan. Šie rodikliai turi pagrindin� tiksl� atskleisti ilgalaik �mon�s skol�, 



Jonas�Mackevi�ius,�Dalia�Poškait�,�Liuda�Villis�102�

kuri gali pabloginti finansin �mon�s b�kl. Apskritai skol� rodikliai lei-
džia �vertinti verslo rizikos laipsn�, taip pat �mon�s sugeb�jim� išlikti 
versle. Jie dažniausiai apskai�iuojami lyginant savus ir skolintus verslo 
finansavimo šaltinius. Skaitiklyje esantis kapitalo rodiklis rodo, kiek 
�mon� turi viso kapitalo akcij� ir ar sugeba išlikti versle bei gauti divi-
dendus. O jei vyrauja skolos, tai aukštas šio koeficiento lygis susijs su 
didel�mis pal�kanomis už skolint� kapital�, tod�l gali atsirasti rizika, kad 
�mon� negal�s s�kmingai atsiskaityti su skolintojais, nes pal�kanos yra 
išmokamos prieš paskirstant peln� ir taip sumažina gryn�j� �mon�s peln�.  

Analiz�s metu b�tina išsiaiškinti, ar �mon�je did�ja skola, ar ger�ja 
pad�tis, ir �vertinti �mon�s skol� poveik� finansinei b�klei. Kai �mon� 
labai �siskolinusi, bankai ir kiti potencial�s skolintojai nenori suteikti pa-
skol�. Jei �mon� uždirba mažai pelno ir turi dideli� skol�, mažai pelno 
gali skirti akcininkams, nes turi sumok�ti pal�kanas. Jei �mon� ir toliau 
skolinasi, gali atsitikti, kad pal�kanos viršys peln� iki apmokestinimo. 
D�l ši� priežas�i� �mon� turi nuolat steb�ti ir kontroliuoti paskol� išlai-
das. 

Ekonomin�je literat�roje pateikiama daug finansini� santykini� ro-
dikli�, kurie priskiriami �mon�s ilgalaikiam mokumui nustatyti. Ta�iau 
dažniausiai minimi šie penki rodikliai:  

1) bendrasis skolos koeficientas;  
2) ilgalaiki� skol� koeficientas; 
3) ilgalaiki� skol� apdraustumo ilgalaiku turtu koeficientas; 
4) skolos gražinimo koeficientas ir 
5) finansinio sverto koeficientas. 
Bendrasis skolos rodiklis dažnai dar vadinamas skolos rodikliu. Jis 

apskai�iuojamas taip: 
 

 .
turtas

iai)trumpalaik ir ai(ilgalaiki jimai�sipareigo visi  rodiklis skolos bendrasis �

 
Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo geresn� finansin� �mon�s b�kl�. Jis 

rodo, kokia dalis skolint�, t. y. svetim�, l�š� panaudojama �mon�s turtui 
sudaryti. Kreditori� nuomone, šis santykis turi b�ti mažas norint apsaugo-
ti juos nuo rizikos patirti nuostolius �monei bankrutavus. Kartais savinin-
kai link gauti didesn� š� rodikl�, kad tur�t� naud�, t. y. peln�, iš gaut� 
kredit�. Ta�iau b�tina pažym�ti, kad svetim� l�š� naudojimas pelnui di-
dinti priimtinas tol, kol netrikdo �mon�s pusiausvyros. Kuo didesnis sko-
los rodiklis, tuo žemesnis saugumo lygis. Šis rodiklis vertinamas labai 
gerai, jeigu yra mažesnis negu 0,3, blogai – jeigu didesnis negu 1. 
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Ngrin�jant bendr�j� skolos rodikl� svarbu ne tik j� apskai�iuoti, bet ir 
�vertinti jo susidarymo priežastis, apsvarstyti galimybes gr�žinti skol�. Be 
to, svarbu ištirti �sipareigojim� strukt�r�, t. y. nustatyti, koki� dal� sudaro 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai �sipareigojimai. Tod�l si�loma skai�iuoti ir 
vertinti ilgalaiki� skol� koeficient�: 

 

 .
turtas

jimai�sipareigo iilgalaikia askoeficient skol� ilgalaiki� �  

 
Šis rodiklis rodo, kokia turto dalis finansuojama iš ilgalaik�s skolos. 

Jei ilgalaik�s skolos didina �mon�s turt�, tai rizika, kad trumpalaik�s sko-
los bus negr�žintos, maž�ja. Šio rodiklio rekomenduojamos ribos: labai 
geras, jeigu mažesnis negu 0,3, ir geras, jeigu neviršija 0,5. 

Ilgalaik�s skolos dažniausiai apdraudžiamos ilgalaiku turtu, kuris yra 
tam tikras skol� gr�žinimo garantas. Tod�l tikslinga apskai�iuoti ilgalai-
ki� skol� apdraustumo ilgalaikiu turtu rodikl�: 

 

 .
jimai�sipareigo iilgalaikia
 turtas ilgalaikis rodiklis turtu ilgalaikiu oapdraustum skol� ilgalaiki� �  

 
Šis rodiklis atskleidžia ilgalaiki� �sipareigojim� apdraustumo turimu 

turtu laipsn�, t. y. kiek kart� ilgalaikio turto vert�s užteks apmok�ti ilga-
laik�ms skoloms. Jis suteikia daug informacijos apie �mones, kurioms 
gresia bankrotas. 

�mon�s ilgalaikiam mokumui nustatyti tikslinga apskai�iuoti ir sko-
los gr�žinimo koeficient�, kuris mokslin�je literat�roje dažnai apib�di-
namas kaip kredit� patikimumo, kredit� gr�žinimo rodiklis ir apskai�iuo-
jamas taip: 

 

 .
pal�kanos  dalis met� einam�j� skolos ilgalaik�s

atskaitym� pal�kan� ir mokes�i� prieš pelnas askoeficient gr�žinimo skolos 
�

�  

 
Šis rodiklis �vertina, kiek kart� �mon�s veiklos pelnas gali b�ti di-

desnis už kredito gr�žinimo sumas ir pal�kanas, kitaip tariant, apib�dina 
kredito saugum�, jo apdraustum� �mon�s pelnu. Pasaulio banko praktiko-
je �prasta, kad šis rodiklis neb�t� mažesnis kaip 1,3. Gali b�ti naudojamas 
ir kitoks skolos gr�žinimo rodiklio apskai�iavimo b�das, t. y. kai formu-
l�s skaitiklyje nurodomas pelnas atskai�ius mokes�ius ir pal�kanas. Ma-
noma, kad šis b�das tikslesnis, nes pirmiausia turi b�ti sumokami mokes-
�iai ir tik liks pelnas gali b�ti panaudotas skolai gr�žinti. Skai�iuojant 
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skolos gr�žinimo rodikl� pagal ši� formul manoma, kad jis tur�t� b�ti 
lygus 1 arba didesnis už 1. 

�mon�s mokumo lygis labiausiai priklauso nuo �mon�s verslo finan-
savimo šaltini� pasirinkimo, t. y. iš skolint� l�š� ar iš nuosavo kapitalo 
finansuoti versl�, o gal derinant abi finansavimo r�šis? Atsakymas � š� 
klausim� gl�di sugeb�jime �žvelgti, kuris finansavimo šaltinis bus pelnin-
gesnis ar kitaip finansiškai naudingesnis. Ilgalaikes skolas �mon� gali pa-
dengti iš gaunam� papildom� pajam� suk�rus peln�, ta�iau pagrindin� 
�mon�s finansini� ištekli� dalis – nuosavas kapitalas. �mon�, tur�dama 
tam tikr� nuosavo kapitalo sum� ir sugeb�dama taip j� investuoti, kad jis 
duot� pelno, yra finansiškai paj�gi ilgai b�ti moki. Tokios �mon�s yra 
patikimos kreditoriams, o šie suteikia palankius kreditus. Rizikos atžvil-
giu nuosavas kapitalas yra mažiau rizikingas nei skolintas. Kuo didesnis 
skolos ir nuosavo kapitalo santykis, tuo didesn� tos �mon�s veiklos rizika, 
nes reiškia didesn priklausomyb nuo skolintoj�. Tai �vertina finansinio 
sverto koeficientas, kuris apskai�iuojamas taip: 

 
 .

kapitalas nuosavas
jimai�sipareigo iaitrumpalaik ir ai(ilgalaiki kapitalas skolintas askoeficient sverto finansinio �

 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šis rodiklis vertina-

mas labai gerai, jeigu jis mažesnis arba lygus 0,3, ir gerai – jeigu jis ne 
didesnis kaip 0,7. 

Šiuolaikin�s rinkos šalyse š� koeficient� dažnai rekomenduojama 
skai�iuoti skaitiklyje �rašius tik ilgalaikius �sipareigojimus. Koeficientas 
vertinamas gerai, jei jo reikšm� yra 0,5. Tai atitinka skolinto ir nuosavo 
kapitalo strukt�r� ir gali b�ti išreikštas trupmena: 33,3 : 66,7 = 0,5. Koe-
ficientas vertinamas blogai, jeigu art�ja prie 1. 

Finansinio sverto koeficientas, atsižvelgiant � apskai�iavimo metodi-
k�, rodo kapitalo strukt�r�, tod�l �moni� vadovams reikia apsisprsti, ko-
kia pad�tis �monei yra palankesn�, nes per didel�s skolos, lyginant su sa-
vinink� nuosavybe, gali sumažinti �mon�s kapitalo pelningum�, o skolin-
tojus priversti iš naujo pasverti t� l�š� skolinimo rizik� didinant pal�kan� 
normas ir varžyti tolesn� skolinim�. Tod�l analizuojant kapitalo strukt�r� 
nagrin�jami kapitalo kitimo priežas�i� klausimai ir kapitalo strukt�ros 
�taka �mon�s veiklai. Šiuo klausimu �mon�je gali susiklostyti dvejopa pa-
d�tis: 

1. �mon�, pernelyg smarkiai išpl�tojusi savo veikl�, gali pritr�kti 
nuosavo kapitalo, o didinti skolas gali b�ti beprasmiška. Dažnai vadovai 
nepastebi, kad kapitalas „pertempiamas“, nes �mon� b�na pelninga, nors 
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pelno neužtenka, kad b�t� galima uždirbti gryn�j� pinig� padid�jusiam 
apyvartiniam kapitalui finansuoti ir ilgalaikiams �mon�s poreikiams ten-
kinti. Pernelyg išpl�tota veikla reiškia, kad tr�ksta kapitalo. Tokia pad�tis 
susidaro tada, kai �mon�s vadovai, pl�todami versl�, nekreipia d�mesio, 
ar parduota produkcija duoda pelno, ar ne, ar �mon� palaiko ryšius su 
mokiais pirk�jais, ar ne. Ji b�dinga besiple�ian�ioms �mon�ms. 

2. Pradinio kapitalo tr�kumas. Kuriama �mon�, jeigu jos pradinio 
kapitalo neužtenka planuojamos veiklos lygiui palaikyti ir iš veiklos ne-
uždirbama pakankamai gryn�j� pinig�, jau pirmosisomis dienomis pri-
tr�ks kapitalo. Kurdami �mon savininkai visada turi pasverti racionali� 
kapitalo strukt�ros pusiausvyr�, nes pradinio kapitalo tr�kumas yra viena 
iš svarbiausi� ir �pras�iausi� kapitalo tr�kumo „pertempimo“ priežas�i�. 

Sugeb�jimas racionaliai paskirstyti l�šas ilgalaikiam ir trumpalai-
kiam turtui padeda išlaikyti normali� pusiausvyr�. Jeigu investicijos � il-
galaik� turt� yra per didel�s, neužtenka finansini� ištekli� apyvartinio ka-
pitalo poreikiams. Neretai besikurian�ios �mon�s daug finansini� ištekli� 
skiria administracin�ms patalpoms �sirengti, brangiems automobiliams, 
�rangai �sigyti, tod�l nepaj�gia išsilaikyti konkurencin�je rinkoje ir bank-
rutuoja. 

 
 

 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 

1. Kas yra �mon�s mokumas? 
2. Kokios �mon�s mok�jimo priemon�s? 
3. Kokiu nuoseklumu tikslinga atlikti �mon�s mokumo analiz�? 
4. Kas yra apyvartinis kapitalas? K� jis rodo? 
5. Kokios yra apyvartinio kapitalo apskai�iavimo formul�s? 
6. K� rodo apyvartinio kapitalo padid�jimas ir sumaž�jimas? 
7. Kaip apskai�iuojamas apyvartinio kapitalo manevringumo koefi-

cientas, k� jis atskleidžia? 
8. Kokie svarbiausi trumpalaikio mokumo rodikliai? 
9. Kaip apskai�iuojamas greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas, 

k� jis rodo ir kokia jo reikšm�? 
10. Kaip apskai�iuojamas bendrasis skolos koeficientas? 
11. Kod�l apskai�iuojant greitojo trumpalaikio mokumo koeficient� iš 

viso trumpalaikio turto reikia atimti atsargas? 
12. K� reiškia finansinio sverto koeficientas? 
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13. K� atskleidžia bendrojo trumpalaikio mokumo ir greitojo trumpalai-
kio mokumo koeficient� skirtumas? 

14. Kokie yra verslo finansavimo šaltiniai? 
15. Kokie yra svarbiausi rodikliai, apib�dinantys �mon�s ilgalaik� mo-

kum�? 
 
 
 
� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 

 
 
1  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite apyvartin� kapital� 2009 ir 2010 m. ir nustatykite 

kitimo priežastis bei j� poveik� �mon�s mokumui, jeigu žinome, kad:  
 

Rodiklis (t�kst. Lt) 2009 m. 2010 m. 

Ilgalaikis turtas (IT) 5 500 8 300 

Trumpalaikis turtas (TT) 3 800 4 500 

Nuosavas kapitalas (NK) 6 000 8 000 

Ilgalaikiai �sipareigojimai (I	) 1 000 3 200 

Trumpalaikiai �sipareigojimai (T	) 2 300 1 600 

 
S p r e n d i m a s  
Apyvartinio kapitalo reikšm� 2009 m. naudojant abi formules: 
TT – T� = NK + I� – IT  
3 800 – 2 300 = 6 000 + 1 000 – 5 500 = 1 500 t�kst. Lt 
Apyvartinio kapitalo reikšm� 2009 m. naudojant abi formules: 
TT – T� = NK + I� – IT  
4 500 – 1 600 = 8 000 + 3 200 – 8 300 = 2 900 t�kst. Lt 
Apyvartinis kapitalas padid�jo 1400 t�kst. Lt (2900 – 1500).  
Nustatome apyvartinio kapitalo kitimo priežastis. 
 

 TT + T	 = NK + I	 – IT 

2010 m. 4 500 1 600  8 000 3 200 8 300 

2009 m. 3 800 2 300  6 000 1 000 5 500 

Pokytis +700 -700  +2 000 +2 200 +2 800 
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Apyvartinis kapitalas per ataskaitinius metus padid�jo d�l: 
1) padid�jusio trumpalaikio turto 700 t�kst. Lt; 
2) padid�jusio nuosavo kapitalo 2 000 t�kst. Lt; 
3) padid�jusi� ilgalaiki� �sipareigojim� 2 200 t�kst. Lt. 
Apyvartin� kapital� veik� neigiamai: 
1) sumaž�j trumpalaikiai �sipareigojimai 700 t�kst. Lt; 
2) padid�js ilgalaikis turtas 2 800 t�kst. Lt. 
M�s� atveju neigiama rodikli� poky�i� �taka apyvartiniam kapitalui 

buvo nereikšminga, tod�l �mon�s mokumas per nagrin�jam�j� laikotarp� 
pager�jo. 

 
2  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite apyvartinio kapitalo manevringumo koeficient�, 

jeigu turimi šie duomenys (t�kst. Lt): grynasis pelnas – 500; parda-
vimo pajamos – 2 500, trumpalaikis turtas – 970, iš jo: gautinos su-
mos – 200, grynieji pinigai – 300, vertybiniai popieriai – 130; �sipa-
reigojimai – 1 100, iš j� ilgalaikiai – 630. 

 
S p r e n d i m a s  
Apyvartinio kapitalo manevringumo koeficientas apskai�iuojamas 

pagal formul: 

.
kapitalassapyvartini

atsargos  

Pirmiausia apskai�iuojame atsarg� sum�. Tam reikia iš viso trumpa-
laikio turto atimti gautinas sumas, grynuosius pinigus ir vertybinius po-
pierius. M�s� atveju atsargos sudaro 340 t�kst. Lt (970 –
 (200 + 300 + 130). 

Apyvartin� kapital� apskai�iuojame iš trumpalaikio turto at�m 
trumpalaikius �sipareigojimus. M�s� atveju apyvartinis kapitalas sudaro 
500 t�kst. Lt (970 – (1 100 – 630). 

Atsakymas. Apyvartinio kapitalo manevringumo koeficientas yra 
0,68 (340/500). 

 
3  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite UAB „Klevas“ mokumo rodiklius tur�dami šiuos 

duomenis (t�kst. Lt): 
pastatai ir statiniai – 1 850, mašinos ir �rengimai – 354, transpor-

to priemon�s – 275, atsargos – 589, per vienerius metus gautinos su-
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mos – 208, trumpalaik�s investicijos – 55, pinigai – 47, nuosavas kapi-
talas – 1760, ilgalaikiai �sipareigojimai – 975, trumpalaikiai �siparei-
gojimai – 643. 

Padarykite išvadas. 
 
S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojame �mon�s ilgalaiki�, trumpalaiki� ir viso 

turto sumas. 
ilgalaikis turtas = 1 850 + 354 + 275 = 2 479 t�kst. Lt; 
trumpalaikis turtas = 589 + 208 + 55 + 47 = 899 t�kst. Lt; 
visas turtas = 2479 + 899 = 3 378 t�kst. Lt. 
Toliau apskai�iuojame apyvartin� kapital� pagal dvi formules: 
1) apyvartinis kapitalas = trumpalaikis turtas – trumpalaikiai �sipa-

reigojimai: 
899 – 643 = 256 t�kst. Lt; 
2) apyvartinis kapitalas = nuosavas kapitalas + ilgalaikiai �sipareigo-

jimai – ilgalaikis turtas: 
1 760 + 975 – (1 850 + 354 + 275) = 2 735 – 2 479 = 256 t�kst. Lt. 
Tada apskai�iuojame santykinius rodiklius, susijusius su apyvartiniu 

kapitalu, t. y.  
 

,,
kapitalastinisvarapy
osargatsskoeficentamomanevringukapitalotiniovarapy 302

256
589

���  

 
.,

turtas
kapitalastinisvarapysantykisturtoirkapitalotiniovarapy 080

378
526

���  

 
Toliau apskai�iuojame bendrojo, greitojo ir absoliutaus trumpalaikio 

mokumo koeficientus. 
,,,

jimai�sipareigoiaitrumpalaik
turtasistrumpalaikaskoeficientmokumoiotrumpalaikbendrasis 41391

643
899

	���

 
,,

jimai�sipareigoiaitrumpalaik
osargatsturtasistrumpalaikaskoeficientmokumoiotrumpalaikgreitojo 480

643
589899

�
�

�
�

�

 
.,

jimai�sipareigoiaitrumpalaik
pinigaiaskoeficientmokumosabsoliutau 070

643
47

���  

 
Apskai�iavus trumpalaikio mokumo rodiklius matyti, kad �mon�s 

b�kl� n�ra gera. Apyvartinis kapitalas yra nedidelis: jis sudaro tik apie 8 
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proc. viso �mon�s turto. Šio kapitalo manevringumo koeficientas rodo, 
kad didel� jo dalis �šaldyta atsargose. Bendrojo trumpalaikio mokumo 
koeficientas art�ja prie saugumo slenks�io (1,2), o greitojo trumpalaikio 
mokumo koeficientas yra tik 0,48. Vadinasi, vienam litui trumpalaiki� 
�sipareigojim� �mon� turi tik 52 centus greitai realizuojamo turto. Šis koe-
ficientas tur�t� b�ti ne mažesnis kaip 1. 

 
 
4  u ž d a v i n y s  
Naudodami UAB „Klevas“ balanso duomenis, nurodytus 3 už-

davinyje, apskai�iuokite ilgalaikio mokumo rodiklius ir padarykite 
išvadas. 

 
S p r e n d i m a s  
Pirmiausia apskai�iuojame �mon�s vis� �sipareigojim� sum�. 
Visi �sipareigojimai = ilgalaikiai �sipareigojimai + trumpalaikiai �si-

pareigojimai = 975 + 643 = 1 618 t�kst. Lt. 
Dabar apskai�iuojame pagrindin� ilgalaikio mokumo rodikl� – ben-

draj� skolos koeficient�: 
 

.,
turtas

jimai�sipareigovisiaskoeficientskolosbendrasis 480
3783
6181

���  

 
Toliau apskai�iuojami šie rodikliai: 
 

.,
turtas

jimai�sipareigoalaikiailgiaskoeficientskol�alaiki�lgi. 290
3783

9751 ���  

 
.,

jimai�sipareigoalaikiailgi
turtasalaikislgiaskoeficientoapdraustumskol�alaiki�lgi. 542

975
4792 ���  

 
.,

kapitalasnuosavas
jimai�sipareigovisi)(svertasissinfinan. 920

7601
618113 ���  

 
 

.,
kapitalasnuosavas

jimai�sipareigoalaikiailgi)(svertasissinfinan 550
7601
9752 ���  

 
4. .,

jimai�sipareigovisi
kapitalasnuosavasaskoeficientmokumopastovaus 091

6181
7601

���  
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0,91.
7352
4792

9757601
4792

jimai�sipareigoiilgalaikiakapitalasnuosavas
turtasilgalaikisaskoeficienttaisykl�sbalansoauksinis 5.

��
�

�
�

�  

 
.,

kapitalasnuosavas
turtasaskoeficientyb�bprikalusom�ssinfinan. 921

7601
37836 ���  

 
Apibendrinant apskai�iuotus rodiklius galima teigti, kad UAB „Kle-

vas“ ilgalaikio mokumo b�kl galima vertinti gerai. Bendrasis skolos 
koeficientas yra 0,48. Žinotina, kad šis koeficientas labai gerai vertinti-
nas, jeigu yra mažesnis negu 0,3, o gerai – jeigu mažesnis negu 0,5. Ilga-
laiki� skol� apdraustumo koeficientas rodo, kad �mon� turi 2,5 karto dau-
giau ilgalaikio turto negu ilgalaiki� �sipareigojim�. Finansinio sverto ro-
diklis, skai�iuojant j� pagal antr� formul, atspindi skolinto ir nuosavo 
kapitalo pusiausvyr�. Pastovaus mokumo koeficientas yra žemas. 
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6 tema  
 

VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIØ  
ANALIZË 

 
 
6.1. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšm� 
 
6.2. Veiklos efektyvumo rodikli� skai�iavimas ir vertinimas 

 
 
 
 

Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 

� suprasti �mon�s veiklos efektyvumo reikšm konkurecingos rin-
kos s�lygomis 

 
� apib�dinti �mon�s l�š� apytak� gamybos, prekybos ir paslaug� 

procese 
 
� žinoti �mon�s veiklos rodikli� skirstym� � s�naud� lygio ir turto 

apyvartumo grupes bei šioms grup�ms priklausan�i� rodikli� ap-
skai�iavimo formules 

 
� mok�ti praktiškai apskai�iuoti svarbiausius s�naud� lygio ir turto 

apyvartumo rodiklius pagal balanso ir pelno (nuostoli�) ataskaitos 
duomenis 
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6.1. Ámonës veiklos efektyvumo samprata  
ir reikšmë 
 
Tiriant finansin �mon�s b�kl ir veiklos rezultatus svarbu nustatyti, 

ar �mon� veikia efektyviai, t. y. ar optimaliai naudojamas turtas ir ar gerai 
valdomos išlaidos. �mon�s veiklos efektyvumas suprantamas kaip racio-
nalus l�š� cirkuliavimas gamybos procese, kuris užtikrina greit� gamybos 
proceso cikl�. Jo metu ne tik sukuriamas pelnas, bet ir pinig� srautas, rei-
kalingas gamybos (paslaug� teikimo ar komercinio) proceso tstinumui 
palaikyti. 

Veiklos procese pinigai virsta kitais ištekliais (atsargomis, produkci-
ja, paslaugomis ir kt.). Ši� ištekli� apytakos metu sukuriamas pelnas, nau-
ji ištekliai – jie savo ruožtu toliau kuria didesn vert. �mon�s l�š� apyta-
ka gamybos, prekybos ir paslaug� procese pateikta 27 pav. 

 

 
 

27 pav. �mon�s l�š� apytaka gamybos, prekybos ir paslaug� procese 
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Iš 27 pav. matyti, kad ilgiausias l�š� ciklas – gamybos, o trumpiau-
sias – paslaug� procese. Vadinasi, investuoti pinigai grei�iau pereina apy-
takos stadijas ir laiko atžvilgiu yra naudingesni paslaug� srityje. 

Ta�iau �mon�s grynojo rezultato dydis ir veiklos efektyvumas pri-
klauso ne tik nuo verslo pob�džio, bet ir nuo sugeb�jimo tinkamai valdyti 
�mon�s išteklius, prisitaikyti prie rinkos s�lyg� ir taip pasiekti pagrindin� 
�mon�s tiksl�.  

Gamybos procesai glaudžiai susij su finansiniais srautais. Kad ga-
mybos ir pardavimo procesai vykt� normaliai ir nenutr�kstamai, pinigai 
vienu metu turi b�ti visose apytakos stadijose, ta�iau per�jimas iš vienos 
stadijos � kit� turi vykti kuo grei�iau, kad b�t� išlaisvinamos l�šos kitiems 
tikslams �gyvendinti. Be to, jei �monei tr�ksta pinig�, gamybos procesas 
jokiu b�du negali b�ti stabdomas – turi b�ti ieškoma nauj� finansini� 
ištekli� tr�kumams padengti, nes prastovos �monei gali kainuoti daug 
brangiau nei, pavyzdžiui, pal�kan� už kredit� mok�jimo išlaidos. 

Taigi veiksmingo ištekli� panaudojimo tikslas – mažiausiomis s�-
naudomis pasiekti geriausi� rezultat�. Optimalus rezultatas pasiekiamas 
nustatant atitinkam� gamybos lyg�, samdant tam tikr� skai�i� darbuotoj�, 
parenkant tinkamus finansavimo šaltinius ir pan. 

�mon�s veiklos efektyvumas gali b�ti trumpalaikis ir ilgalaikis. �mo-
n�s, siekian�ios gauti didel� peln� per trumpalaik� laikotarp�, gali prarasti 
galimyb padidinti �mon�s vert ateityje. Tod�l kiekviena �mon� tur�t� 
daugiau d�mesio skirti ne trumpalaikiams sprendimams (prabangus nuo-
mojamos patalpos remontas), o labiau susitelkti � ilgalaikius tikslus – di-
dinti turt� ir savinink� kapital�.  

Veiklos efektyvumas yra neatsiejamas nuo �mon�s pelningumo. Pa-
grindinis verslo �mon�s tikslas yra pelnas, tod�l didinti veiklos efektyvu-
m� taip pat labai svarbu, siekiant pagrindinio �mon�s tikslo. Tam tikr� 
trump� laik� �mon� gali b�ti labai pelninga, bet jeigu šis rezultatas yra ne 
gero valdymo, o trumpalaik�s s�km�s padarinys, tai tolimoje ateityje 
�mon�s rezultatai gali blog�ti. Galima teigti, kad �mon�s veiklos efekty-
vumas ir jo didinimas yra ilgalaikio �mon�s gyvavimo pagrindas. 

Skirtingo pob�džio organizacijose veiklos efektyvumas gali b�ti pa-
siekiamas �vairiomis priemon�mis, ta�iau veiklos efektyvumo samprata 
visoms �mon�ms yra vienoda. �mon�s ir organizacijos savo veikloje turi 
veiksmingai valdyti turim� turt� ir išlaidas ir taip pasiekti geriausi� rezul-
tat�. Did�jantis �mon�s pelnas investuojamas � gamybos proceso tobuli-
nim�. Šis procesas toliau kuria prid�tin vert ir didesnius pinig� srautus, 
o šie v�l gerina �mon�s rezultat�. 

�mon�s veiklos efektyvumo s�voka labai plati. Neretai ji siejama su 
�vairias �mon�s veiklos sritis atspindin�iais rodikliais. Kai kurie autoriai 
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veiklos efektyvum� sieja tik su rodikliais, rodon�iais racional� ir taup� 
l�š� naudojim� gamybos ir aptarnavimo procesuose. Dažnai efektyvumo 
s�voka tapatinama su ekonomiškumu ir rezultatyvumu. �mon�s veiklos 
efektyvum� atskleidžia veiklos procese patirt� s�naud� ir turim� ištekli� 
palyginimas. Ekonomiškumo s�voka apib�dina, kaip taupiai buvo naudo-
jami turimi ištekliai ir ar buvo išlaikyta produkt� bei paslaug� kokyb�. 
Rezultatyvumas reiškia faktini� veiklos rezultat� palyginim� su planuo-
tais, kitais parametrais ir numatytais veiklos tikslais. 

 
 
6.2. Veiklos efektyvumo rodikliø skaièiavimas 
ir vertinimas 
 
Veiklos efektyvumo rodikli�, vienokiu ar kitokiu laipsniu apib�di-

nan�i� veiklos procese patirt� s�naud� ir turim� ištekli� santyk� (pirmiau-
sia ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto), yra daug. 

Tikslinga juos suskirstyti �: 
a. s�naud� lygio rodiklius; 
b. turto apyvartumo rodiklius. 
 
S�naud� lygio rodikliai atskleidžia �mon�s sugeb�jim� taupiai nau-

doti turimus išteklius. S�naudas galima skirstyti pagal �vairius požymius 
ir pagal tai apskai�iuoti �vairius rodiklius. Pirmiausia reik�t� apskai�iuoti 
pagrindin�s veiklos ir bendr�j� administracini� s�naud� lygio rodiklius. 
Bendriausia pagrindin�s veiklos išlaid� lygio rodiklio apskai�iavimo for-
mul� yra tokia: 

 

.
pajamospardavimo

išlaidosveiklosspagrindin�rodiklislygioišlaid�veiklosspagrindin� �  

 
Pagal šiuo metu galiojan�i� lietuvišk� atskaitomyb š� rodikl� galima 

b�t� pavadinti pardavimo savikainos vienam pardavimo pajam� litui ro-
dikliu ir apskai�iuoti taip: 

 

.
pajamospardavimo

savikaina pardavimolitui pardavimo vienamsavikaina  pardavimo �  

 
Nuolatinis šio rodiklio tyrimas labai reikšmingas. Iš jo galima sprs-

ti, ar �mon� �kininkauja efektyviai, kok� poveik� valdymo tarnybos turi 
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išlaidoms, ar sugeba kontroliuoti j� formavim�si. Šis rodiklis yra savotiš-
kas taupumo matas. Rinkos šali� �moni� veiklos praktika rodo, kad rodik-
lio kitimo ribos yra nuo 50 iki 90 proc., t. y. m�s� s�lygomis 50–90 cent� 
1 pardavimo pajam� litui. 

Iš pelno (nuostoli�) ataskaitos taip pat galima apskai�iuoti: 
1) veiklos s�naudas vienam pardavimo pajam� litui; 
2) pardavimo s�naudas vienam pardavimo pajam� litui; 
3) bendr�sias ir administracines s�naudas vienam pardavimo pajam� 

litui; 
4) finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudas vienam pardavimo pa-

jam� litui. 
Apskai�iavus nurodytus s�naud� lygio rodiklius galima �vertinti �vai-

ri� �mon�s veiklos sri�i� efektyvum�. Svarbu šiuos rodiklius palyginti 
tarpusavyje – tai leidžia nustatyti rezervus s�naudoms mažinti tam tikrose 
veiklos srityse: gamybos, administravimo, pardavimo ir pan. 

Ne mažiau svarbi antroji veiklos efektyvumo rodikli� grup� – turto 
apyvartumo rodikliai. Jie skai�iuojami dviem b�dais: 

1) apyvartumas išreiškiamas dienomis, kurios parodo, kiek dien� vi-
dutiniškai trunka tam tikros turto r�šies viena ar kita apytakos stadija; 

2) apyvartumas, išreikštas kartais, apib�dina l�š� jud�jimo greit� per 
visas apytakos stadijas. 

Turto apyvartumo rodikliai skirstomi � dvi grupes: 
1) trumpalaikio turto; 
2) ilgalaikio turto. 
Trumpalaikio turto apyvartum� apibendrinantis rodiklis yra trumpa-

laikio turto apyvartumo koeficientas. Jis apskai�iuojamas taip: 
 

.
vert�vidutin�  turto iotrumpalaik

pajamospardavimo
(kartais) sapyvartuma turto iotrumpalaik �

 
Rodiklis atspindi trumpalaikio turto naudojimo efektyvum� uždir-

bant pajamas iš pardavimo, t. y. kiek pajam� tenka kiekvienam trumpa-
laikio turto litui. Be to, iš šio koeficiento galima sprsti apie trumpalaikio 
turto cirkuliacijos intensyvum�. 

Apskai�iuot� trumpalaikio turto apyvartumo koeficient� tikslinga pa-
lyginti su apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientu. Jis skai�iuojamas 
taip: 

 

.
vert�vidutin�  kapitalo oapyvartini

pajamospardavimoaskoeficient apyvartumo kapitalo oapyvartini �  
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Abu šie rodikliai interpretuojami panašiai. Vertinant ši� rodikli� 
skaitines reikšmes b�tina atsižvelgti � veiksnius, turin�ius jiems �takos: 

1) �mon�s veiklos pob�d� ir mast�; 
2) trumpalaikio turto �vertinimo b�d� (FIFO, LIFO, vidutin�s kainos 

ir kt.). 
Viso trumpalaikio turto apyvartumas dienomis skai�iuojamas taip: 
 

 

.

,

pajamospardavimo dienos vienos
vert�  turto iotrumpalaikvidutin� arba

kartais sapyvartuma turto iotrumpalaik
d.365 arba 

 pajamospardavimo
d.x 365 vert�   turto iotrumpalaikvidutin� dienomis sapyvartuma turto iotrumpalaik �

 

 
 
Iš trumpalikio turto element� labai svarbu apskai�iuoti atsarg� apy-

vartum�. Atsarg� apyvartumo rodiklis kartais skai�iuojamas ir dienomis. 
Atsarg� apyvartumas kartais skai�iuojamas taip: 

 
.

atsargos vidutin�s
savikaina pardavimokartais sapyvartuma atsarg� �  

 
Šis rodiklis rodo, kiek kart� per metus buvo atnaujintos atsargos, t. y. 

kiek buvo padaryta apyvart�. Kadangi atsargos balanse pateikiamos fak-
tine savikaina arba �sigijimo verte, tiksliau b�t� vietoj pardavimo pajam� 
sumos vartoti apskai�iavimams pardavimo savikainos dyd�. Pardavimo 
pajam� rodiklis dažniausiai pasirenkamas, kai n�ra informacijos apie par-
davimo savikain�. Atsarg� apyvartumas dienomis skai�iuojamas taip: 

 

.

,

savikainapardavimo dienos vienos
pabaigoje met� atsargosarba

kartais sapyvartuma atsdarg�
d.365 arba 

savikaina pardavimo
d.x 365   atsargos vidutin�sdienomis sapyvartuma atsarg� �
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Šie rodikliai rodo, per kiek dien� atnaujinamos atsargos norint par-
duoti numatyt� produkcijos kiek�, taip pat minimalias atsargas, kuri� rei-
kia gamybai vykdyti. 

Toliau tiriamas debetin�s skolos apyvartumas kartais ir dienomis. 
Debetin�s skolos (gautinos sumos) apyvartumas kartais apskai�iuo-

jamas taip: 
 

.
sumos) (gautinosskola debetin� vidutin� 

pajamos pardavimokartais sapyvartuma sumos) (gautinosskolosdebetin�s �

 
Rodiklis rodo, kiek kart� per metus �mon� surenka savo l�šas atsi-

skatym� procese, t. y. kiek padaro apyvart� per metus. Didesn� rodiklio 
reikšm� reiškia didesn� veiklos efektyvum�. 

Debetin�s skolos apyvartumas dienomis apskai�iuojamas taip: 
 

.
pajamos pardavimo

skola debetin� vidutin� dienomis sapyvartuma skolosdebetin�s �  

 
Š� rodikl� galima apskai�iuoti ir kitais b�dais. 
Debetin�s skolos apyvartumas dienomis informuoja apie �mon�s 

mok�jimo politik� vartotoj� atžvilgiu, apie s�km išieškant skol�. Rinkos 
ekonomikos šalyse neišieškotos skolos riba yra 90 dien�. Jeigu skola vir-
šija ši� rib�, kyla pavojus kaupti skol�. Prie ilgalaikio turto apyvartumo 
rodikli� priskiriamas viso turto apyvartumo rodiklis. Šis rodiklis apskai-
�iuojamas taip: 

 

.
vert� vidutin�  turto viso

pajamos pardavimo sapyvartuma turto viso �  

 
Rodiklis apib�dina, kaip veiksmingai �mon� panaudoja turim� turt� 

pardavim� procesui užtikrinti, tiksliau tariant, kiek kiekvienam turto litui 
tenka pardavimo pajam�. Manoma, kad geras turto apyvartumo rodiklis 
yra lygus 1,6 – 1,8. 

Panašiai apskai�iuojamas ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis,      
t. y.: 

 

.
vert� vidutin�  turto ilgalaikio

pajamos pardavimo sapyvartuma turto ilgalaikio �  
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Viso ir ilgalaikio turto apyvartumas dažniau skai�iuojamas kartais, 
re�iau dienomis. 

Nagrin�jant turto apyvartum� si�loma apskai�iuoti ir investuoto ka-
pitalo apyvartum�. Jis skai�iuojamas pagal formul: 

 
.

-  jimai)�sipareigo iilgalaikia  (turtas turtas sinvestuota
pajamos pardavimo sapyvartuma turto investuoto �  

 
Rodiklis atskleidžia, kiek kiekvienam �d�to kapitalo litui gauta paja-

m� iš pardavimo. 
 
 
 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 
1. Kas yra �mon�s veiklos efektyvumas? 
2. Kokie rodikliai apib�dina �mon�s veiklos efektyvum�? 
3. 	 kokias grupes skirstomi �mon�s veiklos efektyvum� apib�dinan-

tys rodikliai? 
4. Kokie rodikliai priskiriami s�naud� lygio rodikli� grupei? 
5. Koks pagrindinis analiz�s šaltinis naudojamas s�naud� lygio ro-

dikliams apskai�iuoti? 
6. Kaip apskai�iuojamas pardavimo savikainos vienam pardavimo 

litui rodiklis, k� jis rodo? 
7. Kaip apskai�iuojamas trumpalaikio turto apyvartumo kartais 

koeficientas, k� jis rodo? 
8. Kod�l apskai�iuojant atsarg� apyvartum� kartais tikslinga nau-

doti pardavimo savikainos, o ne pardavimo pajam� rodikl�? 
9. Kokiais b�dais galima apskai�iuoti atsarg� apyvartum� dieno-

mis? 
10. K� rodo debetin�s skolos apyvartumas kartais ir dienomis?�
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� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 
 
 
1  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuoti svarbiausius veiklos efektyvumo rodiklius turint 

šiuos duomenis: 
Ištrauka iš N �mon�s 2009–2010 m. balanso (Lt) 
 
Rodikliai 2009 2010 Rodikliai 2009 2010 

Ilgalaikis turtas 861 338 711 144 
Nuosavas kapi-
talas 188 422 213 130 

Trumpalaikis 
turtas 2 355 775 4104 800    

Atsargos 37 065 144 053 

Mok�tinos su-
mos ir �siparei-
gojimai 302 8691 4 602 814 

Per vienerius me-
tus gautinos sumos 1 546 482 3 262 860

Po vieneri� met� 
mok�tinos su-
mos ir ilgalaikiai 
�sipareigojimai 241 920 383 341 

Kitas trumpalaikis 
turtas 772 228 697 887 

Per vienerius 
metus mok�tinos 
sumos ir trumpa-
laikiai �siparei-
gojimai 2 786 771 4 219 473 

Turtas iš viso 3 217 113 4 815 944

Nuosavas kapi-
talas ir �siparei-
gojimai iš viso 3 217 113 4 815 944 

Ištrauka iš N �mon�s 2009–2010 m. pelno (nuostoli�) ataskaitos 
Pardavimo paja-
mos 16 445 926 21 931 570    
Pardavimo savi-
kaina 14 661 220 19 747 700    

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 1 784 706 2 183 870    
Veiklos s�naudos 1 699 731 2 013 330    
Tipin�s veiklos 
pelnas (nuosto-
liai) 84 975 1 705 40    
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S p r e n d i m a s  
 

Rodiklio pavadinimas Apskai�iavimo algoritmas 2009 m. 2010 m. 

Pardavimo savikainos lygis Pardavimo savikaina 
Pardavimo pajamos 

0,89 0,90 

Veiklos s�naudos vienam 
pardavimo litui 

Veiklos s�naudos 
Pardavimo pajamos 

0,10 0,09 

Debetin�s skolos  
apyvartumas dienomis 

Vid. debetin� slola x 365 d.  
Pardavimo pajamos 

* 40,02 

Atsarg� apyvartumas  
dienomis 

Vidutin� atsarg� vert� x 365 d. 
Pardavim� savikaina 

* 1,67 

Vienos dienos pardavimo 
pajamos 

Pardavim� pajamos 
365 d. 

45 057 60 086 

Trumpalaikio turto  
apyvartumas kartais 

Pardavimo pajamos 
Vidutin� trumpalaikio turto vert�

* 6,78 

Ilgalaikio turto apyvartumas 
kartais 

Pardavimo pajamos 
Vidutin� ilgalaikio turto vert� 

* 27,89 

Kreditin�s skolos  
apyvartumas dienomis 

Kreditin� skola x 365 
Pirkimas 

* 84,62 

 
 
Pirkim� suma 2010 m. buvo apskai�iuota taip: 
pardavimo savikaina – atsarg� likutis laikotarpio pradžioje + atsarg� 

likutis laikotarpio pabaigoje = 19 854 688 (19 747 700 – 37 065 + 
144 053).  

�mon�s veiklos efektyvum� teigiamai veik�: 
� veiklos s�naudos vienam pardavimo litui (nedidelis sumaž�jimas 

nuo 0,10 iki 0,09); 
� geras atsarg� apyvartumo rodiklio lygis 2010 m. 1,67; 
� padid�jusios vienos dienos pardavimo pajamos (nuo 45 057 iki 

60 086 Lt, t. y. 25 proc.); 
� geras skolos apyvartumas dienomis 2010 m. – 40,02 dien�. Ši 

skola yra normali, ta�iau viršija 2 m�nesius, vadinasi, atsiranda pavojus 
kaupti skol� �mon�je, tod�l �mon� gali pritr�kti gryn�j� pinig� veiklai 
vykdyti ir pl�toti. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai 
2010 m. buvo geri. 

�mon�s veiklos efektyvum� mažino šiek tiek pakils pardavim� sa-
vikainos lygis nuo 0,89 iki 0,90. 



FINANSIN��ANALIZ�� 121�

Taip pat reik�t� susir�pinti, kad kreditin�s skolos rodiklis 2010 
m. yra 84,62 ir dvigubai viršija debetin�s skolos rodikl� 40,02 dienos. 
Tod�l reikia išsiaiškinti, d�l koki� priežas�i� atsiranda tokios „žirkl�s“.  

 
 
2  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite s�naud� lygio rodiklius ir padarykite išvadas, tu-

r�dami šiuos duomenis (t�kst. Lt). 
Bendrasis pelnas – 145, grynasis pelnas – 84, bendrosios ir admi-

nistracin�s s�naudos – 40, pardavimo pajamos – 351. 
 
S p r e n d i m a s  
Norint apskai�iuoti s�naud� lygio rodiklius reikia pirmiausia apskai-

�iuoti pardavimo savikain�. Ji apskai�iuojama iš pardavimo pajam� at�-
mus bendr�j� peln�. M�s� pavyzdyje ji sudaro 206 t�kst. Lt (351 – 145). 

Dabar apskai�iuojami šie s�naud� lygio rodikliai: 
 

0,59;
351
206

pajamos pardavimo
savikaina pardavimo  litui pajam� pardavimo vienamsavikaina  pardavimo 1. ���  

 

0,11.
351
40  

pajamos pardavimo
s�naudos cin�sadministra ir bendrosios

 litui pajam� pardavimo vienam s�naudos cin�sadministra ir bendrosios 2.

��

�
 

 
Galima daryti išvad�, kad �mon�s s�naud� rodikliai yra geri. Parda-

vimo savikaina vienam pardavimo pajam� litui yra 59 centai, tai reiškia, 
kad iš vieno lito �mon� gauna už parduot� produkcij� 41 cent� pelno. 

Bendrosios ir administracin�s s�naudos taip pat n�ra didel�s, jos su-
daro 11 proc. pardavimo pajam� (manoma, kad šis rodiklis netur�t� b�ti 
didesnis negu 15 proc.). 

 
 
3  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite trumpalaikio turto apyvartum� dienomis trimis 

variantais tur�dami šiuos duomenis (t�kst. Lt): 
mašinos ir �renginiai – 16, kita �ranga, prietaisai, �rankiai ir �ren-

giniai – 15, žaliavos ir komplektavimo gaminiai – 33, pagaminta pro-
dukcija – 26, pirk�j� skolos – 31, trumpalaik�s investicijos – 17, pini-
gai ir j� ekvivalentai – 11, pardavimo pajamos – 321, veiklos s�nau-
dos – 74, �prastin�s veiklos pelnas – 49. 
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S p r e n d i m a s  
Pirmiausia reikia apskai�iuoti trumpalaikio turto sum�. J� sudaro 118 

t�kst. Lt (33 + 26 + 31 + 17 + 11). 
Norint apskai�iuoti trumpalaikio turto apyvartum� dienomis trim va-

riantais, reikia apskai�iuoti jo apyvartum� kartais: 
 

k.2,72
118
321

turtas istrumpalaik
pajamos pardavimo kartais sapyvartuma turto iotrumpalaik ���

 
Dabar apskai�iuojame trumpalaikio turto apyvartum� dienomis: 
 

d.134
2,72
365 variantas 1 ��  

d.134
321

365x118 variantas 2 ��  

d.134
0,879
118

365):(321
118 variantas 3 ���  
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7 tema 
 

PINIGØ SRAUTØ ANALIZË 
 
 
 
 
7.1. Pinig� srautai ir j� klasifikavimas 
 
7.2. Pinig� sraut� analiz�s metodika 
 

 
 

 
Temos tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 

 
� suprasti pinig� sraut� reikšm siekiant ger� �mon�s veiklos rezul-

tat� 
 
� apib�dinti pinig� srautus iš pagrindin�s, finansin�s ir investicin�s 

veikl� 
 
� žinoti, kaip sudaroma pinig� sraut� ataskaita tiesioginiu ir netie-

sioginiu b�du 
 
� mok�ti praktiškai apskai�iuoti santykinius pinig� sraut� rodiklius 

pagal pinig� sraut� ataskaitos ir kit� ataskait� rodiklius 
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7.1. Pinigø srautai ir jø klasifikavimas 
 
Pinig� srautai – tai pinig� ir pinig� ekvivalent� �plaukos ir išmokos 

per ataskaitin� laikotarp�. Pagrindinis pinig� sraut� analiz�s šaltinis yra 
pinig� sraut� ataskaita. Ši ataskaita gali b�ti sudaroma dviem b�dais: tie-
sioginiu ir netiesioginiu. 

Tiesioginiu arba netiesioginiu b�du gali b�ti pateikiami tik pagrindi-
n�s veiklos pinig� srautai. Investicin�s ir finansin�s veiklos pinig� srautai 
ataskaitoje pateikiami tik tiesioginiu b�du, t. y. j� pateikimas tiesioginiu 
ir netiesioginiu b�du nesiskiria. 

Sudarydami pinig� sraut� ataskaitas ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, �mo-
ni� buhalteriai susiduria su nemažais sunkumais. Manoma, kad tai iš vis� 
finansini� ataskait� pati sud�tingiausia ir daugiausia darbo reikalaujanti 
ataskaita. Sudarant pinig� sraut� ataskait� (nesvarbu, kuriuo b�du) b�tina 
siekti kuo tiksliau pateikti �mon�s ataskaitinio laikotarpio pinig� srautus. 
D�l to �moni� buhalteriams leidžiama � ataskait� �traukti papildomus arba 
išbraukti 5-ajame verslo apskaitos standarte „Pinig� sraut� ataskaita“ nu-
rodytus, bet �mon�s praktikoje nenaudojamus straipsnius. Kiekvieno jos 
straipsnio analiz� leidžia objektyviai �vertinti pinig� srautus iš pagrindi-
n�s, investicin�s, finansin�s ir ypatingosios veiklos. Ta�iau neužtenka 
bendrai �vertinti šios ataskaitos rodiklius. Siekiant išsamiai išnagrin�ti 
finansin �mon�s b�kl neužtenka išnagrin�ti vien pinig� sraut� ataskai-
tos duomenis, atspindin�ius tik momentin �mon�s finansin b�kl, – b�-
tina nagrin�ti ir pinig� jud�jim� per vis� nagrin�jam�j� laikotarp�. Tai 
labai svarbu, nes pinig� srautai grei�iau nei kiti rodikliai atskleidžia blog� 
finansin b�kl ar net galim� �mon�s bankrot�. Pažym�tina, kad �mon�s 
finansin�s b�kl�s vertinimas pinig� srautais labai reikalingas nagrin�jant 
planuojam� investicij� naudingum� ir atsiperkamum�, kritin investicijos 
rib� bei slypin�ius finansinius pavojus. 

Pinig� sraut� analiz tikslinga prad�ti nuo pinig� sraut� skirstymo. 
Pinig� srautai skirstomi pagal veiklos sritis � šias grupes: 

1. Pinig� srautai iš �mon�s pagrindin�s veiklos – tai pinig� srautai, 
susij su pagrindine (gamybine ir paslaug� teikimo) �mon�s veikla, išsky-
rus finansin ir investicin. 

2. Pinig� srautai iš �mon�s investicin�s veiklos – tai pinig� srautai, 
susij su ilgalaikio turto ir kit� ilgalaiki� investicij� �sigijimu ir perleidi-
mu. 

3. Pinig� srautai iš �mon�s finansin�s veiklos – tai pinig� srautai, 
susij su nuosavo kapitalo ir �mon�s �sipareigojim�, susijusi� su pasisko-
lintais pinigais, poky�iu. 
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4. Pinig� srautai iš �mon�s ypatingosios veiklos – tai pinig� srautai, 
kurie negali b�ti nurodyti �mon�s pagrindin�je, finansin�je ir investicin�je 
veikloje. 

Kiekvienas analitikas turi susipažinti su �mon�s pinig� �plaukomis ir 
išmokomis pagal kiekvien� pinig� sraut� grup. Pinig� sraut� �plaukos ir 
išmokos gali b�ti labai �vairios. Pateikiame J. Mackevi�iaus monografijo-
je „�moni� veiklos analiz�. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir verti-
nimas“ (2007, p. 235–237) nurodytus pagrindin�s, investicin�s ir finansi-
n�s veikl� pinig� �plauk� ir išmok� pavyzdžius (žr. 6 lentel). 
 

6 lentel�. Pagrindin�s, investicin�s ir finansin�s veikl� pinig� �plauk� ir išmok�  
pavyzdžiai 

 
Pagrindin�s veiklos pinig� srautai 

	plaukos Išmokos 
1. Pinig� �plaukos pardavus prekes ir 
suteikus paslaugas 

1. Išmokos žaliav�, preki� ir paslaug� 
tiek�jams 

2. Pinig� �plaukos, susijusios su komi-
siniais 

2. Išmokos �mon�s darbuotojams 

3. Pinig� �plaukos, gautos pirk�jams iš 
anksto sumok�jus už prekes 

3. Sumok�ti mokes�iai 

4. Pinig� �plaukos, gautos susigr�žinus 
prekybines skolas 

4. Išmokos trumpalaik�ms investicijoms 
pirkti 

5. Gautos draudimo išmokos 5. Sumok�tos draudimo �mokos 
6. Pinig� �plaukos pardavus perpar-
duoti skirt� ilgalaik� turt� 

6. Išmokos perkant perparduoti skirt� 
ilgalaik� turt� 

7. �plaukos pardavus perparduoti pirk-
tus kit� �moni� vertybinius popierius ir 
kitas trumpalaikes investicijas 

7. Išmokos perkant perparduoti skirtus 
kit� �moni� vertybinius popierius 

8. Iš kit� �moni� gauti dividendai (jei 
šios �plaukos pagal apskaitos politik� 
priskiriamos prie pagrindin�s veiklos) 

8. Sumok�ti dividendai (jei šios išmokos 
pagal apskaitos politik� priskiriamos prie 
pagrindin�s veiklos) 

9. Gautos pal�kanos (jei šios �plaukos 
pagal apskaitos politik� priskiriamos 
prie pagrindin�s veiklos) 

9. Sumok�tos pal�kanos (jei šios išmo-
kos pagal apskaitos politik� priskiriamos 
prie pagrindin�s veiklos) 

Investicin�s veiklos pinig� srautai 
	plaukos Išmokos 

1. Pinig� �plaukos perleidžiant ilgalai-
k� turt� (išskyrus �sigyt� perparduoti) 

1. Pinig� išmokos �sigyjant ilgalaik� turt� 
(išskyrus skirt� perparduoti)  

2. Pinig� �plaukos susigr�žinus pasko-
las iš tre�i�j� asmen� 

2. Pinig� išmokos statant, rekonstruojant 
ar remontuojant ilgalaik� material�j� 
turt�, kuriuo �mon� disponuoja ir kurio 
vert� yra didinama 
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3. Pinig� �plaukos perleidžiant ne per-
parduoti �sigytus kit� �moni� vertybi-
nius popierius 

3. Pinig� išmokos skolinant pinigus 
tretiesiems asmenims 

4. Iš kit� �moni� gauti dividendai (jei 
šios �plaukos pagal apskaitos politik� 
priskiriamos prie investicin�s veiklos) 

4. Pinig� išmokos �sigyjant vertybinius 
popierius 

5. Gautos pal�kanos už suteiktas pa-
skolas (jei šios �plaukos pagal apskai-
tos politik� priskiriamos prie investici-
n�s veiklos) 
6. Gautos pal�kanos už finans� �stai-
gose laikomus pinigus (jei �plaukos 
pagal apskaitos politik� priskiriamos 
prie investicin�s veiklos) 

 

Finansin�s veiklos pinig� srautai 
1. Pinig� �plaukos išleidžiant vis� 
r�ši� akcijas 

1. Pinig� išmokos už superkamas savas 
akcijas 

2. Pinig� �plaukos išleidžiant obligaci-
jas, vekselius ir kitus vertybinius po-
pierius 

2. Sumok�ti dividendai ( jei šios išmo-
kos pagal apskaitos politik� priskiriamos 
prie finansin�s veiklos) 

3. Pinig� �plaukos skolinantis (neatsi-
žvelgiant � gr�žinimo termin�) iš tre-
�i�j� asmen� (tarp j� ir kredito �staig�) 

3. Pinig� išmokos, sumokamos išperkant 
anks�iau �mon�s išleistas obligacijas, 
vekselius ir kitus vertybinius popierius  
4. Paskol� gr�žinimas 
5. Sumok�tos pal�kanos už paskol� (jei 
šios išmokos pagal apskaitos politik� 
priskiriamos prie finansin�s veiklos) 

 

6. Pinig� išmokos už lizing� (finansin 
nuom�) 

 
Pinig� sraut� klasifikacija ypa� svarbi kontroliuojant pinig� �plaukas 

ir išmokas bei apskao�iuojant �vairius santykinius rodiklius. 
 
 
7.2. Pinigø srautø analizës metodika 
 
Nuosekliai tiriant pinig� srautus iš vis� �mon�s veikl� (pagrindin�s, 

investicin�s, finansin�s) galima nustatyti visiškai nenaudingas pinig� iš-
mokas ir imtis priemoni�, kad pinigai b�t� panaudoti kuo tikslingiau ir 
veiksmingiau. Pinig� sraut� analiz� pagal veiklos sritis leidžia nustatyti 
ne tik pinig� sraut� iš pagrindin�s, investicin�s ir finansin�s veiklos atve-
jus, bet ir ši� sraut� kait� per tam tikr� laikotarp�. Taip pat labai svarbu 
išaiškinti tam tikr� pinig� sraut� reguliarum�. 
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Nagrin�jant pinig� srautus iš �mon�s pagrindin�s veiklos reikia nu-
statyti, ar �mon� pakankamai gauna pinig� savo skoloms gr�žinti ir palai-
kyti normaliai veiklai, taip pat ar užtenka pinig� dividendams išmok�ti ir 
naujoms investicijoms daryti. Tikslinga nustatyti, kiek �mon� gavo pinig� 
�plauk� už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, už vertybinius popie-
rius, suteiktas paskolas, kas tam dar� didžiausi� �tak� ir pan.  

Tiriant pinig� srautus iš investicin�s veiklos labai svarbu nustatyti, 
kiek �mon� išleido pinig� ištekliams, kurie ateityje tur�t� uždirbti pajam�. 
Ypa� daug d�mesio reikia skirti �plaukoms, gautoms pardavus ilgalaik� 
turt�, joms ir išmokoms už ilgalaik� turt� palyginti.  

Ngrin�jant pinig� srautus iš finansin�s veiklos pirmiausia reikia at-
kreipti d�mes� � pinig� srautus, susijusius su �mon�s savininkais, b�tent, 
kiek buvo išleista akcij�, kiek buvo išmok�ta dividend�, ar buvo panau-
doti savinink� �mokos nuostoliams padengti ir kt. Ypa� svarbu atkreipti 
d�mes� � finansines skolas, j� padid�jimo ar sumaž�jimo atvejus. 

Pinig� sraut� pagal veiklos sritis analiz� detalizuojama atliekant ho-
rizontali�j� ir vertikali�j� ši� sraut� analiz. 

Horizontalioji analiz� leidžia �vertinti pinig� srautus iš atitinkamos 
veiklos ir j� poky�ius per pra�jusius ataskaitinius laikotarpius, lyginti 
juos tarpusavyje, nurodo, kokios veiklos r�šys sukuria didžiausius pinig� 
srautus. Ši informacija gali b�ti pritaikoma pinig� sraut� prognoz�ms.  

Vertikalioji analiz� leidžia nustatyti bendro pinig� srauto atskir� 
veiklos r�ši� kuriamo pinig� srauto dalies pokyt� ir tuo remiantis progno-
zuoti atitinkamus poky�ius ateityje. Pagrindin pinig� srauto dal� �mon� 
tur�t� gauti iš pagrindin�s savo veiklos, kitu atveju reik�t� aiškintis prie-
žastis, kod�l taip n�ra. 

Be to, svarbu išskirti teigiamus ir neigiamus pinig� srautus. Nuolati-
niai neigiami �mon�s pinig� srautai rodo, kad �mon� grei�iausiai gali b�ti 
finansuojama iš šalies (naudojantis kreditais), kad ji nesugeba pakanka-
mai sukaupti gryn�j� pinig� �plauk� iš gamybos ir paslaug�, vertybini� 
popieri�, pardavimo ir kit� �kini� operacij�. Jeigu �mon�s pinig� srautai 
iš pagrindin�s veiklos dažnai b�na neigiami, reikia atkreipti d�mes� � di-
d�jan�ias debetines skolas ir atsargas. Ta�iau pinig� sraut� ataskaitos su-
darytos tiesiogiai, horizontalioji analiz� toki� duomen� suteikti negali. 
Norint gauti tokius duomenis reikia atlikti pinig� sraut� ataskaitos, suda-
rytos netiesioginiu b�du, horizontali�j� analiz. 

Nagrin�jant netiesiogiai sudaryt� pinig� sraut� ataskait� galima nu-
statyti konkre�i� straipsni� �tak� pinig� �plaukoms iš pagrindin�s veiklos. 
Pirmiausia reikia palyginti ataskaitini� met� pinig� srautus su pra�jusi� 
met� pinig� srautais ir nustatyti, kurie pinig� srautai didino �mon�s pinig� 
�plaukas iš pagrindin�s veiklos ir kurie jas mažino. 
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Ta�iau horizontaliosios ir vertikaliosios pinig� sraut� analiz�s tei-
kiamos informacijos neužtenka norint išsamiai �vertinti finansin �mon�s 
b�kl, veiklos rezultatus ir pinig� srautus. Reikia atlikti ir pinig� sraut� 
santykin analiz. B�tina pažym�ti, kad pinig� sraut� santykinei analizei 
iki šiol �moni� finans� analitikai, buhalteriai ir vidaus auditoriai skiria 
mažai d�mesio. Pinig� sraut� santykin�s analiz�s atlikimo problemos ne 
iki galo išnagrin�tos, mokslin�je literat�roje pateikiami skirtingi rodikli� 
pavadinimai ir j� apskai�iavimo formul�s, taikymo sritys ir pan. 

Nuo pinig� sraut� dydžio, aktyvumo ir reguliarumo labiausiai pri-
klauso �moni� pelningumas ir mokumas. Tod�l tikslinga pirmiausia skai-
�iuoti santykinius pinig� sraut� rodiklius, susijusius su pelningumu ir 
mokumu. 

Pagrindiniai pinig� sraut� rodikliai, susij su �mon�s pelningumu, 
pateikiami 8 lentel�je. 
 

8 lentel�. Santykiniai pinig� sraut� rodikliai 
 

Rodikliai Rodiklio 
apskai�iavimas 

Rodiklio 
reikšm� 

Grynojo pinig� 
srauto gr�ža iš pa-
rdavimo 

pajamosPardavimo
srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis Rodo, kiek vienam parda-

vimo litui tenka grynojo 
pinig� srauto iš pagrindin�s 
veiklos 

Grynojo pinig� 
srauto gr�ža iš turto 

Turtas
srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis

Rodo, kiek vienam turto 
litui tenka grynojo pinig� 
srauto iš pagrindin�s veik-
los, t. y. turto panaudojimo 
efektyvum�  

Grynojo pinig� 
srauto gr�ža iš nuo-
savo kapitalo 

kapitalas Nuosavas
srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis  

Rodo, kiek vienam kapitalo 
litui tenka grynojo pinig� 
srauto iš pagrindin�s veik-
los, investicij� efektyvum� 
bei tikr�j� nuosavyb�s 
gr�ž�, kuri labiausiai ir 
domina investuotojus 

Grynojo pinig� 
srauto poky�io 
koeficientas 

pelnas Grynasis
srautaspinig�Grynasis  

Rodo, kiek vienas grynojo 
pelno (apskai�iuoto duo-
men� kaupimo principu) 
litas yra padengtas pini-
gais; kuo rodiklis aukštes-
nis, tuo geresn� finansin� 
�mon�s b�kl� 

Grynojo pinig� 
srauto ir pelno san-
tykis pelnas Grynasis

srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis Ankstesnio rodiklio atmai-
na, tik vietoj grynojo pini-
g� srauto imamas grynasis 
pinig� srautas iš pagrindi-
n�s veiklos 



FINANSIN��ANALIZ�� 129�

Nagrin�jami pelningumo rodikliai, apskai�iuoti remiantis grynuoju 
pinig� srautu, lyginimami su pelningumo rodikliais, apskai�iuotais re-
miantis grynojo pelno dydžiu. Šis palyginimas atskleidžia grynojo pelno 
objektyvumo lyg�, t. y. kokia dalimi grynasis pelnas yra padengtas pini-
gais. Tai geriausiai atspindi šie du rodikliai: grynojo pinig� srauto ir pel-
no santykio bei grynojo pinig� srauto poky�io rodikliai. Jeigu, tarkime, 
vieno iš ši� rodikli� reikšm� lygi 0,7, vadinasi, vienas grynojo pelno litas 
padengiamas 70 ct grynuoju pinig� srautu. Kuo šis rodiklis aukštesnis, 
tuo objektyvesnis yra grynojo pelno dydis. Grynojo pinig� srauto gr�žos 
rodikliai (turto, kapitalo, pardavimo) taip pat labai naudingi kaip alterna-
tyva tokiems pat rodikliams, ta�iau apskai�iuotiems remiantis grynuoju 
pelnu. 

Pagrindiniai pinig� sraut� santykiniai rodikliai, susij su �mon�s mo-
kumu, pateikiami 7 lentel�je. 

 
 

9 lentel�. Santykiniai pinig� sraut� rodikliai, susij su �mon�s mokumu 
 

Rodikliai Rodiklio apskai�iavimas 
Rodiklio  
reikšm� 

1. Trumpalaiki� �sipa-
reigojim� apmok�jimo 
pinigais koeficientas 

jimai�sipareigo iaiTrumpalaik
srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis  Rodo, kokia dalis trum-

palaiki� �sipareigojim� 
gali b�ti padengta pini-
gais. Kuo rodiklis aukš-
tesnis, tuo �mon�s finan-
sin� b�kl� geresn� 

2. Ilgalaiki� �siparei-
gojim� apmok�jimo 
pinigais koeficientas 

jimai�sipareigo iIlgalaikia
srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis  Rodo, per kiek ataskai-

tini� laikotarpi�, esant 
pastoviam grynojo 
pinig� srauto iš pagrin-
din�s veiklos dydžiui, 
�mon� gal�t� padengti 
savo ilgalaikius �sipa-
reigojimus. Kuo rodiklis 
aukštesnis, tuo �mon�s 
finansin� b�kl� geresn� 

3. Vis� �sipareigojim� 
apmok�jimo pinigais 
koeficientas 

Grynasis pagrindin�s veiklos pinig� 
srautas / visi �sipareigojimai 

Rodo, koki� dal� vis� 
�sipareigojim� �mon� 
gali padengti pinigais. 
Kuo rodiklis aukštesnis, 
tuo �mon�s finansin� 
b�kl� geresn� 

4. Ilgalaikio turto 
did�jimo koeficientas srautaspinig�veiklosspagrindin�Grynasis

pokytis  turtoIlgalaikio  Rodo, kokia ilgalaikio 
turto padid�jimo dalis 
gali b�ti finansuojama iš 
vidini� šaltini� 
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Ypa� tikslinga skai�iuoti ir vertinti trumpalaiki� �sipareigojim� ap-
mok�jimo pinigais koeficient�. Kuo didesn� grynojo pinig� srauto iš pa-
grindin�s veiklos dalis tenka vienam trumpalaiki� �sipareigojim� litui, tuo 
�mon� tur�s mažiau trumpalaikio mokumo problem�. Manoma, kad gerai 
dirban�iose �mon�se šis rodiklis tur�t� b�ti ne mažesnis kaip 0,5. Mažes-
n� jo reikšm� rodo kritišk� �mon�s b�kl ir per maž� pinig� sum�, gaut� 
iš �kini� gamybini� operacij�, poreik� sutelkti pinigus iš investicin�s ar 
kitos veiklos. D�l šio rodiklio parametro autoriai daug diskutuoja. Kai 
kuri� tyrim� duomenimis, jis tur�t� b�ti didesnis kaip 1. Ne mažiau svar-
bus ir antrasis rodiklis – ilgalaiki� �sipareigojim� apmok�jimo pinigais 
koeficientas. Did�janti šio rodiklio reikšm� atspindi ilgalaik� �mon�s mo-
kum�, o maž�janti – gali pranašauti b�simus ilgalaikio mokumo sunku-
mus. Ta�iau laikinas šio rodiklio sumaž�jimas n�ra labai pavojingas, nes 
pinigai ilgalaikiams �sipareigojimams apmok�ti gali b�ti panaudoti iš pi-
nig� sraut�, sukurt� investicin�je ir finansin�je veikloje. 

Norint palengvinti palyginam�j� �moni� analiz, autori� nuomone, 
reik�t� ne tik nustatyti pinig� sraut� santykinius rodiklius, bet ir orienta-
cines j� reikšmes, kurios palengvint� �moni� finansin�s veiklos �vertini-
m�. Šios orientacin�s reikšm�s tur�t� b�ti nustatomos atsižvelgiant � eko-
nomin Lietuvos pad�t� ir �mones, sugeban�ias tokiomis s�lygomis pa-
siekti ger� veiklos rezultat�. Pinig� sraut� analize, padedan�ia nustatyti 
pinig� �mok� ir išmok� reguliarum�, domisi ir išor�s, ir vidaus vartotojai. 
Ta�iau vidaus vartotojams svarbiau žinoti, ar �mon� gali patraukti inves-
tuotoj� d�mes�. Be to, nagrin�jant pinig� srautus iš pagrindin�s veiklos 
vidaus vartotoj� poži�riu, reikia nustatyti, ar �mon� gavo pakankamai 
pinig� skoloms gr�žinti, normaliai veiklai vykdyti, dividendams mok�ti ir 
naujoms investicijoms �gyvendinti nenaudodama išor�s finansavimo šal-
tini�. 

Reikia pamin�ti ir kitus �mon�s pinig� srautus, apib�dinan�ius san-
tykinius rodiklius. Tai rodikliai, apib�dinantys pinig� apyvartos cikl� –
ciklo trukm ir pinig� apyvartum�: 

 
.

laikotarp�perapyvartapinig�
slaikotarpixlaikotarp�perliku�iaipinig�vidutiniaitrukm�cikloapyvartospinig� �

 
 
Vidutiniams pinig� liku�iams apskai�iuoti naudojami valdymo ap-

skaitos duomenys (imami pinig� liku�iai laikotarpio pradžioje ir pabaigo-
je, nors rekomenduojama sumuoti laikotarp� sudaran�i� m�nesi� liku�ius 
ir dalyti iš m�nesi� skai�iaus). Dažniausiai pasirenkama laikotarpio truk-
m� – metai (360 dien�) arba m�nuo (30 dien�). Laikotarpio apyvarta – tai 
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kreditin� apyvarta s�skaitose „Pinigai ir pinig� ekvivalentai“. Pinig� apy-
vartos ciklo trukm�s rodiklis rodo, po kiek dien� nuo j� gavimo pinigai 
panaudojami. Jei šis laikotarpis labai trumpas, �mon� gali pritr�kti l�š�, 
jei per ilgas – prarandamos l�šos, kurios b�t� gautos investavus pinig� 
pertekli�: 

 

.
(dienos)trukm�cikloapyvartospinig�

skai�iusdien�olaikotarpitikrotamsapyvartumapinig�  

 
Kuo didesnis pinig� apyvartumas, tuo mažiau pinig� reikia laikyti 

�šaldžius �mon�je. Pinig� apyvartumui �takos turi pinig� ciklo trukm� – 
kuo trumpesnis pinig� ciklas, tuo didesnis pinig� apyvartumas. 

Pinig� apyvartos ciklo trukm�s ir pinig� apyvartumo rodikliai nusa-
ko, kokiu „grei�iu“ �mon�je juda pinigai. Šie rodikliai parodo t� pat� tik 
skirtingais matais: dienomis arba kartais per metus. �moni� vadovai turi 
r�pintis, kad pinig� apyvartos ciklas netapt� per ilgas. 

Pastaraisiais metais did�jant �moni� konkurencinei kovai vis daugiau 
d�mesio skiriama b�simiems pinig� srautams prognozuoti. Pinig� sraut� 
prognozin� analiz� atliekama pateikus prognozinius balanso, pelno (nuo-
stoli�) ataskaitos duomenis ir kitus planinius rodiklius. Prognozuojant 
b�simus pinig� srautus kartu priimami sprendimai, k� reik�s daryti, jei 
pinig� srautai sumaž�s. Tik teigiami pinig� srautai gali garantuoti prestiž� 
ir vert, ilgalaik� dividend� išmok�jim�, paskol� gr�žinim� laiku ir �mo-
n�s veiklos efektyvumo did�jim�. 

 
 
 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 

1. Kas yra pinig� srautai? 
2. Kokiais b�dais sudaroma pinig� sraut� ataskaita? Kuo jie skiriasi? 
3. Kaip klasifikuojami pinig� srautai? 
4. Kokios yra svarbiausios pagrindin�s veiklos pinig� �plaukos ir iš-

mokos? 
5. Kokios yra svarbiausios investicin�s veiklos pinig� �plaukos ir išmo-

kos? 
6. Kokios yra svarbiausios finansin�s veiklos pinig� �plaukos ir išmo-

kos? 
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7. Kokie faktai nustatomi atliekant pinig� sraut� analiz� pagal veiklos 
sritis? 

8. K� rodo neigiami pinig� srautai? 
9. K� nustato horizontalioji pinig� sraut� analiz�? 

10. K� nustato vertikalioji pinig� sraut� analiz�? 
11. Koks yra pinig� sraut� ir �mon�s mokumo ryšys? 
12. Kokie svarbiausi pinig� sraut� santykiniai rodikliai, apib�dinantys 

�mon�s mokum�? 
13. 13.Kokie svarbiausi pinig� sraut� santykiniai rodikliai, apib�dinan-

tys �mon�s pelningum�? 
14. K� rodo grynojo pinig� srauto gr�žos iš kapitalo koeficientas? 
15. Kokie informacijos šaltiniai turi b�ti naudojami atliekant pinig� 

sraut� prognozin� analiz�? 
 

 
 
� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 

 
 

1  u ž d a v i n y s  
Reikia pažym�ti �plaukas ir išmokas, susijusias su pateikt� ope-

racij� turiniu ir sugrupuoti jas pagal veiklos sritis. Teigiamus pinig� 
srautus pažymeti „+ “ ženklu, o neigiamus „– “ ženklu. 

 
S p r e n d i m a s  
 

Nr. Operacijos 
Pagrindin�s 

veiklos pinig� 
srautai 

Investicin�s 
veiklos pinig� 

srautai 

Finansin�s 
veiklos pini-
g� srautai 

 Perparduoti skirt� kit� 
�moni� vertybini� 
popieri� pirkimas 

–   

 Pinig� �plaukos pe-
rleidus ilgalaik� turt� 

 +  

 Preki� ir suteikt� pa-
slaug� pardavimas 

+   

 Susigr�žintos paskolos 
iš tre�i�j� asmen� 

 +  

 Sumok�tos draudimo 
�mokos 

–   
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Nr. Operacijos 
Pagrindin�s 

veiklos pinig� 
srautai 

Investicin�s 
veiklos pinig� 

srautai 

Finansin�s 
veiklos pini-
g� srautai 

 Paskolos (neatsižvel-
giant � gr�žinimo ter-
min�) iš tre�i�j� as-
men�, tarp j� ir iš 
kredito �staig� 

  + 

 Vertybini� popieri� 
�sigijimas 

 –  

 Gautos draudimo iš-
mokos. Avansiniai 
pirk�j� mok�jimai 

+   

 Ilgalaikio turto, skirto 
perparduoti, pirkimas 

–   

 Kit� �moni� vertybi-
ni� popieri�, �sigyt� 
neperparduoti, perlei-
dimas 

 +  

 Pirk�j� skol� sumaž�-
jimas 

+   

 Atsiskaitymai su tie-
k�jais 

–   

 Sav� akcij� supirki-
mas 

  – 

 Išmokos �mon�s dar-
buotojams  

–   

 Perparduoti pirkt� kit� 
�moni� vertybini� 
popieri� ir kit� trum-
palaiki� investicij� 
pardavimas 

+   

 Paskolos tretiesiems 
asmenims 

 –  

 Obligacij�, vekseli� ir 
kitus vertybini� popie-
ri� išleidimas 

  + 

 Trumpalaiki� investi-
cij� pirkimas 

–   

  Komisini� pajamos +   
 Vis� r�ši� akcij� iš-

leidimas 
  + 

 Žaliav�, preki� ir 
paslaug� pirkimas 

–   
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2  u ž d a v i n y s  
Apskai�iuokite svarbiausius pinig� sraut� rodiklius tur�dami 

šiuos duomenys (t�kst. Lt): 
trumpalaikiai ataskaitini� met� �sipareigojimai – 240, pra�jusi� 

met� trumpalaikiai �sipareigojimai – 260, ilgalaikiai �sipareigojimai – 
180, grynieji pinig� srautai iš pagrindin�s veiklos – 63, nuosavas ka-
pitalas – 510, visas turtas – 480. 

 
S p r e n d i m a s   

.0,13
480
63

turtas visas
veiklos spagrindin� iš srautau pinig� grynieji askoeficient veiklos spagrindin� iš srauto Pinig� ���  

 
Šis koeficientas rodo, kad vienas turto litas uždirba 13 cent� gryn�j� 

�plauk� iš pagrindin�s veiklos. 
 

0,12.
510
63

 kapitalas nuosavas askoeficient kapitalo nuosavo
veiklos spagrindin� iš pinigai grynieji iš gr�žos Pinig� ���  

 
Šis koeficientas reiškia, kad vienas nuosavo kapitalo litas uždirba 12 

cent� grynojo pinig� srauto iš �mon�s pagrindin�s veiklos. 
Norint apskai�iuoti grynojo pinig� srauto iš pagrindin�s veiklos san-

tyk� su visais �sipareigojimais koeficient�, pirmiausia reikia apskai�iuoti 
vidutinius metinius trumpalaikius �sipareigojimus. 

Vidutiniai metiniai trumpalaikiai �sipareigojimai = (ataskaitini� met� 
trumpalaikiai �sipareigojimai + pra�jusi� met� trumpalaikiai �sipareigoji-
mai) : 2 = 250 ((240 + 260) : 2). 

Toliau apskai�iuojamas grynojo pinig� srauto iš pagrindin�s veiklos 
santykis su visais �sipareigojimais. 

 

0,15.
180 250 

63
 jimai�sipareigo iilgalaikia  jimai�sipareigo iaitrumpalaik vidutiniai

veiklos spagrindin� iš pinigai grynieji
 jimais�sipareigo visais su santykis veiklos spagrindin� iš srauto pinig� Grynojo

�
�

�
�

�

 
Vienet� padalijus iš šio santykio galima prognozuoti, per kiek met� 

�mon� padengs visus savo �sipareigojimus, nekintant esamoms verslo s�-
lygoms.  

M�s� �mon�je tai �vyks po 6,7 met� (1 : 0,15 = 6,667). 
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8 tema 

 

KAPITALO RINKOS RODIKLIAI IR JØ  
ANALIZË 

 
 

 
8.1. 	mon�s finansavimo sistemos ir j� pasirinkimas 
 
8.2. Kapitalo rink� apib�dinantys rodikliai, j� skai�iavimas 

ir vertinimas 
 

 
 
 

Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 
� išmanyti �mon�s finansavimo sistem� 
 
� apib�dinti kapitalo rink� 
 
� žinoti finansini� rink� r�šis 
 
� mok�ti apskai�iuoti svarbiausius santykinius rodiklius, apib�di-

nan�ius kapitalo rink� 
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8.1. Ámonës finansavimo sistemos ir jø  
pasirinkimas 
 
Kiekviena �mon� stengiasi didinti savo kapital�. Ta�iau tam reikia 

finansini� ištekli�, kuriais apsir�pinti n�ra paprasta. Kita vertus, kai kuri� 
�moni� ir kit� rinkos dalyvi� gaunamos pajamos yra didesn�s nei išlaidos. 
Tod�l atsiranda laisv� finansini� ištekli�, kuriuos jie nor�t� naudingai 
investuoti. Taip ir susidaro kapitalo rinka, kuri� ekonomin�je literat�roje 
autoriai apib�dina labai �vairiai.  

Kapitalo rink� galima apib�dinti kaip prekyb� santykinai ilgesnio 
laikotarpio finansiniais ištekliais, t. y. obligacijomis ir akcijomis. Ji daž-
niausiai skirstoma � pirmin ir antrin kapitalo rink�. Pirmin� rinka – tai 
naujai išleist� vertybini� popieri� pirkimas ir pardavimas pirm� kart�. 
Antrin kapitalo rink� sudaro prekyba jau esamais vertybiniais popieriais. 
�kin�s operacijos šioje rinkoje nesukuria papildom� fond� kapitalo in-
vesticijoms finansuoti.  

Kapitalo rinkai kiekvienoje šalyje atstovauja ne viena institucija. Tai 
institucijos, sujungian�ios ilgalaikio kapitalo pasi�l� ir paklaus�, t. y. ver-
tybini� popieri� birža, bankai ir draudimo kompanijos. 

Kiekviena �mon� kaip rinkos dalyv� r�pinasi savo finansavimo šalti-
niais siekdama padidinti kapital�, papildomai išleisdama vertybini� po-
pieri�, ypa� tada, kai �monei tr�ksta finansini� ištekli�. 

Taigi apie �mon�s turimus verslo finansavimo šaltinius galime suži-
noti iš balanso. Žinoma, �mon�s turtas yra finansuojamas iš ilgalaiki� ir 
trumpalaiki� finansavimo šaltini�, ta�iau turi b�ti laikomasi tam tikros 
tvarkos. Ilgalaikis turtas gali b�ti finansuojamas iš ilgalaiki� arba trumpa-
laiki� finansavimo šaltini�, pavyzdžiui, nuosavo kapitalo, ilgalaiki� sko-
l�, trumpalaiki� skol�. Vadinasi, galima nustatyti, kok� kapital� naudoja 
�mon� – nuosav� ar skolint�, ar esamo kapitalo strukt�ra rizikinga inves-
tuotojams, ar ji palanki kapital� naudoti veiksmingai. Be abejo, kapitalo 
strukt�ra n�ra labai rizikinga investuotojams, jei �mon�s veikla daugiausia 
paremta nuosavu kapitalu.  

Žinoma, �mon� trumpalaikio turto gali �sigyti už nuosav� kapital�. 
Bet gali susiklostyti ir tokia pad�tis, kai �monei gali neužtekti nuosavo 
kapitalo veiklai organizuoti. Tada �mon� pritraukia skolintus finansavimo 
šaltinius, pavyzdžiui, ilgalaikius arba trumpalaikius �sipareigojimus. Toks 
pasirinkimas iš dalies priklauso nuo �mon�s veiklos pob�džio ir formos.  

Tam tikru atveju geriau skolintis, nei tur�ti savo kapitalo (akcij�), ta-
�iau turint akcij� galima išleisti papildom� akcij� emisij� ir taip pritraukti 
papildom� l�š� iš rinkos. Svarbiausia prisiminti, kad visas skolintas kapi-
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talas, netgi iš ilgalaiki� �sipareigojim�, turi b�ti padengtas per tam tikr� 
laikotarp�. Siekiant nustatyti tokio padengimo vert, b�tina planuoti b�-
simuosius pinig� srautus bei �vertinti �mon�s galimybes paimti papildom� 
paskol�, jeigu jos finansavimo poreikiai išliks netgi to paties lygio arba 
padid�s. 

Rinkos ekonomika suteikia �monei galimyb naudotis �vairiais finan-
savimo šaltiniais, nes yra daug finansini� rink�, kuriose vyksta prekyba 
�vairiais finansiniais ištekliais, ir t� prekyb� vykdo �vairios institucijos. Be 
to, �vairios rinkos aptarnauja �vairius klientus bei prekiauja daugelyje ša-
lies viet�. Gali b�ti išskiriamos net šešios finansini� rink� r�šys: 

1. Fizinio turto rinka, kuri� dar galima vadinti materialiojo turto rin-
ka. Ši rinka susijusi su materialiojo turto prekyba. O finansinio turto rinka 
– tai prekyba akcijomis, obligacijomis, vekseliais ir kitais nuosavyb�s 
elementais. 

2. B�sim�j� sandori� rinka – tai s�lyg� d�l turto pardavimo ar pir-
kimo nustatytu, sutartu metu rinka. 

3. Pinig� rinkos – tai prekyba paskolintais vertybiniais popieriais, 
kuri� mok�jimo terminas – vieneri metai. Kapitalo rinkos – tai prekyba 
ilgalaikiais paskolintais vertybiniais popieriais ir akcijomis.  

4. Hipotekin�s rinkos, susijusios su gyvenamojo, komercinio, pra-
mon�s, žem�s �kio nekilnojamojo turto paskolomis. 

5. Pasaulio, nacionalin�s, region� ir vietos rinkos. 
6. Pirmin�s ir antrin�s rinkos. 
Be abejo, galimos ir kitos klasifikacijos, ta�iau šios klasifikacijos 

tikslas – parodyti, kad finansin�s rinkos yra �vairios ir nuo kapitalo rink� 
skiriasi savo objektu, priemon�mis ir institucijomis. 

O mikroekonominiu lygiu galime išskirti penki� dali� �mon�s finan-
savimo sistem�:  

1. �mon�s finansavimas iš sav� ištekli�;  
2. tiesioginis finansavimas per kapitalo rinkos mechanizm�;  
3. �mon�s kreditavimas per bank� sistem� (kreditavimas);  
4. biudžetinis finansavimas;  
5. �kio subjekt� tarpusavio finansavimas. 
Ši� finansavimo sistem� esm� tokia. 
1. 	mon�s finansavimas iš sav� ištekli�. �mon� finansinius išteklius 

sukuria pati gaudama peln�. �monei veikti reikia papildom� l�š� ir finan-
sini� ištekli�.  

Siekdama pagerinti finansavimo b�kl, �mon� gali neišmok�ti divi-
dend� ir panaudoti juos reinvesticiniams tikslams. Sukurto pelno �monei 
finansuoti gali neužtekti. Jo nauda gali b�ti trumpalaik�, o ne ilgalaik�. 
Pažym�tina, jog dividend� politika gali veikti ir akcinio kapitalo išlaidas. 
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Taip atsitinka d�l akcinink� siekio gauti pajamas dabar, o ne ateityje. B�-
simos pajamos iš padid�jusio kapitalo taip pat gali b�ti rizikingesn�s už 
dabar gautus dividendus.  

Tiesioginis finansavimas per kapitalo rinkos mechanizm�. Rinkos s�-
lygomis joje visuomet yra laisv� finansini� ištekli�, kuriuos už atitinkam� 
atlyg� ištekli� savininkai gali suteikti rinkos dalyviams.  

3. 	mon�s kreditavimas per bank� sistem�. Bankai suteikia dideles 
galimybes visiems rinkos dalyviams papildyti finansinius išteklius. Ban-
kinio kreditavimo pranašumai tokie: 

1) leidžia nuolat didinti finansinius išteklius ir peln�; 
2) galima tur�ti finansini� ištekli� �vairiais laikotarpiais. 
4. Biudžetinis finansavimas. Jis, galimas dalykas, nemokamas, nes 

finansin�s biudžeto l�šos skiriamos negr�žintinai. Rinkos s�lygomis ga-
limybi� finansuotis iš biudžeto maž�ja. Veikian�ios valstybin�s �mon�s 
yra finansuojamos iš biudžeto (dažniausiai kompensuojant s�naudas) ir 
tuo pat metu vykdo mišri� �kin veikl�. Tokios �mon�s tampa pranašes-
n�s už kitus laisvos rinkos dalyvius. 

5. 
kio subjekt� tarpusavio finansavimas. Šis finansavimas galimas, 
kai �mon�s susisaisto prekybiniais, gamybiniais ir kitais tarpusavio santy-
kiais. Komercinis kreditas daugiausia susiformuoja netobulai vykstant 
atsiskaitymo procesui. Kaip greitai atsiskaitoma ir kiek l�š� sukaupiama 
atsiskaitym� sistemoje, iš dalies priklauso nuo bankin�s sistemos ir atski-
r� �mon�s padalini� veiklos efektyvumo.  

Verslo finansavimas labai priklauso nuo �moni� galimybi� apsir�pin-
ti finansiniais ištekliais ir juos padidinti. Tod�l daugelis rinkos dalyvi� 
stengiasi pasinaudoti kapitalo rink� galimyb�mis. 

 
 
8.2. Kapitalo rinkà apibûdinantys rodikliai,  
jø skaièiavimas ir vertinimas 
 
Kapitalo rinkos mechanizmas yra sud�tingas, bet visi rinkos dalyviai 

juo domisi ir kiekvienas finansin�s informacijos vartotojas nori gauti iš-
sami� informacij� apie procesus, vykstan�ius ne tik fond� rinkoje, bet ir 
konkre�iose �mon�se. Toki� informacij� apie kapitalo rink� suteikia kapi-
talo rink� apib�dinantys rodikliai. Svarbiausieji kapitalo rink� apib�di-
nantys rodikliai yra: 

2) paprastosios akcijos pelnas;  
3)  akcijos kainos – pelno koeficientas;  
4) akcijos nominalioji buhalterin� vert�; 
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5)  akcijos tikrosios vert�s koeficientas; 
6) dividend� išmok�jimo koeficientas; 
7) dividend� pajamingumas. 
Vienas iš pagrindini� kapitalo rinkos rodikli� yra pelnas, tenkantis 

vienai paprastajai akcijai (akcijos pelnas). Akcijos pelnas yra vienos pa-
prastos akcijos uždirbtas pelnas per ataskaitin� laikotarp�. Akcijos pelno 
rodikl� daugelis užsienio �moni� nurodo pelno (nuostolio) ataskaitos pa-
baigoje atskira eilute. Juo ypa� domisi esami ir potencial�s investuotojai. 
Kuo didesnis šis rodiklis, tuo geresn� akcinink� pad�tis, didesnis j� suin-
teresotumas tur�ti daugiau akcij�. Šis rodiklis �vertinamas paprastai nag-
rin�jant peln�, skiriam� dividendams išmok�ti ir gamybai pl�sti. 

Akcijos pelno rodiklio skai�iavimo metodika priklauso nuo kapitalo 
strukt�ros. Skiriamos dvi �moni� kapitalo strukt�ros r�šys: paprasta ir 
kompleksin�. Kapitalo strukt�ra laikoma paprasta, kai didesn išleist� 
vertybini� popieri� dal� sudaro paprastosios akcijos, o konvertuojam� 
vertybini� popieri�, garant�, pasirinkimo ar kit� teisi�, kurios leidžia 
konvertuoti � paprast�sias akcijas, lyginamasis svoris yra nedidelis. 

Skai�iuojant ir vertinant kapitalo rink� apib�dinan�ius rodiklius pir-
miausia nustatoma kapitalizacijos suma. Esant paprastai kapitalo strukt�-
rai ji apskai�iuojama kaip paprast�j� akcij� skai�ius ir akcijos rinkos kai-
nos sandauga. � sud�tingos kapitalo strukt�ros sud�t� �eina ne vien tik ak-
cinis kapitalas, bet ir akcij� priedai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas ir net 
ilgalaikiai �sipareigojimai obligacijoms. Taigi bendra obligacij�, privile-
gijuotoj� akcij�, paprast�j� akcij�, apmok�to kapitalo ir nepaskirstytojo 
pelno suma sudaro bendr� kapitalizacijos sum�. Kapitalizacija, esant pa-
prastai kapitalo strukt�rai, apskai�iuojama taip: 

kapitalizacija = paprast�j� akcij� skai�ius (Number of ordinary sha-
res) x akcijos rinkos kaina.  

Kapitalizacija, esant kompleksinei kapitalo strukt�rai, apskai�iuoja-
ma taip: 

kapitalizacija = (akcinis kapitalas + akcij� priedai + rezervai + ne-
paskirstytasis pelnas + ilgalaikiai �sipareigojimai obligacijoms) x akcijos 
rinkos kaina. 

Šis rodiklis atspindi sum�, kuri� tur�t� sumok�ti investuotojas, siek-
damas rinkoje �sigyti �mon konkre�iu laiko momentu. Skai�iuojant š� 
rodikl� atsižvelgiama tik � faktin� išleist� ir apmok�t� paprast�j� akcij� 
(paprastieji akcininkai suteikia �monei ilgalaik� nuosav� kapital�, tik�da-
miesi gauti naudos iš did�jan�ios ši� akcij� rinkos kainos) skai�i� sando-
rio metu. Jei per metus �mon� išleido vien� ar kelias papildomas akcij� 
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emisijas, tai kapitalizacija perskai�iuojama nuo padid�jjusio �statinio ka-
pitalo �registravimo dienos. 

Vertinant �mon�s vertybini� popieri� sud�t� ir skai�iuojant kapitali-
zacijos koeficientus, dažnai � bendr� kapitalizacijos sum� �traukiamas ne 
tik balanso pasyve nurodytas kapitalo straipsnis (akcij� vert�), bet ir iš-
leistos �mon�s obligacijos. Gautoji suma prilyginama 100 proc. ir nusta-
tomas kiekvienos vertybini� popieri� r�šies lyginamasis svoris, palyginti 
su bendra kapitalizacijos suma. Pelnas, akcij� priedai dažnai priskiriami 
prie paprast�j� akcij�, nes šitas pelnas sudaro papildom� paprast�j� akci-
j� sum�. Didžiausia kapitalizacijos strukt�ros dalis tenka paprastoms ak-
cijoms. J� koeficiento dinamikos tyrimas rodo kapitalizacijos strukt�ros 
pokyt�. Pad�tis, kai padid�ja obligacij� kapitalizacijos koeficientas ar pri-
vilegijuot� akcij� lyginamasis svoris, n�ra patraukli potencialiems inves-
tuotojams – ji reiškia, kad skirstant peln� paprast�j� akcij� savininkams 
liks mažiau pelno dividendams išmok�ti nei priešingu atveju, kai privile-
gijuot� akcij� ir obligacij� bus mažai. 

Kiekvieno elemento dalis, palyginti su kapitalizacijos apimtimi, rodo 
kiekvienos vertybini� popieri� r�šies kapitalizacijos koeficient�. Jeigu 
�mon�je didel� lyginam�j� svor� sudaro obligacijos, tai tokia pad�tis gali 
sumažinti investuotoj� susidom�jim� privilegijuotosiomis ir paprastomis 
akcijomis. Toki� pa�i� pad�t� gali lemti ir didelis privilegijuotoj� akcij� 
lyginamasis svoris, nes ir procentai už obligacijas, ir privilegijuot�j� akci-
j� dividendai išmokami pirmiau negu paprast�j� akcij�.  

Esant paprastai kapitalo strukt�rai, akcijos pelnas skai�iuojamas 
taip: 

 

.
skai�ius,apyvartojeesan�i�akcij�paprast�j�vidutinis

dividentaiakcij�uot�j�priviligijpelnasgrynasisarba

skai�ius,apyvartojeesan�i�akcij�paprast�j�vidutinis
ssavininkamakcij�paprast�j�tenkantispelnas,pelnasakcijospaprastos

�

�

 
Ši� formuli� vardyklyje turi b�ti nurodomas vidutinis paprast�j� ak-

cij� skai�ius, nes akcij� skai�ius apyvartoje n�ra pastovus. 
Kitokia yra akcijos pelno skai�iavimo metodika esant kompleksinei 

kapitalo strukt�rai. 
Kapitalo strukt�ra laikoma kompleksine, jeigu �mon� naudoja finan-

sines priemones, kurios suteikia investuotojams galimyb �sigyti papras-
t�j� akcij� lengvatin�mis s�lygomis arba konvertuoti turimus vertybinius 
popierius � paprast�sias akcijas. Toki� finansini� priemoni� pavyzdžiai 
yra konvertuojamosios obligacijos (obligacijos, kurias investuotojas bet 
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kada gali pakeisti � paprast�sias akcijas), konvertuojamosios privelegijuo-
tosios akcijos (privelegijuotosios akcijos, kurias investuotojas gali bet 
kada pakeisti � paprast�sias akcijas); pasirinkimo teis� (teis� nusipirkti 
paprast�j� akcij� iš anksto nustatyta kaina; paprastai suteikiama darbuoto-
jams); garantas (teis� nusipirkti paprast�j� akcij� iš anksto nustatyta kai-
na; paprastai ši teis� suteikiama obligacij� pirk�jams). 

Kiekviena finansin� priemon�, galinti padidinti paprast�j� akcij� 
skai�i� apyvartoje, laikoma potencialiu paprast�j� akcij� ekvivalentu. 
Finansin�s priemon�s, suteikian�ios galimyb padidinti akcij� skai�i� 
apyvartoje, gali sumažinti akcijos peln�. Kitas labai svarbus rodiklis yra 
akcijos ir pelno koeficientas. Jis apskai�iuojamas taip: 

 

.
pelnasakcijos

kainarinkosakcijosaskoeficientpelnoirkainosakcijos �  

 
Šis koeficientas atskleidžia, kiek investuotojas moka už vien� �mon�s 

pelno lit�. Jis leidžia palyginti dvi ar daugiau �moni�, nes nustato akcijos 
rinkos kainos ir jai tenkan�io pelno dalies ryš�. Paprastai investuotojai 
moka didesn kain� už akcijas tokios �mon�s, kurios pelnas turi tendenci-
j� did�ti. Be abejo, šis rodiklis yra vertingesnis lyginant tos pa�ios šakos 
�mones. 

Siekiant �vertinti �mon�s pl�tros perspektyvas ir akcijos kainos ten-
dencijas rinkoje galima apskai�iuoti prognozuojam� rodikl�. Šiuo atveju, 
skai�iuojant peln�, tenkant� vienai akcijai, remiamasi �mon�s numatomu 
ateinan�io laikotarpio pelnu.  

Akcijos nominalioji buhalterin� vert� = (akcinis kapitalas – privi-
legijot� akcij� dalis ir j� dividendai) / paprast�j� akcij� skai�ius. 

Rodiklis rodo teorin paprastosios akcijos vert. Apskai�iuojant pri-
vilegijuotoms akcijoms tenkan�i� turto dal� remiamasi nominali�ja privi-
legijuotos akcijos verte. 

Akcijos tikrosios vert�s koeficientas = akcijos rinkos kaina / akci-
jos nominalioji buhalterin� vert�. 

Rodiklis atspindi, kiek investuotojas moka už vien� turto lit�, � kur� 
jis teoriškai tur�t� teis likviduojant �mon. 

 

.
kaina rinkos akcijos ospaprastosi

dividendai akcijos ospaprastosi vienosaspajamingum Dividend� �  

 
Rodiklis rodo investicij� � akcijas pajamingum�. Lyginant su bank� 

depozitu ar vyriausyb�s obligacij� pal�kanomis, galima �vertinti, ar in-
vesticijos � akcijas pelningos ir ar pagr�sta akcijos rinkos kaina.  
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.
pelnas akcijos ospaprastosi vienos

dividendai akcijos ospaprastosi vienos askoeficient išmok�jimo Dividend� �

Dividend� išmok�jimo koeficientas atskleidžia, kokia �mon�s pelno dalis 
skiriama išmok�ti akcininkams dividendus. 

Nagrin�jant kapitalo rinkos rodiklius neužtenka vien apskai�iuoti j� 
reikšmes, svarbu juos palyginti su pra�jusi� laikotarpi� duomenimis, su 
analogišk� kit� �moni�, konkurent� rodikliais, nes tik tada galima sprsti, 
ar investicijos � vertybinius popierius prasmingos. Priešingu atveju kon-
kurencin�s rinkos s�lygomis �mon�s finansin� b�kl� gali labai susvyruoti. 

 
 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 
 

1. Kokie gali b�ti �mon�s finansavimo šaltiniai? 
2. Kas yra kapitalo rinka? 
3. Kas yra pirmin� ir antrin� kapitalo rinka? 
4. Kokie yra svarbiausieji kapitalo rink� apib�dinantys rodikliai? 
5. Kaip apskai�iuojamas paprastosios akcijos pelnas? 
6. Kod�l svarbu skai�iuoti akcijos kainos ir pelno koeficient�, k� jis ro-

do? 
7. K� rodo akcijos tikrosios vert�s koeficientas? 
8. Kaip apskai�iuojamas dividend� išmok�jimo koeficientas? 

 
 
� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 

 
 

1  u ž d a v i n y s  
Remdamiesi lentel�je pateiktais duomenimis apskai�iuokite ka-

pitalizacijos koeficientus. 
 

Rodikliai Suma (Lt) Kapitalizacijos  
koeficientai (proc.) 

Obligacijos 554 000 28,33 
Priveligijuotosios akcijos 24 000 1,25 
Paprastosios akcijos 300 000 
Akcij� priedai 64 000 
Nepaskirstytasis pelnas 996 000 
Nematerialus turtas (–) 8 000 

 
 
           70,42 

Bendra kapitalizacija 1920 000 100,0 
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S p r e n d i m a s  
Kaip matyti iš lentel�s duomen�, apskai�iuoti kapitalizacijos koefi-

cientai atspindi �mon�s finansavimo strukt�r�. Bendra kapitalizacijos su-
ma prilyginama 100 proc. Remdamiesi finansavimo strukt�ros absoliu-
�iaus dydžiais nustatome finansavimo šaltini� sud�t� procentais. M�s� 
pavyzdyje �mon�s veikla buvo finansuojama iš penki� šaltini�. Iš j� ap-
mok�tas kapitalas ir nepaskirstytasis pelnas sudaro papildom� paprast�j� 
akcij� draudimo sum�, tod�l j� kapitalizacijos rodiklis yra pats didžiau-
sias (70,42 proc.), o tai vertinama teigiamai. Turint šiuos duomenis gali-
ma apskai�iuoti kelet� santykini� rodikli�, tenkan�i� vienai obligacijai, 
akcijai ir pan. 

 
 
2  u ž d a v i n y s  
Prekybos �mon� prekiauja pirkdama ir parduodama prekes kre-

ditan. Remdamiesi toliau pateikto balanso ir pelno (nuostoli�) ata-
skait� duomenimis apskai�iuokite kapitalo rinkos rodiklius ir patei-
kite apibendrinan�ias išvadas. 

 
�mon�s pelno (nuostoli�) ataskaita (t�kst. Lt) 

Rodikliai 2009 m. 2010 m. 

Pardavimo pajamos 4 550 5 000 

Pardavimo savikaina 3 330 3 660 
Bendrasis pelnas 1 220 1 340 
Veiklos s�naudos 400 380 
Veiklos pelnas 820 980 
Mok�tinos pal�kanos 100 80 
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim� 720 880 
Pelno mokestis 210 250 
Grynasis pelnas 510 630 
Papildoma informacija (t�kst. Lt) 
Akcijos rinkos kaina 

2009 m. 
1,2 

2010 m. 
1,3 

Apskai�iuoti dividendai 300 330 
Nepaskirstytas ataskaitini� met� pelnas 210 300 
Perkeltas nepaskirstytas pelnas 420 630 
Nepaskirstytas pelnas iš viso: 630 930 

�mon�s balansas (t�kst. Lt) 
Rodikliai 2009 m. 2010 m. 
Turtas   
Ilgalaikis turtas 1 820 1 730 
Trumpalaikis turtas 1 790 2 120 
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Atsargos 690 740 
Debetin� skola 760 820 

Pinigai ir j� ekvivalentai 340 560 
Turtas iš viso: 3 610 3 850 
Nuosavas kapitalas ir �sipareigojimai   
Kapitalas ir rezervai 1 630 1 930 
Akcinis kapitalas (paprastomis akcijomis po 1 

Lt) 
1 000 1 000 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 630 930 
Ilgalaikiai �sipareigojimai 1 980 1 920 
Finansin�s skolos 1 000 800 
Skolos tiek�jams 470 540 
Mok�tini mokes�iai 210 250 
Mok�tini dividendai 300 330 
Trumpalaikiai �sipareigojimai 3 610 3 850 

 
S p r e n d i m a s  
Pal�kan� apmok�jimo koeficientas: 
2009 m. = 820 : 100 = 8,2;  
2010 m. = 980 : 80 = 10. 
Pal�kan� apmok�jimo koeficientas ypa� reikšmingas ilgalaiki� pa-

skol� tiek�jams. Didelis koeficientas reiškia, kad skolintojai yra s�lyginai 
saug�s. Jeigu koeficientas mažas, potencial�s skolintojai gali nesuteikti 
�monei ilgalaiki� paskol�. 

Pelnas, tenkantis vienai akcijai: 
2009 m. = 510 : 1000 = 0,51;  
2010 m. = 630 : 1000= 0,63. 
Teigiamas rinkos kainos ir pelno santykio pokytis: 
2009 m. = 1,2 : (630:1000) = 2;  
2010 m. = 1,3 : (930:1000) = 1,39. 
Uždirbt� dividend� koeficientas: 
2009 m. = (300 : 1000) : 1,2 = 0,25;  
2010 m. = (330 : 1000) : 1,3 = 0,25. 
 
Pateiktame pavyzdyje visi apskai�iuoti rodikliai liudija, kad ši �mon� 

tinkama investicijoms, nes pelnas, tenkantis vienai akcijai, nagrin�jamuo-
ju laikotarpiu did�jo, be to, teigiam� tendencij� rodo teigiamas rinkos 
kainos ir pelno santykio pokytis ir tai, kad uždirbt� dividend� koeficien-
tas nepakito. Ilgalaikiai skolintojai taip pat gali pasitik�ti �mone. 
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9 tema 
 

ÁMONËS VEIKLOS TÆSTINUMO IR  
PLËTROS ANALIZË 

 
 
 

 
9.1. 	mon�s veiklos t�stinumo ir jo analiz�s reikšm� konku-

rencingos rinkos s�lygomis 
 
9.2. Bankroto tikimyb�s analiz�s metodika 

 
 
 
 

Temos nagrin�jimo tikslas – �gyti žini� ir ugdyti geb�jimus: 
 
 
� suprasti �mon�s veiklos tstinumo svarb� 
 
� apib�dinti �mon�s veiklos rizikas 
 
� išmanyti �mon�s bankroto analiz�s metodik� 
 
� mok�ti praktiškai apskai�iuoti Altmano Z modelius 
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9.1. Ámonës veiklos tæstinumo ir jo analizës 
reikšmë konkurencingos rinkos sàlygomis 
 
�mon�s veiklos tstinumas reiškia, kad jos veiklos laikotarpis yra ne-

ribotas ir kad jos nenumatoma likviduoti. �mon�s veiklos tstinumas yra 
vienas iš svarbiausi� buhalterin�s apskaitos princip�. Jo turi b�ti laikoma-
si ir tvarkant apskait�, ir vykdant visas �kines, gamybines, komercines, 
finansines ir investicines operacijas. Šis principas netaikomas, kai prii-
mamas sprendimas likviduoti �mon, taip pat toms �mon�ms, kurios �stei-
giamos ribotam veiklos laikotarpiui. 

Daugelio pasaulio šali� �moni� praktika rodo, kad užtikrinti �mon�s 
veiklos tstinum� nelengva. Konkurencingos rinkos s�lygomis kiekvienas 
verslas patiria didesn ar mažesn rizik�. N� viena �mon� n�ra garantuota, 
kad jos veikla vis� laik� bus tstina, jos paslaugos nuolat bus paklausios, 
o d�l paklausos svyravim� nereik�s keisti veiklos masto, atleisti darbuo-
toj�, daryti papildom� išlaid� ir pan. �moni� vadovai, siekdami didesnio 
pelno, imasi rizikingos veiklos, o nenorintys rizikuoti dažniausiai merdi 
arba neišlaik konkurencijos bankrutuoja. Tod�l �moni� vadovai turi mo-
k�ti �vertinti savo verslo rizik�, žinoti jos ribas ir neperžengti j�, kad ne-
patirt� bankroto. 

Kiekvienos �mon�s veikla vienu ar kitu jos gyvavimo laikotarpiu gali 
susidurti su �vairiausiomis rizikos r�šimis. Ekonomin�je literat�roje apra-
šyta daugyb� rizikos r�ši�, jos suskirstytos � grupes pagal �vairius požy-
mius. Ta�iau dažniausiai išskiriamos vidaus ir išor�s rizikos r�šys, d�l 
kuri� �takos nutr�ksta �mon�s veiklos tstinumas. Vidaus rizika daugiau-
sia priklauso nuo �mon�s vadov� profesin�s kompetencijos ir darbuotoj� 
pastang� darniai dirbti. Išor�s rizik� lemia nuo �mon�s veiklos nepriklau-
somi veiksniai – politiniai, ekonominiai, socialiniai, teisiniai, demografi-
niai ir kt. Visos rizikos r�šys yra svarbios. Jos dažniausiai b�na tarpusa-
vyje susijusios: vienos rizikos lygio pokytis gali lemti kitos rizikos lygio 
pokyt�. 

Kiekvienoje �mon�je yra riziking� veiklos sri�i�, jas b�tina nuolat 
tirti. Labai svarbu nustatyti pa�ias svarbiausias rizikos r�šis, kurios la-
biausiai lemia �mon�s veiklos rezultatus. Analiz�s metu b�tina nustatyti ir 
išsiaiškinti: 

1) ar vadovyb� žino, kurios veiklos sritys yra rizikingiausios; 
2) ar vadovyb� gali ir sugeba kontroliuoti šias rizikos sritis; 
3) kokia konkre�i� rizikos r�ši� �taka svarbiausiems �mon�s verslo 

procesams ir informacijos srautams; 
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4) kokie galimi rizikos padariniai, kiek jie reikšmingi dabartinei ir 
b�simai �mon�s veiklai; 

5) kiek tik�tina, kad �mon�s veikla pakryps neigiama linkme, kokia 
verslo iškilimo galimyb�. 

Siekdami nustatyti ir kuo objektyviau �vertinti rizikingiausias veiklos 
sritis, �moni� vadovai ir analitikai turi nuolat steb�ti verslo šakos tenden-
cijas, ieškoti nauj� rink� ir verslo pl�tros galimybi�. 

Rizika visada siejama su pelnu. Galimi pelno ir rizikos santykio va-
riantai pavaizduoti 28 pav. 

 

 
 

28 pav. Pelno ir rizikos santykio variantai 
 
 
Iš šios schemos daugelis pasirinkt� tre�i� variant�, t. y. esant mažai 

rizikai nor�t� gauti didel� peln�. Ta�iau šiuo atveju b�tina pažym�ti labai 
svarb� dalyk�: didelis pelnas ir maža rizika yra vienas kitam prieštarau-

3 

Didelis pelnas –  

maža rizika 

2 

Didelis pelnas –  

vidutin� rizika 

 

1 

  Didelis pelnas – 

 didel� rizika 

 

8 

Vidutinis pelnas –  

vidutin� rizika  

5 

Mažas pelnas – 

vidutin� rizika 

4 

Mažas pelnas –  

didel� rizika 

6  

Mažas pelnas – 

maža rizika 

7 

Vidutinis pelnas 
–  

9 

Vidutinis pelnas – 

 maža rizika 
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jantys tikslai. Praktika rodo, kad esant mažai rizikai tikimyb� gauti didel� 
peln� yra nedidel�. Tod�l verslo pasaulyje dažnai pasirenkamas pirmas 
variantas: didelis pelnas – didel� rizika. Kuo didesnio pelno siekis aiški-
namas kaip kompensacija už priimt� didel rizik�. Ta�iau praktika patei-
kia ir kit� formul: kuo didesn� rizika – tuo galimi didesni nuostoliai. 
Tod�l svarbu nuolat vertinti rizik�, tirti j� lemian�ius veiksnius ir priežas-
tis, t. y. sugeb�ti j� valdyti. Jeigu rizika nevaldoma, esant nepalankioms 
aplinkyb�ms �mon gali ištikti bankrotas, t. y. tapti negalima �mon�s ts-
tina veikla. Bankrotas yra �mon�s nemokumas, negal�jimas išsimok�ti 
skol�. Bankrotas gali tur�ti neigiam� padarini� ne tik pa�iai �monei, bet ir 
kitoms �mon�ms bei institucijoms, valstybei ir visai visuomenei, t. y. 
bankrotai sukelia daug ekonomini� ir socialini� problem� ne tik konkre-
�ios �mon�s, bet ir valstyb�s bei visuomen�s mastu. Bankrutuojanti �mon� 
neatsiskaito su kreditoriais, prarandama gamybin� galia, susilpn�ja ben-
dras šalies �kio konkurencingumas, did�ja nedarbas, valstyb�s l�š� porei-
kis darbo j�gai perkvalifikuoti, �vairioms socialin�ms išmokoms ir pan., 
taip pat gyventoj� nepasitenkinimas esama silpna šalies �kio b�kle, kyla 
netikrumo d�l ateities jausmas. Tiesa, kai kurie autoriai � bankrot� pa-
žvelg� iš kitos pus�s, t. y. kaip � neatsiejam� rinkos santyki� dal�, kuri gali 
skatinti technikos, gamybos ir visuomen�s pažang�. Š� teigin� galima pa-
gr�sti tuo, kad �kis atsikrato neveiksming�, neperspektyvi� ir nuostolingai 
veikian�i� �moni�, dažnai gaminan�i� paklausos neturin�ius gaminius, be 
to, vietoje bankrutavusi� �moni� atsiranda naujos �mon�s, kurios sukuria 
naujas darbo vietas. Ta�iau reikia pripažinti, kad �moni� bankrotai yra 
nuostolingas visuomenei reiškinys ir su juo reikia kovoti. 

 
 
9.2. Bankroto tikimybës analizës metodika 
 
Kiekvienos �mon�s tikslas – užtikrinti veiklos tstinum�, tod�l iš 

anksto reikia r�pintis bankroto prevencijos priemon�mis. Vienas iš 
veiksmingiausi� bankroto prevencijos b�d� yra finansin� analiz�, kurios 
metu galima gana tiksliai nustatyti bankroto tikimyb. Svarbu, kad ši ana-
liz� b�t� atliekama nuolat ir nuosekliai. �moni� bankroto tikimybei nusta-
tyti rekomenduojama naudoti kompleksin analiz (žr. 29 pav.) Kadangi 
�moni� bankrotai yra tiesiogiai susij su �vairiomis verslo rizikomis ir 
dažniausiai yra j� rezultatas, analiz tikslinga prad�ti nuo vidaus ir išor�s 
rizikos veiksni� tyrimo. Šiam tyrimui b�tini sintetin�s ir analitin�s buhal-
terin�s apskaitos duomenys, taip pat ne�traukti � apskait� analiz�s šalti-
niai. Atliekant analiz ypa� reikia atkreipti d�mes� � tokius atvejus, kai 
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�mon� laiku nemoka darbo užmokes�io ir su darbo santykiais susijusi� 
išmok�, �statymu nustatyt� mokes�i� bei privalom�j� �mok�, negr�žina 
kredit� ir nevykdo kit� sandoriais prisiimt� �sipareigojim�. Apie silpn�-
jan�i� finansin �mon�s pad�t� liudija maž�janti akcij� rinkos kaina, su-
maž�jusi �mon�s užimamos rinkos dalis, nepastov�s užsakymai, nerit-
minga gamyba, pasenusios technologijos, bloga sand�li�, �kio ir admi-
nistracini� pastat� b�kl� bei j� apsauga, konfliktai su verslo partneriais ir 
daugelis kit� rizikos veiksni�. 
 

 

 
29 pav. Bankroto tikimyb�s analiz�s metodika 

 
 
Konkretesn informacij� apie �mon�s bankroto tikimyb gauname at-

lik finansini� ataskait� straipsni� poky�i� analiz. Apie tai jau buvo ra-
šyta vertinant absoliu�i� rodikli� naudojim� analiz�je, t. y. k� reiškia vie-
no ar kito finansini� ataskait� straipsnio (absoliutaus rodiklio) padid�ji-
mas ar sumaž�jimas. �ia dar priminsime, kad apie bankroto tikimyb gali 
daug pasakyti pardavimo pajam� maž�jimas. Ypa� tai akivaizdu, kai pa-
jamos maž�ja esant pastovioms parduodamos produkcijos ir teikiam� 
paslaug� kainoms. Sunki� finansin �mon�s b�kl paprastai rodo apyvar-
tinio kapitalo tr�kumas, didel�s atsarg�, ilgalaiki� ir trumpalaiki� �sipa-
reigojim� sumos. 

Bankroto tikimyb�s analiz� 

Vidaus ir išor�s rizikos veiksni� 
tyrimas 

Bankroto prog-
nozavimas re-

miantis absoliu-
�iais rodikliais 

Bankroto prog-
nozavimas 

pagal finansi-
nius santykinius 

rodiklius 

Bankroto 
prognozavi-
mo modeli� 
naudojimas 

�mon�s stabi-
laus augimo 

analiz� 

Veiklos tstinumo priemoni� ir b�d� paieška ir taikymas 
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Ta�iau prognozuojant �mon�s bankroto tikimyb daugiausia d�mesio 
reikia skirti finansini� santykini� rodikli� skai�iavimui ir vertinimui. 
Kaip jau min�ta, iš finansin�s atskaitomyb�s galima apskai�iuoti per 100 
santykini� rodikli�. Tod�l d�sningai kyla klausimas, kurie iš j� gali b�ti 
panaudoti �moni� veiklos tstinumui ir bankrotui prognozuoti. Prie svar-
biausi� santykini� rodikli�, iš kuri� reikšmi� galime sprsti apie �mon�s 
bankroto tikimyb, pirmiausia priskirtini šie: 

 
1. bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas; 
2. bendrasis skolos koeficientas; 
3. grynasis pardavimo pelningumas; 
4. finansinio sverto koeficientas; 
5. apyvartinio kapitalo manevringumo koeficientas. 
 
Norint �sitikinti ši� rodikli� reikšmingumu vertinant bankroto tiki-

myb, svarbu j� reikšmes palyginti su Altmano bankroto prognozavimo 
modeli� reikšm�mis. Nors yra daug bankroto prognozavimo modeli�, 
daugelis užsienio ir lietuvi� autori� tinkamiausiais laiko tris Altmano 
modelius, kuriuos pats autorius pavadino Z modeliais. 

 
Pirmojo modelio formul� tokia: 
 
Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 0,999x5; �ia: 
 

;
turtas

kapitalassapyvartinix1 �  

;
turtas

pelnas ytasnepaskirstx2 �  

;
turtas

imimoapmokestin iki pelnasx3 �  

 ;
jimai�sipareigo

vert� rinkos kapitalo nuosavox4 �  

 .
turtas

pajamos pardavimox5 �  
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Šis modelis skirtas �moni�, registruot� vertybini� popieri� biržose, 
bankroto tikimybei nustatyti. Atsižvelgiant � Z koeficiento dydž� daroma 
apibendrinta išvada apie bankroto tikimyb. Jei, remiantis šia formule, 
apskai�iuota Z reikšm� mažesn� nei 1,80, bankroto tikimyb� labai didel�. 
Jei Z reikšm�s intervalas yra 1,81–2,70, bankroto tikimyb� didel�, o jei 
patenka � interval� 2,80–2,90, galimas bankrotas. Bankroto tikimyb� labai 
maža, jei apskai�iuota Z reikšm� didesn� už 3,0. Autoriaus nuomone, 
taikant š� model�, bankroto tikimyb prieš vienus metus galima numatyti 
90 proc., prieš dvejus metus – 70 proc., prieš trejus metus – 50 proc. tiks-
lumu. 

�mon�ms, kuri� akcijos nekotiruojamos vertybini� popieri� biržoje, 
E. Altmanas si�lo taikyti toki� formul: 

 
Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,3107x3 + 0,420x4 + 0,999x5; �ia: 

;
turtas

kapitalassapyvartinix1 �  

;
turtas

pelnas ytasnepaskirstx2 �  

;
turtas

imimoapmokestin iki pelnasx3 �  

;
jimai�sipareigo

kapitalas nuosavasx4 �  

  

Remiantis šia formule galima teigti, kad bankroto tikimyb� yra labai 
didel�, jei apskai�iuota Z reikšm� mažesn� nei 1,23. Jei Z reikšm�s inter-
valas yra 1,23–2,90, �manomas bankrotas, o jei apskai�iuota reikšm� di-
desn� nei 2,90, bankroto tikimyb� labai maža. 

 
Nagrin�jant paslaug� ir individuali� �moni� bankroto tikimyb, auto-

rius si�lo taikyti keturi� rodikli� model�: 
 
Z = 6,56x1 + 3,26x2 + 6,72x3 + 1, 05x4, �ia: 
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;
turtas

kapitalassapyvartinix1 �  

;
turtas

pelnas ytasnepaskirstx2 �  

;
turtas

imimoapmokestin iki pelnasx3 �  

.
jimai�sipareigo

kapitalas nuosavasx4 �  

 
Jei pagal ši� formul Z reikšm� mažesn� už 1,10, bankroto tikimyb� 

labai didel�, jei Z reikšm�s intervalas yra 1,10–2,59, bankrotas yra �ma-
nomas, o jeigu Z reikšm� didesn� už 2,60, bankroto tikimyb� labai maža. 
 
 
 

? KARTOJIMO KLAUSIMAI 
 

1. Kas yra �mon�s veiklos t�stinumas? 
2. Kokios yra svarbiausios �mon�s verslo vidaus rizikos? 
3. Kokios yra svarbiausios �mon�s verslo išor�s rizikos? 
4. Kokie galimi rizikos ir pelno santykio variantai? 
5. Kas yra �mon�s bankrotas? 
6. Kokie yra neigiami �moni� bankroto padariniai? 
7. Kokios yra teigiamos �mon�s bankroto pasekm�s? 
8. Kokiu nuoseklumu reikia atlikti �moni� bankrot� tikimyb�s analiz�? 
9. 	 kokius dalykus reikia atsižvelgti prognozuojant bankrot� remiantis 

finansini� ataskait� straipsni� poky�iais? 
10. Kokius finansinius santykinius rodiklius reikia apskai�iuoti vertinant 

�moni� bankroto tikimyb�? 
11. K� rodo bendrasis trumpalaikio mokumo ir bendrasis skolos koefi-

cientas? 
12. Ar tikslinga vertinant bankroto tikimyb� skai�iuoti apyvartinio kapi-

talo manevringumo koeficient�? Jei tikslinga, kod�l? 
13. Kokie yra Altmano modeliai, kokioms �mon�s jie skirti? 
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14. Koki� informacij� teikia Altmano modeliai? 
15. Koki� informacij� teikia �mon�s stabilaus did�jimo koeficientas? 

 
 
 
� PRAKTINËS UÞDUOTYS IR JØ SPRENDIMAI 

 
 
1  u ž d a v i n y s  
Remdamiesi lentel�je pateiktais duomenimis apskai�iuokite N 

akcin�s bendrov�s bankroto tikimyb� (t�kst. Lt) 
 

Rodikliai Ataskaitiniai metai Pra�jusieji metai 
Pardavimo ir paslaug� pajamos 418 368 406 579 

Pelnas iki mokes�i� išskaitymo 59 692 49 960 

Nepaskirstytas pelnas 84 243 75 242 

Turtas iš viso 271 096 261 117 

Trumpalaikis turtas 2 715 2 700 

Ilgalaikis turtas 269 381 258 417 

Nuosavas kapitalas rinkos verte 85 000 80 500 

Skolintas kapitalas (�sipareigojimai) 43 645 41 365 

Apyvartinis kapitalas 46 160 44 560 
 
S p r e n d i m a s  
Naudojant pirmojo Z modelio formul apskai�iuojami rodikliai b�ti-

ni bankroto tikimybei nustatyti. Lentel�s duomenys �rašomi � toliau pa-
teiktas formules ir apskai�iuojama Z reikšm�: 

Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 0,999 x5.  
Ataskaitiniai metai: 
1,2 x 0,17 + 1,4 x 0,31 + 3,3 x 0,22 + 0,6 x 0,95 + 0,999 x 1,54 = 

3,47. 
x1= apyvartinis kapitalas / turtas = 46 160 : 27 1096 = 0,17; 
x2 = nepaskirstytasis pelnas / turtas = 84 243 : 271 096 = 0,31; 
x3 = pelnas prieš apmokestinim� / turtas = 59 692 : 271 096 = 0,22; 
x4 = nuosavo kapitalo rinkos vert� / �sipareigojimai = 85000 : 43645 

= 1,95; 
x5 = pardavimo pajamos / turtas = 418369 : 271096 = 1,54. 
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Pra�jusieji metai: 
1,2 x 0,71 + 1,4 x 0,29 + 3,3 x 0,22 + 0,6 x 1,95 + 0,999 x 1,56 = 

4,71. 
x1= apyvartinis kapitalas / turtas = 185 393 : 261 117 = 0,71; 
x2 = nepaskirstytasis pelnas / turtas = 75 242 : 261 117 = 0.29; 
x3 = pelnas prieš apmokestinimo / turtas = 49 960 : 261 117 = 0,22; 
x4 = nuosavo kapitalo rinkos vert� / �sipareigojimai = 80 500 : 41 365 

= 1,95; 
x5 = pardavimo pajamos / turtas = 406 579 : 261 117 = 1,56. 
Remiantis �moni�, kuri� nuosavas kapitalas – rinkos objektas, bank-

roto tikimybei nustatyti formule apskai�iuota Z reikšm� viršija 3 ataskai-
tiniais ir pra�jusiais metais, vadinasi, nagrin�jamos �mon�s bankroto ti-
kimyb� labai maža.  

 
2  u ž d a v i n y s  
Nustatyti �mon�s, kurios kapitalas n�ra rinkos objektas, bankro-

to tikimyb� turint šiuos duomenis (t�kst. Lt): 
 

Rodikliai Ataskaitiniai metai Pra�jusieji metai 
Pardavimo ir paslaug� pajamos 353 000 280 000 

Pelnas iki mokes�i� išskaitymo 49 094 28 451 

Nepaskirstytas pelnas 42 121 28 028 

Turtas iš viso 457 287 431 064 

Trumpalaikis turtas 133 842 119 514 

�sipareigojimai 240 916 248 786 

Nuosavas kapitalas 150 000 130 000 

Trumpalaikiai �sipareigojimai 114 311 102 181 
 
S p r e n d i m a s  
Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,999 x5.  
Ataskaitiniai metai: 
Z = 0,717 x 0,042 + 0,847 x 0,092 + 3,107 x 0,107+ 0,420 x 0,623 + 

0,999 x 0,772= 1,47. 
x1= apyvartinis kapitalas / turtas = 19 531 : 457 287 = 0,042; 
x2 = nepaskirstytasis pelnas / turtas = 42 121 : 457 287 = 0,092; 
x3 = pelnas prieš apmokestinimo / turtas = 49 094 : 457 287= 0,107; 
x4 = nuosavas kapitalas / �sipareigojimai = 150 000 : 24 0916 = 

0,623; 
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x5 = pardavimo pajamos / turtas =353 000 : 457 287 = 0,772. 
Pra�jusieji metai: 
Z = 0,717 x 0,040+ 0,847 x 0,065 + 3,107 x 0,66 + 0,420 x 0,523 + 

0,999 x 0,650 = 3,00. 
x1= apyvartinis kapitalas / turtas =17 333 : 431 064 = 0,040; 
x2 = nepaskirstytasis pelnas / turtas = 28 028 : 43 1064 = 0,065; 
x3 = pelnas prieš apmokestinimo / turtas = 28 451 : 431 064 = 0,66; 
x4 = nuosavas kapitalas / �sipareigojimai = 130 000 : 248 786 = 

0,523; 
x5 = pardavimo pajamos / turtas = 280 000 : 431 064 = 0,650. 
Rodiklo reikšm� ataskaitiniu laikotarpiu yra 1,47, jos intervalas – 

1,23–2,90, o tai reiškia, kad bankrotas �manomas. Pra�jusio laikotarpio 
reikšm� buvo didesn� (3,00), vadinasi, bankroto tikimyb� buvo labai ma-
ža.  
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