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ĮVADINIS ŽODIS

Dažnai tenka girdėti terminus „verslo arba įmonės finansai“ ir „valdy-
mas“, bet retai susimąstome, kokia yra šių sąvokų esmė. Ilgametė įmonių savi-
ninkų, vadovų ir buhalterių konsultavimo patirtis suformavo autoriaus suvo-
kimą, kad be fundamentinio šių sampratų suvokimo ir pritaikymo praktikoje 
įmonių finansų valdymas tampa paviršutinis ir ne visais atvejais veiksmingas. 
Autoriaus nuomone, kiekvienas verslo įmonės vadovas, taip pat ir savininkas tu-
rėtų gerai suvokti dvejybinio įrašo pagrindu suformuotą verslo finansinį modelį 
ir gebėti jį taikyti praktiškai valdydamas savo įmonės finansus. 

Vadovėlis „Verslo finansų ir analizės pagrindai“ parašytas laikantis 
moto „Apie sudėtingus dalykus – paprastai“. 

Vadovėlio tikslas – pateikti verslo įmonės finansų valdymo ir anali-
zės teorinius pagrindus ir, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti vers-
lo finansų modelio praktinio taikymo bei jo analizės metodus ir būdus.

Vadovėlį sudaro penki skyriai, kuriuose nuosekliai aptariamos visos 
svarbiausios verslo finansų procesų ir rezultatų sampratos ir pateikiami analizės 
pagrindai. 

Pirmajame skyriuje atskleidžiama finansų ir valdymo sampratos esmė, 
analizuojami įmonės valdymo subjektai ir jų funkcijos, nurodomas įmonės fi-
nansų valdymo tikslas, aptariamas finansų valdymo veiksmų nuoseklumas. 

Antrajame skyriuje dėstomi įmonės finansinio modelio teoriniai ir 
praktiniai klausimai. Aptariama įmonės finansinio modelio ekonominė esmė. 
Vėliau šis modelis detalizuojamas ir konkrečiais pavyzdžiais parodoma, kaip jis 
pritaikomas praktikoje. 

Trečiajame skyriuje nagrinėjamos įmonės finansinės ataskaitos, kurio-
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se pateikiami finansiniame modelyje sukaupti duomenys. Aptariama kiekviena 
ataskaita, atspindinti modelyje užregistruotus esminius įmonės veiklos ir finan-
sinės būklės aspektus. 

Ketvirtajame skyriuje detaliai išnagrinėti analitiniai rodikliai, atskleis-
tas jų vaidmuo ir reikšmė matuojant verslo finansinę būklę ir veiklos rezultatus. 

Penktasis skyrius skirtas finansų analizei, taikytinai tiriant verslo finan-
sų pokyčius ir tyrimo rezultatus pateikiant atsakingiems už sprendimų priėmi-
mą asmenims, aptarti.

Kiekvieno skyriaus pradžioje atskleidžiama jo paskirtis ir pristatomi 
jame nagrinėjami klausimai. Pabrėžiami siekiniai, t. y. ką turėtų gebėti studijuo-
jantysis, išanalizavęs konkretų skyrių. Skyriai suskirstyti į poskyrius.

Vadovėlis parašytas šiek tiek kitaip negu įprasta. Beveik kiekvieno pos-
kyrio pradžioje studijuojančiajam suteikiama galimybė pasvarstyti ir įvertinti 
savo žinias, susijusias su nagrinėjama problema. Klausimai sutelkia skaitytojo 
dėmesį į konkrečią situaciją, atskleidžia asmeninį jo požiūrį į tai ir, tikėtina, su-
domina. Studijuojantysis turėtų skirti deramą dėmesį ir pakankamai laiko šiems 
svarstymams, kad ne tik geriau suprastų tolesnę informaciją, bet ir pradėtų gautą 
informaciją taikyti praktiškai. Į pateiktus klausimus patartina atsakyti raštu. Ap-
mąstant pateiktus klausimus ugdomi reikiami verslo finansų valdymo ir analizės 
įgūdžiai. 

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pakartojamos esminės skyriaus mintys, 
pabrėžiami ir įtvirtinami svarbiausi finansų valdymo teiginiai.

Savitikros klausimai dar kartą atkreipia dėmesį į svarbiausias skyriaus 
mintis – skaitytojas raginamas prisiminti atsakymus į pateiktus klausimus.

Vadovėlis skirtas studentams, studijuojantiems finansų valdymą, įmo-
nių vadovams ir įmonių savininkams, siekiantiems suvokti įmonių finansinio 
valdymo ir analizės pagrindus.

Suprantu, kad vadovėlį galima tobulinti, todėl lauksiu argumentuotų 
pastabų el. paštu cerniusg@mruni.eu. 
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I. VERSLO FINANSŲ ESMĖ

Pirmojo skyriaus tikslas – apibūdinti verslo finansų ir jų valdymo esmę. 
Jame pirmiausia išsamiai nagrinėjama įmonės, kaip verslo organizavimo formos, 
samprata. Pirmajame poskyryje atskleidžiamas esminis įmonės aspektas – tai, 
kad ši verslo organizavimo forma atsieta nuo jos savininko turto ir įsipareigoji-
mų sistemos. Tuo pat metu pabrėžiama, kad įmonė yra neatskiriama asmeninių 
įmonės savininko finansų dalis. Įvardijama pagrindinė įmonės funkcija – teikti 
ekonominę naudą jos savininkui. Smulkiai aptariamos įmonių, egzistuojančių 
Lietuvoje, rūšys, atskleidžiami pagrindiniai jų bruožai.

Antrojo poskyrio tikslas – išnagrinėti verslo finansų, kaip valdymo 
objekto, sampratą. Apibūdinus pinigų ir finansų sąvokų skirtumą nagrinėjama 
finansų, kaip kompleksinės sistemos, esmė ir jos sudedamosios dalys. Detaliai 
nagrinėjamos visos finansų funkcijos ir jų reikšmė. Skyriuje aptariami valdymo 
sampratos aspektai. Remiantis paprastais pavyzdžiais aiškinamas valdymo, kaip 
proceso, nuoseklumas ir sudedamosios jo dalys. Tiriamas ir apibūdinamas val-
dymas kaip funkcija. Išsamiai nagrinėjami įmonės pinigų srautai ir jų specifika.

Trečiasis poskyris skirtas įmonės, tarp jų ir finansų, valdymui api-
būdinti. Išskiriami skirtingi įmonės finansų valdymo subjektai atsižvelgiant į 
įmonės rūšį ir jos dydžio kitimą.  Nagrinėjamas kiekvieno subjekto valdymo 
sprendimų priėmimo laukas finansų srityje. Išskiriami klausimai, kuriuos spren-
džia subjektai, valdydami savo finansus. Išsamiai nagrinėjamas finansų valdy-
mo nuoseklumas ir su juo susiję veiksmai. Nurodoma, kokie veiksmai ir kokiu 
nuoseklumu turi būti  atliekami, kad būtų pasiektas pageidaujamas rezultatas. 
Sistemiškai aptariamas finansų valdymas atskirai pabrėžiant kiekvieną valdymo 
etapą ir nurodant jo reikšmę procesui kaip visumai.

Ketvirtajame šio skyriaus poskyryje formuluojamas verslo finansų val-
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dymo tikslas. Atskleidžiami keli labai svarbūs verslo finansų tikslo aspektai. Pir-
miausia – kad tiesioginiai verslo teikiamos naudos gavėjai yra jos savininkai. 
Pabrėžiama, kad atsižvelgiant į šiuolaikines finansines aktualijas naudos gavi-
mas sietinas su įmonės funkcionavimu gana ilgą laiko tarpą. Įmonės finansų val-
dymo tikslą prasminga formuluoti naudojant tikslų sistemą, kurioje globalusis 
tikslas detalizuojamas pasitelkiant žemesnio lygio konkretesnius tikslus.

Penktajame poskyryje tiriami ir aiškinami įmonės finansinio gyveni-
mo etapai, kiek ir kaip kinta finansų valdymo uždaviniai, priklausomai nuo to, į 
kurį valdymo etapą tuo metu yra įžengusi įmonė. 

Išnagrinėjęs šį skyrių studijuojantysis gebės: 
 » Apibūdinti įmonės esmę, skirti įvairių įmonės rūšių pranašumus ir 

trūkumus, nurodyti esminę įmonės funkciją ir jos vietą asmeninių sa-
vininko finansų sistemoje;

 » Apibūdinti finansų terminą ir atskleisti įmonės finansų kaip sistemos 
esmę, nurodyti pagrindinius įmonės finansavimo šaltinius;

 » Paaiškinti įmonės ir jos finansų valdymo sampratą, apibūdinti skirtin-
gus valdymo aspektus;

 » Nurodyti, kaip kinta įmonės valdymo subjektai ir jų funkcijos didėjant 
įmonei;

 » Paaiškinti įmonės finansų valdymo tikslą šiuolaikiniame kontekste, 
išskirti ir pagrįsti įmonės tęsiamos veiklos reikalavimo aktualumą ir 
naują aspektą;

 » Nagrinėti įmonės finansų valdymo etapus ir juos taikyti praktiškai;
 » Paaiškinti, kokie finansų valdymo uždaviniai keliami kiekvienu įmo-

nės egzistavimo laikotarpiu ir kaip šie uždaviniai susiję su globaliuoju 
įmonės finansų valdymo tikslu. 
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I.1. Verslo organizavimo (realizavimo) formos 

Pasaulyje egzistuoja daug įvairiausių verslo idėjų įgyvendinimo formų. 
Apie verslo organizavimo formas neįkūrus įmonės (individualiai) išsamiai na-
grinėta vadovėlyje „FINANSŲ VALDYMAS I: Asmeniniai finansai“, todėl čia 
nebesikartosime ir susitelksime į verslą, organizuojamą pasitelkiant įmonę. Taigi 
dabar mus domina įmonės sampratą atitinkančios verslo organizavimo formos, 
jų finansų specifika ir valdymas. 

 

Paprastai pirmiausia į galvą ateina mintis apie darbą už atlyginimą ir 
įvairių rūšių įmones. Tačiau dabar mūsų tikslas yra ne suvokti įmonę kaip sam-
domam darbuotojui, o išsiaiškinti jos esmę iš savininko pozicijų. Tai iš esmės 
skirtingi dalykai. Pradėkime nuo to, ką jau minėjome. Įmonė – tai verslo organi-
zavimo forma. Jei turite gerą idėją, kaip išspręsti kitų žmonių problemas ir taip 
uždirbti pinigų, galite elgtis dvejopai. Pats imtis įgyvendinti šią idėją arba su-
kurti atsietą nuo savęs sistemą (darinį), kuri, jūsų prižiūrima ir kontroliuojama, 
įgyvendins jūsų verslo idėją, kartu ir uždirbs jums pinigus. Pinigų gavimo pra-
sme šis darinys būtų aktyvas jūsų asmeninių finansų sistemoje ir leistų žmogų 
apibūdinti kaip „verslininką“. Vienas esminių įmonės bruožų tas, kad įmonė yra 
savarankiškas objektas, atskirtas nuo jos savininko turto ir įsipareigojimų siste-
mos. Čia nekalbame apie savininko atsakomybę savo turtu už įmonės veiklos 
rezultatus. Ši atsakomybė gali būti skirtingo laipsnio – tai  priklauso nuo įmonės 
rūšies. Čia  kalbame apie patį svarbiausią įmonės bruožą – kad įmonės požiūriu 
savininkas yra toks pat „svetimas“ asmuo kaip ir tiekėjas, pirkėjas ar darbuo-
tojas. Šis aspektas yra esminis postulatas, kuriuo remiantis kuriama ir valdo-

Klausimas

Kaip paprastai pasakytumėte, kas yra įmonė?

Apibūdinkite įmonės esmę, bet ne rūšis.
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ma įmonė ir jos finansai. Tai atsispindi ir bendruosiuose apskaitos principuose 

 (konkrečiai – įmonės principas), kuriais remiantis modeliuojamas finansinis 
įmonės veiklos aspektas. Taigi pirmiausias ir svarbiausias įmonės skiriamasis 
bruožas tas, kad ji atskirta nuo jos savininko. Šis savininko ir įmonės santykis 
gali būti pavaizduotas tokia schema:

1 pav. Savininko ir įmonės santykis

Kaip parodyta 1 pav., savininko ir jo paties įmonės santykiai grindžiami 
tuo, kad būdami savarankiški ekonominiai vienetai tiek savininkas, tiek įmonė 
tarpusavyje bendrauja vadovaudamiesi formaliai nustatytomis taisyklėmis (jas 
vaizduoja rodyklės 1 pav.). Šios taisyklės paprastai reglamentuojamos įvairaus 
lygio teisės aktais. Atsižvelgiant į įmonės organizavimo formą taikomi skirtingi 
įstatymai šiems santykiams reglamentuoti. 

Lietuvoje, pavyzdžiui, akcinių bendrovių ir jų savininkų santykius re-
glamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, kuriame smulkiai aptarti visi santy-
kių aspektai, pradedant nuo bendrovės įkūrimo ir baigiant jos likvidavimu. 

Pačia bendriausia prasme savininko ir įmonės, kaip savarankiškų eko-
nominių subjektų, santykiai grindžiami tuo, kad savininkas turi teisę priimti 
sprendimus ir duoti nurodymus, kaip turėtų funkcionuoti jam priklausantis 
verslas (įmonė). Pradiniu įmonės egzistavimo laikotarpiu (kūrimas ir plėtra) sa-
vininkas dažnai ir finansuoja savo įmonės veiklą. Įmonė, pradėjusi savarankiškai 
veikti, įvairiais pavidalais teikia jos savininkui ekonominę naudą. Ši nauda gali 
pasireikšti pinigų srautais dividendų ar kitų išmokų savininkui pavidalu, nau-
dojimusi įmonės turtu asmeniniais tikslais ar kitais teisėtais būdais. Šiuo atveju 
nekalbame apie tą padėtį, kai įmonės savininkas dar ir dirba savo paties įmonėje 
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kaip samdomas darbuotojas. Tada jo santykiai su įmone yra tokie patys kaip ir 
kiekvieno kito samdomo darbuotojo, kuris už savo darbą gauna atlyginimą. Mus 
domina kitas savininko ir įmonės santykių aspektas ir kitas ekonominės naudos 
gavimo būdas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad savininko ekonominė nauda iš įmonės be-
veik visada susijusi su mokesčiais, kuriuos už gaunamą naudą savininkas sumo-
ka valstybei. Taigi nuo dividendų ar kitų išmokų savininkui mokamas gyventojų 
pajamų mokestis, naudojimasis įmonės turtu pripažįstamas pajamomis natūra 
ir nuo jų mokamas gyventojų pajamų, tam tikrais atvejais – ir kiti mokesčiai.1  
Jeigu vienos įmonės savininkas yra kita įmonė ar valstybė, gaunama ekonominė 
nauda apmokestinama remiantis kitokiais principais.

Taigi, aptardami įmonės sampratą, atskleidėme labai svarbų savininko 
ir įmonės santykių aspektą – įmonė turi teikti ekonominę naudą jos savininkui. 
Tikėtina, kad šis aspektas yra esminis įmonės bruožas ir jos funkcinė paskirtis. 
Šį klausimą išsamiai aptarsime skyriuje „Įmonės finansų valdymo tikslas“. 

Tik tada, kai įmonė teikia naudą jos savininkui, šią įmonę galima laiky-
ti aktyvu, kuris, būdamas sudėtinė asmeninių finansų sistemos dalis, priartina 
savininką prie jo asmeninių finansų tikslo. Taigi nors įmonė yra savarankiškas, 
nuo savininko turto ir įsipareigojimų atsietas ekonominis vienetas, ekonominės 
naudos teikimo požiūriu ji yra sudedamoji asmeninių finansų sistemos dalis, 
kurios rezultatais teisėtai naudojasi ne kas kitas, o jos savininkas.

Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima teigti, kad įmonė yra verslo 
organizavimo forma, atskirta nuo jos savininko turto ir įsipareigojimų sistemos. 
Įmonės tikslas – teikti ekonominę naudą savininkui.

Įmonių formų (rūšių), kurias pasirinkus gali būti organizuojamas vers-
las, yra gana daug. Skirtingose šalyse šios formos gali šiek tiek skirtis. Priklau-
somai nuo įmonės rūšies, skiriasi jų mastai, rizika, veiklos trukmė, savininkų 
atsakomybės savo turtu laipsnis. Lietuvoje galimos verslo organizavimo formos 
apibendrintai pateiktos 2 pav. Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingose šalyse eg-

1 Mokesčiai, kuriuos moka fiziniai asmenys, smulkiai išnagrinėti vadovėlio FINANSŲ VALDYMAS I: Asmenin-
iai finansai skyriuje „Mokesčiai“.
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zistuoja savi įstatymai, reglamentuojantys įmonių rūšis ir veiklą.

2 pav. Verslo organizavimo formos

Mus domina Lietuvoje egzistuojančios verslo organizavimo formos ir 
įmonių rūšys. 

Lietuvos Respublikoje gali veikti šios įmonės:
1) individualiosios (personalinės) įmonės;
2) tikrosios ūkinės bendrijos;
3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;
4) akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;
5) žemės ūkio bendrovės;
6) kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);
7) valstybės įmonės; 
8) savivaldybės įmonės;
9) mažosios bendrijos. 

Esminiai įmonių (išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones) požymiai 
ir bruožai pateikti 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Įmonių rūšys

Pavadinimas Esminis požymis Turtinės atsakomybės 
laipsnis

Veiklos tru-
kmė

Individualioji 
įmonė

Įmonė nuosavybės teise priklauso fi-
ziniam asmeniui ar keliems fiziniams 
asmenims bendrosios jungtinės 
nuosavybės teise

Pagal įmonės prievoles 
savininkas atsako visu savo 
turtu, taip pat ir įmonę 
likvidavus

Priklauso nuo 
savininkų gyve-
nimo trukmės 
ar noro

Tikroji ūkinė 
bendrija

Įsteigta bendrosios jungtinės veiklos 
sutartimi sujungus kelių fizinių ar 
juridinių asmenų turtą į bendrąją 
dalinę nuosavybę  siekiant užsiimti 
komercine ūkine veikla

Pagal tikrosios ūkinės ben-
drijos prievoles nariai atsako 
solidariai visu savo turtu, 
taip pat ir likvidavus įmonę 

Priklauso nuo 
savininkų gyve-
nimo trukmės 
ar noro

Komanditinė 
(pasitikėjimo) 
ūkinė bendrija

Bendriją sudaro bendros firmos 
vardu veikiantys tikrieji nariai ir na-
riai komanditoriai, kuriems įmonės 
turtas priklauso bendrosios dalinės 
nuosavybės teise

Bendrijos tikrieji nariai soli-
dariai atsako visu savo turtu, 
taip pat ir likvidavus įmonę, 
o nariai komanditoriai – tik 
ta savo turto dalimi, kurią 
pagal sutartį yra perdavę 
bendrai veiklai

Priklauso nuo 
kiekvieno tikro-
jo nario gyveni-
mo trukmės ar 
noro

Akcinė bendro-
vė ir uždaroji 
akcinė ben-
drovė

Bendrovės įstatinis (nuosavas) kapi-
talas yra padalytas į dalis – akcijas. 
Savininkai gali pretenduoti į dalį 
bendrovės pelno. Likvidavimo atveju 
pretenduoja į dalį turto, likusio įvyk-
džius bendrovės įsipareigojimus

Akcininkai atsako tik savo 
įnešta į bendrovę turto 
dalimi

Neribota

Žemės ūkio 
bendrovė

Fizinių asmenų pagal Žemės ūkio 
įmonių turto privatizavimo įstatymą 
privatizuota buvusi žemės ūkio įmo-
nė arba, sudarius steigimo sandorį, 
fizinių ir juridinių asmenų įsteigta 
įmonė

Bendrovės prievolės vyk-
domos naudojant jos turtą. 
Nariai  ir pajininkai atsako 
tik savo įnešta į bendrovę 
turto dalimi

Neribota

Kooperatinė 
bendrovė

Fizinių ir (arba) juridinių asmenų 
įsteigta įmonė, skirta ekonominiams, 
socialiniams bei kultūriniams narių 
poreikiams tenkinti

Narys pagal kooperatinės 
bendrovės prievoles atsako 
už pajų priklausančiu įmo-
kėti pajiniu įnašu

Neribotas

Mažoji bendrija

Ribotos civilinės atsakomybės priva-
tusis juridinis asmuo – įmonė, kurios 
visi nariai (ne daugiau kaip 10) yra 
fiziniai asmenys. Minimalaus kapita-
lo reikalavimas nėra numatytas.

Nariai negali turėti darbo santykių 
su savo mažosiomis bendrijomis

Nariai  atsako tik savo įnešta 
į bendriją turto dalimi Neribotas

 Iš lentelės matyti, kad įvairaus lygio įmonės skiriasi savo esme, atsa-
komybės lygiu, gyvavimo trukme. Taip pat gerai matyti įmonių pranašumai ir 
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trūkumai. Individualiosioms įmonėms įkurti nereikia jokių pradinių įnašų, sa-
vininkas bet kuriuo metu gali lengvai ir įmokėti, ir paimti pinigus iš įmonės. Tai 
yra teigiamos tokio verslo organizavimo savybės. Neigiamomis reikėtų laikyti 
tai, kad individualiosios įmonės savininkas pagal įmonės prievoles atsako visu 
savo turtu. Panašių pranašumų ir trūkumų yra ir ūkinėse bendrijose. 

Esama ir įmonių, kurių savininkų atsakomybė už jų įmonių veiklą yra 
apribota; steigiant tokias įmones, įnešamas tam tikras turtas. Šiuo atveju savinin-
kai rizikuoja tik tuo turtu, kuris buvo perduotas įmonei kaip savininko įnašas.

Finansų valdymo prasme skirtingos įmonių rūšys valdomos skirtin-
gai. Ne vieną savininką turinčiose įmonėse reikalingos tam tikros procedūros, 
kurios leistų derinti ir ginti skirtingų savininkų interesus. Taip pat skiriasi ir 
kontrolės lygis.

Paprastai tik įsteigus bet kurią 1 lentelėje aprašytą įmonę, jei savininkas 
vienas, jis pats valdo visus įmonėje vykstančius procesus. Šiame etape jis dispo-
nuoja visa valdyti reikiama informacija, kurią paprastai pats, be jokių tarpinin-
kų, sukaupia tvarkydamas kasdienius įmonės reikalus. Jei įmonės veikla nesi-
plečia, o savininkas pats nuolat dalyvauja įmonės darbe, įmonės  ir jos finansų 
valdymas organizacine prasme yra santykinai paprastas procesas. 

Jei savininkų yra keletas, jau pradiniame įmonės funkcionavimo etape 
atsiranda poreikis derinti tarpusavio veiksmus, siekiant išsikeltų tikslų. Todėl, 
esant keliems savininkams, nesvarbu, kokios rūšies ar dydžio yra įmonė, valdy-
mo proceso grandinėje visuomet egzistuoja labai svarbus etapas – veiksmų de-
rinimas (žr. 3 pav.). Kaip rodo praktika, kelių savininkų nesuderinti tarpusavio 
interesai ir veiksmai dažnai būna įmonių finansinių problemų priežastis.   
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3 pav. Valdymo etapų priklausomybė nuo savininkų skaičiaus

Vėliau, įmonei ir jos veiklai plečiantis, vienam žmogui tampa fiziškai 
nebeįmanoma  aprėpti ir susisteminti visos įmonei valdyti reikiamos informaci-
jos. Todėl savininkai priversti naudotis specialistų, turinčių specialių reikiamos 
srities žinių ir praktinių įgūdžių, paslaugomis. Pavyzdžiui, mažos individualio-
sios įmonės ar bendrovės buhalterinę apskaitą (su tam tikrais apribojimais) gali 
tvarkyti pats savininkas, o įmonei padidėjus savininkui šio darbo baro tvarkyti 
nebeįmanoma, todėl jis priverstas samdyti kvalifikuotus buhalterius. Tas pats 
pasakytina ir apie kitas įmonės veiklos sritis, tokias kaip tiekimas, logistika, per-
sonalo valdymas ir pan., kurias tvarkyti taip pat turi kvalifikuoti specialistai. 

Toliau plėtojant įmonės veiklą anksčiau ar vėliau iškyla būtinybė sam-
dyti ir aukščiausio lygio įmonės vadovus. Šiame etape įmonės savininkai nusto-
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ja tiesiogiai valdyti savo įmonę (žr. 4 pav.). Taigi pasikeičia įmonės savininko 
darbo pobūdis ir nuo šio momento sudaromos prielaidos įmonei tapti aktyvu 
savininko asmeninių finansų sistemoje. Aktyvu įmonė galutinai taps tuomet, kai 
pradės kurti jos savininkui pinigų srautą dividendų pavidalu ar sukurs konkre-
čią pinigų sumą įmonę parduodant. Tuo atveju, jei savininkas tik dirba savo 
įmonėje ir gauna vien tik atlygį kaip samdomas darbuotojas, įmonė negalėtų 
būti laikoma aktyvu, kol nepradės kurti pasyviųjų įplaukų savininko asmeninių 
finansų sistemoje.

4 pav. Įmonę valdantys subjektai priklausomai nuo įmonės dydžio
Iš to, kas pasakyta, aiškiai matyti, kad pats įmonės egzistavimas ir jos 

rūšis nelemia, ar žmogus gauna pasyviąsias įplaukas, kai jam pačiam tiesiogiai 
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nereikia dirbti dėl pinigų. Tai lemia ne forma, o įplaukų šaltinio kilmė. Kitaip 
sakant, tai, kad žmogus yra įmonės savininkas, iškart negarantuoja, kad jis gaus 
pasyviąsias įplaukas. Savo ruožtu atkreiptinas dėmesys, kad jei žmogus neturi 
savo įmonės, nereiškia, kad jis negali gauti pasyviųjų įplaukų, tiesiog šios įplau-
kos gali būti gaunamos kitais būdais (investuojant į nekilnojamąjį turtą, vertybi-
nius popierius ar pan.).

Taip pat pabrėžtina ir tai, kad įmonė, nesvarbu, kokios ji rūšies ar 
formos, nors ir būdama atsieta nuo savininko turto ir įsipareigojimų sistemos 
buhalterine prasme, ekonominės naudos gavimo prasme yra sudedamoji asme-
ninių finansų sistemos dalis. Be to, ši dalis labai svarbi ir susijusi su pasyviosio-
mis įplaukomis, dėl kurių žmogui (šiuo atveju verslininkui) pačiam tiesiogiai 
dirbti nebereikia. Kitaip sakant, įmonė asmeninių finansų sistemos požiūriu yra 
aktyvas (tokia verslo organizavimo forma), kurio padedamas savininkas sugeba 
padaryti taip, kad kiti žmonės dirbtų jo ekonominei gerovei. 

I.2. Įmonės finansų samprata 

Kalbant apie bet kokios rūšies įmonės valdymą, susiduriama ir su ter-
minu „finansai“. Prieš pradedant nagrinėti finansų valdymą, vertėtų iš pradžių 
išsiaiškinti, ką rengiamės valdyti. Kaip rodo patirtis, šis terminas ne visuomet 
suprantamas vienodai. Vieniems finansai tiesiog asocijuojasi su pinigais, kuriais 
disponuoja įmonė. Kitiems tai ne tik pinigai, bet ir įmonės skolos bei skolos 
įmonei. Sutikite, kad kalbant apie finansus kaip valdymo objektą itin svarbu vie-
nodai suprasti šį terminą, nes nuo to priklausys, kokie objektai ir procesai pateks 
(ar turėtų patekti) į valdytojų  interesų ir įtakos lauką.

Pasvarstykime

Kaip apibūdintumėte, kas yra įmonės finansai?

Mus domina įmonės savininko ir valdytojo požiūris.
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Kaip jau minėjome, daugumai finansai asocijuojasi su turimais pinigais 
arba skolomis. Be abejo, finansai yra susiję su pinigais. Tačiau ar finansai yra tik 
pinigai, ar dar kas nors daugiau? Matyt, vertėtų prisiminti, kas yra pinigai. Kaip 
žinoma, pinigai pirmiausia yra universali mainų ir vertinimo priemonė, įgali-
nanti keisti tam tikrą pinigų sumą į tam tikrą prekių ar paslaugų kiekį. Taigi per 
pinigus finansai įgauna tam tikrą mainų tarp įvairių subjektų aspektą. Norėtųsi 
atkreipti dėmesį, kad pinigai iš esmės yra mainų idėja arba ekonominė katego-
rija, kuri konkrečiai pasireiškia labai įvairiomis formomis. Tai greičiau susitari-
mas, o ne konkretus aukso gabalas, moneta, banknotas ar čekis. Tačiau čia gana 
lengva susipainioti ir manyti, kad materiali pinigų, kaip ekonominės kategorijos, 
išraiška savaime yra vertinga. 

Tačiau įmonės požiūriu pinigai, kaip mainų priemonė, nėra labai reikš-
mingi, nes pati įmonė, kitaip nei fiziniai asmenys, nėra tiesioginė vienų ar kitų 
gėrybių vartotoja. Todėl mus labiau domina ekonominis pinigų aspektas – kiek 
jis susijęs su finansais. Pinigai yra ir tam tikru mastu turėtų būti kaupiami. Nor-
maliomis sąlygomis pinigų kaupimas (taupymas) reiškia, kad taupantysis (ir 
žmogus, ir įmonė) pinigų mainų funkcijos įgyvendinimą atideda vėlesniam lai-
kui. Kitaip tariant, užuot iškeitęs pinigus į gėrybes dabar ir jas nedelsdamas su-
vartojęs (savo asmeniniams tikslams ar gamybai), jis atideda vartojimą ateičiai. 
Taigi pinigai įgauna dar vieną labai svarbų aspektą – tampa ekonominio saugu-
mo garantu, nes garantuoja vartojimą ateityje. Kartu pinigai gali atlikti ir varto-
jimo paskirstymo laiko atžvilgiu funkciją. Gavęs daugiau pinigų, subjektas gali 
atidėti dalį jų ateičiai. Tuo metu, kai pinigų jis gaus per mažai, bus galima pasi-
naudoti sukauptais pinigais ir įgyvendinti mainų idėją tuo metu, kai to reikia.

Norint aiškiau suvokti finansų esmę, prasminga išsamiai aptarti, iš kur 
įmonė gauna ir kur išleidžia pinigus.

Pasvarstykime

Iš kur įmonė gauna ir kur išleidžia pinigus?

Išskirkite nuolatinius ir laikinuosius pinigų srautus.
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Šis iš pirmo žvilgsnio labai paprastas ir netgi banalus klausimas iš tiesų 
nėra toks paprastas, nes atsakydami į jį, kaip matysime vėliau, išskirsime specifi-
nes finansų sritis, kurios susijusios tik su joms vienoms būdingomis problemo-
mis ir specifiniais jų sprendimo būdais. 

Taigi pinigų gavimo sričių įmonėje nėra tiek jau ir daug. Nagrinėjant 
sritis, iš kur įmonė gauna ir kur išleidžia pinigus, galima išskirti šiuos subjektus 
(žr. 2 lentelę): 

2 lentelė. Įmonės pinigų gavimo sritys (subjektų aspektas) 
Įmonė

Gauna pinigus iš: Išleidžia pinigus:
Savininkų Savininkams

Pirkėjų Darbuotojams, tiekėjams

Kredito institucijų ir kitų skolintojų Kredito institucijoms ir kitiems skolintojams

Paramos organizacijų

Investicinės veiklos Investicijoms

Taigi, jei pradėtume nagrinėti mus dominantį klausimą nuo įmonės 
funkcionavimo pradžios, turėtume pasakyti, kad pirmoji pinigų injekcija pa-
prastai gaunama iš įmonės savininkų. Atsižvelgdami į įmonės rūšį savininkai, 
priklausomai nuo verslo organizavimo formos, gali formuoti įstatinį kapitalą 
arba tiesiog įmokėti pinigus įmonės veiklai pradėti. Jei įmonė funkcionuoja de-
ramai, vėliau savininkams nebereikia dėti į savo įmonę jokių papildomų pinigų. 
Greičiau atvirkščiai – jie pradeda gauti iš jos pinigus. Iš bendrovės – dividendų 
forma, individualiosios įmonės – tiesiog pinigų išmokų  forma.

Kaip jau minėjome, daugumai finansai asocijuojasi su turimais pinigais 
arba skolomis. Be abejo, finansai yra susiję su pinigais. Tačiau ar finansai yra tik 
pinigai, ar dar kas nors daugiau? Matyt, vertėtų prisiminti, kas yra pinigai. Kaip 
žinoma, pinigai pirmiausia yra universali mainų ir vertinimo priemonė, įgali-
nanti keisti tam tikrą pinigų sumą į tam tikrą prekių ar paslaugų kiekį. Taigi per 
pinigus finansai įgauna tam tikrą mainų tarp įvairių subjektų aspektą. Norėtųsi 
atkreipti dėmesį, kad pinigai iš esmės yra mainų idėja arba ekonominė katego-
rija, kuri konkrečiai pasireiškia labai įvairiomis formomis. Tai greičiau susitari-
mas, o ne konkretus aukso gabalas, moneta, banknotas ar čekis. Tačiau čia gana 
lengva susipainioti ir manyti, kad materiali pinigų, kaip ekonominės kategorijos, 
išraiška savaime yra vertinga. 

Tačiau įmonės požiūriu pinigai, kaip mainų priemonė, nėra labai reikš-
mingi, nes pati įmonė, kitaip nei fiziniai asmenys, nėra tiesioginė vienų ar kitų 
gėrybių vartotoja. Todėl mus labiau domina ekonominis pinigų aspektas – kiek 
jis susijęs su finansais. Pinigai yra ir tam tikru mastu turėtų būti kaupiami. Nor-
maliomis sąlygomis pinigų kaupimas (taupymas) reiškia, kad taupantysis (ir 
žmogus, ir įmonė) pinigų mainų funkcijos įgyvendinimą atideda vėlesniam lai-
kui. Kitaip tariant, užuot iškeitęs pinigus į gėrybes dabar ir jas nedelsdamas su-
vartojęs (savo asmeniniams tikslams ar gamybai), jis atideda vartojimą ateičiai. 
Taigi pinigai įgauna dar vieną labai svarbų aspektą – tampa ekonominio saugu-
mo garantu, nes garantuoja vartojimą ateityje. Kartu pinigai gali atlikti ir varto-
jimo paskirstymo laiko atžvilgiu funkciją. Gavęs daugiau pinigų, subjektas gali 
atidėti dalį jų ateičiai. Tuo metu, kai pinigų jis gaus per mažai, bus galima pasi-
naudoti sukauptais pinigais ir įgyvendinti mainų idėją tuo metu, kai to reikia.

Norint aiškiau suvokti finansų esmę, prasminga išsamiai aptarti, iš kur 
įmonė gauna ir kur išleidžia pinigus.

Pasvarstykime

Iš kur įmonė gauna ir kur išleidžia pinigus?

Išskirkite nuolatinius ir laikinuosius pinigų srautus.
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Jei įmonė veikia nuostolingai, savininkui gali tekti padengti įmonės pa-
tiriamą nuostolį, kad įmonė galėtų toliau tęsti savo veiklą. Šiuo atveju, žiūrint iš 
savininko asmeninių finansų sistemos perspektyvos, įmonė tampa nebe aktyvu, 
o pasyvu, t. y.  ji pradeda nebe kurti pinigus, o reikalauti jų sau išlaikyti. Įmonės 
savininkai, atsižvelgdami į ateities galimybes, turėtų spręsti, ar tikslinga toliau 
leisti įmonei funkcionuoti, nes ji nebeatlieka tiesioginės funkcijos – nebeteikia 
ekonominės naudos jos savininkui.

Tam tikrais atvejais galima situacija, kai siekiant plėsti įmonės veiklą 
trūksta pinigų ir savininkai nusprendžia savo pinigais finansuoti įmonės plėtrą.

 Akcinių bendrovių atveju tai atliekama didinant įstatinį kapitalą, kitų 
įmonių rūšių atveju – tiesiog įmokant papildomus pinigus. Šiuo atveju labai 
svarbu aiškiai skirti, kad taip  savininkai ne skolina savo pinigus įmonei, o juos 
jai „atiduoda“. Jei savininkai savo įmonei skolina pinigus, jie tampa tokiais pat 
skolintojais (kreditoriais) kaip ir bankai bei kiti skolintojai ir tarp jų bei įmonės 
atsiranda skolininko ir kreditoriaus, o ne įmonės ir savininko santykiai. Apiben-
drintai su savininkais susiję įmonės pinigų srautai pateikti 3 lentelėje.

 
3 lentelė. Įmonės pinigų srautai iš savininkų

Savininkai
Pinigų gavimo forma: Pinigų išmokų forma:

Akcinės bendrovės

Pradinis įnašas Dividendai

Įnašai didinant kapitalą Mažinant kapitalą 

Įnašai dengiant nuostolį

Individualiosios įmonės

Savininko įnašai Išmokos savininkui 

Bendrijos

Narių turtiniai įnašai Išmokos nariams 

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai savininkai parduoda (išsky-
rus individualiąsias įmones, kurių parduoti negalima) savo įmonę kitiems as-
menims (atsižvelgiant į įmonės rūšį tai gali būti akcijų ar jų dalies pardavimas), 



23

įmonėje dėl šio sandorio pinigų srautas neatsiranda. Šiuo atveju piniginis sando-
ris vyksta tik tarp dviejų savininkų (fizinių asmenų ar įmonių – tai priklauso nuo 
to, kas yra parduodamos įmonės savininkai). Šį dalyką labai svarbu aiškiai su-
vokti, nes praktikoje gana dažnai tenka susidurti su situacija, kai neteisingai var-
tojama investuotojo sąvoka, painiojant „tikrą“ investuotoją, kuris viena ar kita 
forma tiesiogiai finansuoja įmonę, su tuo, kuris perka įmonę iš jos savininko. 
Tik tais atvejais, jei savininkas nusprendžia parduoti dalį verslo, neparduodamas 
akcijų ar įmonės, įmonė gauna pinigus už parduoto verslo dalį ir tokia operacija 
gali būti vadinama investavimu įmonės požiūriu.

Iš to, kas pasakyta anksčiau, matyti, kad įmonės ir savininkų pinigų 
įnašai į įmonę nėra ir negali būti nuolatiniai, nes savininkas steigia įmonę turė-
damas tikslą gauti iš jos pinigus, bet ne ją išlaikyti savo pinigais. Kad įmonė būtų 
pajėgi išmokėti pinigus savininkui, ji turi iš kur nors jų nuolatos gauti. Todėl 
tampa akivaizdu, kad reikalingas nuolatinis pinigų šaltinis. Šis šaltinis, jei žiū-
rėtume subjektų aspektu, yra įmonės klientai. Pirkėjams perkant įmonės prekes 
mokami pinigai ir taip kuriamas teigiamas pinigų srautas į įmonę. 

Nagrinėjant verslo organizavimą naudojantis įmone atsiranda labai 
svarbus momentas, kurį būtina aiškiai suvokti. Pirkėjams perkant prekes ir 
paslaugas laikoma, kad įmonė uždirba pajamas. Kai kurių  įmonės rūšių atveju 
pajamos nėra tiesiogiai siejamos su gautais pinigais. Užtenka vien to fakto, jog 
pirkimo sandoris yra įvykęs, kad įmonės finansų sistemoje būtų užregistruotos 
uždirbtos pajamos. Pinigai gali būti sumokami sudarant pirkimo sandorį arba 
vėliau. Taigi tarp pajamų uždirbimo momento ir pinigų įplaukų momento gali 
praeiti tam tikras laiko tarpas, kurio metu įmonė dar neturi pinigų, nes jie „guli“ 
pirkėjų skolose. Todėl valdant įmonės finansus šis momentas tampa gana svar-
bus ir į jį reikia atsižvelgti priimant finansinius sprendimus. Tad įmonės atveju, 
kalbėdami apie pinigų gavimą, vartosime sąvoką pajamos, o ne įplaukos, kaip 
tai įprasta kalbant apie asmeninių finansų sistemą. Dabartiniame etape kol kas 
nepabrėšime šio skirtumo ir pajamas prilyginsime pinigų gavimui. Vėliau, kai 
tai bus būtina, grįšime ir išsamiai aptarsime visus reikšmingus šio klausimo 
aspektus.
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Savaime suprantama, kad įmonė turėtų ką parduoti, ji turi tą prekę nu-
pirkti arba pasigaminti. Todėl pinigų srautai, susiję su pirkėjais, yra ne tik teigia-
mi, bet ir neigiami – susiję su pinigų išleidimu (žr. 4 lentelę). Šiuo atveju pinigai 
gali būti išleidžiami daug kur, pradedant prekių pirkimu ir pinigų mokėjimu 
už šias prekes tiekėjams ir baigiant atlyginimų išmokėjimu darbuotojams bei 
priklausomų mokesčių į valstybės biudžetą sumokėjimu. Už perkamas prekes 
galima atsiskaityti nedelsiant arba sumokėti vėliau. Tačiau nepriklausomai nuo 
to, ar pinigai sumokėti, pirkimo sandoris jau laikomas įvykusiu.

4 lentelė. Įmonės pinigų srautai, susiję su pirkėjais 
Pirkėjai

Pinigų gavimas: Pinigų išleidimas:

Pajamos pardavus prekes ir paslaugas Parduotų prekių gamybos ir paslaugų tiekimo sąnau-
dos:

Darbuotojų atlyginimams

Mokesčiams

Tiekėjams už nupirktas prekes ir paslaugas

Tiekėjams už įsigytą ilgalaikį turtą

Tą patį galima pasakyti ir dėl atlygio už darbą. Jis pirmiausia priskai-
čiuojamas ir tik po kurio laiko išmokamas pinigais. Dabar, pernelyg nesigilinant 
į visus niuansus (šiems klausimams aptarti vėliau skirsime deramą dėmesį), no-
rėtųsi pabrėžti, kad įmonės finansų sistemoje vietoj termino išlaidos tenka var-
toti terminą sąnaudos, šitaip parodant, kad įvykstant kai kuriems sandoriams 
pinigai išleidžiami ne tuojau pat.  

Nagrinėjant įmonės finansus matyti, kad pirkėjų kuriamas pinigų srau-
tas yra pats svarbiausias ir jis gali padengti prekėms ir paslaugoms išleistus pini-
gus, t. y. tik iš pirkėjų gaunamas pinigų srautas gali padengti visas išlaidas ir būti 
teigiamas. Su kitais subjektais (išskyrus paramos teikėjus) susiję pinigų srautai 
iš esmės visuomet yra neigiami. Todėl su pirkėjais susijusių pinigų srautui ir jo 
kūrimui įmonėje turėtų būti skiriama daugiausia dėmesio.   

Tam tikrais laikotarpiais įmonei, nesvarbu, kaip sėkmingai ji veikia ir 
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kiek pinigų kuria jos veikla, susijusi su pirkėjais, gali pritrūkti pinigų. Taip atsi-
tinka todėl, kad pirkėjai dalį prekių perka skolon ir kartais „fiziškai“ pritrūksta 
pinigų. Tai vadinamasis apyvartinių lėšų trūkumas. Nesigilindami, ar šis termi-
nas teisingas, pabrėšime, kad šis trūkumas paprastai kompensuojamas trumpa-
laikėmis paskolomis. Dažniausiai tai įvairiomis formomis realizuojamos banko 
paskolos. Čia verta atkreipti dėmesį, kad tam tikru laikinu finansavimo šaltiniu, 
galinčiu išspręsti trumpalaikį apyvartinių lėšų trūkumą, yra skolos tiekėjams. 
Nors šiuo atveju tiesiogiai pinigų įmonė negauna, tiekėjams sumokėjus ne iš 
karto, kai jie įsigyja prekes ar paslaugas, o po tam tikro laiko, šiais pinigais įmo-
nė gali disponuoti savo nuožiūra. Tai nemokamas trumpalaikis pinigų šaltinis, 
kuriuo sumaniai naudojantis galima išspręsti trumpalaikes pinigų stygiaus pro-
blemas. Teisybės dėlei reikia pabrėžti, kad pirkėjai taip pat sėkmingai naudojasi 
šiuo finansavimo šaltiniu ir yra linkę kuo ilgiau uždelsti skolų grąžinimą.

  Kiek kita padėtis susiklosto  tada, kai įmonei reikia įsigyti ilgalaikį tur-
tą ir šiam tikslui jai trūksta pinigų. Šiuo atveju paprastai skolinamasi ilgesniam 
laikotarpiui. Paskolų gavimo formos gali būti įvairios, pradedant paprasta ban-
ko paskola ir baigiant ilgalaikiu turtu, įsigytu išperkamosios nuomos (lizingo) 
būdu.

Kitas atvejis, kai numatoma įmonės plėtra ir tam reikia didelės pinigų 
sumos gana ilgam laikotarpiui. Šiuo atveju, jei įmonė nėra sukaupusi pakanka-
mų rezervų veiklos plėtrai, o savininkai nelinkę tam skirti pinigų, lieka vienin-
telis būdas – ilgalaikės banko paskolos (žr. 5 lentelę). Tuomet susiduriama su 
specifine įmonės finansų valdymo sritimi, kai turi būti įvertintos įmonės plėtros 
perspektyvos ir numatytos galimybės grąžinti paskolą su numatytomis palūka-
nomis. Jei įmonės plėtrą finansuoja investuotojas, jis tampa vienu iš įmonės sa-
vininkų ir atsiranda 3 lentelėje parodyti pinigų srautai.
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5 lentelė. Įmonės pinigų srautai, susiję su kreditoriais
Kreditoriai

Pinigų gavimas: Pinigų išleidimas:

Skolos tiekėjams Skolų tiekėjams grąžinimas

Trumpalaikės bankų paskolos Paskolų grąžinimas

Trumpalaikės savininkų paskolos Palūkanų mokėjimas

Ilgalaikės bankų paskolos

Ilgalaikės savininkų paskolos

Įmonės pinigų srautai, susiję su kreditoriais, turi vieną bendrą bruožą. 
Visais atvejais, išskyrus gal tiekėjus, pirmiausia įmonėje atsiranda pinigų suma, 
kuri panaudojama einamosioms reikmėms tenkinti. Vėliau skola sukuria nuola-
tinį pinigų išmokų srautą, apimantį pagrindinės skolos grąžinimą ir palūkanas, 
kurios mokamos už suteiktą paskolą.  

Tam tikrais atvejais, kai įmonė vykdo skatintiną veiklą ir teikia socialiai 
reikšmingas paslaugas, jos veiklą iš dalies gali finansuoti valstybė. Šis finansavi-
mas gali būti vykdomas dotacijų ar subsidijų forma, siekiant kompensuoti dalį 
negautų pajamų ar patirtų sąnaudų. Pavyzdys galėtų būti keleivių vežėjai, kurie 
dėl transporto paslaugų kainų nuolaidų negauna dalies pinigų ir valstybė jiems 
kompensuoja šiuos praradimus (žr. 6 lentelę). 

Pastaraisiais metais gana plačiai paplito Europos struktūrinių fondų 
parama, kai tam tikrų paslaugų pirkimas ar įmonės plėtra yra finansuojama Eu-
ropos Sąjungos pinigais. 

6 lentelė. Pinigų srautai, susiję su dotuojančiomis (subsidijuojančio-
mis) organizacijomis

Dotuojančios (subsidijuojančios) organizacijos
Pinigų gavimas: Pinigų išleidimas:

Valstybės dotacijos negautoms pajamoms kompensuoti

Valstybės dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti

Struktūrinių fondų parama Dalinis projektų finansavimas savais pinigais

Šie pinigų srautai yra specifiniai, nes įmonės turi atitikti specialius rei-
kalavimus arba teikti specifines paslaugas. Šiuo atveju pinigai išleidžiami vyk-
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dant įmonės veiklą ar plėtrą, o valstybė arba struktūriniai fondai šias išlaidas 
vėliau kompensuoja visas arba tik tam tikrą jų dalį.

Dabar grįžkime prie finansų sampratos. Iš ankstesnių samprotavimų 
apie pinigus ir jų gavimo šaltinius bei išleidimo sritis įmonėje galima teigti, kad 
pinigai, būdami mainų priemonė, turėdami konkrečią pasireiškimo formą, yra 
gaunami ir uždirbami (kai kas nors įmonei juos sumoka mainais už suteiktas 
paslaugas ar prekes), išleidžiami (įmonė kam nors moka pinigus už jų suteiktas 
mums vartoti paslaugas ir prekes). 

Kaip matėme, pagrindinis ir nuolatinis įmonės pinigų gavimo šaltinis 
yra ne kas kitas, o jos prekių ir paslaugų pirkėjai. Visi kiti šaltiniai yra laikini 
ir į juos valdant įmonės finansus reikia kreipti dėmesį tik tiek, kiek jie padeda 
išspręsti laikinas pinigų trūkumo problemas.

Nagrinėjant įmonės finansų esmę būtų logiška paklausti, ar svarbios 
tokios pinigų funkcijos kaip taupymas ir investavimas. Asmeninių finansų sis-
temoje šios funkcijos yra labai svarbios. Taupant išlaidos atidedamos vėlesniam 
laikui (tampa ekonominio saugumo garantu).  Investuojant siekiama gauti 
ekonominę naudą, kuri pasireiškia didesne pinigų suma (idėja „pinigai daro 
pinigus“).

Kiek tikslinga taupyti ir investuoti įmonei? Apie tai sprendžia (arba tu-
rėtų spręsti) jos savininkas. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad, kaip parodė 
praktika, ypač ištikus finansų  krizei, įmonei tikslinga turėti tam tikrą pinigų ar 
jų ekvivalentų rezervą, kuris leistų jai „išgyventi“ tam tikrą laiką susidūrus su 
finansiniais sunkumais. 

Tačiau kyla esminis klausimas, ar savininkui tikslinga paversti savo 
įmonę „kiaule taupykle“ ir neišleistus pinigus laikyti įmonės sąskaitoje. Pir-
miausia, kaip jau minėjome anksčiau, įmonė, kaip ir jos finansai, yra atsieti 
nuo savininko finansų. Tai reiškia, kad pinigai (kaip ir kiekvienas kitas turtas), 
esantys įmonėje, nėra savininko pinigai, kuriais jis gali disponuoti kada užsima-
nys. Tam, kad jis tai galėtų daryti, reikia atlikti tam tikras procedūras. Akcinių 
bendrovių atveju – išmokėti dividendus, individualiųjų įmonių atveju – tiesiog 
įforminti pinigų išmokėjimą susimokant priklausomus mokesčius, kaip tai nu-
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matyta įstatymuose. 
Apie turimų įmonės laisvų pinigų investavimą galime pasakyti tą patį. 

Paprastai bent jau pradiniame etape įmonė kuriama konkrečioms prekėms ar 
paslaugoms parduoti. Vėliau, jei įmonė išsiplečia, savininkai susiduria su turimų 
pinigų investavimo klausimu. 

Šiuo atveju, matyt, akivaizdu, kad investavimas į specifines veiklos sri-
tis tam neturint reikiamų specialistų būtų pasmerktas žlugti. Pasaulinė praktika 
turi pakankamai tokio „investavimo“ pavyzdžių. Todėl bent jau plėtros etape 
tikslinga kalbėti apie investavimą ta prasme, kad esant laisvų pinigų ir – dar 
svarbiau – įmonės teikiamų prekių ar paslaugų poreikiui, pirmiausia vertėtų 
plėsti įmonės pagrindinę veiklą. Tai gali būti daroma didinant gamybinius pajė-
gumus (jei, kaip minėta, rinkoje yra nepatenkintas tokių prekių ar paslaugų po-
reikis), intensyvinant gamybą ar kitais būdais. Vėliau paprastai pereinama prie 
kitų veiklos sričių, tačiau labai retais atvejais nespecializuotos įmonės pačios tie-
siogiai užsiima sėkminga finansine veikla ar sėkmingai investuoja, pavyzdžiui, į 
nekilnojamąjį turtą. 

Taip yra todėl, kad, kaip jau minėta, įmonė yra tik verslo organizavi-
mo forma, kuri padeda savininkui įgyvendinti savo verslo idėją. Todėl svarstant, 
kaip taupyti ir investuoti įmonės pinigus, reikia visą laiką turėti galvoje sistemą 
„savininkas ir įmonė“ (žr. 1 pav.). Kitaip sakant, jei įmonė turi uždirbusi daug 
pinigų ir sukaupusi reikiamus rezervus, savininkui galbūt tikslingiau pervesti 
pinigus  į savo asmeninių finansų sistemą ir pačiam spręsti, kur juos investuoti. 

Pasvarstykime

Ar batų siuvimo įmonė, uždirbusi daug pinigų ir pradėjusi inves-
tuoti į išvestines finansines priemones, turi daug galimybių gerai 

uždirbti iš šios veiklos?

 Kodėl?
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Taip būtų sumažinama rizika, kad praradus investuotus pinigus ar patyrus nuos-
tolių bankrutuos įmonė. Kaip tik tokiu atskyrimo atveju įmonė išlieka saugi ir 
toliau gali kurti savininkui ekonominę naudą.

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad patys savaime pinigai neegzistuoja ir 
neturi jokios prasmės. Tam, kad jie būtų, reikia tam tikrų sąlygų (turi egzistuoti 
mainai, nes natūriniam ūkiui pinigų nereikia), reikalingas pinigų gavimo, kau-
pimo, paskirstymo, investavimo ir kiti mechanizmai bei sistemos. 

Todėl vienas iš galimų įmonės finansų termino apibrėžimų galėtų būti 
toks, kuris apimtų ne vien tik pinigus, bet ir jų gavimą, kaupimą ir panaudojimą. 
Jau aptarėme, kad terminas „finansai“ įmonėje vartojamas dvejopai − kaip „pi-
nigų“ sinonimas ir kaip pelno uždirbimo, pinigų gavimo ir jų išleidimo sistema.

Apibendrinant galima pasakyti, kad vienas iš galimų įmonės finansų 
apibrėžimų yra toks: „Finansai yra pinigų gavimo (uždirbimo ir skolinimosi) 
ir paskirstymo (išleidimo, skolų grąžinimo, kaupimo ir investavimo) siste-
ma.“ Šis apibrėžimas gali būti pavaizduotas schema (žr. 5 pav.):
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5 pav. Įmonės finansų esmės funkcinis paveikslas

Kaip matyti, finansai atlieka daug funkcijų ir pirmiausia pinigų gavi-
mo funkciją. Vykdant šią funkciją sprendžiamas klausimas, iš kur gauti pinigų. 
Įmonėje pinigų gavimo funkcija pirmiausia turėtų būti suprantama kaip įmonės 
pajamų uždirbimas ir jų virtimas pinigais. Tais atvejais, kai įmonė stokoja pini-
gų, laikinas jų trūkumo pašalinimo būdas yra skolinimasis.

Antroji finansų funkcija yra pinigų paskirstymas. Finansai sprendžia 
klausimą, kiek ir kada skirti pinigų įvairiems poreikiams finansuoti. Įmonės va-
dovai šiuo atveju sprendžia klausimą, kiek pinigų skirti prekėms ir paslaugoms 
pirkti, atlyginimams mokėti ir kitoms būtinoms išlaidoms.

Trečioji finansų funkcija – pinigų kaupimas. Vykdant šią funkciją spren-
džiamas ateities poreikių užtikrinimo klausimas, kitaip tariant, garantuojamas 
finansinis ateities saugumas. Įmonėse tai įvairių rezervų ir fondų sudarymas.
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Ketvirtoji finansų funkcija – pinigų investavimas. Įmonėse dažniausiai 
pasireiškia (ar bent turėtų pasireikšti) įmonės veiklos plėtra, naujų, našesnių ga-
mybos pajėgumų įsigijimu. Įmonės, siekdamos gauti investicinės veiklos pinigų 
srautą, investuoja kiek rečiau, nes šios pajamos nėra pagrindinė įmonės veikla ir 
tikslas. Ši mintis, žinoma, netaikoma investicinėms bendrovėms.

Paskirstymo, kaupimo ir investavimo funkcijos susipynusios ir ne vi-
sada galima tiksliai nustatyti, kuriai funkcijai priskirti konkrečią veiklą. Tai pa-
sakytina, pavyzdžiui,  apie pinigų laikymą indėliuose. Kas tai – investavimas ar 
kaupimas? Kita vertus, preciziškas klasifikavimas ne visuomet ir būtinas, nes bet 
kuri klasifikacija yra tam tikra prasme dirbtinė. Gyvenimas visuomet sudėtin-
gesnis nei klasifikacija, kuriama tam, kad būtų galima pažinti sudėtingus pasau-
lio reiškinius juos šiek tiek supaprastinus. Tačiau pinigų paskirstymo nuoseklu-
mas, kaip tai parodyta 6 pav., turėtų būti išlaikomas. 

6 pav. Pinigų paskirstymo funkcija įmonėje

Dar viena labai svarbi  funkcija, kurią atlieka finansai, – visos aptartos 
sistemos kontrolė. Sutikite, kad galima sukurti tobulą pinigų gavimo ir jų pa-
skirstymo sistemą, numatyti, kur, kam, kada, kiek ir kuriais atvejais skirti pinigų. 
Tačiau tai dar nereiškia, kad sistema savaime veiks. Kad įmonės finansų sistema 
funkcionuotų tinkamai, būtina ją prižiūrėti. Kita vertus, pasikeitus sąlygoms, 
gali reikti pakeisti vienus ar kitus sistemos parametrus, kad būtų galima pasiekti 
numatytus finansinius tikslus. Kitaip sakant, finansus, kaip ir bet kokią sistemą, 
reikia ne tik sukurti, bet ir valdyti, priešingu atveju jie neatliks savo funkcijų 
arba jas atliks nekokybiškai.
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I.3. Valdymo samprata (įmonės finansų aspektas) 

Terminas „valdymas“ mūsų gyvenime vartojamas ne rečiau negu ter-
minas „finansai“. Su šiuo reiškiniu susiduriame iš esmės kiekviename žingsnyje.

 

Jei manote, kad „valdymo uždavinys“ yra kas nors labai specialaus ir 
sunkaus, esate ir teisūs, ir klystate. Gyvenime kiekvienam tenka spręsti galybę 
valdymo uždavinių net nesusimąstant. Tai, kad dabar skaitote šį tekstą, reiškia, 
kad sėkmingai išsprendėte konkretų valdymo uždavinį, kurį būtų galima pava-
dinti „verslo  finansų valdymo vadovėlio skaitymu“. Šis lokalus uždavinys gali 
būti platesnio uždavinio, tokio kaip „išmokti valdyti įmonės finansus“ arba „išlai-
kyti egzaminą“, arba „patenkinti smalsumą“, sudedamoji dalis. 

Šitaip nesusimąstydami vaikštome, važinėjame dviračiu ar automobiliu 
ir atliekame daug praktiškų dalykų. Pagrindinis klausimas, kurį reikia išspręsti, 
– kaip mes tai darome. Kartu atsakysime ir į klausimą, kas yra valdymas?

Kaip ir bet koks sudėtingas reiškinys, valdymas turi keletą aspektų. Pir-
miausia tai  procesas, kurio metu siekiama konkretaus, iš anksto numatyto tikslo. 
Tikslas turėtų būti suformuluotas aiškiai ir būti išmatuojamas. Todėl valdymo 
požiūriu tokie tikslai kaip „sėkminga įmonė“, „rinkos lyderis“, netgi „pelninga 
veikla“ yra pernelyg bendri, nes neaišku, kaip įvertinti, ar šis tikslas pasiektas. 
Tikslas „perskaityti knygą“ yra visiškai konkretus ir išmatuojamas, todėl kaip 
pavyzdys čia jis mums tinka. Tad grįžkime prie šio teksto skaitymo. Dabar jūsų 
tikslas – „perskaityti knygą“. Tik pradėjote tai daryti ir perskaitėte keletą puslapių 

Pasvarstykime

Ar šiandien teko spręsti kokį nors valdymo uždavinį? Kas tai buvo? 

Jei reikėtų apibūdinti sąvoką „valdymas“, kaip tai padarytumėte?

Stabtelėkite ir paskirkite šiek tiek laiko pamąstymams
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(esamos padėties nustatymas). Dar turite perskaityti per šimtą puslapių (kelias 
iki tol, kol pasieksite tikslą). Tam teks sugaišti, nelygu, kaip greitai skaitote, nuo 
keleto valandų iki keleto dienų (reikiamų išteklių nustatymas). Žinodami, kiek 
kasdien galite skirti laiko studijoms, numatote, kada ir kaip tai darysite (plana-
vimas). Kiekvieną dieną skiriate numatytą laiką studijoms (procesas). Kas kartą 
galima pasitikrinti, kiek dar liko iki pabaigos (kontrolė). Šis procesas kartojasi, 
kol pasiekiate tikslą (perskaitote knygą iki pabaigos). Schematiškai valdymas, 
kaip procesas, parodytas 7 pav.

 
7 pav. Valdymas kaip procesas

Valdymas gali būti nagrinėjamas ir kaip funkcija. Išsiaiškinome, kokius 
veiksmus ir kokiu nuoseklumu atliekame valdydami. Tai padeda atsakyti į klau-
simą, ką ir kokia seka reikia daryti norint pasiekti numatytą tikslą. Tačiau ne 
mažiau svarbu, kaip (kokiu būdu) tai daryti. Sakykime, norite, kad daiktas, kuris 
yra už 100 metrų, atsidurtų pas jus. Galite nueiti ir pasiimti pats. Tačiau kad 
patyrinėtumėte valdymą kaip funkciją, nusprendžiate pasinaudoti kito žmogaus 
(kaip tai ir būna įmonėje) paslaugomis. Kaip tai padarysite? 
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Kadangi jau žinome veiksmų, atliekamų valdymo proceso metu, seką 
(tikslo nustatymas, planavimas, procesas, kontrolė, tikslo pasiekimas), lieka tik 
išsiaiškinti, kokius konkrečiai veiksmus turi atlikti kitas žmogus ir motyvuo-
ti jį tai padaryti. Šiuo atveju atsiranda du aspektai. Pirmasis aspektas tas, kad 
valdymo procese yra du dalyviai. Vienas – kuris valdo (valdymo subjektas, dar 
kitaip – vadovas) ir antras – tas, kurį valdo (valdymo objektas). Taigi valdymo 
subjektas žino tikslą ir kaip jį pasiekti, išmano veiksmų seką, kurią reikia atlikti, 
ir turi reikiamus išteklius (vykdytoją, kuris šiuo atveju yra ir valdymo objektas). 
Lieka tik pranešti objektui, ką, kada ir kaip jis turi padaryti. Kaip tai padaryti? 
Mūsų nagrinėjamu atveju subjektas gali tiesiog žodžiu pasakyti tai kitam žmo-
gui (objektui). Gali paskambinti jam telefonu, nusiųsti laišką, įgalioti kitą žmo-
gų perduoti nurodymą ar kitaip pranešti jam savo pageidavimus. Būdas ne taip 
svarbu, svarbiausia, kad būtų perduota informacija, kaip objektas turi elgtis ir 
ką daryti. Kalbant moksliškai subjektas daro informacinį poveikį objektui, taip 
paskatindamas objektą judėti vadovo norima linkme.

Toliau subjektas, žinodamas valdymo teoriją, supranta, kad objektą 
reikia kontroliuoti. Ta kontrolė taip pat atliekama darant informacinį poveikį. 
Tačiau šiuo atveju atsiranda dar vienas aspektas. Valdantysis, prieš duodamas 
įprastą komandą (informacinis poveikis), turi žinoti, kur yra valdomasis (objek-
tas), kad prireikus patikslintų jo veiksmus. Tam reikalingas vadinamasis grįžta-
masis informacinis ryšys. Realizuoti šį ryšį galima taip pat gana įvairiai. Pačiam 
stebėti, kur nukeliavo objektas, ir koreguoti jo veiksmus. Pasamdyti stebėtoją, 
kuris praneš valdančiajam, kur yra ir ką veikia valdomasis. Susikurti bet ko-

Pasvarstykime

Paaiškinkite „moksliškai“, ką ir kaip reikia padaryti, kad kiti 
žmonės uždirbtų jums ekonominę naudą.

Skirkite šiek tiek laiko šiai užduočiai.
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kią kitą informacijos gavimo apie valdomojo objekto elgseną ir buvimo vietą. 
Svarbiausia čia – prieš duodant nurodymą turėti reikiamą informaciją. Priešin-
gu atveju valdymas taptų panašus į šaudymą į taikinį užrištomis akimis. Tikslas 
žinomas, ką ir kaip daryti, taip pat žinome. Kokia tikimybė, kad tikslas (pataikyti 
į taikinio centrą) bus pasiektas, sunku pasakyti. 

Taigi valdymą kaip funkciją būtų galima apibūdinti kaip valdančiojo 
(valdymo subjekto) tikslingą informacinį poveikį valdomajam (valdymo objek-
tui), siekiant nukreipti jo veiksmus norima linkme ir pasiekti pageidaujamą re-
zultatą. Schematiškai valdymas kaip funkcija parodytas 8 pav.

8 pav. Valdymas kaip funkcija

Iki šiol mes nagrinėjome paprastą pavyzdį, kada valdomasis objektas 
yra ir sistemos išteklius (žmogus, kuris turėjo mums atnešti pageidaujamą daik-
tą). Praktikoje situacija dažniausiai sudėtingesnė. Jei nagrinėjame sudėtingesnių 
procesų valdymą, objektas būna ne žmogus ar žmonės, o verslas ir jo finansai. 
Žmonės šiuo atveju yra subjekto (savininko ir vadovo) tikslo pasiekimo ište-
klius, kuris įvardijamas ne itin skambiu terminu „darbo jėga“. Taigi darbo jėga 
kartu su „gamybos priemonėmis“ ir „materialiniais ištekliais“ yra kaip tik tai, 
kas leidžia subjektui pasiekti savo tikslus. Šiuo atveju vadovaujantysis susiduria 
su problema, kaip aiškiai perduoti informaciją vykdytojams (darbo jėgai), kad 
šie, naudodami gamybos priemones ir materialinius išteklius, įgyvendintų savi-
ninko tikslą. Tačiau net ir šiuo atveju valdymas, kaip funkcija, bus traktuojamas 
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kaip subjekto informacinis poveikis objektui. 
Kad būtų paprasčiau, verta panagrinėti, kaip keičiasi valdymo subjek-

tas pradedant nuo įmonės veiklos pradžios ir jai vėliau plečiantis. Pirmiausia, 
tik sukūrus verslą, beveik visuomet jam vadovauja savininkas. Jis dažnai atlieka 
ir daug kitų funkcijų. Savininkas verslo (įmonės) veiklos pradžioje gali būti ne 
tik vadovas, bet ir tiekėjas, gamintojas, pardavėjas bei atlikti kitas tuo metu rei-
kalingas funkcijas. Čia atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrų įmonių rūšių atveju 
savininkas negali pats atlikti kai kurių specializuotų darbų. Pavyzdžiui, akcinėse 
bendrovėse yra privaloma buhalterio pareigybė, todėl pats savininkas tvarky-
ti buhalterinės apskaitos negali, jis turi samdyti žmogų ar tokio pobūdžio pas-
laugas teikiančią įmonę. Kitų įmonių rūšių atveju savininkas gali pats tvarkyti 
savo įmonės buhalterinę apskaitą. Akcinių bendrovių atveju šis ribojimas yra 
suprantamas, nes tokios rūšies įmonės kuriamos tuomet, kai yra ne vienas, o ke-
letas savininkų, todėl, matyt, siekiant išvengti interesų konflikto ir numatytas šis 
ribojimas. Taigi pirmasis etapas įmonės valdymo  subjekto aspektu, kai įmonės 
savininkas yra vienas asmuo, gali būti įvardytas kaip savininkas-vadovas. 

Tačiau tam tikros įmonių rūšys (jau minėtos akcinės bendrovės, ben-
drijos ir bendrovės) numato galimybę, kad įmonės savininkų gali būti keletas. 
Šiuo atveju savininkų sprendimai turi būti priimami kolegialiai, derinant tar-
pusavio veiksmus ir interesus (žr. 3 pav.), atsižvelgiant į savininkų dalį įmonėje. 
Paprastai šie veiksmai derinami ir sprendimai priimami  savininkų susirinkimo 
metu. Susirinkimo kompetencijos gali būti apibrėžiamos įmonės įstatuose. Kai 
kurių įmonių rūšių atveju (akcinės bendrovės) įmonės valdymo organų kompe-
tencijos apibrėžtos specialiu įstatymu. Esant aptariamai situacijai, savininkų su-
sirinkimas priima sprendimus, kuriuos įgyvendina įmonės vadovas. Įmonės vei-
klos pradžioje dažniausiai visi savininkai įraukiami į įmonės veiklą, disponuoja 
visa valdymo sprendimams priimti reikalinga informacija, todėl susirinkimų 
metu reikia tik suderinti tarpusavio interesus ir veiksmus. Jeigu įmonės vadovas 
yra ne jos savininkas, o tik samdomas darbuotojas, reikalingi papildomi „saugi-
kliai“, kurie garantuotų, kad vienasmenis vadovas, tvarkantis įmonės veiklą tarp 
savininkų susirinkimų, tikrai atstovauja savininkų interesams. Šie „saugikliai“ 
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gali būti labai įvairūs ir priklausyti nuo įmonės dydžio ir jos rūšies. Paprasčiau-
sias variantas – įmonės vadovo veiklos reglamentas (pareigybinės instrukcijos), 
kuriame numatomos įmonės vadovo kompetencijos arba paprasčiau – teisės ir 
pareigos. Jei vadovui reikia priimti jo kompetencijai nepriklausantį sprendimą, 
turi būti šaukiamas susirinkimas ir tokio klausimo sprendimas perduodamas 
savininkams. Šis etapas įmonės valdymo  subjekto aspektu gali būti įvardytas 
kaip savininkas-susirinkimas-vadovas.

Vėliau, plečiantis įmonei ir padaugėjus savininkų, tampa labai nepa-
togu kas kartą, kilus kokiam nors klausimui, šaukti susirinkimus. Todėl savi-
ninkų susirinkimas gali perduoti dalį savo kompetencijų kitiems valdymo orga-
nams, kurie atliktų reikiamas „saugiklių“ funkcijas taip, kad nebereikėtų šaukti 
savininkų susirinkimų. Kolegialių valdymo organų funkcijos aptartos Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, todėl prasminga jas kiek išsamiau pa-
nagrinėti. Kitų įmonių rūšių atveju gali būti kuriami tokie patys ar panašūs val-
dymo subjektai. 

Akcinių bendrovių valdymo struktūroje numatyti du specialūs subjek-
tai: kolegialus priežiūros organas − stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo orga-
nas − valdyba.

Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų 
taryba renka valdybos narius (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovą) ir 
atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba svars-
to, ar vadovas tinka eiti pareigas. Taryba prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo 
veiklą bei pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlymus dėl bendrovės 
veiklos strategijos, valdybos ir bendrovės vadovo veiklos. Kadangi valdymo su-
bjektai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, taryba gali teikti siūly-
mus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie nenaudingi sa-
vininkams, prieštarauja įstatymams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimams.

Valdybą renka stebėtojų taryba. Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės 
veiklos strategiją, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes. Val-
dyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą,  nustato jo atlyginimą, kitas darbo 
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sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. 
Valdybos kompetencijai numatyti sprendimai, atliekantys „saugiklių“ funkcijas. 
Tai  sprendimai bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; steigti 
bendrovės filialus ir atstovybes; restruktūrizuoti bendrovę. Valdybos kompeten-
cijai taip pat priskiriami ir kai kurie klausimai, susiję su didesnės vertės opera-
cijų kontrole ir sprendimų priėmimu. Akcinių bendrovių įstatyme numatyta, 
kad sprendimus dėl operacijų, viršijančių 1/20 įstatinio kapitalo (įstatuose gali 
būti nurodyta ir kita suma), priima valdyba. Tai sprendimai dėl ilgalaikio turto 
įsigijimo, perleidimo, įkeitimo ir hipotekos. Taip pat valdyba sprendžia dėl kitų 
asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

Be nurodytų funkcijų, valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo 
pateiktą medžiagą apie įmonės strategijos įgyvendinimą, jos veiklos organizavi-
mą ir finansinę būklę.

Kad ir kokie būtų įmonės priežiūros ir valdymo organai, palaikydamas 
santykius su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės 
vadovas. Jis yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Įmonės vadovu turi 
būti fizinis asmuo. Vadovas užtikrina įmonės tikslų įgyvendinimą. Tam jis or-
ganizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, 
sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. 

Jeigu įmonė turi daug savininkų, yra gana didelė ir jos valdymas or-
ganizuojamas naudojant stebėtojų tarybą ir valdybą, įmonės valdymo subjekto 
aspektu tai gali būti pavaizduota tokia schema (žr. 9 pav.):
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9 pav. Įmonės valdymo subjektai

Kaip aiškiai matyti iš 9 pav., tarp valdomojo objekto (įmonės) ir jos 
savininkų įsiterpia papildomi valdymo subjektai. Taip padidėjus įmonei savinin-
kas gali pasiekti savo tikslą – tiesiogiai nebedalyvauti įmonės kasdienėje veikloje, 
tik formuluoti esminius reikalavimus, susijusius su savo asmeniniais finansais.

Tačiau šiuo atveju iškyla kitas labai svarbus įmonės valdymo aspektas. 
Savininkas šiuo atveju nebedisponuoja informacija apie įmonės veiklą ir būklę 
taip, kaip tai darė tada, kai pats dalyvavo įmonės veikloje. Ne tokiose sudėtin-
gose įmonės valdymo struktūrose informacijos gavimo klausimas, kaip atskiras 
valdymo proceso etapas, apskritai neiškyla. Savininkas, dalyvaudamas įmonės 
veikloje, „automatiškai“ susirenka reikiamus duomenis, kuriais remdamasis pri-
ima visus sprendimus. Sudėtingose sistemose savininkų informavimo funkcija 
yra išskiriama kaip atskiras darbas. Todėl įmonės vadovas tampa atsakingas ir 
už informacijos pateikimą įmonės savininkams bei kitiems valdymo subjektams, 
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jei tokių yra. Čia susiduriama su labai didele informacijos pateikimo bei perda-
vimo savininkams problema. Atsižvelgiant į įmonės rūšį informacija pateikiama 
daugiau ar mažiau laikantis reglamento. Taip, pavyzdžiui, akcinėse bendrovėse 
rengiamas gana griežtai reglamentuotas finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame 
apibendrintai pateikiami duomenys apie įmonės veiklą ir finansinę būklę. Tai-
gi per ataskaitas sumodeliuojami ir apibendrinami visi per tam tikrą laikotarpį 
įmonėje įvykę procesai. Kaip tai padaroma ir kaip galima interpretuoti pateiktus 
duomenis, išsamiai nagrinėsime tam skirtoje dalyje. 

Čia būtina paminėti dar vieną labai svarbų valdymo aspektą – pateiktų 
duomenų interpretavimą ir sprendimų priėmimą. Reikalas tas, kad šiame etape 
savininkas, gavęs duomenis apie savo įmonę, turi gebėti suprasti ir interpretuoti 
tai, ką jis gavo. Praktikoje dažnai tenka susidurti su atvejais, kai žmonės, įsteigę 
įmones, jas sėkmingai valdę tuo metu, kai jose dirbo tiesiogiai, yra nepajėgūs 
suprasti, kas jose vyksta tuomet, kai atsitraukia nuo jų tiesioginio valdymo, kaip 
tai parodyta 5 pav. Todėl įmonės savininkas, kad ir koks protingas ir veiklus jis 
būtų, pradedant nuo tam tikro įmonės dydžio ir jos valdymo sistemos sudėtin-
gumo lygio, turi pradėti naudotis tam tikra prasme atsietais nuo „tikro“ gyveni-
mo duomenimis, suvokti jų prasmę ir gebėti jais remdamasis priimti teisingus 
sprendimus. 

Tačiau bet kuriuo atveju valdymas kaip procesas prasideda nuo valdy-
mo tikslo apibūdinimo. Pirmiausia būtina išsiaiškinti įmonės finansų valdymo 
tikslą, jo matavimo ir siekimo kontrolės mechanizmus.

I.4. Įmonės finansų valdymo tikslas 

Įmonės finansų valdymas kaip procesas – tai veiksmų seka, kurios 
metu siekiama iš anksto numatyto tikslo. Todėl vienas svarbiausių šio proceso 
etapų yra aiškiai šį tikslą suformuluoti. Įmonės finansų tikslas turėtų būti sufor-
muluotas konkrečiai, aiškiai ir būti išmatuojamas kiekybiškai. Galimybė išma-
tuoti tikslą reikalinga todėl, kad valdant būtina žinoti, ar tikslas jau pasiektas, ar 
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dar tik judama jo link. Kaip jau minėjome, valdymo požiūriu tokie tikslai kaip 
„sėkminga įmonė“, „rinkos lyderis“, netgi „pelninga veikla“ yra pernelyg bendri 
ir neišmatuojami, nes neaišku, kaip įvertinti, ar šis tikslas pasiektas.

Neretai įmonės plaukia pasroviui, o nutikus vienam ar kitam įvykiui 
teigia, kad kaip tik to ir siekė. Itin dažnai su tokia situacija susiduriama finansų 
srityje, kai įmonės vadovybė atlieka vienus ar kitus veiksmus (mažina išlaidas, 
taupo, skolinasi, investuoja) nesuvokdama, kaip tai gali paveikti jos finansinę pa-
dėtį ateityje. Gana dažnai šių veiksmų rinkinys yra vadinamas finansų valdymu. 
Geriausias pavyzdys gali būti situacija, kai ekonomikos pakilimo laikotarpiu 
įmonės vadovai teigia, kad geri rezultatai yra jų darbo vaisius, ir tikisi už tai soli-
daus atlygio, o ekonomikos recesijos laikotarpiu įrodinėja, kad dėl blogėjančios 
įmonės finansinės būklės kaltos išorės sąlygos ir konkurentai.

Šiuo atveju būtina atkreipti dėmesį, kad valdymas neturint iš anksto 
numatyto tikslo, griežtai kalbant, net negali būti laikomas valdymu. Tai tiesiog 
procesas ar veiklos imitavimas. Tačiau net ir labai intensyvi veikla, neturint su-
pratimo, ko siekiama, greičiausiai neduos jokių apčiuopiamų rezultatų. Tokią 
padėtį galima būtų palyginti su plaukiojimu jūroje nežinant paskirties uosto 
koordinačių.

Kadangi šiuo metu mus domina įmonės finansai, prie jų valdymo tikslo 
ir apsistosime.

 

Atsakymas į šį klausimą nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pir-
mo žvilgsnio.

Pirmiausia tai susiję su tuo, kad buvimas verslo savininku yra daugia-
aspektis reiškinys. Daliai žmonių tai tiesiog saviraiškos galimybė. Sukūrę savo 
verslą ir jam realizuoti skirtą įmonę, tokie žmonės geriausiai įgyvendina savo 

Pasvarstykime
Pasakykite, kam savininkui reikalingas verslas.
Jei nesate verslo (įmonės) savininkas, įsivaizduokite, kad turite savo 
įmonę.
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svajones ir siekius. Kiti žmonės paprasčiausiai negali dirbti samdomais paval-
diniais, kai jiems nuolat nurodinėjama, ką ir kaip reikia dirbti. Galima vardyti 
daug priežasčių, tarp jų gėrio pasauliui darymas, galimybė pabėgti iš šeimos ir 
kitos priežastys.  Tačiau čia mus domina finansinis verslo aspektas. 

Šio klausimo sprendimą, matyt, reikėtų pradėti nuo išsiaiškinimo, ko-
kiu tikslu kuriama įmonė. Paprastai įmonė yra viena iš galimų įmonės savininko 
verslo idėjos įgyvendinimo formų.  Požymiai, iš kurių galima nustatyti, ar kokia 
nors veiklos sritis tinkama konkrečiam žmogui ir ar ja užsiimant galima sukurti 
verslą, yra gana paprasti.

Pirmasis požymis – egzistuojanti problema. Bet kokia problema – dan-
tų skausmas, poreikis išsikalbėti, pastatyti namą, išauklėti vaikus, pervežti kro-
vinį... Sąrašą galima tęsti iki begalybės. 

Antrasis požymis – jūsų įmonė (dažnai ir pats savininkas) gali profe-
sionaliai išspręsti šią problemą. Tai tas atvejis, kai kartą su jūsų įmone susidūręs 
klientas iškilus tai pačiai problemai nebeieško kitų, o kreipiasi į jūsų įmonę kaip 
profesionaliai atliekančią paslaugas. 

Trečiasis požymis – savininkui asmeniškai patinka daryti tuos darbus 
(nesvarbu, kad vėliau jis šiuos darbus perduos kitiems), kurių reikia problemai 
išspręsti. Šis požymis yra labai svarbus, nes jei žmogus daro ne tą darbą, ku-
ris jam patinka, anksčiau ar vėliau susidurs su motyvacijos stoka ir turės save 
prievartauti.

Ir ketvirtasis požymis – už išspręstą problemą klientai (žmonės ir ki-
tos įmonės) sutinka  mokėti pinigus.

Visų šių keturių požymių buvimas vienu metu liudija, kad yra labai di-
delė tikimybė, jog konkrečioje srityje įmonė gali užsidirbti pinigų. Tačiau visuo-
met pradinis ir svarbiausias požymis – nustatyti problemą. Identifikavus esamas 
problemas ir galimus jų sprendimo būdus, suvokiama, kad kalambūre  „pinigai 
tiesiog mėtosi ant žemės“ yra nemažai tiesos. Pavyzdžiui, prasidėjus ekonomikos 
krizei ir nustojus bankams dalyti paskolas, ėmė trūkti grynųjų pinigų. Šią pro-
blemą nedelsdamos išsprendė greitųjų kreditų bendrovės. Buvo laikotarpis, kai 
Lietuvoje buvo neįmanoma įsigyti investicinio aukso. Šuo metu net juvelyrinių 
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dirbinių parduotuvėse galima nusipirkti įvairaus svorio aukso, pradedant nuo 1 
gramo. Trūksta valstybės finansuojamų darželių – kuriasi privatūs. COVID-19 
pandemijos  metu, atsiradus fizinio žmonių kontakto ribojimams, suklestėjo 
prekių pristatymo į namus verslai. Sąrašą būtų galima tęsti.

Taigi įmonės kūrimo tikslas (tvirtu šios knygos autoriaus įsitikinimu) 
– padėti išspręsti egzistuojančias kitų asmenų problemas ir už tai gauti tam ti-
krą ekonominę naudą. Todėl formuluodami įmonės finansų tikslą pirmiausia 
ir ieškosime, kaip pasireiškia, kaip matuojama ir kokia galėtų būti ekonominė 
nauda. Čia labai svarbu atkreipti dėmesį, kad, aptardami įmonės finansų tiks-
lą, pirmiausia turime aptarti savininko finansinius tikslus ir jo gaunamą naudą. 
Gal iš pirmo žvilgsnio paradoksalu, tačiau įmonės finansinius tikslus lemia kaip 
tik jos savininko finansiniai tikslai. Kitaip sakant, formuluojant finansinį tikslą 
įmonei pirmiausia reikia žinoti, kokią vietą įmonė užima savininko asmeninių 
finansų sistemoje ir kokias funkcijas atlieka būdama neatsiejama jos dalis.

Nagrinėjant įmonę ir jos finansus šiuo aspektu tampa aišku, kad vers-
las, kaip savininko asmeninių finansų sistemos elementas, turi apibrėžtą ir gana 
aiškią funkciją – būti šios sistemos aktyvu. Kitaip sakant, būti tuo asmeninių 
finansų sistemos elementu, kuris vienaip arba kitaip užtikrina deramą įmonės 
savininko pragyvenimo lygį. Pastaraisiais metais, kaip jau minėta, mokslinėje 
literatūroje galima aptikti šiek tiek kitų pasvarstymų apie įmonės ir jos finansų 
funkcijas. Vieni mokslininkai teigia, kad tikrieji naudos gavėjai įmonėje turėtų 
būti jos darbuotojai, kiti – kad didžiausią naudą turi gauti klientai arba bendruo-
menė, kurios gyvenamojoje teritorijoje funkcionuoja įmonė. 

Gerbiant ir pripažįstant šių požiūrių vertybinį aspektą, su apgailestavi-
mu tenka konstatuoti faktą, kad šiuo metu egzistuojanti įmonės finansų valdy-
mo paradigma nepalieka jokios kitos galimybės kaip tik laikyti įmonės savininką 
pagrindiniu ir vieninteliu ekonominės naudos, kurią teikia įmonė, gavėju. Ir jau 
tik nuo paties savininko, jo moralinių vertybių priklausys, kiek jis  ekonomine 
nauda sutiks dalytis su įmonės darbuotojais (mokėti jiems orius atlyginimus), 
klientais (teikti kokybiškas paslaugas už pamatuotą kainą), bendruomene (įgy-
vendindamas vietos bendruomenei reikšmingus projektus) ir galiausiai valsty-
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be (sumokėdamas priklausančius mokėti mokesčius). Tokio samprotavimo ir 
egzistuojančios paradigmos įrodymas yra labai paprastas. Jei, būdama socialiai 
atsakinga, įmonė, rūpindamasi darbuotojais, klientais, bendruomene ar  vals-
tybe, taps pasyvu asmeninių savininko finansų sistemoje (kitaip sakant, pradės 
iš jo reikalauti pinigų įmonei išlaikyti ir rūpinimuisi kitais, dėl to mažindama 
savininko asmeninę gerovę), ji greičiausiai bus likviduota kaip neatliekanti savo 
pagrindinės funkcijos. Šiuo atveju nei darbuotojai, nei visuomenė neturi jokios 
realios įtakos priimant panašaus pobūdžio sprendimą. Taip buvo uždarant Pa-
nevėžio „Ekrano“, „Alytaus tekstilės“ ir kitas Lietuvos įmones, sukėlusias dideles 
konkretaus regiono problemas. Čia mes, žinoma, kalbame apie verslo įmones, 
o ne apie labdaros organizacijas, kurios, beje, taip pat negali suteikti daugiau 
finansinės pagalbos, negu gauna pačios. 

Įmonės ekonominė nauda geriausiai pasireiškia per investavimo rūšių 
analizę. Pagal tai, kaip savininkas siekia gauti ekonominės naudos, galima skirti 
trijų rūšių investicijas (žr. 10 pav.).

10 pav. Investicijų rūšys

Pinigų srauto investicijų funkcija – nuo pat atsiradimo pradžios kurti 
pinigų įplaukų srautą. Kapitalo investicija – tokia investicija, kurios vertė didėja 
tam tikrą laiko tarpą. Vėliau ši investicija (mūsų atveju įmonė) paverčiama pini-
gais (parduodama) ir savininkas pradeda naudoti tuos pinigus savo reikmėms. 

Kiekviena investicijų rūšis atitinka skirtingas investavimo strategijas. 
Viena strategija tokia, kai kuriami asmeninių finansų sistemos aktyvai, nuolat 
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kuriantys pinigų įplaukas. Kita strategija – kuriami tokie aktyvai, kurių vertė 
laikui bėgant didėja. Idealiu atveju gali būti sukurti tokie aktyvai, kurie ne tik su-
kuria pinigų įplaukas, bet ir jų vertė ilgainiui didėja. Kiekviena investavimo stra-
tegija turi savo specifiką ir reikalauja tam tikrų konkrečių valdymo sprendimų. 

Pinigų srauto investicija valdoma stebint jos kuriamą pinigų srautą. Šios 
investavimo strategijos tikslas yra siekti, kad iš įmonės gautos įplaukos būtų 
didesnės negu išlaidos, susijusios su įmonės kaip investicijos palaikymu. Prie 
išlaidų, susijusių su pinigų srauto investicija, taip pat būtina priskirti ir įmo-
nės savininko mokamus mokesčius, susijusius su šia investicija ir gaunamomis 
įplaukomis.

Visi sprendimai pinigų srauto investicijų atveju yra priimami tik tam, 
kad būtų galima garantuoti didesnį pinigų įplaukų srautą negu patiriama išlaidų. 
Investicijos vertė šiuo atveju tarytum pasidaro ne tokia svarbi.

Jeigu įmonės savininkas savo įmonę laiko pinigų srauto investicija, for-
muluojant finansinius įmonės tikslus vyrauja pelno siekis. Toks tikslas keliamas 
įmonės vadovybei. Papildomas reikalavimas šiuo atveju yra tas, kad įmonės už-
dirbamas pelnas turi būti paverčiamas  pinigais ir šie pinigai dividendų  pavidalu 
ar kitais būdais (atsižvelgiant į įmonės rūšį) išmokami įmonės savininkui. Todėl 
šiuo atveju formuluojant įmonės finansų valdymo tikslą vartojamos pelno ir pel-
ningumo sampratos. 

Tačiau savininkas šiuo atveju formuluoja savo verslo valdymo tikslą 
vartodamas išmokamų pinigų (dividendų) sąvoką. Kitaip sakant, įmonei kelia-
mas tikslas dirbant pelningai uždirbti pakankamą pelno masę ir pinigus, paver-
tus jais pelną, išmokėti savininkams. 

Kapitalo investicija yra valdoma stebint, kaip didėja jos vertė. Šios in-
vesticijos tikslas – siekti, kad investicijos (įmonės) vertė nuolat didėtų. 

Todėl jeigu įmonės savininkas savo įmonę laiko kapitalo investicija, 
formuluojant finansinius įmonės tikslus vyrauja įmonės vertės didinimo siekis. 
Tai reiškia, kad kapitalo investicijos atveju išmokėti pinigus (dividendus) nėra 
vyraujantis tikslas. Savininkas yra labiau linkęs uždirbtus pinigus palikti įmonė-
je, kad jos veikla būtų plečiama ir dėl to didėtų jos vertė. Šiuo atveju atkreiptinas 
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dėmesys, kad matuoti tokį tikslą yra šiek tiek komplikuota, nes esama įmonės 
finansų sistema nėra pajėgi išmatuoti išorinę įmonės vertę arba galimą įmonės 
pardavimo kainą. Naudojant turimus įmonės finansų sistemos duomenis šiuo 
atveju gali būti nustatomas įmonės grynosios vertės rodiklis, kuris nėra tiesio-
giai susijęs su įmonės kaina. Tačiau bet kuriuo atveju, įmonę laikant kapitalo 
investicija, valdant finansus, vartotinos įmonės vertės didėjimo sampratos. 

Po periodiškai besikartojančių finansų krizių ar pandemijos verslo val-
dymo srityje atsirado dar vienas labai svarbus aspektas, susijęs su finansų tikslais. 
Tai poreikis, kad verslas savininkui būtų ekonomiškai naudingas gana ilgą laiko 
tarpą, kitaip sakant, atsirado naujas, iki šiol aiškiai neakcentuotas verslo tvaru-
mo reikalavimas. Idealiu atveju sprendimą apie įmonės veiklos nutraukimą arba 
jos perleidimą kitiems asmenims įmonės savininkai turėtų priimti savo nuožiū-
ra, nepasiduodami kokiems nors neigiamiems išorės veiksniams, tokiems kaip 
įmonės mokumo ar kitos problemos Atsižvelgiant į šį labai svarbų aspektą gali-
ma suformuluoti globalųjį įmonės finansų tikslą – kurti tvarią ekonominę naudą 
verslo savininkams. Taigi atskleidžiami trys ypač svarbūs tikslo aspektai.

 Pirma, tiesioginiai verslo (įmonės) teikiamos naudos vieninteliai ir ti-
krieji gavėjai yra jo savininkai.

Antra, verslo funkcija yra teikti didžiausią ekonominę naudą savininkui 
– „svetimam“ įmonės požiūriu asmeniui (žr. 1 pav.). Jei formuluojant įmonės 
finansų tikslą, pelno ar vertės padidėjimo siekis nurodomas kaip pagrindinis, 
nenurodant tokio pelno ar vertės padidėjimo naudos gavėjų, gana dažnai lieka 
neaišku, kam reikalingas įmonės pelnas ar didėjanti jos vertė. Kai padidinti šiuos 
rodiklius tampa savitiksliu reiškiniu, tokia situacija  ne visuomet būna naudinga 
įmonės savininkams.  

Trečias ir pastaraisiais metais ypač akivaizdus aspektas – ekonominės 
naudos tvarumas. Įmonės turi būti valdomos taip, kad gebėtų galutinio tikslo 
reikalavimus įgyvendinti gana ilgą laikotarpį. 

Sukonkretinant tai, kas pasakyta, galutinį įmonės finansų valdymo 
tikslą reikia suskaidyti į tris žemesnio lygio tikslus, kaip tai parodyta 11 pav. 
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11 pav. Galutinis ir tarpiniai įmonės finansų tikslai

Toks trijų tarpinių tikslų išskyrimas ir prioritetų atskleidimas leidžia 
kitu aspektu vertinti priimamus sprendimus ir išvengti tokių situacijų, kai dėl 
trumpalaikės naudos paaukojama ir įmonės ateitis, ir ekologiniai veiksniai. 

Taip apibendrinus įmonės finansų valdymo tikslus, aiškiai išskiria-
mas įmonės tvarumo reikalavimas, kuris pasireiškia veiklos tęstinumu. Po CO-
VID-19 pandemijos veiklos tęstinumas įgavo ne tik efektyvios veiklos, bet ir 
įmonės atsparumo aspektą. Tai reiškia, kad reikia ne tik telktis į  veikos efek-
tyvumo aspektus, bet ir atkreipti dėmesį į tai, kiek laiko įmonė gali išgyven-
ti, jei jos veikla bus apribota dėl išorinių priežasčių. Taigi atsiranda poreikis 
suformuoti pakankamus finansinius rezervus, kurie leis įmonei tam tikrą laiką 
veikti smarkiai ar visiškai sumažėjus pinigų srautams iš pagrindinės veiklos.

Esant tokiai įmonės valdymo tikslų sistemai ir šiuos tikslus organiškai 
derinant tarpusavyje, valdymo sprendimai įmonėje turėtų būti priimami atsi-
žvelgiant nebe į trumpą ateities laikotarpį, o į daugelį metų, gal ir dešimtmečių 
į priekį.

Savo ruožtu žemesnio lygio tarpiniai tikslai vėliau turėtų būti deta-
lizuojami iki konkrečių strategijų, kurios parodo, kaip gali būti įgyvendintas 
savininkų siekis gauti ekonominę naudą. Pavyzdžiui, savininkų siekis gauti eko-
nominę naudą išplėtojus įmonę ir ją vėliau pardavus įgyvendinamas nuosekliai 
didinant įmonės vertę. Šis tarpinis tikslas ir jo įgyvendinimo laipsnis gali būti 
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matuojamas įvertinant įmonės rinkos kainą (kapitalizacijos lygį) konkrečiu mo-
mentu arba (naudojant vidinius įmonės rodiklius) – didėjančią grynąją įmonės 
vertę. Savininkų siekis ekonominę naudą gauti pinigų srauto (dividendų) pavi-
dalu įgyvendinamas įmonei uždirbant pakankamai pelno ir deramai valdant 
pinigų srautus. 

Paprastai ekonominė nauda laikoma realizuota tada, kai įmonės savi-
ninkas gauna iš įmonės pinigų daugiau, negu į ją investavo. Ši nauda gali būti 
realizuota nuolat kuriant pinigų srautą savininkams (išmokant dividendus, kal-
bant vidinėmis įmonės kategorijomis) ir / arba  vienkartinę pinigų sumą, gautą 
pardavus įmonę. Kad ekonominė nauda būtų galutinai realizuota, formuluojant 
įmonės tikslą atsiranda naujas aspektas – poreikis, kad ekonominė nauda truk-
tų kuo ilgiau arba būtų garantija (įmonės pardavimo atveju), kad įmonės vertė 
nuolat didės arba bent jau smarkiai nekris.

Analizuojant įmonės veiklos tvarumo aspektą susiduriama su šios są-
vokos aiškinimo ir matavimo problema. Pamatinė tvarumo sąvokos koncepcija 
apibūdinama kaip objekto gebėjimas išlikti nuolat kintančioje aplinkoje. Kalbant 
apie įmonės finansus šią sąvoką reikėtų suprasti kaip įmonės gebėjimą palaikyti 
finansinę būklę deramu lygiu taip, kad įmonė būtų pajėgi garantuoti ilgalaikius 
įmonės savininkų finansinius lūkesčius ir tikslus.

Šiuo atveju turėtų būti pabrėžiamas ne tik ir ne tiek įmonės, kaip valdy-
mo objekto, išlikimas (tęsiama veikla), bet ir deramas jos finansinio pajėgumo 
palaikymas siekiant savininkams nuolat mokėti pinigus (dividendus) arba 
sukurti  atitinkamą pinigų sumą pardavus įmonę. Iš to, kas pasakyta, galima 
daryti išvadą, kad tvarumas įmonės finansų kontekste gali būti matuojamas 
naudojant laiko ir vertės dimensijas. Kitais žodžiais tariant, valdant įmonės fi-
nansus dabartinėmis sąlygomis, be jau naudojamų pinigų srauto ar įmonės ver-
tės dimensijų, reikia įvesti papildomą dimensiją – laikotarpį, per kurį turi būti 
užtikrintas vertės dimensijomis matuojamo tikslo pasiekimas. Tai reiškia, kad 
jeigu savininkai įmonę laiko pinigų srauto investicija, tvarumo požiūriu įmonė 
turi veikti bent jau tiek laiko, kad atsipirktų pradinė investicija. Formalizuotai šį 
teiginį galima parašyti taip:
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  Pradinė investicija ≤∑t=1 metiniai dividendai.   (1.1)

čia: t – įmonės veiklos trukmė metais.
Jeigu savininkai įmonę laiko kapitalo investicija, tvarumo požiūriu 

įmonė turi pasiekti savo vertę (kartu ir numatytą pardavimo kainą) po tiek metų, 
kai savininkai numato ją parduoti. Formalizuotai šį teiginį galima parašyti taip:

 Pradinė investicija ≤ Pardavimo kaina po t veiklos metų.  (1.2) 

Naudojant 1.1 ir 1.2 formules galima apibendrintai išreikšti ir išmatuo-
ti tvarumo reikalavimą siejant jį su globaliuoju įmonės finansų valdymo tikslu. 

 Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad dabartinėmis sąlygo-
mis, formuluojant verslo finansų valdymo tikslą ir valdant pačius verslo finan-
sus, nebeužtenka apsiriboti vieno lygio tikslų formulavimu. Kad verslo finansai 
būtų valdomi taip, kad atliktų savo funkciją įmonės savininko asmeninių finan-
sų sistemoje, tikslinga formuluoti hierarchinę įmonės finansinių tikslų sistemą, 
kurioje globalusis finansų tikslas būtų sukonkretintas naudojant žemesnio lygio 
konkrečius finansų tikslus. Savo ruožtu šie tikslai vėliau turėtų būti sukonkretin-
ti iki įmonės veiklą ir būklę apibūdinančių rodiklių lygio.

Tačiau, prieš pradedant gilintis į anksčiau išvardytus klausimus, dar 
reikia išsiaiškinti, kaip įmonės finansų valdymo tikslas transformuojasi ir ko-
kių uždavinių pavidalą įgauna per skirtingus įmonės funkcionavimo  etapus. 
Be etapų tyrimo sunku suvokti įmonę kaip kintantį, o ne statišką objektą, kurio 
veikloje labai svarbų vaidmenį vaidina laikas.

I.5. Įmonės finansinio gyvenimo etapai 

Kaip ir bet kuris gyvas organizmas, įmonė pereina keletą savo gyveni-
mo etapų, kurių metu skiriasi jos finansų valdymo uždaviniai, pinigų srautai ir 
savininko dėmesio akcentai. Kiekvieno tokio etapo metu sprendžiami skirtingi 

n
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įmonės finansų uždaviniai, tam tikra prasme ir globalusis tikslas taip pat turi 
būti tikslinamas atsižvelgiant į etapą, kuriame tuo metu yra įmonė. Matyt, su-
prantama, kad iš vaiko reikalauti, kad jis gebėtų pasiekti tokių pat rezultatų kaip 
ir suaugęs žmogus, neprotinga ir netikslinga. Todėl, iškėlus finansinius tikslus, 
įmonę dar reikia „užauginti“, kad ji būtų pajėgi įgyvendinti numatytą tikslą. 

Pirmiausia, kaip ir bet koks gyvas organizmas, įmonė turi atsirasti. To 
įvykio prielaidos yra savininko sprendimas savo verslo idėją įgyvendinti ne in-
dividualiai, o pasitelkiant įmonę kaip tinkamiausią verslo organizavimo formą. 
Taip atsiranda galimybė, kad ateityje savininkas galės gauti vadinamąsias pasy-
viąsias pajamas savo asmeninių finansų sistemoje. Kitaip tariant, jei viskas klos-
tysis sėkmingai, po kurio laiko savininkui nebereikės pačiam tiesiogiai dirbti dėl 
pinigų, juos jam uždirbs kiti žmonės, dirbantys jam priklausančioje įmonėje. 
Vienas galimų įmonės egzistavimo etapų klasifikavimų pateiktas 7 lentelėje. 

 Taigi pirmiausia įmonė turi būti įsteigta ir oficialiai įregistruota. 
Skirtingų įmonės rūšių steigimo procedūros skirtingos, jas reglamentuoja skir-
tingi teisės aktai. Mūsų tikslas ir domėjimosi objektas yra finansai, todėl į įmo-
nės rūšį kreipiame dėmesio tik tiek, kiek tai būtina kalbant apie įmonės finansus 
ir jų valdymą. Suprantama, įsteigtą įmonę iš pradžių reikia pradėti „maitinti“ 
pinigais. Tai gali būti padaryta įvairiais būdais. Atsižvelgiant į rūšį, tai atliekama 
arba kuriant įstatinį kapitalą, arba tiesiog pervedant pinigus į įmonės sąskaitą. 
Atkreiptinas dėmesys, kad įmokos, reikalingos įmonei steigti, yra numatytos ak-
cinėms, kooperatinėms ir žemės ūkio bendrovėms. Steigiant kitų rūšių įmones 
pradinė piniginė ar turtinė įmoka nereikalinga, todėl finansiškai steigti tokias 

Pasvarstykime
Jei įmonę laikytume gyvu organizmu, kokius jos gyvenimo etapus 
išskirtumėte?

Atkreipkite dėmesį į finansų aspektą.
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įmones yra paprasčiau.
Antrasis įmonės finansinio gyvenimo etapas – augimo pradžia. Tai dar 

tas etapas, kai savininkas (galimos retos išimtys) turi finansiškai palaikyti įmo-
nę. Akcinėms bendrovėms, jei viskas vyksta sėkmingai, pradinių įmokų turėtų 
užtekti pradiniam veiklos etapui ir plėtrai inicijuoti. Jei pinigų neužtenka, savi-
ninkai savo įmonei gali skolinti pinigus kaip ir bet kurie kreditoriai arba didinti 
įstatinį kapitalą atiduodami savo pinigus įmonei, kaip ir formuodami įstatinį 
kapitalą.

Tų įmonių rūšių, kurioms steigti pagal įstatymus nereikia pradinių 
įmokų, šiame etape savininko pinigai būtini tam, kad įmonė pradėtų veikti. Tuo 
atveju (individualiosios įmonės), kai įmonės ir savininko finansai atsakomybės 
požiūriu neatskirti (jie atskirti tik buhalteriškai), galimos tiesiog savininko įmo-
kos. Kitais atvejais (mažosios ūkinės bendrijos ir pan.) savininkai tiesiog skolina 
pinigus savo įmonei. 

Įmonės veiklai išsiplėtus ir jai sustiprėjus finansiškai, pereinama į sa-
varankiško augimo etapą. Tai toks etapas, kai įmonė pradeda veikti pelningai 
ir yra pajėgi augti savarankiškai, be papildomos savininko finansinės paramos. 
Atkreiptinas dėmesys, kad šiame etape įmonė, kaip ekonominis objektas, jau 
egzistuoja savarankiškai, t. y. dirba pelningai ir kuria teigiamus pinigų srautus. 
Tačiau tai pasakytina apie įmonę kaip apie nuo savininko atskirtą objektą (žr. 1 
pav.). Nors įmonė šiame etape jau gana gerai išlaiko save, dažniausiai ji dar nėra 
pajėgi pradėti teikti ekonominę naudą savininkui kaip jo asmeninių finansų sis-
temos elementas (aktyvas). Taip yra todėl, kad ji, kaip ir kiekvienas augantis or-
ganizmas, pati ir suvartoja sukurtą ekonominę naudą, kuri įmonėje pasireiškia 
kaip uždirbto pelno masė bei teigiamas pinigų srautas. Šiame etape svarbu, kad 
savininkas turėtų kantrybės ir supratimo palaukti, kol įmonė įgaus pakankamai 
finansinių jėgų, kad galėtų pradėti įgyvendinti savo tikrąją funkciją – teikti eko-
nominę naudą savininkui. Pernelyg anksti pradėjus reikalauti finansinės grąžos 
iš savo įmonės (net jei ji dirba labai pelningai), gali sumažėti jos augimo galia 
arba net ir atsirasti finansinių problemų.
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7 lentelė. Įmonės finansinio gyvenimo etapai
Etapai Vaikystė Paauglystė Jaunystė Branda Pabaiga

Procesai Steigimas Augimo pra-
džia

Savarankiškas 
augimas

Stabilumas, 
plėtra

Pardavimas, likvi-
davimas

Pinigų 
srautas 
asmeninių 
savininko 
finansų 
sistemoje

Neigimas pini-
gų srautas

Neigimas pini-
gų srautas

Nėra pinigų 
srauto

Teigiamas pini-
gų srautas

Teigiamas pinigų 
srautas pardavimo 
atveju, likvidavimo 
atveju teigiamas 
srautas, kai atsiskai-
čius su kreditoriais 
lieka turto

Finansi-
niai veiks-
mai

Savininkas 
padengia vi-
sas steigimo 
išlaidas ir tam 
tikrais atve-
jais (akcinės 
bendrovės) 
formuoja pra-
dinį  (įstatinį) 
kapitalą

Individualioji 
įmonė – pini-
ginės savininko 
įmokos įmonės 
veiklai pradėti.

Akcinė bendro-
vė – jei trūksta 
įstatinio kapi-
talo formavimo 
metu įmokėtų 
pinigų ir turto 
– savininkai 
savo įmonei 
skolina pinigus, 
kaip ir bet kurie 
kreditoriai, arba 
didina įstatinį 
kapitalą

Mažoji ūkinė 
bendrija – pini-
ginės įmokos

Įmokų nerei-
kia – reikia 
leisti įmonei 
išaugti ir 
sustiprėti.

Čia įmonė 
jau pelninga 
ir stipri, bet 
dar ne visada 
pajėgi teikti 
pakankamą 
ekonominę 
naudą savi-
ninkams 

Galima išmo-
kėti pinigus  
savininkui arba 
ieškoti įmonės 
pirkėjo

Atsiskaitoma su 
kreditoriais – kas 
lieka – savininkui

Įmonei pasiekus savo optimalų dydį ir užėmus deramą vietą rinkoje, 
pereinama į brandos etapą. Tai toks etapas, kai įmonė pradeda kurti ekonominės 
naudos daugiau, negu jai reikia savo pačios funkcionavimui. Priklausomai nuo 
to, kokia investicija laikoma įmonė (pinigų srauto ar kapitalo), savininkas gali 
pradėti gauti dalį įmonės uždirbtos ekonominės naudos sau. Kitaip sakant, nuo 
šio etapo įmonė asmeninių savininko finansų sistemoje tampa aktyvu ir pradeda 
jam kurti teigiamą pinigų srautą arba tampa potencialia preke, kurią savininkas 
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gali parduoti. Pinigų srautai, nelygu, kokios rūšies įmonė, įgauna skirtingas for-
mas. Akcinėse bendrovėse pinigai išmokami dividendų forma, t. y. savininkas, 
kad jam būtų išmokėti pinigai iš akcinės bendrovės, privalo skelbti dividendus, 
kaip tai numatyta įstatyme, ir, sumokėjęs privalomus mokesčius, gauti pinigus 
iš savo įmonės. Individualiojoje įmonėje pinigai išmokami kiek kita forma. Kaip 
žinoma, juridiškai individualiosios įmonės prievolės nėra atskirtos nuo jos savi-
ninko prievolių sistemos, nors buhalteriškai įmonė ir savininkas laikomi atski-
rais objektais. Todėl individualiosios įmonės savininkas šiame etape gali pasiimti 
pinigus be jokių specialių procedūrų. Tai tiesiog traktuojama kaip pinigų išmo-
ka savininkui. Savaime suprantama, kad šis faktas turi būti tinkamai įformintas 
dokumentais, nes pinigų sumažėjimas įmonėje būtinai turi būti užregistruotas. 
Jei to nebūtų, savininkas kitą dieną, pamiršęs, kad pasiėmė pinigus, galėtų kal-
tinti buhalterį (jei toks įmonėje būtų), kad šis pasisavino pinigus. Kita vertus, 
toks operacijų dokumentavimas atlieka kontrolės funkciją, nes aišku, kas, kiek 
ir kada pasiims pinigų iš įmonės. Individualiojoje įmonėje nuo savininko pasi-
imamų sumų taip pat turi būti sumokami priklausomi mokesčiai, tačiau, kitaip 
nei akcinėje bendrovėje, mokesčius reikės pradėti mokėti tik tada, kai savininkas 
pradės gauti daugiau pinigų, negu jų įdėjo į įmonę jai plečiantis. Tai dar vienas 
argumentas, kad kiekviena operacija turi būti užregistruota įmonėje.

Jei įmonės savininkas į savo įmonę žiūri kaip į kapitalo investiciją, t. y. 
ją užauginęs rengiasi parduoti, brandos etapas yra tas laikas, kai prasminga pra-
dėti ieškoti įmonės pirkėjų. Atkreiptinas dėmesys, kad, atsižvelgiant į tai, kokios 
rūšies įmonė parduodama, tam procesui įgyvendinti taikomos skirtingos pro-
cedūros. Parduodant akcinę bendrovę realiai parduodamos tos įmonės akcijos, 
kurios priklauso savininkui. Pačioje akcinėje bendrovėje savininko pasikeitimas  
nėra kaip nors dokumentuojamas, išskyrus įrašus akcininkų knygose. Individu-
aliosios įmonės atveju yra šiek tiek kitaip. Kadangi ši įmonė susieta su jos savi-
ninku, tiesiogiai ji negali būti parduota taip, kaip mes suprantame pardavimą. 
Šiuo atveju gali būti parduodamas verslas (įranga, klientai, technologiniai proce-
sai ir pan.). Taigi individualioji įmonė lieka kaip ir buvusi, tik joje nebelieka jos 
„turinio“. Ši operacija forminama taip, kad pirmiausia individualioji įmonė par-
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duoda verslą, už tai gauna pinigus ir sumoka privalomus mokesčius kaip įmonė. 
Paskui savininkas iš savo įmonės išsimoka tuos pinigus, savo ruožtu sumokėda-
mas priklausomus mokesčius kaip asmuo. Kitas būdas parduoti individualiąją 
įmonę, ją pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę ir parduoti jos akcijas (taip pat 
nepamirštant mokesčių).

Tame pačiame brandos etape galima išskirti dar vieną dalyką – įmonės 
plėtrą. Tai tokia padėtis, kai įmonės pajėgumai nebesugeba patenkinti klientų 
poreikių (trūksta gamybos įrenginių, žmonių), todėl prarandami potencialūs pi-
nigai. Kitas plėtros būdas – kai įmonės savininkai numato kitą nei iki šiol veiklos 
sritį (naują verslą), tačiau nėra linkę steigti naujos įmonės šiam verslui organi-
zuoti, kad išvengtų pradinių įmonės egzistavimo etapų ir jų sunkumų. 

Kalbant apie plėtrą labai svarbu gerai suvokti, kad įmonės plėtra vi-
suomet yra  susijusi su papildomomis išlaidomis ir klausimu, kas šias išlaidas 
padengia ar padengs. Todėl svarstant apie įmonės plėtrą ypač svarbu labai gerai 
išnagrinėti du dalykus: pirma, plėtros finansavimą ir jo šaltinius, antra, kokiu 
būdu ir kaip greitai atsipirks išlaidos, patirtos plečiant įmonę.  

Galimi trys įmonės plėtros finansavimo būdai – įmonės, savininkų 
arba kreditorių finansais. Pirmasis – finansavimas įmonės pinigais. Finansuojant 
įmonės plėtrą jos pačios finansais  galimi du variantai. Tai situacija, kai įmonė 
yra: a) sukaupusi reikiamą plėtrai pinigų sumą arba kai b) įmonės veikla yra 
gana veiksminga ir jos pelningos veiklos sritys gali sukurti pakankamą pinigų 
srautą, kad būtų galima finansuoti numatytą plėtrą. Įmonė, pasirinkusi plėtros 
finansavimą savo pačios ištekliais, tarytum grįžta į paauglystės etapą, kai finan-
siškai ji „maitina“ pati save ir paprastai negali duoti naudos savininkams. Taigi 
tokiu atveju savininkams vėl tenka apriboti savo norus gauti naudą iš savo įmo-
nės, nes šiame etape įmonė gali būti tiesiog nepajėgi sukurti dar ir papildomo 
pinigų srauto savininkams. 

Antrasis įmonės plėtros finansavimo būdas – savininko pinigais. Savi-
ninkas negrąžinamai įmoka pinigus į savo įmonę, tikėdamasis, kad vėliau įmo-
nė, kurdama didesnę ekonominę naudą, jam kompensuos šias įmokas. Čia reikia 
atkreipti dėmesį, kad pinigai ne skolinami, o negrąžinamai atiduodami įmonei. 
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Akcinėse bendrovėse tokios pinigų įmokos įgauna įstatinio kapitalo didinimo 
formą ir yra susijusios su naujo kapitalo dydžio įregistravimu įstatymų numatyta 
tvarka. Kitais atvejais savininkas tiesiog perveda reikiamą pinigų sumą į įmonės 
sąskaitą. Šiais pinigais vėliau įmonė disponuoja savo vardu ir vykdo numatytą 
plėtrą.

Trečiasis įmonės plėtros finansavimo būdas – skolintais pinigais. Įmo-
nė skolinasi pinigus ilgam laikui, įsipareigoja juos grąžinti sutartomis sąlygomis 
ir terminais bei mokėti už pasiskolintus pinigus sutartas palūkanas. Taip atsiran-
da ilgalaikiai įmonės įsipareigojimai (dalis vėliau uždirbtų pinigų skiriami skolai 
grąžinti ir palūkanoms mokėti), kurie sukuria ilgo laikotarpio neigiamą pinigų 
srautą. Todėl kai įmonė finansuojama skolintais pinigais, savininkas turi žinoti, 
kad ateityje, iki bus grąžinta skola, įmonė dalį savo uždirbamos naudos atsiduos 
kreditoriui (beje, tas kreditorius gali būti ir pats savininkas). Taip pat pasirinkus 
būdą finansuoti įmonės plėtrą, kaip dabar madinga sakyti, „svetimais pinigais“, 
reikia atkreipti dėmesį į keletą papildomų dalykų. Pirmiausia reikia turėti gal-
voje, kad svetimais pinigais amžinai įmonės finansuoti neįmanoma. Kiekviena 
skola turės būti grąžinta savais pinigais. Todėl kai plečiant įmonę naudojami 
skolinti pinigai, būtų logiška iš anksto žinoti, kas ir kaip finansuos skolos grąži-
nimą nuo jos paėmimo iki tol, kol nauja (ar išsiplėtusi ankstesnė) veiklos sritis 
pradės kurti pakankamą teigiamą pinigų srautą. Tai labai svarbus klausimas, nes 
šiuo atveju reikalinga ne tik pelninga įmonės veiklos sritis, kuri gebėtų padengti 
mokamas palūkanas, bet ir pakankama nuolat uždirbama pelno masė, kuri vė-
liau virstų pakankama pinigų suma ir ją būtų galima naudoti paskolai grąžinti ir 
palūkanoms mokėti. Jei įmonė nėra pajėgi sukurti reikiamo pinigų srauto, kad 
galėtų išsilaikyti ir papildomai grąžinti skolas, tik laiko klausimas, kada ji patirs 
finansinių problemų.

Įvykdžiusi plėtrą (antrą kartą pakartojusi jaunystės etapą) įmonė vėl 
pasiekia savo brandą ir finansiniai klausimai, susiję su brandos etapu, iškyla taip, 
kaip buvo aprašyta anksčiau, t. y. ciklas kartojasi.

Kaip ir bet kuris reiškinys, įmonė gyvuoja tam tikrą laiko tarpą. Kai ku-
rių rūšių įmonės (individualiosios) „gyvena“ kartu su savininku. Kitų (bendro-



56

vių) egzistavimo laikotarpis savininkų gyvenimo trukme nėra apribotas. Įmonės 
likvidavimas gali būti susijęs su keletu priežasčių ir turėti skirtingus aspektus. 
Pirmasis įmonės likvidavimo aspektas, mūsų galva, būtų tas, kad pati įmonė ne 
likviduojama, o eliminuojama iš savininko asmeninių finansų sistemos kaip ak-
tyvas. Paprasčiau sakant, funkcionuojanti įmonė yra parduodama kitam savi-
ninkui, ankstesnysis už tai gauna atitinkamą pinigų sumą. Taip „likviduojamos“ 
įmonės, kurios buvo įsteigtos, kad „užauginus“ būtų parduotos. Tokį požiūrį į 
įmonę vadiname kapitalo investicija. Šiuo atveju savininkas, niekieno neverčia-
mas, nusprendžia, kad naudingiausia jam įmonę parduoti, ir atlieka šį veiksmą. 

Kitas likvidavimo aspektas – „tikrasis“ įmonės likvidavimas, kai po 
visų procedūrų įmonė nustoja egzistuoti kaip reiškinys. Toks likvidavimas gali 

Gyvenimiška istorija
Per savo konsultavimo praktiką teko sutikti energingą jauną 

moterį, kuri įmones įkurdavo, jas „išaugindavo“ ir vėliau parduodavo. 
Paklausta, kodėl užsiima tokiu verslu, ji atsakė, kad tokį pasirinkimą 
lėmė dvi priežastys. Pirmoji buvo ta, kad įsteigus įmonę ir jai pradėjus 
veikti (pagal mūsų klasifikaciją jaunystei įpusėjus) jai tapdavo neišpasa-
kytai nuobodu dirbti monotonišką, kasdien tą patį darbą. 

Kita priežastis – moteris pastebėjo, kad nemažai žmonių, turė-
dami pinigų, patys nesugeba tinkamai suorganizuoti verslo (nors kartais 
ir turi gerą verslo idėją). 

Šios verslininkės veiklos schema, kurią ji vėliau naudojo, buvo 
labai paprasta. Kartu su turinčiais pinigų žmonėmis ji įkuria uždarąją 
akcinę bendrovę. Sutartomis proporcijomis pasiskirsto akcijas, kurias 
įsigyja turintys pinigų akcininkai. Vėliau visas darbas pereidavo į įmo-
nės „augintojos“ rankas. Jos funkcija būdavo per sutartą laiką išplėtoti 
įmonės veiklą taip, kad jos apyvarta pasiektų iš anksto numatytus rezul-
tatus. Kai tai įvykdavo, ji parduodavo savo akcijas tiems, kas finansavo 
įmonę, už iš anksto sutartą kainą. 
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būti nulemtas savininko sprendimo, kai įmonė neduoda pakankamai naudos 
arba net ir reikalauja nuolatinių savininko finansinių injekcijų. Tuomet, atsiskai-
čius su įmonės kreditoriais, visas likęs turtas lieka savininkui ir jis gali su juo 
elgtis kaip tinkamas. 

Jei įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, jos likvidavimo 
procedūrą gali inicijuoti kreditoriai. Patenkinęs visus kreditorių reikalavimus, 
savininkas gali disponuoti likusiu turtu savo nuožiūra. Jei įmonės turto neužten-
ka kreditorių reikalavimams padengti, finansinės pasekmės savininkui priklau-
so nuo įmonės rūšies (tiksliau, nuo to, ar įmonė yra ribotos, ar neribotos atsako-
mybės). Jei įmonė yra ribotos atsakomybės (bendrovė ar bendrija), kreditoriai 
paprastai neturi teisės reikšti pretenzijų į įmonės savininko turtą. Jei įmonė yra 
neribotos atsakomybės (individualioji), kai neužtenka įmonės turimo turto, kre-
ditoriai turi teisę pareikšti pretenzijas į savininko turtą ir jį išieškoti savo naudai.  

Kaip matyti iš to, kas pasakyta, kiekvienas įmonės egzistavimo etapas 
susijęs su skirtingais finansų valdymo uždaviniais globaliajam finansų valdymo 
tikslui išliekant nekintančiam. Todėl verta įsigilinti į kiekvieną įmonės egzistavi-
mo etapą, kad būtų galima suvokti, kokie uždaviniai keliami kiekvienam etapui, 
kaip ir kokiomis priemonėmis jie gali būti įgyvendinti siekiant globaliojo įmo-
nės finansų tikslo – tvarios ekonominės naudos savininkams.
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Verta prisiminti

 » Įmonė yra verslo organizavimo forma, kurią pasitelkęs savininkas 
įgyvendina savo verslo idėją. Įmonės tikslas – teikti ekonominę naudą 
savininkui.

 » Egzistuoja gana daug įmonių rūšių, kurios skiriasi savo organizacine, 
valdymo forma, atsakomybės lygiu ir veiklos trukme.

 » Įmonė yra savarankiškas darinys, kuris atskirtas nuo jos savininko 
turto ir įsipareigojimų sistemos, tačiau tuo pat metu yra ir savininko 
asmeninių finansų sistemos sudedamoji dalis.

 » Priklausomai nuo įmonės rūšies ir dydžio, kinta  įmonės finansų val-
dymo sistema. Didėjant įmonei ir daugėjant jos savininkų valdymo 
sistema tampa sudėtingesnė, reikalingos papildomos pastangos savi-
ninkų interesams ir veiksmams koordinuoti bei informacijai apie įmo-
nės finansinę padėtį pateikti. 

 » Įmonės finansai yra daugiau nei pinigai. Įmonės finansus galima api-
būdinti kaip pinigų gavimo, paskirstymo, kaupimo, investavimo ir 
kontrolės sistemą (visumą).

 » Įmonės finansų valdymas, kaip procesas, apima šiuos veiksmus:
1. Finansinio tikslo nustatymą;
2. Esamos finansinės padėties nustatymą;
3. Išteklių (ne tik finansinių), reikalingų tikslui pasiekti, suradimą;
4. Plano, kaip pasiekti konkretų finansinį tikslą, sudarymą;
5. Veiksmų, numatytų finansiniame plane, vykdymą;
6. Periodinę pasiektų finansinių rezultatų kontrolę ir, jei reikia, plano 
arba veiksmų tikslinimą.

 » Valdant įmonės finansus pirmiausia reikia žinoti, ko norima (tiks-
lą). Tik turint konkretų tikslą galima kalbėti apie kvalifikuotą finansų 
valdymą.

 » Įmonės finansų tikslas turi būti formuluojamas naudojant tikslų sis-
temą. Globalusis įmonės finansų valdymo tikslas formuluotinas kaip 
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tvarios ekonominės naudos jos savininkams kūrimas. Šis tikslas deta-
lizuojamas naudojant savininko investavimo į įmonę strategijos išraiš-
ką apibūdinančius rodiklius.

 » Svarbus šiuolaikinis įmonės finansų valdymo tikslo aspektas – įmo-
nės tęsiamos veiklos užtikrinimas – reiškia, kad įmonė turi veikti tiek 
laiko, kad gebėtų įgyvendinti savininko jai numatytą finansinį tikslą.

 » Norint deramai suvokti finansinę įmonės veiklą būtina atsiminti, kad 
įmonė nėra statiškas ir nekintantis objektas. Funkcionuodama ji per-
eina keletą etapų, kurių metu sprendžiami skirtingi finansų valdymo 
uždaviniai, leidžiantys pasiekti globalųjį įmonės finansų tikslą.

SAVITIKROS KLAUSIMAI:

1. Nurodykite esminį įmonės bruožą.
2. Kokią pagrindinę funkciją turi atlikti įmonė?
3. Kuo skiriasi pinigų ir finansų sąvokos?
4. Apibūdinkite, kas yra finansai ir kaip juos suvokiate kaip sistemą.
5. Išvardykite įmonės finansų, kaip sistemos, sudedamąsias dalis.
6. Apibūdinkite, kas yra valdymas.
7. Apibrėžkite valdymą kaip procesą. Kaip pakinta šis procesas, kai 
įmonėje yra ne vienas, o keletas savininkų?
8. Nurodykite įmonės finansų valdymo subjektus ir jų kitimą įmonei 
plečiantis.
9. Išvardykite ir pakomentuokite įmonės finansinio gyvenimo etapus.
10. Nurodykite, koks pagrindinis  tikslas yra keliamas įmonei. Kaip 
šis tikslas gali būti sukonkretinamas? Ar jis keičiasi priklausomai nuo 
įmonės gyvavimo etapo? 
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II. FINANSINIS VERSLO MODELIS

Vadovėlio antrojo skyriaus tikslas yra aptarti ypač svarbų įmonės fi-
nansų valdymo aspektą – apibendrintą verslo finansų vaizdą, kurį leidžia pateik-
ti supaprastintas įmonės veiklos modelis. Šioje dalyje pateikiama pagrindinių 
modelio kūrimo prielaidų bei šio modelio funkcionavimo esmės ir praktinio 
panaudojimo galimybių analizė. 

Pirmajame antrojo skyriaus poskyryje atskleidžiama finansinio mo-
delio esmė. Nurodoma, kad egzistuoja daug skirtingų verslo įmonės aspektų ir 
kad kai kurie jų yra daugiau ar mažiau svarbūs įmonės finansams. Šiuos aspek-
tus apibendrintai ir supaprastintai galima pateikti taikant modelį. Atsižvelgiant 
į tai, kas ir kaip yra modeliuojama, taikomi skirtingi modeliavimo principai. 
Kadangi mus domina verslo įmonės finansų aspektas, nagrinėjamos galimybės 
modeliuoti kaip tik šią įmonės sritį. Atskleidus, kad egzistuoja nemažai įvairių 
įmonės finansų modelių, išsamiai nagrinėti pasirenkamas šiuo metu praktikoje 
paplitęs dvejybinio įrašo pagrindu sukurtas įmonės finansų modelis. Aptariant 
šį klausimą išsamiai gvildenamos tokio modelio sukūrimo ir funkcionavimo pa-
grindinės prielaidos. Taip pat aiškiai suformuluojama ekonominė sudedamųjų 
modelio elementų esmė ir aptariama fundamentinė lygybė, kuri ir yra verslo 
įmonės finansinio modelio funkcionavimo pagrindas.

Antrasis poskyris yra skirtas verslo įmonės finansų modelio sudeda-
mosioms dalims detalizuoti. Kad aptariamąjį modelį būtų patogu naudoti, jis 
turi būti detalizuotas taip, kad pateiktų reikiamą įmonės finansams valdyti infor-
maciją. Todėl kiekviena anksčiau aptarta modelio dalis detalizuojama siekiant 
kuo geriau atskleisti tikrą ir teisingą įmonės vaizdą. Tuo pat metu apžvelgiami 
papildomi įmonės finansų modelio funkcionavimo principai, kuriuos suvokti 
būtina, norint veiksmingai taikyti modelį praktikoje. Todėl nagrinėjamos turto, 



61

nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sudedamosios dalys, nurodant esminius jų 
bruožus ir detalizavimo principus. Poskyrio pabaigoje pateikiamas išsamus mo-
delis, apibendrinantis visus išnagrinėtus klausimus.  

Trečiajame poskyryje aptariamas praktinis verslo įmonės finansų mo-
delis. Jame nagrinėjamos pagrindinės vykstančios operacijos ir nurodoma, kaip 
jos turi būti pateiktos taikant anksčiau išnagrinėtą modelį. Kiekviena operacija 
registruojama modelyje ir papildomai pateikiamas išsamus operacijos paaiški-
nimas. Taip pat nurodoma, kaip konkreti operacija pakeičia modelio lygybę, ir 
atskleidžiama kiekvienos operacijos pasekmė verslo įmonės finansinei padėčiai. 
Operacijos baigiamos finansinių metų pabaigos procedūromis ir naujų metų 
pradžios procedūrų paaiškinimu ir pavaizdavimu modelyje. Taip parodomas vi-
sas finansinio modelio funkcionavimo ciklas.  

Ketvirtajame poskyryje detaliai nagrinėjama įmonės finansų modelio 
samprata. Jame pirmiausia gvildenami modelio  elementų grupavimo, naujų 
elementų įtraukimo į modelį bei nereikalingų elementų pašalinimo iš modelio 
klausimai. Atskleidžiama, kurie elementai ir kodėl privalo kiekvienu atveju būti 
pateikti modelyje, o kurie nėra būtini. Taigi modelis, neprarasdamas savo esmės, 
gali būti pritaikomas kiekvienai konkrečiai įmonei atsižvelgiant į jos veiklos spe-
cifiką ir valdymo poreikius. Toliau nagrinėjami modelio elementų įvertinimo 
klausimai. Aptariami būdai, kaip turi būti įvertintas kiekvienas elementas, kad 
visas modelis teisingai atskleistų finansinę įmonės būklę. Nurodomi skirtingi 
įvertinimo būdai ir jų taikymo konkrečioms elementų grupėms ypatumai. At-
skleidžiamos kiekvieno įvertinimo pasekmės elementų vertei, gvildenami atve-
jai, kaip ir kada turėtų būti naudojami konkretūs vertinimo būdai.

Išnagrinėjęs šį skyrių studijuojantysis gebės: 
 » Apibūdinti verslo įmonės finansinio modelio esmę, suprasti jo sudary-

mo prielaidas ir principus;
 » Apibūdinti esmines ekonomines sąvokas, vartojamas verslo įmonės 

finansų modelyje;
 » Paaiškinti fundamentinę lygybę, kurios pagrindu funkcionuoja šiuo 
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metu praktikoje naudojamas modelis;
 » Nurodyti, kaip gali būti grupuojami ir detalizuojami pagrindiniai mo-

delio elementai, praktiškai pritaikyti grupavimo principus konkrečiai 
įmonei;

 » Paaiškinti esminius įmonės finansų aspektus, pateiktus modelyje;
 » Praktiškai registruoti modelyje pagrindines įmonėje vykstančias ope-

racijas, paaiškinti šių operacijų įtaką įmonės finansų būklei naudojant 
modelio kategorijas;

 » Apibūdinti pagrindinius įmonės finansų elementų įvertinimo princi-
pus, paaiškinti skirtingų įvertinimo būdų esmę, skirtumus bei taikymo 
specifiką;

 » Paaiškinti įmonės finansų modelio taikymo ciklo esmę ir pagrindines 
šio ciklo pradžios bei pabaigos procedūras. 

II.1. Finansinio verslo modelio esmė 

Kiekviename versle vyksta labai daug procesų, kuriuos reikia nukreipti 
pageidaujama linkme taip, kad jų rezultatas padėtų siekti pagrindinio tikslo. Visi 
šie procesai yra susiję su skirtingais verslo (mūsų atveju ir jo realizavimo formos 
– įmonės) veiklos aspektais, kiekvienas jų savaip svarbus ir daugiau ar mažiau 
susijęs su tikslo siekiu. 

 
Kalbant apie skirtingus įmonės aspektus, pirmiausia, matyt, ateina į 

galvą fizinis lygmuo – pastatai, įranga, keliai, įmonės teritorija ir pan. Įmonės 
fizinis lygmuo gali būti pavaizduotas brėžiniuose, nuotraukose, paveiksle. Tai 

Klausimas
 Kokius įmonės aspektus galėtumėte išskirti?

Raskite bent tris skirtingus.
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būtų fizinio įmonės lygmens modelis, leidžiantis susidaryti bendrą vaizdą apie 
įmonę net jos ir nematant „gyvai“. 

Kitas aspektas – prekės, paslaugos, klientai, įmonės ryšiai su tiekėjais ir 
pirkėjais. Šie dalykai, nors ir ne taip paprastai kaip fizinis lygmuo, taip pat gali 
būti pavaizduoti grafiškai ar kaip nors kitaip išskiriant svarbiausius momentus. 
Tarkime, klientai mus domintų jų pirkimo apimčių, lojalumo, aptarnavimo pa-
prastumo ar sudėtingumo ar kitomis prasmėmis.

Taip pat galima domėtis darbuotojais, įmonės vidine kultūra ir tarpu-
savio santykiais. Šie dalykai gali būti išreikšti įvairiais dokumentais, reglamen-
tais arba formalizuoti kitais būdais.

Pagrįstai galima teigti, kad vieni aspektai svarbesni įmonės finansams 
nei kiti. Kažin ar įmonės finansų tikslo siekį stipriai veikia, tarkime, įmonės san-
dėlininko akių spalva. Nors įmonės vadovų, pasirenkančių darbuotojus pagal 
horoskopą, teko sutikti...

Taigi, nagrinėjant verslo finansus ir jų valdymą, pirmiausia reikia iš-
skirti esmines įmonės ir joje vykstančių procesų savybes, kurios svarbios mūsų 
tiriamam objektui. Kitaip sakant, reikia sukurti supaprastintą proceso vaizdą, 
kuris leistų nustatyti, kas yra svarbu įmonės finansams. Mums reikalingas mo-
delis, kurį pasitelkę galėtume pradėti valdyti įmonės finansus. Taigi mūsų tikslas 
yra „sukurti“ finansinį verslo modelį, kuris geriausiai tenkintų įmonės finansų 
valdymo poreikius.

Čia labai svarbu pasakyti, kad bet kuris modelis visuomet yra supapras-
tintas tikrovės atspindys ir niekuomet neapims visų realybės niuansų ir procesų. 
Todėl ir kuriant, ir naudojant modelius praktikoje labai svarbu atsiminti šį mo-
delio ribotumą – pirmiausia todėl, kad modelis nėra „šventa karvė“ ir juo re-
miantis reikia kritiškai vertinti kiekvieno modelio kuriamą informaciją. Tam, be 
abejo, reikia puikiai išmanyti sumodeliuotų procesų esmę, o ne būti tik modelio 
pateiktos informacijos vartotojais, manančiais, kad pats modelis ir yra tikroji 
realybė. Tik suvokiant modelio (mūsų atveju verslo, organizuojamo įmonės for-
ma)  funkcionavimo ypatybes galima teisingai interpretuoti modeliuojamus re-
zultatus ir priimti teisingus sprendimus.
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Matyt, nereikia papildomai aiškinti, kad suvokti ir interpretuoti mode-
lio sudedamąsias dalis ir jo kuriamų duomenų srautą būtina siekiant kvalifikuo-
tai valdyti įmonės finansus ir siekti įmonės ir savo ruožtu savininko finansinio 
tikslo. 

Kadangi mus domina finansinis verslo modelis, tikslinga ištirti, kaip 
ir kokiomis priemonėmis šiuo metu praktikoje modeliuojamas verslas. Vienas 
šiuo metu labiausiai praktikoje paplitusių verslo modelių – dvejybinio įrašo pa-
grindu apibendrinti duomenys, kurie pateikiami įmonių finansinių ataskaitų 
rinkinyje. Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra vienas iš galimų modelių, turinčių 
savo pranašumų ir trūkumų. Šio modelio (tiksliau, apskaitos, paremtos dvejybi-
niu įrašu) pagrindai buvo sukurti dar XVI a. Tai statinis, retrospektyvinis mo-
delis, parodantis, kas įmonėje įvyko per tam tikrą laikotarpį ir kokie tų įvykių 
ir operacijų rezultatai konkrečiu laiko momentu. Pagal tokį modelį, remiantis 
praeities duomenimis, galima nustatyti, kokie veiksniai ir kaip paveikė esamus 
rezultatus. Taip pat, remiantis šiais duomenimis, gali būti atliekamos tam tikros 
ateities prognozės, leidžiančios daugiau ar mažiau tiksliai nustatyti įmonės būsi-
mą finansinę padėtį. Į dvejybinį modelį savo esme panašus ir kol kas nepaplitęs 
praktikoje trejybinis modelis, sukurtas XX a. pabaigoje. Tuo pat metu pradėjo 
vystytis ir stochastinis bei dinaminis modeliavimas. Taikant šiuos modelius sie-
kiama išvengti pagrindinių retrospektyvinių modelių trūkumo – kai pateikiami 
duomenys parodo tik tai, kas buvo praeityje. Šie modeliai pasižymi  individua-

Anekdotas

Turguje prie vieno prekeivio – milžiniška eilė. Pasirodo, „ver-
slininkas“ pardavinėja vieną eurą už 90 centų. Paklaustas, kaip 
sekasi prekyba, atsako: „Rezultato dar neskaičiavau, bet apyvarta 
milžiniška.“

Ar nėra tekę su panašiomis situacijomis susidurti gyvenime?
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lumu, yra sudėtingesni ir brangesni modeliavimo būdai, bet jų populiarumas di-
dėja. Tačiau praktikoje dėl savo paprastumo dvejybinis įrašas buvo ir kol kas yra 
pagrindinė priemonė, kurią pasitelkus modeliuojami įmonės veiklos rezultatai. 
Todėl šio modelio tyrimui ir skirsime daugiausia dėmesio.

Dvejybinio įrašo pagrindu funkcionuojantis modelis
Kad gerai suvoktume dvejybinio įrašo pagrindu veikiantį finansinį 

verslo modelį, turime gerai žinoti pradines prielaidas (aksiomas), kuriomis re-
miantis jis yra sukurtas. Taip pat būtina puikiai išmanyti modelio struktūrą, jo 
sudedamąsias dalis ir suvokti kiekvienos modelio sudedamosios dalies prasmę 
bei viso modelio veikimo principus.

Įmonės, kaip verslo organizavimo formos, finansų modeliui kurti ir 
funkcionuoti yra labai svarbios kelios prielaidos, kurių pagrindu jis funkcionuo-
ja. Viena jų jau aptarta anksčiau – verslo požiūriu savininko ir jam priklausan-
čios įmonės finansų sistemos atskirtos viena nuo kitos (žr. 1 pav.). Primename, 
kad tai reiškia, kad savininko turtas ir įsipareigojimai atskirti nuo įmonės tur-
to ir įsipareigojimų. Kai kurių įmonių formų atveju šis buhalterinis atskyrimas 
įgauna ir juridinio atskyrimo formą, t. y. įkurtos ribotos atsakomybės įmonės 
savininkas neatsako savo turtu už įmonės prievoles. Tam tikrais atvejais (esant 
neribotos atsakomybės įmonėms), nepriklausomai nuo buhalterinio turto ir įsi-
pareigojimų atskyrimo įmonės finansų modelyje, savininkas savo turtu atsako 
ir už sau priklausančios įmonės prievoles. Tai pirmiausia visos individualiosios 
įmonės. 

Taigi pirmoji ir labai svarbi prielaida – vienas pagrindinių įmonės fi-
nansinio modelio funkcionavimo postulatų yra vadinamasis įmonės principas, 
numatantis, kad įmonė ir jos savininkas (savininkai) laikomi atskirais vienetais. 

Antrasis įmonės finansų modeliavimo postulatas yra susijęs su reiški-
nių, kuriuos norima atspindėti įmonės principu paremtame modelyje, matavi-
mu. Šiuo atveju kyla klausimas, kaip išmatuoti ir kokiais matavimo vienetais 
pateikti mus dominančius ir įmonėje vykstančius, finansams reikšmingus pro-
cesus. Atkreipiame dėmesį, kad mes šiuo atveju ieškome universalaus matavimo 
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vieneto, tinkamo įmonės finansų sistemos reiškiniams matuoti ir jiems apiben-
drintai pateikti viename modelyje. Šiuo metu, kaip žinoma, nėra kito įvertinimo 
ir finansinių procesų bei rezultatų subendravardiklinimo metodų, kaip tik juos 
įvertinti piniginiu matu. Remiantis piniginio mato postulatu, finansiniame mo-
delyje viskas matuojama pinigais. Todėl visi apibendrinti duomenys apie įmonės 
finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus pateikiami vertine išraiška. Šio postula-
to pranašumas tas, kad pinigai yra visuotinai pripažinta matavimo priemonė, 
kurią naudojant nevienarūšiai įmonės ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos gali 
būti išreikšti suvokiamais skaičiais. Įmonės finansų modelyje tik pinigais galima 
išreikšti, apibendrinti ir palyginti nevienarūšius reiškinius. Tačiau savo ruožtu 
piniginis matas, nors ir pranašesnis už kitus, tačiau turi ir ribotumų.

Tų reiškinių, kurių pinigais įvertinti neįmanoma, įmonės finansų mo-
delyje paprasčiausiai nėra. Pavyzdžiui, neįmanoma įvertinti ir pinigais išreikšti 
bei parodyti modelyje įmonės darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų, pro-
dukcijos kokybės ir ilgaamžiškumo arba gražaus vaizdo per viešbučio langą (už 
kurį klientai, beje, moka papildomai). Šį trūkumą stengiamasi kompensuoti 
naudojant įvarius papildomus rodiklius ir informaciją, tačiau reikia pasakyti, 
kad tai tik papildoma informacija, pateikiama kartu su finansiniu įmonės mo-
deliu, bet į jį neįeinanti.

Kitas svarbus įmonės finansų modeliavimo postulatas tas, kad daroma 
prielaida, jog įmonės veikla nėra apribota kokiu nors iš anksto žinomu laikotar-
piu, kitaip sakant, nenumatoma įmonę likviduoti artimiausiu metu. Tai vadina-
masis tęsiamos veiklos postulatas. Šis postulatas numato prievolę įvertinti ne tik 
tai, ar neketinama įmonės likviduoti priėmus savininko sprendimą, bet ir tai, ar 
ji bus pajėgi tęsti savo tolesnę veiklą. Tokia prielaida svarbi todėl, kad užtikrini-
mas, jog įmonė dirbs gana ilgą laiko tarpą, svarbus ne tik jos savininkams, bet ir 
kitiems rinkos dalyviams, turintiems dalykinių santykių su įmone. Pavyzdžiui, 
statybų bendrovė, garantuojanti savo pastatytų pastatų kokybę, turėtų dirbti 
gana ilgai, kad prireikus pirkėjas galėtų į ją kreiptis ir pareikalauti ištaisyti aptik-
tą broką. Todėl įsigyjant ilgo vartojimo prekių, už kurias suteikiamos garantijos, 
saugiau turėti reikalų su ilgą laiką veikiančiomis, patikimomis įmonėmis. Egzis-
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tuoja ir nemažai kitų principų, pagal kuriuos kuriamas ir funkcionuoja finansi-
nis įmonės modelis, tačiau pradiniame etape mums užteks ir jau aptartų. 

Aptarus finansinio įmonės modelio funkcionavimo aplinką (prielaidas, 
kuriomis remiantis yra sukurtas šis modelis) laikas išnagrinėti patį modelį, jo 
esmę ir veikimo principus. Pagrindinis, galima sakyti, „monumentalusis“ teigi-
nys dvejybinio įrašo sistemoje tas, kad turtas, kuriuo disponuoja įmonė, lygus 
nuosavybei ir užrašomas paprasta formule:

T = N     (2.1);
čia:
 T – turtas, kuriuo disponuoja įmonė;
 N – nuosavybė.
      
Kad galėtume deramai suprasti, kaip funkcionuoja šis modelis, kokio 

pobūdžio informacija jame pateikiama ir kaip jį panaudoti įmonės finansams 
valdyti, būtina labai gerai išsiaiškinti kiekvienos jo dalies (ir vėliau jų sudedamų-
jų dalių) ekonominę prasmę. Šis etapas yra labai svarbus, nes, kaip rodo prakti-
ka, deramai nesuvokiant aptariamojo modelio esmės, pradedama valdyti ne tiek 
finansinius procesus, kiek patį modelį. Taip įvyksta todėl, kad nepakankamai 
kompetentingi valdytojai „nemato“ realių procesų, kuriuos apibendrintai patei-
kia modelio duomenys, ir įsivaizduoja, kad pats modelis yra realybė, todėl šią 
„realybę“ ir reikia valdyti. Dar prastesnė padėtis, kai stokojant kompetencijos 
pradedama valdyti įvairius analitinius rodiklius, siekiant kokios nors konkrečios 
jų skaitinės reikšmės, visiškai nesigilinant į jų ekonominę prasmę bei procesus, 
kuriuos šie rodikliai reprezentuoja. Todėl tirti, kaip veikia kiekvienas modelis, 
turi būti pradėta nuo sąvokų ekonominės prasmės aiškinimosi ir supratimo. 
Pradėkime nuo buityje labai dažnai vartojamos sąvokos „turtas“.
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Turto sąvoka yra viena pamatinių ekonomikos sąvokų ir, pasirodo, 
nėra labai paprastai apibrėžiama. Žodynuose ši sąvoka dažnai apibrėžiama kaip 
vertybės, gėrybės ar net  nuosavybė. Mūsų atveju tokio apibūdinimo neužtenka, 
kad būtų galima teisingai suvokti turto esmę įmonės aspektu. Su teiginiu, kad 
tai yra vertybės, reikėtų sutikti. Tačiau, kalbant apie įmonę, būtina pažymėti, 
kad tai vertybės, kuriomis disponuoja įmonė (kaip tik čia ir pasireiškia įmonės 
principas). Taigi įmonės turtu pirmiausia laikytinos tik tos vertybės, kuriomis 
disponuoja įmonė, bet ne kas nors kitas, pavyzdžiui, įmonės savininkas. Todėl 
pradinis turto apibrėžimas galėtų skambėti taip: turtas – vertybės, kuriomis dispo-
nuoja įmonė. Pavyzdžiui, įmonės savininko namas, būdamas turtu jo asmeninių 
finansų sistemoje, įmonės finansų sistemoje juo būti negali, nebent jis yra per-
duotas naudoti įmonei. Čia atsiranda kitas labai svarbus turto aspektas. Jau apta-
rėme, kad esminė įmonės funkcija yra teikti ekonominę naudą jos savininkams. 
Šiuo atveju viskas, kuo disponuoja įmonė, ir turėtų būti skirta tokiai ekonominei 
naudai gauti. Todėl įmonės turto apibrėžimą reikėtų išplėsti ir papildyti naudos 
gavimo aspektu. Tada turtas būtų apibrėžiamas taip: turtas – vertybės, kuriomis 
disponuoja įmonė ir kurios įmonei duoda ekonominę naudą. Šį apibrėžimą pras-
minga papildyti atsižvelgiant į jau aptartus įmonės finansų modeliavimo postu-
latus. Vienas jų buvo piniginio mato postulatas – pagal jį į modelį įtraukiama tik 
tai, kas gali būti išmatuojama pinigais. Taigi mūsų apibrėžimas papildomas dar 
vienu aspektu ir dabar formuluojamas taip: turtas – pinigais įkainojamos verty-
bės, kuriomis įmonė disponuoja ir kurios jai teikia ekonominę naudą.  

Kitas labai svarbus – tęsiamos veiklos – postulatas taip pat prisideda 
prie turto apibrėžimo. Kadangi šis postulatas numato, jog įmonė turi egzistuoti 
gana ilgą laiko tarpą (priešingu atveju apie tai pranešama išoriniams vartotojams 

Apibrėžkite

Kas yra turtas? Kaip jį apibūdintumėte įmonės požiūriu?

Prisiminkite įmonės principą.
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ir įmonė likviduojama), atsiranda poreikis ekonominę naudą gauti ilgai. Todėl 
tai  prasminga atspindėti ir turto apibrėžime. Kitaip sakant, mus domina, kad tai, 
ką pavadinsime įmonės turtu, galėtų būti ekonomiškai naudinga ilgą laikotarpį, 
t. y. ne tik dabar, bet ir ateityje. Todėl turto apibrėžimas, papildžius jį šiuo aspek-
tu, formuluojamas taip: turtas – pinigais įkainojamos vertybės, kuriomis įmonė 
disponuoja ir kurios jai duoda ir ateityje duos ekonominę naudą. Taip suformu-
luotas įmonės turto apibrėžimas labai gerai dera su įmonės tikslo apibūdinimu, 
kurį aptarėme pirmame skyriuje. 

Kalbant buitiškai esminis įmonės turto bruožas yra tas, kad turtas turi 
teikti ekonominę naudą. Tos vertybės, kurios įmonei neduoda jokios naudos, 
negali būti laikomos įmonės turtu. Todėl tam tikrais atvejais atsiranda paradok-
salūs iš pirmo žvilgsnio dalykai, kai šiaip jau vertingas turtas nėra pripažįstamas 
įmonės turtu, turint galvoje ir visas iš to išplaukiančias pasekmes. Paprasčiausias 
tokio turto pavyzdys gali būti prabangūs automobiliai, jachtos, namai, vasaros 
rezidencijos pajūryje ir kitas vertingas turtas, naudojamas įmonės savininkų as-
meninėms reikmėms tenkinti. Nors šis turtas gali būti (ir dažnai būna) įsigytas 
įmonės vardu, tai dar nereiškia, kad jis tampa įmonės turtu savo esme, o ne 
nuosavybės prasme. 

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, apibendrintai įmonės turtą, turintį pa-
tekti į mūsų nagrinėjamą modelį, trumpai galima būtų apibrėžti kaip: turtas – 
įmonės potenciali (būsimoji) ekonominė nauda. Kaip tik toks apibūdinimas gana 
dažnai vartojamas profesionalų, nes jis iš esmės apima visus anksčiau aptartus 
turto aspektus. 

Jau minėjome, kad turto apibrėžime kai kuriuose žodynuose atsiran-
da ir nuosavybės sąvoka. Sutikdami su tuo, kad turtas iš esmės visuomet susijęs 
su nuosavybės santykiu, kartu norime atkreipti dėmesį, jog turtas negali būti 
apibūdinamas kaip nuosavybė, siekiant apibrėžti ekonominę jo esmę ir prasmę. 
Paties turto apibrėžimas tarytum atsako į klausimą, kas yra turtas, o nuosavybės 
aspektas atsako jau į kitą klausimą – kam šis turtas priklauso. Kaip tik šiais esmi-
niais klausimais ir paremtas įmonės finansų modelis, kuris sukurtas dvejybinio 
įrašo pagrindu. Šiame modelyje išskirti du to paties dalyko aspektai. Vienas jų  
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(turtas) rodo, kokiomis vertybėmis, ateityje duosiančiomis įmonei ekonominę 
naudą, disponuoja įmonė. Antrasis aspektas – kam tas turtas, kuriuo disponuoja 
įmonė, priklauso. Tai tarytum dvi tos pačios monetos pusės. Būdamos neatsie-
jamos vieno fizinio daikto pusės, jos atskleidžia skirtingus jo aspektus. Viena 
parodo monetos nominalą, kita – valstybę, kurioje nukaldinta moneta. Todėl 
ypač svarbu apibrėžti, ką mes laikysime nuosavybe.

Apibūdinti nuosavybę tikrai nėra paprasta. Net ir žodynuose šis ter-
minas ne visuomet tinkamai apibrėžiamas. Kai kuriuose jų nurodyta, kad „nuo-
savybė – kam nors priklausantis turtas“2. Tokio pobūdžio apibūdinimas neat-
skleidžia nuosavybės esmės taip, kad juo galėtume remtis gilindamiesi į įmonės 
finansus ir jų modeliavimą. Šiek tiek ironiška, tačiau mokslininkų nelabai ver-
tinamoje internetinėje enciklopedijoje „Vikipedija“ pateiktas bene teisingiausias 
finansų apibrėžimas mums rūpimu aspektu: „Nuosavybė (finansuose) – savi-
ninko pretenzijų į turtą vertinė išraiška, pasireiškianti kaip savininko nuosavy-
bė versle.“3 Šiame apibrėžime sudėti visi reikšmingiausi nuosavybės aspektai. 
Pirmiausia nurodomas subjektas, kuris yra susijęs su turtu ir gali pareikšti į jį 
vienokias ar kitokias pretenzijas. Lietuvių kalboje sunku tiksliai išversti anglų 
kalbos sąvoką ownership interest, todėl tenka kurti šiek tiek griozdiškesnį, bet 
iš esmės teisingą šio reiškinio apibūdinimą. Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, 
kad asmenys, galintys pareikšti vienokias ar kitokias pretenzijas į turtą, kuriuo 
disponuoja įmonė, turi turėti tam pagrindą. Paprastai tai būna vienokie ar ki-

2  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1993. 
3  Equity (finance) – the value of an ownership interest in property, including shareholders’ equity 

in a business.  Wikipedia.

Pasvarstykime

Kaip apibūdintumėte terminą „nuosavybė“?

Susiekite su įmonės ir turto sampratomis.
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tokie dokumentai, kuriais remiantis galima pareikšti pretenzijas įmonei. Tai ir 
yra nuosavybės, ir įmonės turto santykis. Tačiau įmonėje paprastai nebūna taip, 
kad būtų galima reikšti pretenzijas į kokį nors konkretų įmonės turtą4, pavyz-
džiui, pastatą, automobilį, kėdes ir pan. Kitaip sakant, įmonė neturi tokio turto, 
ant kurio būtų „parašyta“, kad tas turtas priklauso Jonui, o tas Antanui. Be to, 
prisimenant labai svarbų piniginio mato postulatą, suprantama, kad norint nuo-
savybės santykį įtraukti į įmonės finansų modelį reikia jį išmatuoti ir įvertinti 
pinigais. Todėl apibūdinant nuosavybę įmonės aspektu šalia sąvokos „interesas“ 
arba „pretenzija“ atsiranda vertės sąvoka. Tai reiškia, kad įmonės modelyje bus 
nurodyta tik pretenzijos į įmonės turimą turtą vertė, o ne koks nors konkretus 
turtas ar pati pretenzija.

Svarstant toliau, reikia dar prisiminti įmonės postulatą, kuriuo remian-
tis galima teigti, kad asmenys, galintys pareikšti vienokias ar kitokias pretenzijas 
į įmonės turimą turtą, įmonės požiūriu yra „svetimi“, kitaip sakant, tų asmenų 
finansų sistemos atskirtos nuo įmonės finansų sistemos. Todėl galima teigti, kad 
įmonės finansų modelyje nuosavybė bus trečiųjų (svetimų) asmenų pretenzijų į 
turtą, kuriuo disponuoja įmonė, vertė. Trečiųjų asmenų sąvoka vartojama tam, 
kad būtų aiškiai apibrėžta, jog šių asmenų nėra įmonės finansų sistemoje. Tą patį 
galima pasakyti ir apie įmonės savininkus, ir darbuotojus, ir įmonės kreditorius. 
Gal šiek tiek keistai atrodo teiginys, kad savininkai įmonei taip pat yra svetimi, 
kaip ir bet kurie kiti asmenys. Tačiau geriau pasidomėjus nuosavybės samprata 
matyti, kad tai nėra taip jau netikėta. Pavyzdžiui, akcinėse bendrovėse savinin-
kams nuosavybės teise priklauso tik įmonės akcijos. Per šias akcijas savininkai 
įgyvendina savo teises, kurios numatytos ir reglamentuotos atitinkamuose teisės 
aktuose. Todėl kol įmonė funkcionuoja normaliai (tęsiama veikla), savininkai 
tiesiogiai pareikšti pretenzijų į įmonės turtą negali. Jie gali pretenduoti į įmonės 
veiklos rezultatą ir pasiimti dalį pinigų išmokų ar dividendų forma. Tačiau pa-
siimti, pavyzdžiui, administracinio pastato, kol įmonė nėra likviduojama, savi-
ninkas negali. Taigi jei žiūrėtume iš įmonės pozicijų, ta turto dalis, į kurią įmonę 
likviduojant galėtų pretenduoti savininkai, normaliomis sąlygomis tarytum yra 

4  Išskyrus tą atvejį, kai turtas įsigyjamas išperkamosios nuomos būdu. 
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priklausanti įmonei. Todėl įmonės finansų modelyje paprastai nevartojamas ter-
minas „savininko nuosavybė“. Jis pakeistas sąvoka „nuosavas įmonės kapitalas“, 
atskleidžiančia, į kurią vertės dalį įmonės savininkas galėtų pretenduoti, jeigu 
įmonė būtų likviduojama. Kol įmonė nėra likviduojama, nuosavas kapitalas pa-
rodo turto vertę, kuri liktų įmonei atėmus kitų (ne savininkų) nuosavybės dalį. 
Taigi matome, kad egzistuoja „savininkų“ ir „ne savininkų“ nuosavybė.  Kad 
pradėtume modelį suvokti ir pabrėžtume, jog įmonė ne savininkų pretenzijas 
turės tenkinti normaliai funkcionuodama, yra vartojamas įmonės įsipareigoji-
mų terminas, apibūdinantis kreditorių ir kitų asmenų nuosavybės dalį įmonėje. 
Taip pažymima, kad įmonė yra skolinga šiai asmenų grupei, nurodant skolos 
vertę pinigais.

 Iš to, kas pasakyta, aiškiai matyti, kad nuosavybės sąveika iš-
reiškia du šiek tiek skirtingus to paties reiškinio aspektus. Savininkų nuosavybė 
(savininkų pretenzijų į įmonės turtą vertė), įmonės modelyje pasirodanti kaip 
nuosavas įmonės kapitalas, atskleidžia, kiek įmonės turto liktų savininkams, 
įmonei įvykdžius įsipareigojimus. Skolintojų nuosavybė (kreditorių pretenzijų 
į įmonės turtą vertė), įmonės modelyje pateikiama kaip įmonės įsipareigojimai, 
rodo, kiek įmonė skolinga savo kreditoriams ir kokią sumą (dažniausiai pini-
gais) jiems anksčiau ar vėliau turės grąžinti. Remiantis ankstesniais samprotavi-
mais 2.1 formulę galima išplėsti ir mūsų modelį užrašyti taip:

 T = NK + Į (2.2);

čia: 
T – turtas, kuriuo disponuoja įmonė;
NK – nuosavas įmonės kapitalas;
Į – įmonės įsipareigojimai.

Dabar, naudojant tokią formulę, galima matyti modelio veikimo prin-
cipą ir suvokti pagrindinius jo taikymo principus. 8 lentelėje pateiktos trys pa-
prastos situacijos, išreikštos skaičiais. Prieš skaitydami toliau apibūdinkite šias 
situacijas vartodami anksčiau aptartas sąvokas ir buitiškai nevartodami specia-
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lių kategorijų. 

8 lentelė. Turto ir nuosavybės santykiai
T NK Į

100 Eur 100 Eur 0 Eur

100 Eur 50 Eur 50 Eur

100 Eur 0 Eur 100 Eur

Kaip matyti iš lentelės, turtas visais atvejais lygus šimtui. Šiuo atžvilgiu 
visos trys situacijos yra vienodos. Atkreipkite dėmesį, kad turint vien tik turto 
vertės išraišką beveik neįmanoma pasakyti, „daug“ tai ar „mažai“, turtinga ar ne 
yra įmonė. Tačiau antroji lygybės pusė pateikia labai svarbią informaciją. Pirmo-
ji situacija tokia, kad visas turtas, kuriuo disponuoja įmonė, priklauso jos savi-
ninkams. Vartojant ankstesnius terminus, pretenzijos, kurias gali pareikšti įmo-
nės savininkai į turtą, yra lygios turto vertei. Tai reiškia, kad likviduojant įmonę 
visas turtas atitektų šios įmonės savininkams, nes niekas kitas neturi teisės pa-
reikšti kokių nors pretenzijų. Antrosios situacijos atveju matome, kad į tą patį 
100 turto pretenduoja ir savininkai, ir kreditoriai. Pretenzijų vertė pasiskirsto po 
50. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad kreditoriai, kurių interesų vertę sutarėme vadinti 
įsipareigojimais, įmonei toliau normaliai veikiant, anksčiau ar vėliau pareikalaus 
įvykdyti įmonės įsipareigojimus. Vadinasi, turto už 50 bus realiai atiduota kre-
ditoriams ir tai, kaip matysime vėliau, sumažins įmonės turto dydį. Savo ruožtu 
savininkai, kol įmonė tęsia veiklą, pretenduoti į įmonės turtą, kaip jau ne kar-
tą minėjome, nelabai gali. Taip yra todėl, kad savininkams pasiėmus visą turtą 
įmonė dažniausiai nebeturi išteklių toliau funkcionuoti, todėl visos savininkų 
pretenzijos į įmonės turtą paprastai įgyvendinamos tik likviduojant įmonę. 

Trečiosios situacijos atveju modelio nuosavybės pusė rodo, kad įmonės 
kreditoriai turi teisę pretenduoti į visą įmonės turimą turtą. Savininkams nelieka 
nieko. Pasvarstykime, ką tai reiškia. Pretenzijų į įmonės turtą požiūriu, savinin-
kai nebeturi jokių teisių. Viskas priklauso kreditoriams. Tačiau juridiškai įmonė 
vis dar priklauso savininkams. Atkreipkite dėmesį, kad visose aptartose trijose 
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situacijose juridinės įmonės savininkų teisės nekinta. Kitaip sakant, jei verslas 
organizuotas kaip  akcinė bendrovė, savininko turimas akcijų skaičius nesikei-
čia. Šių akcijų nominalioji vertė taip pat nesikeičia. Kinta tik pretenzijų, kurias 
suteikia šios akcijos, vertė. Pirmuoju atveju – 100, antruoju – 50, trečiuoju – 0.  
Tačiau pasikartosiu: nei akcijų kiekis, nei nominalas nesikeičia. Panaši padėtis 
ir individualiosiose įmonėse, tik jose savininko nuosavybė įgyvendinama ne per 
akcijas, o yra tiesiog apskaičiuojama kaip turto, liekančio įvykdžius įmonės įsi-
pareigojimus, vertė. 

Tai, kad įmonė priklauso savininkams, suteikia teisę jiems valdyti savo 
įmonę taip, kaip jie mano esant reikalinga. Kitaip sakant, savininkų teisė valdyti 
įmonę niekaip neribojama, jei nesiimama kokių nors specialių veiksmų. Pirmai-
siais dviem atvejais, matyt, nėra prasmės riboti savininkų valdymo teisių, bet to 
negalima pasakyti apie trečiąjį atvejį. Todėl trečiosios situacijos atveju aiškiai 
matyti, kad, pretenzijų į turtą požiūriu, įmonė priklauso nebe savininkams, o 
kreditoriams. Tačiau jei kreditoriai nesiims jokių priemonių, įmonę ir toliau val-
dys savininkai. Jie, savaime suprantama, rūpinasi savo, o ne kitų interesais. To-
dėl tokiose situacijose, siekiant apginti kreditorių interesus, numatytos įvairios 
procedūros, kurios leidžia perimti valdymą iš nominaliųjų įmonės savininkų. 
Tai visiems gerai žinomos įmonės sanavimo arba net bankroto procedūros, kai 
įmonę pradeda valdyti nebe formalūs įmonės savininkai, o kreditoriai arba jų 
atstovai. Savininkai likusio turto dalybose dalyvauja tik tiek, kiek lieka turto, kai 
patenkinamos visos kreditorių pretenzijos. Šiuo atveju kyla klausimas, ką daryti, 
jei neužtenka įmonės turto, kad būtų padengti visi įsipareigojimai? Modelio ka-
tegorijomis turėtume dar vieną situaciją, kurios išraiška galėtų būti  tokia: 
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9 lentelė. Turto ir nuosavybės santykiai
T NK Į

100  Eur –10 Eur 110 Eur

Modelio skaičiai rodo, kad įmonė yra prasiskolinusi daugiau, negu turi 
turto. Čia vertėtų atkreipti dėmesį, kad kalbama apie apskaitinę, o ne rinkos tur-
to vertę, todėl įmonės bankroto atveju nurodytos sumos gali keistis. Pirmiausia 
kyla klausimas, kiek tokia padėtis yra reali ir ar ji galima praktikoje. Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymas siekia užkirsti galimybę susidaryti to-
kiai padėčiai ir numato tam tikrą bendrovės nuosavo kapitalo ribą, kurią pasie-
kę savininkai privalo imtis veiksmų, kad išvengtų mūsų jau aptartos trečiosios 
situacijos, o apie ketvirtąją ir kalbėti neverta. Individualiųjų įmonių atveju tokio 
įstatymais numatyto saugiklio nėra. Atsakant į klausimą, ar galima situacija, kai 
įmonė prasiskolina daugiau, nei gali grąžinti, tenka konstatuoti, kad praktikoje 
tokie atvejai nereti. Reikia pripažinti, kad akcinių bendrovių, patenkančių į šią 
padėtį, yra gerokai mažiau ir pastaraisiais metais beveik nebepasitaiko. 

Panagrinėkime ketvirtąją situaciją savininko ir jo atsakomybės po-
žiūriu. Kaip jau žinome, kad ir kokia būtų įmonės forma, savininkų ir įmonės 
finansų sistemos atskirtos viena nuo kitos. Tai numato įmonės postulatas, ku-
riuo remiantis modeliuojami įmonės finansai. Tačiau atsakomybės už įmonės 
įsipareigojimus požiūriu savininkų atsakomybė skiriasi. Bendrovių ir bendrijų 
atveju atsakomybė yra apribota ir savininkai (akcininkai, pajininkai arba na-
riai) negali parasti daugiau, nei yra įmokėję įmonei. Kitaip sakant, jei įmonės 
turto neužtenka visiems kreditorių reikalavimams patenkinti, lieka kreditorių 
problema ir nuostoliai. Neribotos atsakomybės įmonės atveju (individualiosios 
įmonės) kreditoriai turi niekuo neribojamą teisę pareikalauti įmonės įsipareigo-
jimus padengti jos savininko turtu. Taigi, esat ketvirtajai situacijai, skaičius –10 
tam tikrais atvejais rodo sumą, kurią grąžinti kreditoriams turės patys įmonės 
savininkai. 

Kaip matyti iš aptartos gana paprastos situacijos, taikomame dvejybi-
nio įrašo modelyje pateikiama labai svarbi informaciją apie įmonės finansinę 
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būklę. Tačiau siekiant šiuo modeliu apimti visus reikalingus ir gana sudėtingus 
reiškinius, kurie vyksta versle, būtina detalizuoti jo sudedamąsias dalis taip, kad 
jos geriausiai patenkintų  įmonės finansų valdymo poreikius. Atkreiptinas dė-
mesys, kad šiuo atveju kalbame ne apie naujų modeliavimo principų kūrimą, o 
apie to paties modelio išplėtimą. Kitaip sakant, visą laiką verslą modeliuosime 
pagal lygybę T = N. Čia labai svarbu atminti, kad nesvarbu, kiek yra detalizuota 
lygybė, ji visuomet reiškia tą patį. Todėl, taikant net ir labai detalų finansų mo-
delį, taip pat šio modelio sukurtų duomenų pagrindu skaičiuojant įvairius rodi-
klius, svarbu suvokti ekonominę jų prasmę, kitaip sakant, „matyti“ realų pasaulį, 
kurį mūsų aptariamas modelis atspindi. Be to, visuomet tikslinga atminti, kad 
modelis – tai tik supaprastintas tikrovės vaizdas ir kartais į jo pateikiamus duo-
menis reikėtų žiūrėti kritiškai. Reikėtų vengti tokių situacijų, kai nekvalifikuotas 
valdytojas valdo modelį, užuot taikęs modelį kaip įrankį procesams, kuriuos tas 
modelis atspindi, valdyti.

II.2. Verslo modelio detalizavimas 

Kad būtų galima taikyti finansų modelį praktiškai valdant įmonės fi-
nansus, reikia jį detalizuoti taip, kad jis apimtų ir aiškiai atspindėtų visus siekia-
mus valdyti procesus. Esminius modeliavimo principus ir modelio sudarymo 
principus jau aptarėme anksčiau. Toliau, neperžengdami tų ribų, imsimės skai-
dyti kiekvieno modelio sudedamąją dalį į smulkesnes sudedamąsias dalis.

Nagrinėdami ankstesnį klausimą aptarėme svarbią įmonės finansų 
modelio kūrimo prielaidą – tęsiamos veiklos postulatą. Priminsime, kad šis pos-
tulatas numato, jog įmonės veikla bus tęsiama gana ilgą laikotarpį, kad ji galė-
tų įvykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus ir suteiktų pakankamą ekonominę 
naudą savininkams. Tuo pat metu, siekiant deramai valdyti finansus, reikalinga 
periodinė kontrolė, ar įmonė juda numatyto tikslo link. Kad būtų galima realiai 
įgyvendinti šią kontrolę, periodiškai reikalinga informacija apie įmonės finansų 
būklę. Todėl, be tęsiamos veiklos postulato, formuluojamas dar vienas papildo-
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mas modelio funkcionavimo – periodiškumo – principas. Periodiškumo princi-
pas, nepaneigdamas tęsiamos veiklos postulato, sudaro galimybę verslo finansų 
modelyje „sustabdyti“ įmonės veiklą tam tikru laiko momentu. Tai, žinoma, 
nereiškia, kad įmonės veikla stabdoma realiame gyvenime, bet modelis leidžia 
atlikti tokį veiksmą. Tai reiškia, kad padarius prielaidą, jog įmonės veikla su-
stabdyta, galima apskaičiuoti konkretaus įmonės veiklos laikotarpio rezultatus 
ir remiantis šiais duomenimis spręsti, ar reikia priimti kokius nors sprendimus, 
susijusius su įmonės veiklos gerinimu. 

Kyla klausimas, kokiu periodiškumu turi būti „stabdoma“ įmonės vei-
kla. Kad būtų galima palyginti atskirų laikotarpių veiklą, akivaizdu, kad tie lai-
kotarpiai turėtų būti vienodi. Šie laikotarpiai net turi savo specialų pavadinimą 
– finansiniai metai. Paprastai finansiniai metai trunka 12 mėnesių ir apima visą 
įmonės veiklos ciklą. Veiklos ciklo sąvoką geriausiai iliustruoja žemės ūkio įmo-
nių veiklos ciklas, kuris prasideda darbais, skirtais naujam derliui gauti, ir bai-
giasi to derliaus nuėmimu. Tai reiškia, kad įmonės finansiniai metai nebūtinai 
turi sutapti su kalendoriniais metais. Tačiau daugelio įmonių veikla nėra susijusi 
su sezoniškumu, todėl dažniausiai tokių įmonių finansiniai ir kalendoriniai me-
tai sutampa. Iš to, kas pasakyta, išplaukia, kad įmonės veikla pagal periodišku-
mo principą turi būti „stabdoma“ mažiausiai vieną kartą per metus – finansinių 
metų pabaigoje. Tuo metu apskaičiuojami visi rezultatai ir duomenys pateikiami 
suinteresuotiems asmenims. 

Periodiškumo principo taikymas praktikoje lemia naujų, dar mūsų 
neminėtų sąvokų  finansiniame modelyje atsiradimą. Tai sąvokos, susijusios su 
trumpalaikiais ir ilgalaikiais reiškiniais. Tai reiškia, kad modeliuodami verslo fi-
nansus ilgalaikiais vadinsime tuos reiškinius, kurie trunka ilgiau negu vienus 
finansinius metus (12 mėnesių), o trumpalaikiais tuos, kurie trunka trumpiau 
negu 12 mėnesių. Šie samprotavimai mums leidžia išplėsti 2.2 formulę ir ją už-
rašyti taip:

TT + IT = NK + TĮ + IĮ   (2.3);
čia:
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 TT – trumpalaikis turtas;
IT – ilgalaikis turtas;
NK – nuosavas kapitalas;
TĮ – trumpalaikiai įsipareigojimai;
IĮ – ilgalaikiai įsipareigojimai.

Dabar anksčiau aptartas modelis įgauna naujų aspektų, susijusių su fi-
nansiniais metais. Anksčiau apibūdindami turtą sakėme, kad turtas – tai būsi-
moji ekonominė nauda. Dabar matome, kad modelis suteikia galimybę matyti 
ir tos naudos galimą realizavimo laiką. Paprasčiau šnekant, modelyje trumpa-
laikiu turtu vadinsime tokį turtą, kurio ekonominė nauda bus realizuota per 
ateinančius 12 mėnesių. Pavyzdžiui, parduoti skirtos prekės vargu ar įmonėje 
bus laikomos ilgiau nei 12 mėnesių, nes jų funkcija – būti pelningai parduotoms 
per kuo trupesnį laikotarpį. Trumpalaikiu turtu laikomi ir pinigai, nes paprastai 
jų funkcija – dalyvauti apyvartoje, o ne gulėti sąskaitoje ilgą laiką. Savo ruožtu 
ilgalaikiu laikysime tokį turtą, kuris teiks ekonominę naudą ilgiau negu vienus 
finansinius metus, t. y. funkcionuos daugiau nei 12 mėnesių. Pavyzdžiui, pasta-
tas, įrenginiai, transportas ir panašus turtas įmonės veikloje naudojamas ilgiau 
nei vienus metus. 

Savo ruožtu tokie patys samprotavimai taikytini ir įmonės įsipareigoji-
mams. Papildant ankstesnius samprotavimus apie įmonės įsipareigojimus reikia 
pasakyti, kad modelyje nurodytos skolos yra tos, kurias reikės grąžinti ateityje. 
Dabar, atsižvelgiant į skolų grąžinimo laiką, jas galima suskirstyti į trumpalaikes 
ir ilgalaikes.  

Taigi trumpalaikiais įsipareigojimais laikysime tokias skolas, kurias rei-
kės grąžinti per ateinančius 12 mėnesių. Tokių skolų pavyzdžiu gali būti skolos 
įmonės tiekėjams už prekes, darbuotojams už darbą ir panašaus pobūdžio įsi-
pareigojimai. Ilgalaikėmis skolomis savo ruožtu laikysime tas skolas, kurias rei-
kės grąžinti vėliau negu po 12 mėnesių, t. y. per metus, einančius po finansinių 
metų. Tai skolos bankams ir kitiems ilgalaikiams kreditoriams. 

Toks skirstymas leidžia pateikti papildomos ir labai naudingos infor-
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macijos. Anksčiau (žr. 1 lentelę) nagrinėjome 2.2 lygybę tik intereso, kurį reiš-
kia įmonės savininkai ir kreditoriai į įmonės turimą turtą, požiūriu. Dabar 2.3 
formulė leidžia matyti išsamesnį vaizdą ir įvertinti įmonės galimybę bent jau 
artimiausiu metu įvykdyti savo įsipareigojimus. Šiam tikslui užtenka tiesiog pa-
lyginti įmonės turimą trumpalaikį turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais. Vė-
liau išsamiai nagrinėsime įmonės mokumo klausimus, tačiau jau dabar galima 
suprasti, kad įmonė, turinti daug mažiau trumpalaikio turto negu trumpalaikių 
įsipareigojimų, gali susidurti su pinigų trūkumo problemomis per ateinančius 
finansinius metus. Tai teisinga net ir tuo atveju, kai įmonė turi gana daug ilga-
laikio turto.

Pagrįstai gali kilti klausimas, ar ilgalaikiškumo ir trumpalaikiškumo 
sąvokos taikytinos savininkų nuosavybę išreiškiančiai nuosavo kapitalo sąvokai. 

  

Svarstant grynai teoriškai, nuosavas kapitalas gali tapti trumpalaikis 
tuo atveju, kai įmonės savininkai planuoja per ateinančius 12 mėnesių pareikšti 
pretenzijas į visą sau priklausantį įmonės turimą turtą. Iš esmės tai prieštarauja 
tęsiamos veiklos postulatui ir reikštų, kad įmonė nebeplanuoja toliau tęsti savo 
veiklos. Taigi toks variantas įmanomas, tačiau praktikoje jis beveik visuomet su-
sijęs su įmonės, kaip verslo,  likvidavimu. Jei įmonės savininkai planuoja, kad 
įmonė tęs savo veiklą, visas nuosavas kapitalas yra laikomas ilgalaikiu reiški-
niu. Kitaip sakant, modelyje daroma prielaida, kad savininkai neatsiims viso sau 
priklausančio turto ir leis įmonei funkcionuoti toliau. Apie savininkų teisę ir 
galimybę pasiimti dalį įmonės veiklos metu papildomai sukurto turto dividendų 
ar kitu pavidalu kalbėsime vėliau. Dabar kol kas užteks paminėti, kad po savi-

Pasvarstykime

Ar galima situacija, kai nuosavas kapitalas įmonės finansų mod-
elyje tampa trumpalaikis. Jei taip – ką tai reiškia? 

Neskubėkite skaityti toliau, kol neapsvarstėte šio klausimo. 
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ninkų sprendimo pasiimti dalį ekonominės naudos (paskelbiant dividendus ar 
kita forma), aptariamajame modelyje tai parodoma kaip trumpalaikiai įmonės 
įsipareigojimai. Taigi darytina išvada, kad nuosavas įmonės kapitalas ekonomi-
ne prasme yra ilgalaikis reiškinys ir neturi bei negali būti skirstomas į ilgalaikį ir 
trumpalaikį, kaip tai daroma su turtu ir įsipareigojimais.

Toliau detalizuojant finansų modelį labai svarbu išsiaiškinti nuosavo 
kapitalo struktūrą ir šio reiškinio funkcionavimo principus.

Paprastai kiekvienos rūšies įmonė atsiranda savininkams perdavus tam 
tikrą turto kiekį savo įmonei, kad ji galėtų pradėti funkcionuoti. Perduodamas 
turtas gali būti gana įvairus. Tai gali būti pinigai, įranga, įrenginiai, transporto 
priemonės, pastatai ir kitas įmonei reikalingas turtas. Šio turto vertė modelyje 
registruojama kaip pradinė įmoka ir iš esmės visą likusį įmonės veiklos laiko-
tarpį nesikeičia. Atsižvelgiant į įmonės formą šis pradinis įnašas vadinamas ir 
reglamentuojamas skirtingai. Akcinėse bendrovėse įstatymu apibrėžta, kad tai 
laikoma įstatiniu kapitalu. Įstatinis kapitalas įvardijamas akcinės bendrovės įsta-
tuose ir jo keitimo procedūros yra gana griežtai reglamentuotos. Individualio-
siose įmonėse tokio griežto reglamentavimo ir specialaus išskyrimo nėra, tačiau 
savo esme pradinis įnašas yra panašus į bendrovių įstatinį kapitalą ir, mūsų nuo-
mone, modelyje taip pat galėtų būti išskirtas kaip atskiras reiškinys. Taigi įmo-
nės savininko nuosavybė, įmonės finansų modelyje pasireiškianti kaip nuosavas 
įmonės kapitalas, pirmiausia „prasideda“ nuo pradinio įnašo, kuris modelyje va-
dinamas įstatiniu (akcinių bendrovių) arba tiesiog įmonės (individualiųjų) ka-
pitalu. Šį teiginį paprastumo dėlei, kaip pavyzdį imant akcinę bendrovę, galima 
užrašyti taip: 

NK= ĮK           (2.4); 

čia: ĮK – įstatinis įmonės kapitalas.

Vėliau, įmonei pradėjus veiklą, kapitalas kinta priklausomai nuo įmo-
nės veiklos rezultato. Jei įmonės veikla yra sėkminga, kapitalas didėja, jei nesė-
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kminga – kapitalas mažėja. Šie pokyčiai yra susiję su tuo, kad pati įmonė, o kar-
tu ir jos veiklos rezultatai priklauso savininkams, todėl rezultatai ir turi įtakos 
kapitalo dydžiui. Įmonės įsipareigojimai (kreditorių nuosavybė arba interesai) 
nesikeičia, nesvarbu, sėkmingai ar ne dirba įmonė. Taikant formulę tai, kas pa-
sakyta, gali būti užrašyta taip:

NK= ĮK + R (2.5);

čia: R – įmonės veiklos rezultatas. 

Čia susiduriame su labai svarbia  įmonės finansams sąvoka – verslo 
(įmonės) veiklos rezultatu.  Apie rezultato apskaičiavimą ir matavimą pakalbė-
sime šiek tiek vėliau. Dabar svarbu išsiaiškinti, apie kurio laikotarpio rezultatą 
kalbame. Tai nėra banalus klausimas, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 
Klausimas toks: jei esate (būtumėte) įmonės savininkas, kurio laikotarpio įmo-
nės veiklos rezultatus pageidautumėte žinoti, kad galėtumėte priimti sprendi-
mus? Kalbant buitiškai ir žiūrint į įmonę kaip į kiekvieną verslo projektą, tiks-
liausiai ir teisingiausiai galutinis veiklos rezultatas gali būti nustatytas pardavus 
įmonę ir palyginus įdėtus pinigus su gautais už įmonę pinigais. Tada visu šimtu 
procentų turėsime tikrą ir teisingą įvertinimą. Tačiau vargu bau ar tam, kad labai 
tiksliai sužinotume, ar sėkmingai dirba įmonė, ją reikia parduoti arba likviduoti. 
Finansinis įmonės modelis suteikia galimybę tai padaryti ir nelikviduojant įmo-
nės. Tuo tikslu, vadovaujantis periodiškumo principu, įmonės veiklos rezultatas 
yra skiriamas į dvi – ilgalaikę ir trumpalaikę – dalis. Tačiau šis skirstymas skiriasi 
nuo turto ir įsipareigojimo klasifikavimo. Esminis skirtumas tas, kad turtas ir 
įsipareigojimai yra klasifikuojami žiūrint į ateitį, o veiklos rezultatas – atvirkščiai 
– į praeitį. Tai reiškia, kad modelyje pateikiamas visas veiklos rezultatas nuo vei-
klos pradžios iki finansinių metų pradžios ir finansinių metų veiklos rezultatas. 
Toks išskyrimas leidžia matyti bendrą vaizdą ir nustatyti, kaip sėkmingai įmonė 
veikė finansiniais metais. Todėl dabar 2.5 formulę galime išplėsti ir užrašyti taip:
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NK= ĮK  + R0 + R1                         (2.6);

čia: R0 – sukauptas įmonės veiklos rezultatas nuo veiklos pradžios iki 
finansinių metų pradžios;

R1 – įmonės veiklos rezultatas per finansinius metus.

Dar  vienas svarbus momentas yra susijęs su veiklos rezultato apskai-
čiavimo periodiškumu ir jo tikslumu. Aptariamasis modelis numato, kad vei-
klos rezultatas apskaičiuojamas kartą per metus, t. y. pasibaigus finansiniams 
metams. Kyla klausimas, ar tinka šis modelis tuo atveju, jei reikia apskaičiuoti 
rezultatą dažniau. Ir jei taip, tai koks trumpiausias laikotarpis, kurio įmonės vei-
klos rezultatas gali būti apskaičiuotas teisingai. Praktikoje pasitaikė situacija, kai 
vieno didelio pieno perdirbimo kombinato vadovybė reikalavo tikslių rezultato 
duomenų kas savaitę. Čia verta pasakyti, kad rezultatą apskaičiuoti visuomet 
galima – klausimas tik, kiek jis bus tikslus. Apskaičiuojant metinį veiklos rezul-
tatą atliekama gana daug pagalbinių procedūrų, kurios leidžia tiksliausiai ap-
skaičiuoti, kaip sėkmingai įmonė dirbo per finansinius metus. Tai daug darbo 
reikalaujančios procedūros, tačiau – ir tai svarbiausia – joms atlikti labai daž-
nai reikia visų finansinių metų duomenų. Jei remiamasi trumpesnio laikotarpio 
duomenimis, rezultatai modelio prasme bus netikslūs. Kaip jau minėta, abso-
liučiai tikslūs rezultatai gali būti tik pardavus įmonę. Visi kiti duomenys bus 
daugiau ar mažiau apytiksliai. Mūsų aptariamas modelis skirtas tam, kad kuo 
tiksliau būtų galima nustatyti finansinių metų rezultatą, todėl bet kurio trum-
pesnio laikotarpio rezultato tikslumas mažėja. Ir kuo trumpesnis laikotarpis, tuo 
mažesnis tikslumas. Todėl, aptardami klausimus, susijusius su įmonės veiklos 
rezultato nustatymu, iš esmės visada kalbėsime apie finansinių metų rezultatą. 
Jei bus kalbama apie trumpesnį laikotarpį, apie tai bus aiškiai parašyta. 

Galėtų kilti klausimas, ar reikia kalbėti apie ilgesnį nei vienų metų 
laikotarpio rezultatą. Mūsų aptariamas modelis nenumato ilgesnio nei vieni 
finansiniai metai laikotarpio. Jam pasibaigus praėjusio laikotarpio rezultatas 
specialiomis procedūromis prijungiamas prie ankstesnių laikotarpių rezultato. 
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Mūsų aptartoje 2.6 formulėje tai rodiklis R0. Jei norima palyginti keleto ankstes-
nių laikotarpių duomenis, juos reikia kaupti atskirai, ne sistemoje, nes išsamūs 
duomenys apie anksčiau buvusių finansinių metų rezultatus šiame modelyje 
nesaugomi. 

Dabar priėjome prie labai svarbios modelio dalies analizės, t. y. prie 
įmonės finansinių metų rezultato (2.6 formulėje tai rodiklis R1) sudedamųjų 
dalių nustatymo. Nuo to, ką ir kaip pripažinsime sudedamosiomis rezultato da-
limis, tam tikra dalimi priklausys ir pats rezultatas. Be to, aiškus sudedamųjų 
dalių, kartu ir veiksnių, turinčių įtakos rezultato dydžiui, suvokimas yra esminis 
kalbant apie finansinio įmonės modelio suvokimą ir vėlesnį jo duomenų naudo-
jimą finansams valdyti.

Vienas pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos įmonės veiklos rezultatui, 
yra pajamos. Jos tiesiogiai susijusios su gaunama ekonomine nauda. 

Prisiminkime turto, kuriuo disponuoja įmonė, apibrėžimą. Jo esmė yra 
ta, kad turtas laikomas būsimąja (potencialia) ekonomine nauda. Kalbant kon-
krečiai, įmonės savininkai visuomet suinteresuoti, kad ta „potenciali nauda“ kuo 
greičiau taptų „realia nauda“. Taigi pats pirmasis pajamų apibrėžimo dalykas tas, 
kad pajamos apibūdina nebe būsimą, o jau esamą ekonominę naudą. Kadangi 
mus domina finansinių metų rezultatas, suprantama, kalbame ne apie bet kokią 
ekonominę naudą (pajamas), o tik apie tą, kuri pasireiškia per finansinius metus. 
Todėl, paprastai kalbant apie pajamas, turimos galvoje  finansinių metų pajamos. 
Taigi galime pasakyti, kad pajamos yra finansinių metų ekonominė nauda (arba 
tiksliau – padidėjusi ekonominė nauda).  

Kaip matyti iš 2.2 formulės, egzistuoja turto, kuriuo disponuoja įmonė, 
ir trečiųjų asmenų (įmonės savininkų ir kreditorių) interesų, susijusių su šiuo 

Pasvarstykime

Kaip, jūsų nuomone, būtų galima apibrėžti sąvoką „pajamos“?

Prisiminkite, kad kalbame apie įmonę.
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turtu, lygybė. Samprotaujant grynai aritmetiškai, jei viena lygybės pusė padi-
dėja, turi padidėti ir kita (mūsų atveju turtas) arba sumažėti tos pačios lygybės 
pusės antrasis dėmuo (mūsų atveju kreditorių pretenzijos). 

Šis samprotavimas leidžia suprasti, kaip pajamos pasireiškia mūsų ap-
tariamame įmonės finansų modelyje. Pajamų pripažinimas gali būti susijęs su 
padidėjusiu turtu (pvz., gaunamais pinigais), taip pat ir su sumažėjusiomis kre-
ditorių pretenzijomis (pateikiama produkcija pirkėjams, už kurią jie sumokėjo 
iš anksto).  Todėl dabar pajamas jau galima apibūdinti kaip finansinių metų 
padidėjusią ekonominę naudą, kuri pasireiškia kaip padidėjęs turtas arba suma-
žėję įsipareigojimai. 

Išsiaiškinę, ką laikysime pajamomis, turime tiksliai apibrėžti, kada jos 
turi atsirasti mūsų modelyje. Konkrečių pajamų pripažinimo kriterijų klausimas 
yra svarbus, nes mums reikia parodyti pajamas tuo laikotarpiu (nei anksčiau, nei 
vėliau), kai jos „iš tikrųjų“ atsirado. Todėl kalbant apie pajamas paprastai varto-
jama sąvoka „uždirbtos“ ir laikoma, kad pajamos turi būti parodytos modelyje 
(taip pat ir visos pasekmės) tuomet, kai jos uždirbamos. 

Dabar lieka tik išsiaiškinti, kada pajamos laikytinos uždirbtomis, t. 
y. kokie požymiai rodo, kad uždirbimo faktas jau yra įvykęs. Čia, kaip ir kitų 
ekonominių finansinio modelio kategorijų atveju, neapsieiname be tam tikrų 
susitarimų. Vienas klausimas, kurį turėjo išspręsti verslas, – ar pajamų pripa-
žinimą reikėtų sieti su  pinigų gavimu. Kalbant paprastai, įmonę (tiksliau – jos 
savininkus), domina padidėjęs pinigų kiekis, kuris gaunamas dėl sėkmingos 
įmonės veiklos. Todėl kai kurių nedidelių įmonių pajamos gali būti pripažįs-
tamos tuomet, kai gaunami pinigai už parduotas prekes ar atliktas paslaugas. 
Tai vadinamasis pajamų pripažinimas pagal pinigų principą. Tačiau didesnių ir 
ypač didelių įmonių atveju per verslo modelio naudojimo laikotarpį buvo prieita 
prie nuomonės, kad pinigų principas nėra pats geriausias būdas pripažinti paja-
mas. Siekiant atsisakyti pinigų principo buvo sugalvotas vadinamasis kaupimo 
principas pajamoms pripažinti. Pagal jį, pajamos turi būti parodomos modelyje 
tada, kai yra uždirbtos, nesvarbu, ar pinigai gauti. Šis principas dabar taikomas ir 
plačiau, t. y. jo esmė ta, kad finansiniame įmonės modelyje visi mus dominantys 
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faktai (dar vadinami ūkinėmis operacijomis) turi būti užregistruoti tada, kai jie 
įvyksta, nesvarbu, kada pinigai gauti ar išleisti. 

Grįžtant prie pajamų  sampratos, lieka išsiaiškinti, kada pajamas laikyti 
uždirbtomis. Kitaip sakant, į kokius kriterijus reikia atsižvelgti, kad būtų galima 
teigti, jog pajamos jau uždirbtos. Gauti pinigai, kaip jau minėjome, mums šiuo 
atveju netinka. 

Pasvarstykime, kas kitas, jei ne pinigų gavimo faktas leistų teigti, jog 
pajamos uždirbtos. Prisimindami, kad vis dėlto galutinis bet kokio pardavimo 
tikslas yra gauti už jį „realius“ pinigus, turime ieškoti ko nors ekonominiu po-
žiūriu labai artimo pinigams. Tikėtina, kad šiuo atveju pinigus galėtų pakeisti 
nepaneigiamos garantijos, kad pinigus gausime. Kitaip sakant, galime parduoti 
ne tik už grynuosius pinigus, bet ir gavę tvirtą garantiją, kad už prekes įmonei 
bus sumokėta po tam tikro laiko. Kaip tas garantijas gauti? Matyt, pirmiausia 
reikia nepaneigiamo įrodymo, kad tas, kas gauna iš mūsų įmonės paslaugas ar 
prekes, iš tikrųjų jas yra gavęs. Šis įrodymas siejamas su rizikos perdavimu. Ri-
zikos perdavimu laikomas momentas, kai pardavėjas ima nebevaldyti ir nebe-
kontroliuoti prekių, o pirkėjas tampa atsakingas už prekes ir gauna prekių nuo-
savybės teikiamą naudą. Kol kas nedetalizuosime, kokių konkrečiai dokumentų 
pagrindu įforminamas rizikos perdavimas. Čia prasminga pabrėžti tik tai, kad 
dokumentas (sutartis, sąskaita, elektroninis dokumentas) nėra pajamų pripaži-
nimo kriterijus, jis tik įformina faktą, kad prekės buvo parduotos arba paslaugos 
buvo suteiktos. Ar šių prekių ar paslaugų pirkėjas sumoka pinigus nedelsda-
mas, ar pasižada juos sumokėti vėliau – tai jau kita pajamų uždirbimo operaci-
jos pusė. Todėl, kaupimo principą taikant pajamoms pripažinti, teigiama, kad 
pajamos pripažįstamos tada, kai prekių ar paslaugų pardavimas yra įvykęs. Tai 
mums leidžia pajamas priskirti tiems finansiniams metams, kuriems jos ir turi 
būti priskiriamos. 

Kaip žinoma, bet koks pajamų uždirbimas yra susijęs su tam tikrų iš-
teklių sunaudojimu. Kad pajamos būtų uždirbtos, dirba įmonės darbuotojai, 
naudojamos vienokios ar kitokios medžiagos, ilgalaikis turtas ir kiti įmonės ište-
kliai. Tai priešingas (rezultato skaičiavimo prasme) pajamoms reiškinys, kuriam 
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apibūdinti vartojamas terminas „sąnaudos“. Pasminga apibūdinti šio termino 
ekonominę prasmę. Sakėme, kad sąnaudos skaičiavimo prasme yra priešingas 
pajamoms reiškinys, todėl įmonės veiklos rezultatą jos veikia priešingai nei pa-
jamos. Todėl dabar R1 formulėje 2.6 galima parašyti taip:

  R1 = + Pajamos – Sąnaudos         (2.7);

Dabar jau turime aiškų finansinių metų rezultatą ir jam įtaką darančius 
rodiklius. Iš čia taip pat matyti, kad sąnaudos mažina finansinių metų ekonomi-
nę naudą (galutinį rezultatą R1). Todėl pirmiausia sąnaudas galima apibūdinti 
kaip įmonės sumažėjusią ekonominę naudą. Kadangi mus domina finansinių 
metų rezultatas, modelyje turi būti nurodytos ne bet kokios sąnaudos, o tik tos, 
kurios turi būti priskirtos konkretiems metams. Todėl apibrėžime tikslinga pa-
žymėti ir šį momentą, sąnaudų apibrėžimą išplečiant iki  sumažėjusios ekonomi-
nės naudos per finansinius metus. Reikalingas požymis, kuriuo remiantis būtų 
galima nuspręsti, kuriems finansiniams metams turi būti priskiriamos patirtos 
sąnaudos. Tuo tikslu taikomas vadinamasis  palyginimo principas.  Šio principo 
esmė ta, kad per finansinius metus sąnaudomis pripažįstamas tik tokios išteklių 
sąnaudos, kurios susijusios su uždirbtomis pajamomis per tuos finansinius me-
tus. Lietuvių kalboje terminas „sąnaudos“ šia prasme yra labai tinkantis, nes turi 
ir lingvistinę prasmę – „su nauda“. Taip tarsi pasakoma, kad bet kokios išteklių 
sąnaudos turi vienaip ar kitaip prisidėti prie pajamų uždirbimo. 

Sąnaudos, kaip ir pajamos, turi įtakos nuosavam kapitalui (jį mažin-
damos) ir prisiminus 2.2 formulę pasireiškia ir kitų sudedamųjų dalių poky-
čiais. Konkrečiai sąnaudos pasireiškia kaip sumažėjęs turtas arba padidėję 
įsipareigojimai. 

Dabar turime gana išsamų sąnaudų apibrėžimą: sąnaudos – sumažėjusi 
ekonominė nauda per finansinius metus, pasireiškianti sumažėjusiu turtu arba 
padidėjusiais įsipareigojimais.

Turėdami mus dominančio 2.6 formulės rodiklio R1 sudedamąsias da-
lis ir žinodami jų ekonominę prasmę bei pripažinimo principus galime pavaiz-
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duoti schematiškai, kaip apskaičiuojamas finansinių metų rezultatas (žr. 12 pav.):

12 pav. Finansinių metų rezultato apskaičiavimo seka

Galutinis rezultatas mūsų aptariamame modelyje per finansinius me-
tus yra skaičiuojamasis rodiklis ir pačioje sistemoje nėra registruojamas. Ki-
taip sakant, modelyje nėra tokio skaičiaus kaip finansinių metų rezultatas. No-
rint rezultatą sužinoti, jį reikia apskaičiuoti naudojantis modelyje sukauptais 
duomenimis.

Atsižvelgiant į tai, kokia skaitinė rezultato reikšmė, skiriami du labai 
gerai žinomi prasminiai pavadinimai. Tai pelnas taip pabrėžiant, kad rezultatas 
yra teigiamas skaičius, t. y. per finansinius metus įmonė gavo ekonominės nau-
dos. Jei rezultato skaitinė reikšmė neigiama, vartojamas terminas nuostolis, taip 
pabrėžiant, kad įmonė neuždirbo pakankamai pajamų, kad padengtų sąnaudas.

Taikydami kaupimo principą veiklos rezultatui apskaičiuoti, neatsi-
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žvelgiame į gautus ir išleistus pinigus. Tačiau pinigų judėjimas yra taip pat labai 
svarbus įmonės finansų aspektas, kurio ignoruoti negalima. Valdant įmonę rei-
kia žinoti, iš kur gaunami ir kur išleidžiami pinigai. Žiūrint ilguoju laikotarpiu ir 
esant normalioms verslo sąlygoms visos pajamos ir sąnaudos ilgainiui įgauna pi-
nigų įplaukų ir išlaidų pavidalą.  Tačiau per finansinius metus pinigų srautas gali 
nesutapti su veiklos rezultatu, todėl praktikoje neretos situacijos, kai pelninga 
įmonė stokoja pinigų, reikalingų normaliai veiklai palaikyti. Veiklos rezultato, 
apskaičiuoto pagal kaupimo principą, ir pinigų srauto  skirtumus galima pavaiz-
duoti schematiškai (žr. 13 pav.).

 13 pav. Veiklos rezultatas ir pinigų srautas

 Pailiustruosime parodytus skirtumus pavyzdžiu:
Įmonė ABC  nusipirko prekių už 500 Eur, tiekėjams sumokėjo 300 Eur. 

Šias prekes pardavė už 750 Eur. Pirkėjas sumokėjo 400 Eur. 
Iš pavyzdžio matome, kad įmonės veiklos rezultatas per laikotarpį – 250 

Eur pelno (750 – 500). O pinigų srautas yra tik +100 EurR (400 – 300).  Įmonės 
įsipareigojimai tiekėjams yra 200 Eur (500 – 300), pirkėjas skolingas įmonei 350 
Eur (750 – 400). Matome, kad įmonė, pirkėjui neatsiskaičius iki įmonei reikės 
grąžinti skolą tiekėjui, susidurs su pinigų stygiaus problema. Vadinasi, valdant 
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įmonės finansus reikia valdyti ne tik rezultatą, bet ir pinigų srautą. 
Mūsų aptariamas modelis tiesiogiai duomenų apie pinigų srautą ne-

kaupia, todėl norint valdyti pinigų judėjimą reikia atlikti papildomus skaičiavi-
mus ir taip gauti reikiamą pinigams valdyti informaciją. 

Apibendrinę visas aptartas finansinio įmonės modelio kategorijas bei 
sudedamąsias dalis ir formulių 2.2–2.8 duomenis, gauname rodiklių sistemą, 
kuri pateikiama 10 lentelėje.

10 lentelė. Detalizuotas verslo įmonės finansų modelis
          Turtas = Nuosavas Kapitalas Įsipareigojimai

IT TT = ĮK R IĮ TĮ
IT TT = ĮK R0 R1 IĮ TĮ
IT TT = ĮK R0 R1 IĮ TĮ
IT TT = ĮK R0 +Pajamos –Sąnaudos IĮ TĮ

Kad būtų galima galutinai suvokti šio modelio prasmę, tikslinga išna-
grinėti, kaip jis gali būti panaudotas praktiškai registruojant realiame gyvenime 
atliekamas verslo operacijas.

II.3. Praktinis finansinio verslo įmonės modelio taikymas

Parodyti praktinio įmonės finansų modelio panaudojimo esmę galime 
pasitelkdami paprastas, dažniausiai pasikartojančias realioje verslo aplinkoje 
operacijas.

1-oji operacija. Savininkas perveda pinigus į savo įmonės „ABC“ sąs-
kaitą kapitalui formuoti – 10 000. Mūsų aptartame modelyje ši operacija paro-
dyta taip:
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Turtas = Nuosavas kapitalas

Pinigai = Įstatinis (savininko) kapitalas

1-osios operacijos įtaka +10 000 = +10 000

Modelis  po  1-osios  
operacijos 10 000 = 10 000

Paaiškinimas. Turtas, kuriuo disponuodama įmonė pradeda veiklą, 
paprastai gaunamas iš savininkų pradinės įmokos forma. Mūsų atveju tai pinigai, 
todėl nurodomas šios trumpalaikio turto rūšies padidėjimas (operacijų įtakai 
parodyti naudosime prasminius „+“ ir „–“ ženklus, rodančius atitinkamai mo-
delio sudedamųjų dalių padidėjimą ir sumažėjimą). Kita modelio lygybės pusė 
rodo, kas investavo į įmonę. Mūsų atveju tai savininkas. Atsižvelgiant į įmonės 
rūšį savininko nuosavybė (savininkų pretenzijų į įmonės turtą vertė) modelyje 
vadinama skirtingai. Jei tai akcinė bendrovė, pradinė įmoka vadinama įstati-
niu kapitalu. Šis dydis nurodomas akcinės bendrovės įstatuose steigiant įmonę. 
Jei tai individualioji įmonė, tokia įmoka vadintina tiesiog „savininko kapitalu“. 
Ekonomine prasme šie du dydžiai iš esmės nesiskiria, todėl toliau paprastumo 
dėlei naudosime akcinės bendrovės modelį, kur reikia, papildomai pabrėždami, 
kaip konkreti operacija bus parodyta individualiosios įmonės modelyje. Taigi 
po pirmosios operacijos padidėja ir nuosavas įmonės kapitalas. Tai reiškia, kad 
padidėjo savininkų pretenzijų į įmonės turtą vertė.

2-oji operacija. Įmonė „ABC“ nusiperka medžiagų už 2000 sumokė-
dama grynaisiais.

Turtas = Nuosavas kapitalas

Medžiagos Pinigai = Įstatinis kapitalas

Modelis  po  1-osios  
operacijos

10 000 = 10 000

2-osios operacijos įtaka +2000 –2000 =
Modelis  po  2-osios  

operacijos
2000 8000 = 10 000

Paaiškinimas. Atkreipkite dėmesį, kad nuo šiol visas operacijas jau 
vykdo nebe savininkai, o įmonė savo vardu. Dėl šios operacijos atsiranda nauja 
turto rūšis – medžiagos. Todėl modelyje išskiriame naują turto rūšį medžiagos. 
Jų kiekis padidėjo, ir tai parodoma „+“ ženklu. Atitinkamai sumažėjo pinigų 
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kiekis, tai parodoma „–“ ženklu. Nuosavybės pusėje pokyčių nėra. Tai reiškia, 
kad į įmonės turtą vis dar pretenduoja tik savininkai.

3-ioji operacija. Įmonė „ABC“ už grynuosius įsigyja naudotą automo-
bilį ir planuoja jį naudoti  4 metus. Automobilis kainuoja 7000.

Turtas = Nuosavas kapitalas

Ilgalaikis Trumpalaikis = Įstatinis kapitalas

Automobilis Medžiagos Pinigai =

Modelis  po  2- osios 
operacijos

2000 8000 = 10 000

3-iosios operacijos 
įtaka

+7000 –7 000 =

Modelis  po  3-iosios 
operacijos

7000 2000 1000 = 10 000

Paaiškinimas. Po šios operacijos atsiranda dar viena turto rūšis – au-
tomobilis. Kadangi šis turtas ekonominę naudą įmonei teiks ilgiau nei vienus 
finansinius metus (įmonė planuoja jį naudoti ketverius metus), modelyje pa-
pildomai išskiriama ilgalaikio turto klasė, kurioje mūsų atveju nurodoma, kad 
konkreti ilgalaikio turto rūšis yra automobilis. Čia atkreiptinas dėmesys, kad 
vėliau automobiliai (jei tokių bus) bus pateikiami šioje dalyje. Taigi modelyje 
atskleidžiama, kad buvo įsigytas automobilis, ir pažymima, kad dėl to sumažėja 
įmonės turimų pinigų kiekis. Nuosavo kapitalo pusėje jokių pokyčių neįvyko. 

4-oji operacija. Įmonė „ABC“ skolon įsigyja įrangos, kainuojančios 
4000. Įrangą savo veikloje įmonė planuoja naudoti 8 metus. Skolą įmonė įsi-
pareigoja grąžinti per 60 dienų nuo įrangos pirkimo.

Turtas = Nuosavas 
kapitalas

Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis Įstatinis 

kapitalas

Skolos tiekėjams

Įranga Automobilis Medžia-
gos

Pinigai =

Modelis  po  3-io-
sios operacijos

7000 2000 1000 = 10 000

4-osios operacijos 
įtaka

+4000 = +4000

Modelis  po  4-osios 
operacijos

4000 7000 2000 1000 = 10 000 4000
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Paaiškinimas. Po šios operacijos atsiranda nauja ilgalaikio turto rūšis 
– įranga, todėl modelis papildomas nauja turto grupe – įranga. Jos verte – 4000 – 
padidėja bendra įmonės turto vertė. Kadangi šį įranga įsigyta skolon, nuo dabar 
į įmonės valdomą turtą pretenzijas pradeda reikšti ir įmonės kreditoriai. Kon-
krečiai tai įrangos tiekėjai, kurių pretenzijoms atskleisti modelyje išskiriame įsi-
pareigojimų klasę ir  konkrečią jų grupę – skolas tiekėjams. Kadangi įranga buvo 
įsigyta skolon, tiekėjai įgijo teisę reikšti pretenziją į įmonės „ABC“ valdomą tur-
tą. Pretenzijos vertė yra lygi skolos vertei ir yra 4000. Šie įmonės įsipareigojimai 
ir yra parodyti modelio nuosavybės dalyje. Atkreipkite dėmesį, kad po 2 ir 3 
operacijos modelio lygybės reikšmės nepakito. Po kiekvienos operacijos ji likda-
vo ta pati, pasikeisdavo tik turto struktūra. Po 4 operacijos pasikeičia ir modelio 
lygybės reikšmė. Įmonė pradeda disponuoti didesniu turtu, tačiau į šį turtą pre-
tenzijas gali reikšti ne tik įmonės savininkai, bet jau ir įmonės kreditoriai. Taigi 
tam tikra prasme įmonė santykinai tampa mažiau priklausanti savininkams, nes 
į dalį jos turto jau pretenduoja tiekėjai.

5-oji operacija. Įmonė „ABC“ iš banko pasiima ilgalaikę (3 metų) pa-
skolą – 5000. Sutartyje numatytos 5 proc. metinės paskolos palūkanos. Sutartyje 
numatyta grąžinti visą paskolą su palūkanomis pasibaigus paskolos laikotar-
piui.    

Turtas = NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

Ilgalaikiai Trumpa-
laikiai

Įranga Auto-
mo-
bilis

Me-
džia-
gos

Pinigai = Skolos ban-
kams

Skolos 
tiekėjams

Modelis  po  4-os-
ios operacijos

4000 7000 2000 1000 = 10 000 4000

 5-osios operacijos 
įtaka

+5000 = +5000

Modelis  po  5-os-
ios operacijos

4000 7000 2000 6000 = 10 000 5000 4000

Paaiškinimas.  Po šios operacijos atsiranda nauja įsipareigojimų klasė 
– ilgalaikiai įsipareigojimai, konkreti grupė skolos bankams. Jų buvimas mode-
lyje rodo, kad ilgalaikių įsipareigojimų klasėje nurodytos sumos bus grąžinamos 
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vėliau negu po ateinančių finansinių metų. Taigi, esant normaliai įmonės vei-
klai, mūsų atveju (pagal aprašytas sutarties sąlygas) bankas pareikš pretenzijas į 
įmonės turtą tik po trejų metų. Kadangi įmonė gavo pinigus (5000), atitinkamai 
nurodomas padidėjęs pinigų kiekis ir atsiradę ilgalaikiai to paties dydžio įsipa-
reigojimai bankui.

Ši operacija taip pat pakeitė modelio lygybės reikšmę ir įmonė tam ti-
kra prasme tapo dar labiau priklausanti ne jos savininkams, jei žiūrėsime, į kurią 
įmonės turto dalį dabar gali pretenduoti savininkai.

6-oji operacija. Įmonė „ABC“ grąžina skolą tiekėjams už anksčiau įsi-
gytą įrangą – 4000.

Turtas = NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

Ilgalaikiai Trumpa-
laikiai

Įranga Auto-
mo-
bilis

Me-
džia-
gos

Pinigai = Skolos 
bankams

Skolos 
tiekėjams

Modelis  po  5-os-
ios  

operacijos

4000 7000 2000 6000 = 10 000 5000 4000

 6-osios operacijos 
įtaka

–4000 = –4000

Modelis  po  6-os-
ios  

operacijos

4000 7000 2000 2000 = 10 000 5000 0

Paaiškinimas. Po šios operacijos įmonėje sumažėja pinigų kiekis 
(–4000) ir atitinkamai išnyksta viena skola iš trumpalaikių skolų grupės. Ka-
dangi įmonė daugiau tokio pobūdžio skolų neturėjo, visos klasės trumpalaikiai 
įsipareigojimai vertė tampa nulinė. Tai reiškia, kad įmonė tokio pobūdžio skolų 
nebeturi. Dabar į įmonės valdomą turtą pretenzijas gali pareikšti tik savininkai 
ir po trejų metų – bankas, suteikęs paskolą. Kadangi normaliai veikiant įmo-
nei savininkai reiškia pretenzijas tik į dalį uždirbto pelno, esant tokiai modelio 
lygybei įmonė gali „miegoti ramiai“, nes jos veiklos tęstinumui niekas kol kas 
negresia.

7-oji operacija. Įmonė „ABC“ pasamdo du darbuotojus, sutardama 
mokėti jiems po 1000 atlyginimo neatskaičiavus mokesčių.
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Turtas = NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

Ilgalaikiai Trumpalaikiai

Įranga Auto-
mo-
bilis

Me-
džia-
gos

Pini-
gai

= Skolos ban-
kams

Skolos tiekė-
jams

Modelis  po  6-os-
ios operacijos

4000 7000 2000 2000 = 10 
000

5000 0

 7-osios operacijos 
įtaka

=

Modelis  po  7-os-
ios operacijos

4000 7000 2000 2000 = 10 
000

5000 0

Paaiškinimas. Pagrįstai kyla klausimas, kaip užregistruoti tokio pobū-
džio faktą mūsų aptariamame modelyje? Akivaizdu, kad darbuotojų ir įmonės 
susitarimas yra įvykęs. Dėl jo įmonė turės kas mėnesį priskaičiuoti ir sumokėti 
darbuotojams sutartą atlygį. Šiuo atveju turime situaciją, apie kurią kalbėjome, 
kai aptarėme piniginio vertinimo postulato esmę. Priminsime, kad šis postu-
latas numato, jog į finansinį modelį gali būti įtraukiami tik tie reiškiniai, kurie 
gali būti išmatuoti pinigais. Todėl čia atsiranda du dalykai. Pirmasis – įmonės 
darbuotojai nepriklauso įmonei (tai galėtų būti tik vergovinėje santvarkoje), jų 
neįmanoma įvertinti pinigais, todėl jie, nors ir būdami labai svarbūs įmonės ište-
kliai, negali būti mūsų finansų modelyje. Sudaryta su darbuotojais sutartis suku-
ria prielaidas, kad įmonė po kurio laiko taps skolinga savo darbuotojams sutartą 
pinigų sumą. Tačiau sutarties sudarymo momentu darbuotojai dar „neuždirbo“ 
sau priklausančio atlygio. Todėl įmonė dar nėra jiems „skolinga“. 

Atsižvelgdami į tai, kas pasakyta, matome, kad 7 operacija, nors atei-
tyje ir turės įtakos įmonės finansams, dabar finansiniame modelyje negali ir ne-
turi būti parodyta, todėl nei modelio lygybė, nei struktūra po šios operacijos 
nesikeičia. 
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8-oji operacija. Įmonė „ABC“ atliko klientams darbų už 4500. Visą 
sumą klientai sumokėjo grynaisiais. 

Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

Veiklos

 rezul-
tatas

(+Paja-
mos)

Ilgalaikiai Trumpalai-
kiai

Įranga Au-
to-

mo-
bilis

Me-
džia-
gos

Pini-
gai

= Skolos ban-
kams

Skolos tie-
kėjams

Modelis  po  
7-osios opera-

cijos

4000 7000 2000 2000 = 10 
000

5000 0

 8-osios operaci-
jos įtaka

+4500 = +4500

Modelis  po  
8-osios opera-

cijos

4000 7000 2000 6500 = 10 
000

+4500 5000 0

Paaiškinimas. Kadangi įmonė suteikė klientams paslaugų (atliko dar-
bus), galima pripažinti, kad įmonė uždirbo pajamų. Tai pirmoji operacija, kai 
įmonė uždirba pajamų. Kaip jau minėta, mūsų nagrinėjamame modelyje veiklos 
rezultatas sistemoje nėra apskaičiuojamas nedelsiant. Šis modelis sukurtas taip, 
kad atskirai registruoja pajamas, uždirbtas per finansinius metus. Taip pat žino-
me, kad įmonės veiklos rezultatas „priklauso“ savininkams, t. y. nuo jo tiesiogiai 
priklauso įmonės nuosavo kapitalo dydis. Todėl modelyje nuosavo kapitalo kla-
sę reikia papildyti dar vienu rodikliu – finansinių metų veiklos rezultatu. Jis kaip 
tik ir bus skirtas veiklos rezultatui įtakos turintiems rodikliams (pajamoms ir 
sąnaudoms) registruoti. Uždirbtos pajamos didina nuosavą kapitalą, todėl mo-
delyje nurodomos su „+“ ženklu. Savo ruožtu šios pajamos pasireiškia kaip tur-
to, konkrečiai – padidėjusiu pinigų kiekiu. Todėl kitoje modelio lygybės pusėje 
yra registruojamas padidėjęs pinigų kiekis. 

9-oji operacija. Įmonė „ABC“ atliko klientams darbų už 2500. Šią 
sumą klientai įsipareigojo sumokėti po 40 dienų.
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Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

Veiklos

 rezul-
tatas

(+Paja-
mos)

Ilga-
lai-
kiai

Trumpalaikiai

Įranga Au-
to-

mo-
bilis

Pir-
kėjų 
įsi-

sko-
lini-
mas

Me-
džia-
gos

Pi-
ni-
gai

= Sko-
los 

ban-
kams

Skolos tiekė-
jams

Modelis  po  
8-osios opera-

cijos

4000 7000 2000 6500 = 10 
000

+4500 5000 0

9-osios operaci-
jos įtaka

+2 
500

= +2500

Modelis  po  
9-osios opera-

cijos

4000 7000 8500 2000 6500 = 10 
000

+7000 5000 0

Paaiškinimas. Įmonė vėl uždirba pajamas, nes atliko darbus klientams. 
Todėl pajamos pripažįstamos kaip ir ankstesnėje operacijoje ir didina įmonės 
nuosavą kapitalą. Tačiau šiuo atveju įmonė už atliktas paslaugas pinigų dar ne-
gavo. Kadangi mūsų nagrinėjamo modelio viena iš funkcionavimo prielaidų yra 
kaupimo principas, pajamos vis tiek pripažįstamos. Primename, kad kaupimo 
principas, taikomas pajamoms pripažinti, numato, jog pajamos pripažįstamos 
neatsižvelgiant į gautus pinigus. Atlikusi klientui darbus įmonė gavo ne pinigus, 
o kitą turto rūšį – skolą įmonei. Šitaip vadinamos nepaneigiamos garantijos, kad 
po tam tikro laiko klientas sumokės įmonei pinigus. Normaliomis prekybos są-
lygomis laikotarpis, per kurį klientas įsipareigoja grąžinti skolą įmonei, yra daug 
trumpesnis negu finansiniai metai. Todėl tokio pobūdžio skolos klasifikuojamos 
kaip trumpalaikės. Mūsų modelyje trumpalaikio turto klasėje reikia išskirti spe-
cialią turto grupę – pirkėjų skolą. Atitinkamai registruojant šią operaciją turi būti 
parodyta, kad ši turto grupė padidėjo.

Atkreiptinas dėmesys, kad užregistruotos pajamos rodo ne veiklos 
rezultatą, o tik padidėjusią ekonominę naudą per finansinius metus. Kad būtų 
galima apskaičiuoti rezultatą, būtina užregistruoti, kiek „kainavo“ uždirbti fi-
nansinių metų pajamas.

10-oji operacija. Nustatyta, kad atlikdami 8 ir 9 operacijose nurodytus 
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darbus darbuotojai sunaudojo įmonėje buvusių medžiagų, kurių vertė – 1600.
Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

      Veiklos  rezul-
tatas

Ilga-
lai-
kiai

Trum-
palai-
kiai

Įranga Au-
to-

mo-
bilis

Pir-
kėjų 
sko-

la

Me-
džiagos

Pi-
ni-
gai

= +Paja-
mos

–Sąnau-
dos

Sko-
los 

ban-
kams

Skolos 
tiekė-
jams

Modelis  po  
9-osios opera-

cijos

4000 7000 2500 2000 6500 = 10 
000

+7000 5000 0

10-osios  
operacijos įtaka

–1 600 = –1600

Modelis  po  
10-osios  

operacijos

4000 7000 2500 400 6500 = 10 
000

+7000 –1600 5000 0

Paaiškinimas. Kadangi sunaudotos medžiagos buvo skirtos finansinių 
metų pajamoms uždirbti, todėl turi būti pripažintos ir modelyje užregistruotos 
sąnaudos. Tai turi būti atlikta remiantis palyginimo principu, kuris numato, kad 
finansinių metų pajamos turi būti palygintos su visomis sąnaudomis, patirto-
mis jas uždirbant. Kadangi veiklos rezultatas „priklauso“ savininkams, patirtos 
sąnaudos atitinkamai mažina nuosavą įmonės kapitalą. Kad būtų galima užre-
gistruoti sąnaudas, nuosavame kapitalo elemente reikia išskirti dar vieną veiklos 
rezultato rodiklio sudedamąją dalį – sąnaudas. Kadangi sąnaudos yra „finan-
sinių metų sumažėjusi ekonominė nauda“, jos nurodomos su minuso ženklu. 
Todėl pripažįstant sąnaudas modelyje sunaudotų medžiagų vertinė išraiška turi 
„–“ ženklą. Savo ruožtu, kadangi medžiagos buvo sunaudotos, jų kiekis (ir kartu 
vertė) taip pat atitinkamai sumažėjo. Tai parodoma turto klasėje mažinant ati-
tinkamą trumpalaikio turto grupę medžiagos.  

11-oji operacija. UAB „ABC“ pirko prekių, skirtų perparduoti, už 
3 000 skolon.  
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Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

      Veiklos  re-
zultatas

Ilgalai-
kiai

Trum-
palai-
kiai

Įranga Auto-
mo-
bilis

Pir-
kėjų 
skola

Me-
džia-
gos

Prekės Pini-
gai

= +Paja-
mos

Są-
nau-
dos

Skolos 
ban-
kams

Skolos 
tiekė-
jams

Modelis  po  
10-osios  

operacijos

4000 7000 2500 400 6500 = 10 
000

+7000 –1600 5000 0

11-osios  
operacijos 

įtaka

+3000 = +3000

Modelis  po  
11-osios  

operacijos

4000 7000 2500 400 3000 6500 = 10 
000

+7000 –1600 5000 3000

Paaiškinimas. Įmonė „ABC“ pradeda kitą veiklą – prekybą. Tam ji įsi-
gyja prekių, skirtų perparduoti. Todėl išskiriama nauja trumpalaikio turto grupė 
– prekės. Tai, kad prekių kiekis padidėjo, modelyje parodoma didinant šios turto 
grupės vertę. Kadangi įmonė už prekes dar nesumokėjo, atitinkamai padidėja ir 
jos įsipareigojimai prekių tiekėjams. Šis faktas registruojamas didinant trumpa-
laikių įsipareigojimų grupę „Skolos tiekėjams“. 

12-oji operacija. Įmonė pardavė prekių už 4200. 2200 pirkėjas sumo-
kėjo grynaisiais, kitą dalį įsipareigojo sumokėti po 30 dienų. Parduotų prekių 
įsigijimo kaina – 1800.

Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

      Veiklos  rezul-
tatas

Ilga-
laikiai

Trum-
palai-
kiai

Įranga Au-
to-

mo-
bilis

Pir-
kėjų 
skola

Me-
džia-
gos

Prekės Pini-
gai

= +Paja-
mos

Sąnau-
dos

Skolos 
ban-
kams

Skolos 
tiekė-
jams

Modelis  po  
11-osios 

operacijos

4000 7000 2500 400 3000 6500 = 10 
000

+7000 –1600 5000 3000

12-osios 
operacijos 

įtaka

+2000 +2200 = +4200

–1800 –1800

Modelis  po  
12-osios 

operacijos

4000 7000 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 200 –3400 5000 3000
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Paaiškinimas. Kadangi įmonė „ABC“ pardavė prekes pirkėjams, lai-
koma, kad buvo uždirbta pajamų. Pajamų dydis yra 4200, t. y. prekių pardavi-
mo kaina. Todėl atitinkamai padidinamas įmonės finansinių metų rezultatas šia 
suma padidinant pajamų straipsnį. Kadangi už parduotas prekes gauta tik dalis 
pinigų (2200), o kitą dalį (2000) pirkėjai įsipareigojo sumokėti vėliau, modelyje 
pateikiamos padidėjusios atitinkamos trumpalaikio turto grupės. Tai „Pinigai“ 
ir  „Pirkėjų skola“. 

Tačiau ši operacija turi ir „kitą pusę“. Kaip pamename, pagal palygini-
mo principą uždirbtos pajamos  visuomet susijusios su sąnaudomis. Kai kurios 
sąnaudos yra aiškiai susijusios su uždirbtomis pajamomis. Aptariama operacija 
ir yra tas atvejis, kai aiškiai žinoma, kiek įmonei kainavo įsigyti tas prekes, ku-
rios buvo parduotos. Mūsų atveju tai 1800. Vadinasi, šioje operacijoje galima 
nedelsiant pripažinti ir sąnaudas, tenkančias parduotoms prekėms. Todėl šios 
sąnaudos pripažįstamos kaip mažinantis finansinių metų rezultatą veiksnys. Ati-
tinkamai turto pusėje nurodoma, kad prekių, kuriomis disponavo įmonė, kiekis 
(o kartu ir vertė) sumažėjo atitinkamai 1800. Šitaip, išskaidant tokio pobūdžio 
operacijas į dvi dalis, kurios tikrovėje sudaro vieną visumą, finansiniame mode-
lyje yra pateikiamos pardavimo operacijos. 

13-oji operacija. Darbuotojų  atlyginimas, apskaičiuotas pasibaigus 
mėnesiui, – 2000. Privalomi mokėti mokesčiai5, išskaičiuojami iš darbuotojo at-
lyginimo, – 300.

5  Šis skaičius orientacinis ir taikomas tik pavyzdžio tikslams.
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Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

      Veiklos  
rezultatas

Ilga-
laikiai

Trumpalaikiai

Įran-
ga

Au-
to-

mo-
bilis

Pir-
kėjų 
sko-

la

Me-
džia-
gos

Pre-
kės

Pini-
gai

= +Paja-
mos

Są-
nau-
dos

Sko-
los 

ban-
kams

Dar-
buoto-
jams

Biu-
džetui

Sko-
los 
tie-
kė-

jams

Modelis  
po  12 

– osios 
operaci-

jos

4000 7000 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 200 –3400 5000 3000

13-osios 
operaci-
jos įtaka

–2000 +1700 +300

Modelis  
po  13 

– osios 
operaci-

jos

4000 7000 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 200 –5400 5000 1700 300 3000

Paaiškinimas. Iš 7 operacijos aprašymo žinome, kad įmonė pasamdė 
du darbuotojus ir sutarė jiems mokėti po 1000 atlygį iki mokesčių. Šis faktas 
nebuvo registruotas modelyje, nes tuo metu dar nebuvo atsiradusių jokių įmo-
nės įsipareigojimų darbuotojams, jie dar nebuvo pradėję dirbti. Pradėję dirbti, 
šie darbuotojai kiekvieną dieną užsidirbdavo priklausantį atlyginimą (tiksliau jo 
dalį). Taip vyksta kiekvieną dieną. Kitaip sakant, nuo darbo pradžios kiekvieną 
dieną didėja suma, kurią įmonė turės sumokėti už darbą savo darbuotojams. Tai 
vyksta realiame gyvenime. Mūsų modelyje, siekiant jo neperkrauti nuolat  regis-
truojamomis smulkiomis operacijomis, sistemoje yra numatyta galimybė tokio 
pobūdžio operacijas registruoti tam tikru periodiškumu. Todėl viskas, kas susiję 
su atlygiu už darbą, paprastai modelyje registruojama kartą per mėnesį. Kadan-
gi darbo užmokestis susijęs su gyventojų ir kitais mokesčiais, kartu atitinkamai 
apskaičiuojami ir mokesčiai, kuriuos iš darbuotojo atlyginimo įmonė turi išskai-
čiuoti ir vėliau sumokėti į biudžetą. Mūsų atveju nurodyta suma yra naudojama 
tik pavyzdžio tikslams ir nėra susijusi su realiais mokesčiais. 

Taigi iš duomenų matyti, kad apskaičiavus 2000 darbuotojams bus su-
mokėta 1700, o į biudžetą sumokėta 300 mokesčių. Tai parodoma trumpalaikių 
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įsipareigojimų klasėje didinant naujai išskirtus straipsnius „Skolos darbuoto-
jams“ ir „Skolos biudžetui“. 

Savo ruožu apskaičiuota atlyginimo suma yra susijusi su uždirbtomis 
per laikotarpį pajamomis. Todėl visa suma mažina ekonominę naudą ir turi būti 
pripažinta sąnaudomis to laikotarpio, už kurį buvo   apskaičiuotas darbuotojų 
atlyginimas. 

14-oji operacija. Apskaičiuoti darbuotojų atlyginimo mokesčiai, ku-
riuos turi mokėti darbdavys –600.

Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

      Veiklos  
rezultatas

Ilga-
lai-
kiai

Trumpalaikiai

Įranga Au-
to-

mo-
bilis

Pir-
kėjų 
sko-

la

Me-
džia-
gos

Pre-
kės

Pini-
gai

= +Pa-
jamos

Są-
nau-
dos

Sko-
los 

ban-
kams

Dar-
buoto-
jams

Biu-
džetui

Sko-
los 
tie-
kė-

jams

Modelis  
po  13 

– osios 
operaci-

jos

4000 7000 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 
200

–5400 5000 1700 300 3000

14-osios 
operaci-
jos įtaka

–600 +600

Modelis  
po  14 

– osios 
operaci-

jos

4000 7000 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 
200

–6000 5000 1700 900 3000

Paaiškinimas. Pagal Lietuvoje galiojančius mokesčių įstatymus darb-
davys (mūsų atveju įmonė „ABC“) privalo papildomai sumokėti mokesčius nuo 
darbuotojų darbo užmokesčio. Nurodyta suma yra tik orientacinė ir naudoja-
ma pavyzdžio tikslams. Jos esmė ta, kad įmonė papildomai prie atlyginimo dar 
priskaičiuoja ir mokesčius, kuriuos ji turės sumokėti į biudžetą. Tai parodoma 
didinant įmonės įsipareigojimų biudžetui elementą. Savo ruožtu apskaičiuota 
mokesčių suma yra susijusi su darbo užmokesčiu, todėl turi būti traktuojama 
taip pat kaip ir darbo užmokestis, t. y. pripažįstama to paties laikotarpio sąnau-
domis. Dėl to šia suma yra didinamas (kaip pamename, su minuso ženklu) są-
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naudų straipsnis.
15-oji operacija. Pasibaigus finansiniams metams apskaičiuojamas il-

galaikio turto nusidėvėjimas: įrangos – 500, automobilio – 1750.
Turtas =         NK Įsipareigojimai

Ilgalaikis Trumpalaikis

IK

      Veiklos  
rezultatas

Ilga-
lai-
kiai

Trumpalaikiai

Įranga Automo-
bilis

Pirkėjų 
įsisko-
linimas

Me-
džia-
gos

Pre-
kės

Pi-
ni-
gai

= +Paja-
mos

Są-
nau-
dos

Sko-
los 

ban-
kams

Dar-
buo-
to-

jams

Biu-
dže-
tui

Sko-
los 
tie-
kė-

jams

Modelis  
po  14 

– osios 
operaci-

jos

4000 7000 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 
200

–6000 5000 1700 900 3000

15-osios 
operaci-
jos įtaka

–500 –1750 –2250

Modelis  
po  15 

– osios 
operaci-

jos

3500 5250 4500 400 1200 8700 = 10 
000

+11 
200

–8250 5000 1700 900 3000

Paaiškinimas. Tarkime, kad pasibaigė įmonės „ABC“ finansiniai me-
tai. Tai laikotarpis, kuris skiria vienus finansinius metus nuo kitų, todėl buvu-
siems finansiniams metams turi būti priskirtos visos to laikotarpio pajamos ir 
atitinkamai priskirtos šioms pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos. Kadangi 
mūsų įmonėje visos per finansinius metus uždirbtos pajamos užregistruotos, 
lieka tik apskaičiuoti sąnaudas. Medžiagų, prekių ir su darbo užmokesčiu su-
sijusios sąnaudos jau užregistruotos ankstesnėse operacijose. Tačiau modelyje 
turi būti parodytos visos sąnaudos, patirtos uždirbant finansinių metų pajamas, 
nesvarbu, ar buvo išleisti pinigai. Įmonė turi ilgalaikio turto, kurį naudoja savo 
veikloje. Šis turtas sudaro sąlygas uždirbti pajamų. Todėl pagal palyginimo prin-
cipą sąnaudos, susijusios su ilgalaikiu turtu, taip pat turi būti pripažintos. Šiuo 
atveju kalbame tik apie ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų (pinigų suma sumokėta 
perkant ilgalaikį turtą) laipsnišką pripažinimą sąnaudomis. Paprastumo dėlei 
tarkime, kad ilgalaikis turtas įmonėje jau naudojamas vienus metus. Kadangi 
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mums žinoma iš ankstesnių operacijų, kad įrangą įmonė planuoja veikloje nau-
doti 8 metus, o automobilį – 4 metus, kad už įrangą buvo sumokėta 4000, o 
už automobilį 7000, nesunku apskaičiuoti, kad įsigijimo savikainos dalis, ten-
kanti vieniems naudojimo metams automobiliui, yra 1750, o įrangai – 500. To-
dėl sąnaudomis pripažįstama 2250, taip parodant, kad uždirbant pajamas buvo 
naudotas ir ilgalaikis turtas. Savo ruožtu ilgalaikio turto pradinė vertė pradeda 
mažėti, nes šis turtas tam tikra dalimi leido uždirbti ekonominę naudą. Todėl 
ilgalaikio turto klasėje suma, kuria buvo pripažintos sąnaudos, yra mažinamos 
atitinkamos turto grupės (mūsų atveju „Įranga“ ir „Automobilis“).

16-oji operacija. Naujų finansinių metų pradžioje parėjusių metų vei-
klos rezultatas perkeliamas į atitinkamą straipsnį.

Paaiškinimas.  Kadangi mūsų tiriamas įmonės finansų modelis sukur-
tas taip, kad pateiktų duomenis vienų finansinių metų rezultatui apskaičiuoti, 
prasidėjus kitiems finansiniams metams, šis modelis turi būti parengtas naujųjų 
finansinių metų rezultatams kaupti. Todėl, prasidėjus metams, rodikliai, esan-
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tys finansinių metų rodiklių grupėje, turi būti iškelti į kitą straipsnį, kuriame 
būtų kaupiami duomenys apie praėjusių finansinių metų rezultatus. Tuo tikslu 
nuosavo kapitalo dalyje, veiklos rezultatų grupėje, išskiriamas naujas straipsnis 
„Praėjusių metų veiklos rezultatas“. Į šį straipsnį ir yra perkeliami praėjusio lai-
kotarpio duomenys iš „Pajamų“ ir „Sąnaudų“ straipsnių. Tai atliekama  sukauptą 
per metus pajamų sumą (11 200) nurodant su „–“ ženklu, o sukauptą sąnaudų 
sumą (8250) – su „+“ ženklu. Rezultatas (2950) perkeliamas į praėjusių finansi-
nių metų straipsnį. Atkreipkite dėmesį, kad praėjusių metų straipsnyje nurodo-
mos nebe pajamos ir sąnaudos atskirai, kaip tai buvo daroma finansiniais metais, 
o tik galutinis rezultatas. Reikia pasakyti, kad ši procedūra net neturėtų būti 
vadinama operacija, nes dėl jos duomenys tiesiog perkeliami iš vienos vietos į 
kitą. Tačiau modelio veikimo ciklo prasme šios procedūros būtinos, nes paren-
gia sistemą naujiems finansiniams metams ir duomenims apie šio laikotarpio 
veiklos rezultatus kaupti.  

Kaip matėme iš aptarto pavyzdžio, praktiškai taikyti įmonės finansinį 
modelį nėra sudėtinga. Taip pat tapo aišku, kad prireikus modelis gali būti pa-
pildomas reikiamais elementais, kad tiksliau atspindėtų tikrąją padėtį. Tačiau 
tuo pat metu kyla klausimas, kiek galima keisti šį modelį jį papildant naujais 
elementais arba pašalinant iš jo nereikalingus. 

Kitas labai svarbus klausimas, susijęs su įmonės finansų modeliu ir jo 
praktiniu naudojimu, yra klausimas, kaip turi būti įvertintas kiekvienas modelio 
lygybės elementas. Šis klausimas svarbus, nes nuo to,  ar teisingai nurodytos 
elementų vertės, priklausys ir rodiklių, apibūdinančių įmonės finansų būklę, 
reikšmės. 

Todėl su finansinio modelio elementų grupavimu ir jų vertinimu susi-
jusiems klausimams tikslinga skirti deramą dėmesį.
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II.4. Finansinio įmonės modelio elementų grupavimas  
ir vertinimas 

Kaip jau sakėme aptardami ankstesnį klausimą, finansinis modelis nėra 
kažkas „negyva“, duota vieną kartą ir nekeičiama. Jei reikia, šis modelis yra (ir 
turi būti) papildomas reikiamais elementais, kurie leistų geriau parodyti tikrą 
įmonės vaizdą. Tuomet kyla kausimas, kiek gali būti keičiamas, papildomas ar 
paprastinamas mūsų aptartas modelis, veikiantis dvejybinio įrašo pagrindu. 

Aptariant šį klausimą verta grįžti prie samprotavimų apie prielaidas, 
kuriomis remiantis sukurtas ir funkcionuoja mūsų modelis. Čia atkreiptinas dė-
mesys, kad iš esmės ir pats modelis (tiksliau –  fundamentinė lygybė, parodyta 
2.1 formulėje) yra tam tikra prasme aksioma ir neturėtų būti keičiamas. Priešin-
gu atveju  galbūt būtų galima kalbėti apie kitą, kitu pagrindu funkcionuojantį, 
bet ne mūsų aptariamą dvejybinio įrašo modelį. Mums reikia išsiaiškinti, kas 
šiame modelyje gali būti pakeista, o kas turi būti palikta, nes kai kurie  elemen-
tai parodo fundamentines įmonės finansų kategorijas, o kiti tik juos papildo ar 
praplečia. 

Taigi pagrindinis teiginys, nurodantis, kad įmonės valdomas turtas vi-
suomet lygus nuosavybei, negali būti kvestionuojamas. Nuosavybės dalijimas 
į savininkų ir kreditorių – taip pat vargu ar gali būti pakeičiamas dar kuo nors 
kitu, nes taip skirstant atskleidžiama dviejų skirtingų asmenų grupių – savinin-
kų ir kreditorių (plačiąja prasme) – pretenzijų visuma į įmonės valdomą turtą. 
Bet kas, kas pagrįstai turi teisę pareikšti įmonei pretenzijas, gali būti priskirtas 
vienai ar kitai grupei. Todėl modelyje šios grupės turėtų išlikti.  

Modelyje taip pat pateikiama svarbi informacija, susijusi su įmonės fi-
nansiniais laikotarpiais. Tuo remiantis turtas ir įsipareigojimai skirstomi į ilga-
laikius ir trumpalaikius. Net ir tuo atveju, jei įmonėje nėra kokių nors turto ar 
įsipareigojimo rūšių, modelyje reikėtų nurodyti, kad konkrečios rūšies elementų 
vertė yra lygi nuliui. Pavyzdžiui, įmonė, neturinti sau priklausančio ilgalaikio 
turto, o visą reikiamą tokio pobūdžio turtą besinuomojanti, savo modelyje vis 
tiek turėtų nurodyti, kad ilgalaikio turto grupės vertė yra lygi nuliui. Tas pats 



106

pasakytina ir apie įsipareigojimų grupę. Galima daryti išvadą, kad duomenys, 
susiję su periodiškumo aksiomos taikymu, turėtų būti matomi modelyje, todėl 
tam tikrų modelio elementų skirstymas į ilgalaikius ir trumpalaikius (žr. 2.3 for-
mulę) turėtų būti kiekvienos įmonės modelyje. 

Panašūs samprotavimai yra susiję ir su įmonės savininkų nuosavybės, 
kuri modelyje įgauna nuosavo įmonės kapitalo išraišką, detalizavimu. Kadangi 
deramam finansų valdymui būtina informacija apie įmonės veiklos rezultatus, 
pasiektus per finansinius metus, bei rezultatus nuo veiklos pradžios, šie rodikliai 
modelyje yra reikalingi, todėl negali būti išmesti. Tai, kaip turi būti aiškinami 
pirmieji (taip pat vėlesni) savininko turto įnašai bei pinigų bet kuria legalia for-
ma išmokos, jau priklauso nuo įmonės rūšies. Sutikite, kad būtų keista matyti 
individualiosios įmonės modelyje elementą, pavadintą „įstatiniu kapitalu“, nes 
ši kategorija vartotina akcinės bendrovės atveju. Tačiau net ir individualiosios 
įmonės modelyje reikalingas elementas, kuris parodytų šios įmonės savininko 
pretenzijas į savo įmonės valdomo turto vertę.

Taigi matome, kad modelio elementai, nurodyti 2.2 lentelės paskuti-
nėje eilutėje, yra būtini, kad būtų galima suprasti verslo įmonės finansus. Kita 
vertus, kadangi tokį modelį taiko beveik visos įmonės, jis sudarytas pagal vie-
nodus visoms įmonėms principus ir jo elementai taip pat sugrupuoti pagal tuos 
pačius kriterijus – pasiekiamas labai svarbus dalykas. Įmonių finansinis aspektas 
tarytum „suvienodėja“ ir, nesvarbu, kiek įmonės skiriasi savo veiklos pobūdžiu 
ar dydžiu bei kitais aspektais, visos jos tampa palyginamos. Finansų modelis šia 
prasme yra tarsi bendras vardiklis, suvienodinantis realiame pasaulyje gal net 
visiškai skirtingas įmones taip, kad šiuo požiūriu jos pasidaro nesunkiai suvo-
kiamos ir palyginamos. 

Tada kyla klausimas, o kurgi žadėta laisvė, kurią matėme tyrinėdami 
praktinį modelio panaudojimą, kai prireikus tiesiog įvesdavome reikiamą ele-
mentą. Kiek elementų galima ir reikia išskirti modelyje, kad jis netaptų grioz-
diškas ir būtų patogus naudoti valdant įmonės finansus? Ar, pavyzdžiui, kiekvie-
nam automobiliui reikia išskirti po atskirą elementą, ar juos neatsižvelgiant į 
funkcijas „laikyti“ vienoje grupėje, pavadintoje „Automobiliai“, o gal tiesiog juos 
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pavadinti „Ilgalaikiu turtu“ ir rodyti kartu su kitomis ilgalaikio turto rūšimis?
Čia prisimenu situaciją, apie kurią pasakojo mano tėvas. Būdamas 

advokatu, sovietų lageryje jis „įsitaisė“ dirbti buhalteriu – dėl to iš dalies ir liko 
gyvas. Iš savo studijų metų buhalterijos paskaitų tėvas prisiminė tik vieną jam 
dėsčiusio profesoriaus pamokymą. Jo esmė buvo tokia: jei turi statinę silkių, gali 
sukurti po buhalterinę sąskaitą kiekvienai silkei, tačiau paprasčiau turėti vieną 
sąskaitą „Silkės“ ir į ją įtraukti visas statinėje esančias silkes. 

Šiuo principu galima puikiausiai vadovautis ir grupuojant (sujungiant) 
mūsų modelio elementus į vienarūšes grupes bei išskiriant tas, kurių išskyrimas 
modelyje turi savo prasmę ir gali būti naudingas valdant finansus. Todėl išlaikant 
anksčiau nurodytus finansinio modelio elementus jų detalizavimas skaidant ir 
įvedant  reikiamas sudedamąsias dalis ir grupes yra gana laisvas ir „kūrybinis“ 
procesas. Čia galima ir naudotis praktikoje paplitusiais sprendimais, ir sukurti 
savus sprendimus, tinkančius tik konkrečiai įmonei. 

Prie tokių praktinių sprendimų priskirtinas ilgalaikio ir trumpalaikio 
turto detalizavimas, kuriuo galima pasinaudoti praktiškai. Pavyzdžiui, ilgalaikis 
turtas gana dažnai skirstomas į tokias pagrindines grupes kaip nematerialusis, 
materialusis ir finansinis. Kiekviena šių grupių apima tam tikrą specifinę turto 
grupę. Tačiau visas jas vienija vienas požymis –  jos yra ilgą laiką duodančio 
ekonominę naudą turto grupės. Kiti, žemesnio rango grupavimo požymiai pa-
rodo bendrą ilgalaikio turto savybę, kuria kiekviena grupė, būdama ilgalaikė, 
skiriasi nuo kitų ilgalaikio turto grupių. Jų esmę galima suvokti jau iš pavadini-
mo. Nematerialusis – toks turtas, kuris neturi materialaus pagrindo arba jo ma-
teriali išraiška nėra tai, kas teikia ekonominę naudą. Tai kompiuterių programos, 
licencijos, patentai ir kiti panašūs dalykai, padedantys įmonei gauti ekonominę 
naudę uždirbant pajamas tiesiogiai arba suteikiant sąlygas pajamoms uždirbti. 
Materialusis turtas – tai, kas turi materialią išraišką, ir ši „materija“ leidžia įmo-
nei  tiesiogiai arba netiesiogiai gauti ekonominę naudę. Tai pastatai, transporto 
priemonės, įranga ir kitas panašaus pobūdžio turtas. Finansinis turtas – toks tur-
tas, kuris anksčiau ar vėliau taps pinigais, ir to tapsmo metu gali būti gaunama 
ekonominė nauda. Tai investicijos į kitų įmonių akcijas, suteiktos ilgalaikės pasko-
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los ir panašaus pobūdžio turtas. 
Savo ruožtu kiekviena grupė gali būti skirstoma (praktikoje paprastai 

taip ir yra) į dar smulkesnes grupes, kol įmonė pati nusprendžia, kad iš mo-
delio gaus pakankamai informacijos, reikalingos finansams valdyti. Kai kuriose 
įmonėse, pavyzdžiui, gali užtekti turto grupės „Pastatai“, o kitose galbūt reikė-
tų grupių „Pastatai Gedimino prospekte“, „Pastatai senamiestyje“ ir „Pastatai 
užmiestyje“. 

Trumpalaikis turtas taip pat skirstomas į grupes. Jas įmonė sujungia ar 
išskiria atsižvelgdama į įmonės specifiką ir tikslus. Įmonės, užsiimančios tik per-
pardavimo veikla, matyt, neturės savo modelyje elemento „Gamyba“, o gamybos 
įmonėse tokio pobūdžio elementas akivaizdžiai reikalingas. Praktikoje dažniau-
sia trumpalaikis turtas detalizuojamas suskirstant jį į atsargas, pirkėjų skolas ir 
pinigus. Atsargos savo ruožtu skirstomos į prekes, gamybines atsargas, nebaigtą 
gamybą ir pagamintą produkciją, atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio įmonės fi-
nansai turės būti valdomi. 

Ilgalaikiai įsipareigojimai, atsižvelgiant į situaciją, gali būti detalizuo-
jami į skolas bankams (arba finansinius įsipareigojimus), skolas kitiems kredi-
toriams ir kitus tokio pobūdžio įsipareigojimus, kuriuos reikės įvykdyti kitais 
metais, ateinančiais po finansinių metų. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi 
į skolas bankams, skolas tiekėjams, skolas darbuotojams, mokesčių skolas biudže-
tui ir kitus įsipareigojimus, jei įmonė tokių turi.

Ir galiausiai labai svarbus klausimas, susijęs su finansinių metų pajamų 
ir sąnaudų grupavimu. Reikia pasakyti, kad čia praktikoje egzistuoja didžiulė 
klasifikavimo įvairovė. Pirmiausia klasifikavimas prasideda nuo pajamų klasi-
fikavimo. Kaip pamenate, pajamos yra padidėjusi ekonominė nauda, kuri pa-
rodoma modelyje tuo metu, kai yra uždirbama. Taigi pirmiausia įmonėje reikia 
suklasifikuoti pajamas taip, kad modelis pateiktų reikiamą valdyti informaciją. 
Pajamų klasifikavimas pirmiausia priklauso nuo įmonės veiklos specifikos. Atsi-
žvelgiant į tai, ar įmonė teikia paslaugas, ar prekiauja savos gamybos produkcija, 
ar perpardavinėja nusipirktas iš tiekėjų prekes, gali būti išskiriamos paslaugų 
teikimo, produkcijos pardavimo ir prekių perpardavimo pajamos. Savo ruožtu 



109

šios grupės gali būti detalizuojamos papildomai, jei to reikia valdymo tikslams. 
Jei įmonė prekiauja skirtingomis prekių grupėmis, tarkime, dviračiais ir maisto 
produktais, matyt, prasminga šių prekių pardavimo pajamas parodyti atskirai 
modelyje išskiriant atitinkamai dviračių pardavimo pajamas ir maisto pardavi-
mo pajamas. Tačiau jei įmonė uždirba tik vienos rūšies pajamas, tada finansų 
valdymui užtenka turėti vieną pajamų grupę.

Sąnaudų esmė, kaip pamename, yra ta, kad jos „seka“ paskui pajamas. 
Tai pasireiškia pirmiausia tuo, kad sąnaudos pripažįstamos tik tada (tuo laiko-
tarpiu), kai uždirbtos pajamos. Kita vertus, ir grupavimo požiūriu sąnaudos taip 
pat turėtų „sekti“ pajamas, kiek tai yra įmanoma ir kiek to reikia įmonei valdy-
mo tikslais. Todėl jei įmonės modelyje išskirtos paslaugų teikimo, produkcijos 
pardavimo ir prekių perpardavimo pajamos, logiškai mąstant turėtų būti išskir-
tos ir atitinkamos sąnaudų grupės. Šiuo atveju tai galėtų būti paslaugų teikimo, 
produkcijos ir prekių sąnaudų grupės. Šitokio pobūdžio sąnaudų grupėse paro-
domos tos sąnaudos, kurios gali būti tiesiogiai ir be didelio vargo susiejamos su 
pajamomis. Jei, pavyzdžiui, įmonė pardavinėja dviračius ir maisto prekes, matyt, 
logiška būtų turėti grupes, skirtas dviračių ir maisto sąnaudoms atspindėti. Pa-
prastai tokio pobūdžio sąnaudos laikomos tiesioginėmis (priskyrimo pardavi-
mo pajamoms prasme) ir vadinamos savikaina. Pažymėtina, kad šis terminas 
prasmingas ir lingvistiškai, nes parodo „kainą sau“ arba, kitaip tariant, kiek pa-
čiai įmonei kainavo pasigaminti produkciją ar įsigyti prekių. 

Kita vertus, dalies per finansinius metus patirtų sąnaudų negalima be 
papildomo vargo priskirti kokioms nors konkrečioms pajamoms. Jei įmonė vie-
nose patalpose prekiauja dviračiais ir maisto produktais, tų patalpų išlaikymo 
išlaidas (elektros, šildymo ir kitas) priskirti dviračių ir maisto prekių pajamoms 
vargu ar tikslinga, nors ir įmanoma. Todėl tam tikros sąnaudos pripažįstamos 
reikalingomis tam, kad būtų sudarytos sąlygos uždirbti pajamas per ataskaitinį 
laikotarpį. Tokio pobūdžio sąnaudos vadinamos laikotarpio sąnaudomis ir jų at-
spindėjimui modelyje išskiriama atskira grupė. Taigi apibendrintai pateikiama 
nemaža sąnaudų grupė, kurios pagrindinis kriterijus, kuo remiantis jos yra ro-
domos modelyje, yra tas, kad jos buvo patirtos per finansinius metus ir (tai labai 
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svarbu) sudarė sąlygas pajamas uždirbti per tą patį laikotarpį. 
Toks atskirų pajamų ir sąnaudų grupių, kurias galima palyginti ir nu-

statyti atskirų veiklos sričių įtaką galutiniam finansinių metų rezultatui, išsky-
rimas valdymo prasme labai naudingas, nes parodo išsamesnį realybės vaizdą.. 
Tačiau čia atkreiptinas dėmesys, kad aptariamas finansų modelis yra skirtas vi-
sos įmonės finansinių metų rezultatui nustatyti, todėl tiesiogiai nepateikia infor-
macijos apie konkrečių prekių  pardavimo rezultatus. Jei valdant finansus reikia 
informacijos, susijusios su prekių kainodara, būtina atlikti papildomus skaičia-
vimus naudojant modelio ir papildomus duomenis. 

Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad aptartasis įmonės finansų mo-
delis, nurodydamas esmines įmonės finansų kategorijas ir jų tarpusavio ryšį, lei-
džia kiekvienai įmonei sukurti savo unikalų modelį, patenkinantį pagrindinius 
finansų valdymo poreikius. Kartu pagal tokius principus sukurtas modelis turi 
bendrus bruožus, kurie leidžia palyginti vieną įmonę su kita. 

Iki šiol mums pavyko išvengti klausimo (nors kai kuriems skaitytojams 
toks galėjo kilti)  apie mūsų aptariamo modelio sudedamųjų dalių vertinimą. 
Prisimenant, kad modeliuojant įmonės finansus taikomas piniginio matavimo 
principas, numatantis, kad visos modelio sudedamosios dalys turi būti įvertin-
tos pinigais, kyla pagrįstas klausimas, kokia verte turi būti vertinama kiekviena 
modelio sudedamoji dalis. Dabar prasminga paskirti šiek tiek laiko ir pastangų, 
kad būtų išnagrinėtas įmonės finansinio modelio dalių vertės nustatymo pro-
cesas, kitaip dar vadinamas tiesiog įvertinimu. Taip pat svarbu išsiaiškinti, ar 
konkretaus elemento ankstesnis įvertinimas niekada neturi būti pakeistas, o gal-
būt atvirkščiai – kiekvieną kartą pasibaigus finansiniams metams visi modelio 
elementai turi būti įvertinami iš naujo. 

Pasvarstykime

Jei įmonė turi pastatą, už kurį mokėjo prieš trejus metus 1 mln. 
Eur ir kurio dabartinė rinkos kaina yra 600 000 Eur, kuria verte 
teisinga šį pastatą parodyti finansiniame įmonės modelyje?

  Paaiškinkite, kodėl pasirenkate vieną ar kitą variantą.
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svarbu) sudarė sąlygas pajamas uždirbti per tą patį laikotarpį. 
Toks atskirų pajamų ir sąnaudų grupių, kurias galima palyginti ir nu-

statyti atskirų veiklos sričių įtaką galutiniam finansinių metų rezultatui, išsky-
rimas valdymo prasme labai naudingas, nes parodo išsamesnį realybės vaizdą.. 
Tačiau čia atkreiptinas dėmesys, kad aptariamas finansų modelis yra skirtas vi-
sos įmonės finansinių metų rezultatui nustatyti, todėl tiesiogiai nepateikia infor-
macijos apie konkrečių prekių  pardavimo rezultatus. Jei valdant finansus reikia 
informacijos, susijusios su prekių kainodara, būtina atlikti papildomus skaičia-
vimus naudojant modelio ir papildomus duomenis. 

Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad aptartasis įmonės finansų mo-
delis, nurodydamas esmines įmonės finansų kategorijas ir jų tarpusavio ryšį, lei-
džia kiekvienai įmonei sukurti savo unikalų modelį, patenkinantį pagrindinius 
finansų valdymo poreikius. Kartu pagal tokius principus sukurtas modelis turi 
bendrus bruožus, kurie leidžia palyginti vieną įmonę su kita. 

Iki šiol mums pavyko išvengti klausimo (nors kai kuriems skaitytojams 
toks galėjo kilti)  apie mūsų aptariamo modelio sudedamųjų dalių vertinimą. 
Prisimenant, kad modeliuojant įmonės finansus taikomas piniginio matavimo 
principas, numatantis, kad visos modelio sudedamosios dalys turi būti įvertin-
tos pinigais, kyla pagrįstas klausimas, kokia verte turi būti vertinama kiekviena 
modelio sudedamoji dalis. Dabar prasminga paskirti šiek tiek laiko ir pastangų, 
kad būtų išnagrinėtas įmonės finansinio modelio dalių vertės nustatymo pro-
cesas, kitaip dar vadinamas tiesiog įvertinimu. Taip pat svarbu išsiaiškinti, ar 
konkretaus elemento ankstesnis įvertinimas niekada neturi būti pakeistas, o gal-
būt atvirkščiai – kiekvieną kartą pasibaigus finansiniams metams visi modelio 
elementai turi būti įvertinami iš naujo. 

Pasvarstykime

Jei įmonė turi pastatą, už kurį mokėjo prieš trejus metus 1 mln. 
Eur ir kurio dabartinė rinkos kaina yra 600 000 Eur, kuria verte 
teisinga šį pastatą parodyti finansiniame įmonės modelyje?

  Paaiškinkite, kodėl pasirenkate vieną ar kitą variantą.

Pirmutinė mintis apie elementų vertę, kuria atrodytų akivaizdu juos 
vertinti, – tai pinigų suma, išleista įsigyjant konkrečiame elemente parodytą tur-
tą ar įsipareigojimą. Tai teisingas, vienas paprasčiausių ir labiausiai praktikoje 
paplitusių vertinimų. Tačiau naudojant šį būdą ir vertinant modelio elementus 
įsigijimo savikaina reikia pirmiausia turėti galvoje, kad variantas, kai turtas įsi-
gyjamas sumokant pinigus, yra tik vienas iš galimų variantų. Turtą galima įsigyti 
ir skolon. Kadangi mūsų modelyje taikomas kaupimo  principas, įsigijimas sko-
lon bus prilygintas pinigų išleidimui ir pripažįstama turto įsigijimo savikaina. 
Kai kuriais atvejais įmonė, įsigydama turto, gali už jį nemokėti pinigų, bet mai-
nais atiduoti savo turimą kitą turtą. Tokiu atveju sumokėtai už dabar įsigyjamą 
turtą pinigų sumai prilyginama mainais atiduoto turto įsigijimo savikaina. 

Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima suformuluoti turto įsigijimo 
savikainos apibrėžimą. Tai įsigyjant turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma ar 
mainais atiduoto turto vertė.

Prisimindami, kaip funkcionuoja modelis, čia pat galime maty-
ti, kad ką nors perkant skolon tuo pačiu metu įsigyjamas ne tik turtas, bet ir 
įsipareigojimas. Ta pinigų suma, kurią vėliau reikės sumokėti už turtą, ir yra įsi-
pareigojimo „įsigijimo“ savikaina. Skamba gal šiek tiek keistai, tačiau įsipareigo-
jimų įsigijimo vertinimo logika yra kaip tik tokia. Kita vertus, įmonė nebūtinai 
turi pirkti skolon, kad „įsigytų“ įsipareigojimus. Situacija, kai įmonė iš anksto 
gauna pinigus už prekes, kurias ateityje parduos, taip pat sukuria tam tikrą įsipa-
reigojimą. Tai įmonės įsipareigojimas vėliau, sutartu laiku, pateikti pirkėjui pre-
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kes, už kurias šis sumoka iš anksto. Tai vienas iš įsipareigojimų, kurie turi būti 
nurodomi modelyje. Todėl, kalbant apie įsipareigojimus, jų įsigijimo savikaina 
yra laikoma ne tik mokėtina, bet ir gauta pinigų suma. 

Įsigyjant turtą tam tikrais atvejais galimi variantai, kai jo įsigijimo sa-
vikaina apima ne tik jau aptartus elementus (sumokėtus ar mokėtinus pinigus 
arba mainais atiduoto turto vertę), bet ir papildomas išlaidas, susijusias su šio 
turto įsigijimu. Šis teiginys dažniausiai taikytinas įsigyjant ilgalaikio turto. Tam 
tikrais atvejais įsigyjamas ilgalaikis turtas negali būti nedelsiant pradėtas nau-
doti ekonominei naudai gauti. Jis turi būti vienaip ar kitaip parengtas naudoti. 
Dažniausiai tai susiję su tam tikromis papildomomis išlaidomis. Kaip pavyzdį 
galima pateikti įrangos montavimo, derinimo darbus, įsigytų nenaujų pastatų 
pritaikymo naujoms funkcijoms darbus, sudėtingų kompiuterių programų įdie-
gimo ir paleidimo bei kitus panašaus pobūdžio darbus, kurie bendrai vadinami 
parengimo naudoti darbais. Kadangi visos išlaidos, susijusios su parengimo dar-
bais, patiriamos iki turtą pradedant naudoti (vadinasi, šis turtas dar neuždirba 
ekonominės naudos), jos paprastai pridedamos prie to turto įsigijimo savikai-
nos. Taigi yra „surenkamos“ visos išlaidos, susijusios su ilgalaikio turto įsigijimu 
ir jo parengimu taip, kad jis galėtų uždirbti naudą įmonei. 

Su ilgalaikiu turtu ir jo vertės išskyrimu modelyje susijęs ne tik jo pra-
dinio įvertinimo klausimas. Matyt, suprantama, kad įsigytas ir pradėtas naudoti 
turtas vėlesniais laikotarpiais negali būti rodomas tos pačios pradinės vertės. Su-
tikite, kad keistai atrodytų, jei prieš 10 metų įsigyto automobilio, kurio įsigijimo 
kaina buvo 60 000,  vertė ir dabar būtų tokia pati. Todėl, kalbėdami apie ilgalai-
kių modelio elementų vertinimą, susiduriame su paskesnio įvertinimo problema. 
Klausimą būtų galima suformuluoti taip: kaip turėtų būti vertinami ilgalaikiai 
modelio elementai (labiausiai tai taikytina ilgalaikiam turtui), kai jie pradedami 
naudoti ir uždirba ekonominę naudą? Logiška būtų manyti, kad šių elementų 
vertė pradeda mažėti. 

Čia verta stabtelėti ir pabrėžti labai svarbų dalyką. Mes kalbame apie fi-
nansinio įmonės modelio elementų vertinimą. Pasitelkę šį modelį siekiame kuo 
tiksliau ir teisingiau parodyti realiai vykstančio verslo esminius faktus. Todėl 
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vieno ar kito modelio elemento vertės mažėjimas nebūtinai yra susijęs su jo fi-
ziniu sumažėjimu. Pavyzdžiui, pastatas, pradėjus jį naudoti veiklai, nesumažėja. 
Tačiau tam, kad šį pastatą galėtume parodyti modelyje, jį įvertiname įsigijimo 
savikaina. Taip atsiranda pastato „atvaizdas“ modelyje. Bet ne pats pastatas. Tai 
visuomet labai svarbu, kai kalbama apie modelio vertinimus ir tų vertinimų 
kitimą. 

Taigi, pradėjus naudoti ilgalaikį turtą ir dėl to pradėjus mažėti šio turto 
vertei, kyla klausimas, kaip ir kuo remiantis galėtų būti mažinama ilgalaikio tur-
to pradinė vertė. Reikalingas kriterijus, kuriuo remiantis būtų galima nustatyti, 
kiek sumažėja tokio turto vertė. Kadangi pagrindinis turto naudojimo tikslas 
yra ekonominė nauda, o palyginimo principas numato, kad finansinio laiko-
tarpio pajamos turi būti lyginamos su sąnaudomis (tiksliau, sąnaudos turi būti 
„pritraukiamos“ prie pajamų), kriterijų reikia sieti su uždirbamomis pajamomis. 
Jei, pavyzdžiui, automobilis uždirba pajamas klientams apmokant jo ridos kilo-
metrą, logiška būtų žinoti, kiek kainuoja vienas tokio automobilio ridos kilome-
tras jį įvertinus to automobilio įsigijimo savikainos požiūriu. Čia susiduriame 
(ir visuomet susidursime) su tam tikru neapibrėžtumu. Mąstant aritmetiškai au-
tomobilio vieno kilometro ridos savikainą nustatyti perdėm paprasta. Reikia tik 
įsigijimo savikainą padalyti iš kilometrų, kuriuos nuvažiuos automobilis per jo 
naudojimo laikotarpį, skaičiaus. Klausimas tik vienas – kiek jis nuvažiuos? Ka-
dangi tiksliai to pasakyti niekas negali, lieka tik vienas dalykas – vertinti su tam 
tikra tikimybe. Tarkime, teoriškai numatyta, kad automobilis gali nuvažiuoti 0,5 
mln. kilometrų. Jei jo įsigijimo savikaina buvo, pavyzdžiui, 100 000 Eur, nesun-
ku apskaičiuoti, kad vieno kilometro savikaina, atsižvelgiant tik į įsigijimo savi-
kainą, bus 0,2 Eur. Suprantama, kad ši savikaina apskaičiuota paėmus hipotetinį 
nuvažiuosimų kilometrų skaičių ir tai yra gana didelis neapibrėžtumas. Iš karto 
kyla klausimas, o kas bus, jei automobilis nuvažiuos daugiau? Jei po pusmečio 
pateks į avariją ir nebebus tinkamas naudoti? Į šiuos klausimus bus atsakyta vė-
liau. Dabar atkreipiame dėmesį tik į tai, kad bet koks ilgalaikio turto naudojimo 
vaizdavimas modelyje susijęs su vienokiomis ar kitokiomis prielaidomis. Mūsų 
atveju tai numatoma automobilio rida. 
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Šitoks  ilgalaikio turto vertės sumažėjimo būdas, kai kriterijumi ima-
mas natūrinis turto gaminamos produkcijos vienetas, vadinamas produkcijos 
metodu. Mūsų aptartu atveju tai buvo nuvažiuotas kilometras. Kiti tokio kri-
terijaus pavyzdžiai gali būti pagamintos produkcijos kilogramai, tonos, litrai, 
metrai, kvadratiniai metrai. 

Ne visais atvejais produkcijos metodas gali būti panaudotas, nes kar-
tais sunku išmatuoti, kokiais nors vienetais turto teikiamą naudą, ką jau kalbėti 
apie jos įvertinimą. Tarkime, kaip galima nustatyti, kokią „produkciją gamina“ 
nuomojamas pastatas. Net ir žinant nuomojamo pastato plotą, matuojamą kva-
dratiniais metrais, vieno kvadratinio metro savikainą (nors nuomos kainai nu-
statyti šis kriterijus labai gerai tinka) vertinti įsigijimo savikaina ypač sunku. 
Kodėl? Todėl, kad ilgalaikio turto atveju visuomet yra dar vienas veiksnys – lai-
kas. Kadangi ilgalaikis turtas uždirba naudą kelerius finansinius metus, būtina 
numatyti, kiek laiko planuojama naudoti konkretų turtą įmonės veikloje. Čia vėl 
susiduriame ne su tikrojo metų skaičiaus nustatymu, o su numatomu laiku, kurį 
įmonėje planuojama naudoti šį turtą. Suprantama, labai sunku įsigijus pastatą, 
kuris teoriškai gali stovėti ir 100 metų, pasirinkti laikotarpį. „Sveikas“ žmogus 
iš anksto neplanuoja tiek metų. Gal todėl praktikoje nustatant ilgalaikio turto 
naudojimo terminus padaroma daugiausia klaidų – tai savo ruožtu turi didelę 
įtaką veiklos rezultatams įvertinti. Pailiustruokime pavyzdžiu. Pastatas kainuo-
ja 1 mln. Eur. Jis gali stovėti 100 metų. Tačiau įmonės savininkai ar vadovybė 
mano, kad jį naudos veiklai 40 metų, o paskui parduos. Tada vienų metų pastato 
naudojimo savikaina, atsižvelgiant tik į įsigijimo savikainą, bus 25 000 Eur. Ta-
čiau gali būti, kad dėl kokių nors nesuprantamų priežasčių (siekiant sumažinti 
mokesčius, nežinojimo ar kitų priežasčių) bus pasirinktas, tarkime, 10 metų lai-
kotarpis. Tada matome, kad suma padidėja 4 kartus – iki 100 000 Eur. Skirtumas 
reikšmingas. Apie tokių klaidingų sprendimų įtaką valdymo sprendimams kal-
bėsime vėliau. Toks būdas, kai kriterijumi naudojamas turto tarnavimo laikas, 
vadinamas tiesiniu metodu. Yra ir kitų metodų ilgalaikio turto vertės sumažė-
jimo sumai, kuri turi būti nurodyta modelyje, nustatyti. Tačiau kol kas mums 
užtenka ir jau minėtų.
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Taigi vienu ar kitu būdu nustatyta ilgalaikio turto pradinės vertės su-
mažėjimo suma, atsiradusi dėl šio turto naudojimo, registruojama modelyje (žr. 
15 operaciją 2.3 poskyryje) atitinkamai pripažįstant sąnaudas (t. y. sumažėjusią 
ekonominę naudą). Toks vertės mažinimo procesas turi savo pavadinimą – nusi-
dėvėjimas. Nudėvima ilgalaikio turto vertė modelyje pradeda laipsniškai mažėti 
ir naudojimo pabaigoje tampa nulinė. 

Trumpalaikis turtas finansiniame įmonės modelyje vertinamas šiek 
tiek kitaip. Pirmiausia dėl trumpalaikio turto esmės. Šis turtas, priešingai nei 
ilgalaikis, ekonominę naudą įmonėje uždirba per vieną kartą jį sunaudojus 
teikiant paslaugas, tiesiog pardavus jį ar pardavus produktą, kuriam pagamin-
ti buvo sunaudotas šis turtas. Todėl laikoma, kad trumpalaikio turto teikiama 
nauda realizuojama per finansinius metus. Metai nurodomi ne todėl, kad trum-
palaikis turtas „veikia“ mažiau negu metus, o tikintis, jog potenciali jo nauda 
bus realizuota ne ilgiau nei per metus. Sutikite, keista būtų, jei įmonė prisipirktų 
naujų madingų prekių, padėtų jas metams į sandėlį ir teigtų, kad tai yra ilgalaikis 
turtas. Kita vertus, ilgalaikis savo esme turtas, jei jis skirtas ne naudoti įmonės 
veikloje, o parduoti, klasifikuojamas kaip trumpalaikis. Pavyzdžiui, automobi-
liais prekiaujanti įmonė parduoti skirtus automobilius modelyje turi parodyti 
trumpalaikio turto dalyje, o automobilius, kuriuos naudoja savo veikloje, – kaip 
ilgalaikį turtą ir su juo susijusias visas pasekmes.

Trumpalaikis, kaip ir bet kuris, turtas iš pradžių vertinamas įsigijimo 
savikaina. Tai jo pradinis įvertinimas. Trumpalaikio turto įsigijimo savikaina 
pirmiausia apima sumokėtų pinigų sumą perkant šį turtą. Kadangi trumpalaikį 
turtą galima nusipirkti ir skolon – įsigijimo savikainos sampratą atitinka ir mo-
kėtina už trumpalaikį turtą suma. Kyla klausimas, ar į trumpalaikio turto savi-
kainą reikia įtraukti dar ką nors, kaip tai buvo ilgalaikio turto atveju. Paprastai 
perkant trumpalaikį turtą kokių nors didelių papildomų išlaidų iki jam atsiran-
dant įmonė nepatiria. Galbūt vienintelė išimtis yra atsivežimo išlaidos. Kadangi 
šios išlaidos patiriamos dar iki atsirandant trumpalaikiam turtui įmonėje, jos 
gali būti įtraukiamos į šio turto įsigijimo savikainą. Tačiau ar pridėti atsigabe-
nimo išlaidas prie trumpalaikio turto savikainos, sprendžia įmonės vadovybė, 



116

atsižvelgdama į informacinius valdymo poreikius. Todėl pradinio įvertinimo 
metu trumpalaikis turtas vertinamas įsigijimo savikaina, kuri yra sumokėta ar 
mokėtina pinigų suma, o tam tikrais atvejais – atsigabenimo išlaidos.  

Kalbėdami ir apie ilgalaikį, ir apie trumpalaikį turtą turime galvoje 
konkretų turto vienetą. Ilgalaikio turto atveju jo vienetų yra keletas ir kiekvie-
no jų vertę nustatome atskirai, o apie trumpalaikį turtą to pasakyti negalime. 
Čia susiduriame su nuolatiniu ir dideliu vienetų srautu. Kyla klausimas, kaip 
šis srautas turi būti parodytas modelyje ir ar jame turi būti laikoma informacija 
apie fizinį turto kiekį ir jo pokyčius. Kadangi modelyje duomenys pateikiami tik 
vertine išraiška, tai reiškia, kad duomenų apie fizinius kiekius jame nėra. Tačiau 
fiziniai kiekiai turi įtaką vertei. Tą galima išreikšti paprasta formule:

Turto vertė = Turto kiekis  x Turto įsigijimo savikaina  (2. 9);

Todėl praktikoje įmonei valdyti reikia ir duomenų apie turimo turto 
kiekius. Kita vertus, įmonės turimų trumpalaikio turto rūšių (pavyzdžiui, pre-
kių) gali būti labai daug, todėl jos, kaip minėjome, sujungiamos į vienarūšes 
grupes, kurių modelio vertinei išraiškai, kaip parodyta 14 pav., turi reikšmės ir 
turimo turto kiekis.

14 pav. Trumpalaikio turto vertę lemiantys veiksniai
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Todėl informacija apie kiekinę trumpalaikio turto išraišką taip pat turi 
būti kaupiama papildomai, kartu su modelio informacija. Kalbėdami apie trum-
palaikio turto vertinimo klausimą susiduriame su viena papildoma problema. 
Gyvename kintančių kainų pasaulyje. Kinta ir įmonės perkamo trumpalaikio 
turto kainos. Kad būtų aiškiau suprasti, kokios yra problemos priežastys, pana-
grinėkime praktinį pavyzdį. Tarkime, benzinu prekiaujanti įmonė per mėnesį 
pirko benzino: 2000 litrų po 1,30 Eur; 1000 litrų po 1,35 Eur ir 1500 litrų po 
1,4 Eur. Per tą patį mėnesį buvo parduota 4000 litrų benzino. Paprastumo dėlei 
tarkime, kad benzino likučio mėnesio pradžioje nebuvo. Tuomet kyla klausimas, 
kaip įvertinti likusius 500 litrų, nes mums reikės nurodyti jų vertę trumpalaikio 
turto grupėje. Akivaizdžiai matyti, kad gali būti įvairių įkainojimo variantų. Ga-
lime teigti, kad likę 500 litrų kainuoja po 1,4 Eur už litrą, nes tokia buvo pasku-
tinio pirkimo kaina. Galime teigti, kad tie patys 500 litrų kainuoja po 1,3 Eur už 
litrą, nes pirmiausia buvo įpilti ir liko talpos dugne, o kaip tik iš ten ir nebuvo 
siurbiamas benzinas. Taip pat galime teigti, kad benzinas maišosi ir neįmanoma 
nustatyti, kurios pirkimo partijos benzino liko ir kurio savikaina yra tam tikru 
būdu nustatytas vidurkis. Kyla klausimas – kur teisybė? Atsakymas paradoksa-
lus: kadangi visi minėti įkainojimo būdai yra teisėti ir praktikoje pripažįstami, 
kiekvienas variantas yra teisingas. Taigi likę 500 litrų benzino gali kainuoti ir 
po 1,4 Eur ir po 1,35 Eur arba 1,375 Eur už litrą. Akivaizdu, kad modelio ele-
mento „Benzinas“ vertė gali būti skirtinga (700 Eur; 675 Eur ar 687,5 Eur) ir 
kartu visais atvejais teisinga. Šį paradoksą galima paaiškinti tuo, kad praktikoje 
nėra susiformavęs griežtas reikalavimas, jog įkainojimas privalo sutapti su rea-
liu trumpalaikio turto judėjimu. Vienintelis ir visiškai aiškus bei neginčijamas 
įkainojimo variantas yra vadinamasis konkrečių kainų būdas. Tai toks būdas, kai 
galima (o kartais ir būtina) tiksliai žinoti konkretaus trumpalaikio turto vieneto 
įsigijimo savikainą ir būtent šią savikainą nurodyti modelyje tuo metu, kai turtas 
realizuoja savo ekonominę naudą. Pavyzdžiui, įmonė prekiauja brangiomis vie-
netinėmis didelės vertės prekėmis (nekilnojamuoju turtu, automobiliais, baldais 
ir pan.). Parduotos konkrečios prekės vertė ir yra ta suma, kuria sumažinama 
trumpalaikio turto vertė ir pripažįstamos sąnaudos. Panaši situacija yra ir verti-
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nant pirkėjų skolas, kurios taip pat priskiriamos prie trumpalaikio turto klasės. 
Kai pirkėjas grąžina savo skolą, natūralu, kad modelyje parodoma, jog išnyko 
konkreti skola ir vietoj jos atsirado pinigai. 

Taigi, vertinant trumpalaikio turto elementus, modelyje tenka vienaip 
ar kitaip susidurti su tam tikrais įvertinimo skirtumais, kuriuos lemia pasirink-
tas įkainojimo būdas. Kadangi dėl to vertine išraiška modelio elementas „Trum-
palaikis turtas“ gali skirtis, į tai svarbu atsižvelgti priimant trumpalaikio turto 
valdymo sprendimus. 

Iki šiol aptarėme tik tą atvejį, kai turtas yra vertinamas įsigijimo savi-
kaina, t. y. sumokėta ar mokėtina jį įsigyjant pinigų suma. Kalbant apie pastatą, 
įsigytą už 1 mln. Eur, kurio dabartinė rinkos kaina yra 600 tūkst. Eur, pabrė-
žiama dar viena turto įvertinimo problema. Šiuo atveju klausimą galima būtų 
formuluoti taip. Ar tuo atveju, kai reali turto kaina labai skiriasi nuo jos įsigijimo 
kainos, reikia ką nors daryti? 2008–2010 m. finansinė krizė labai aiškiai atsklei-
dė situaciją, kai įmonės, turėdamos daug „brangaus“ turto, įvertinto įsigijimo 
savikaina, tiesiog bankrutavo, nes turimo turto vertė rinkoje drastiškai krito. 
Tai rodo, kad įsigijimo savikaina įvertintas turtas ne visuomet atskleidžia tikrą-
ją įmonės finansų padėtį. Savo ruožtu vadovėlio rašymo metu (2021–2022 m.) 
matome smarkiai kylančias nekilnojamojo turto kainas, dėl to atsiranda rizika, 
kad ateityje tokio kainų burbulo metu įsigyto turto rinkos kaina gali vėl kristi.

Todėl egzistuoja dar vienas turto įvertinimo būdas, pagrįstas ne pirki-
mo kaina, o išorinėmis rinkos sąlygomis ir vadinamas tikrosios vertės būdu. Tai-
kant šį būdą, turtas pradiniu jo įsigijimo momentu paprastai vertinamas įsigiji-
mo savikaina. Ir tik vėliau, jei egzistuoja tam tikros sąlygos ir šis turtas privalo 
būti vertinamas tikrąja verte, jis perkainojamas atsižvelgiant į tuo metu esančią 
padėtį rinkoje. Taigi, kalbėdami apie tikrąją vertę, iš esmės visuomet kalbame 
apie  paskesnį turto vertinimą arba vadinamąjį jo perkainojimą. Tikrojo vertė 
apibūdinama kaip suma, už kurią ketinančios pirkti (parduoti) turtą nesusijusios 
šalys gali apsikeisti turtu ar paslaugomis arba daryti tarpusavio įsipareigojimo 
užskaitą. Tai labai tikslus, tačiau šiek tiek komplikuotas suvokti apibūdinimas, 
todėl kol kas mums užteks suvokti, kad iš esmės tikroji vertė nustatoma remian-
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tis rinkos kaina. Grįžtant prie pastato pavyzdžio pažymėtina, kad tam tikrais 
atvejais pastatas gali būti įvertintas būtent 600 tūkst. Eur, o ne kita suma, apskai-
čiuota remiantis įsigijimo savikaina. Reikia pasakyti, kad taikant tikrosios vertės 
būdą turto kaina gali ne tik mažėti, bet ir kilti. Todėl, susiklosčius rinkoje situa-
cijai, kai kurios nors rūšies ilgalaikio turto kaina kyla, modelyje taip pat galima 
parodyti didėjančią šio turto vertę. Taigi ilgalaikio turto vertė įmonės finansų 
modelyje gali ne tik mažėti dėl jo naudojimo ar nuvertėjimo, bet ir didėti, jei 
rinkoje šio turto vertė kyla.

Atkreiptinas dėmesys, kad perkainojimo procedūra taikoma ne tik il-
galaikiam, bet ir trumpalaikiam turtui. Tik šiuo atveju toks įvertinimas atlieka-
mas remiantis grynąja galimo realizavimo verte, kitaip sakant,  suma, už kurią 
gali būti parduotas turimas trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto perkaino-
jimo specifika yra ta, kad iš esmės jis gali būti tik nuvertintas, kai pardavimo 
kaina nukrinta žemiau negu įsigijimo savikaina. Tačiau trumpalaikio turto vertė 
niekada nėra didinama, kad ir kiek kiltų jo pardavimo kaina rinkoje. Šiuo atveju 
laikomasi nuomonės, kad trumpalaikis turtas savo ekonominę naudą vis tiek 
realizuos per finansinius metus, taigi pardavimo kainų įtaka pasirodys per di-
desnes pardavimo pajamas.

Remiantis panašia logika vertinamos ir pirkėjų skolos – jų vertė gali 
būti tik sumažinta tuo atveju, jei numatoma, kad pirkėjai negrąžins visų ar dalies 
skolų, tačiau pirkėjų skolų vertė jas perkainojant negali būti padidinta, išskyrus 
tą atvejį, jei pirkėjai skolas grąžins valiuta. 

Čia susiduriame su dar vienu specifiniu turto įvertinimu – valiutiniais 
straipsniais. Kai kurie modelio elementai yra susiję su skirtingomis valiutomis. 
Tačiau mūsų aptariamo modelio reikalavimas, kad visi jo elementai būtų įvertin-
ti pinigais, numato ir tai, jog viskas turi būti įvertinta viena valiuta. Lietuvoje visi 
modelio elementai vertinami eurais. Todėl, keičiantis euro ir valiutos santykiui, 
gali keistis ir valiutinių straipsnių išraiška eurais. Todėl jei, tarkime, pirkėjas 
įmonei skolingas 1000 JAV dolerių ir šios skolos susidarymo metu euro ir do-
lerio santykis buvo 0,843 Eur už JAV dolerį, o pasibaigus finansiniams metams 
santykis pasikeičia ir yra 0,87 Eur už JAV dolerį, tai pirkėjo skola eurais nuo jos 
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„įsigijimo“ iki finansinių metų pabaigos padidėjo 27 Eur. Tokia pati perkaino-
jimo procedūra taikoma ir valiutiniams pinigų straipsniams, kai visi skirtinga 
valiuta  įmonėje turimi pinigai yra perskaičiuojami pagal faktinį tos dienos euro 
ir konkrečios valiutos santykį. 

Įmonės įsipareigojimų elementai, kurie yra pateikiami modelyje, ver-
tinami įsigijimo savikaina, išskyrus valiutinius straipsnius, kurie gali kisti dėl 
valiutų santykio pokyčių. Jokie kiti įsipareigojimų perkainojimai įmonėje negali 
būti atliekami. Skolos įmonėje (ir kartu modelyje) išnyksta tik tuo atveju, kai jos 
grąžinamos pinigais.

Šioje dalyje  aptarėme esmines įmonės finansinio modelio sudarymo 
prielaidas ir jo funkcionavimo bruožus. Vėlesni samprotavimai, susiję su įmonės 
finansų sistemos ir atskirų jos dalių valdymu, bus paremti kaip tik šiuo modeliu. 
Todėl praktikoje priimant valdymo sprendimus reikia atsižvelgti į jo pranašu-
mus ir trūkumus, kad būtų galima teisingai valdyti tuos procesus, kurie parodyti 
mūsų išnagrinėtame modelyje.   

Verta prisiminti

 » Verslo įmonės veikla turi labai daug skirtingų aspektų. Sėkmingam 
įmonės valdymui, be kitų, yra svarbus finansų aspektas. Informacija 
apie šį svarbų aspektą supaprastintai ir apibendrintai  pateikiama re-
miantis įmonės finansų modeliu.

 » Egzistuoja gana daug svarbių prielaidų ir aksiomų, kurių pagrindu 
funkcionuoja verslo įmonės finansų modelis.

 » Viena svarbiausių modelio prielaidų – įmonė yra atskiras darinys, ku-
ris atskirtas nuo jos savininko turto ir įsipareigojimų sistemos, todėl 
modelyje rodomi tik su įmone, o ne su jos savininkais susiję procesai. 

 » Kita modelio funkcionavimo prielaida – visi modelio elementai verti-
nami tik pinigais, todėl tie reiškiniai, kurie negali būti įvertini pinigais, 
į modelį neįtraukiami. 

 » Įmonės tęsiamos veiklos postulatas praktikoje taikant modelį numato 
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prievolę įvertinti tai, kad įmonės nenumatoma likviduoti ir priėmus 
savininko sprendimą, bet ir ar ji bus pajėgi tęsti savo veiklą.

 » Įmonės finansinio modelio esmė yra fundamentinė lygybė, kuri reiš-
kia, kad įmonės valdomas turtas visada lygus nuosavybei. 

 » Turtas – pinigais įkainojamos vertybės, kuriomis disponuoja įmonė ir 
kurios įmonei duoda ir ateityje duos ekonominę naudą, arba kitaip – 
įmonės potenciali (būsimoji) ekonominė nauda.

 » Nuosavybė – trečiųjų (savininkų ir kreditorių) asmenų pretenzijų į 
įmonės valdomą turtą vertė.

 » Savininkų ir kreditorių nuosavybės santykis rodo, kam realiai priklau-
so įmonė.

 » Periodiškumo principo taikymas modelyje leidžia grupuoti modelio 
elementus į ilgalaikius ir trumpalaikius. Toks grupavimas suteikia pa-
pildomos informacijos apie finansinę įmonės padėtį.

 » Savininkų nuosavybė pasireiškia per įmonės nuosavo kapitalo dydį 
ir, atsižvelgiant į įmonės rūšį, gali būti vadinama ir detalizuojama 
skirtingai. 

 » Įmonės veiklos rezultatai modelyje skaidomi į finansinių metų ir pra-
ėjusių laikotarpių rezultatus tam, kad būtų galima nustatyti, kaip sė-
kmingai įmonė veikia per finansinius metus.

 » Finansinių metų rezultatai modelyje formuojami atskirai registruojant 
pajamas ir sąnaudas. Einamųjų metų rezultatas modelyje nepateikia-
mas, jis gali būti tik apskaičiuotas ne sistemoje. 

 » Įmonės finansų modelyje apibendrintai kaupiama informacija apie 
praėjusių metų rezultatus neišskiriant atskirai pajamų ir sąnaudų.

 » Pajamos – padidėjusi finansinių metų ekonominė nauda, kuri pasi-
reiškia kaip padidėjęs turtas arba sumažėję įsipareigojimai. 

 » Pagal kaupimo principą pajamos pripažįstamos modelyje tada, kai yra 
uždirbamos, neatsižvelgiant į gautus pinigus.

 » Sąnaudos –  sumažėjusi ekonominė nauda per finansinius metus, pasi-
reiškianti sumažėjusiu turtu arba padidėjusiais įsipareigojimais.
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 » Pagal palyginimo principą sąnaudos pripažįstamos tais finansiniais 
metais, kai leido uždirbti pajamas.

 » Finansinis įmonės modelis, nepažeidžiant jo funkcionavimo principų, 
gali būti papildytas reikiamais elementais – tai priklauso nuo įmonės 
specifikos.

 » Kiekvienas finansinio modelio elementas turi būti įvertintas pinigais. 
Paprastai elementai vertinami įsigijimo savikaina, tačiau galimi atve-
jai, kai vertinant kai kuriuos elementus reikia taikyti tikrąją vertę, ku-
rios nustatymo pagrindas yra rinkos kaina, o ne sumokėta ar mokėtina 
pinigų suma. 

 » Pradinis modelio elementų įvertinimas parodo, kiek kainavo įsigyti 
turtą ar įsipareigojimą, nurodytą konkrečiame elemente. Paskesnis 
įvertinimas rodo vėlesnę modelio elemente pateikto reiškinio vertę. 
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SAVITIKROS KLAUSIMAI

1. Nurodykite pagrindinius verslo įmonės finansų modelio veikimo 
postulatus.

2. Apibūdinkite fundamentinę lygybę, kurios pagrindu funkcionuoja 
šiuo metu praktikoje naudojamas modelis?

3. Apibūdinkite verslo įmonės turto sąvoką.
4. Apibūdinkite nuosavybės sąvoką. Kodėl nuosavybės sąvoka nėra tie-

siogiai vartojama modelyje?
5. Išvardykite nuosavo įmonės kapitalo sudedamąsias dalis.
6. Apibūdinkite pajamų sampratą. Kuo remiantis registruojamos paja-

mos modelyje?
7. Apibūdinkite sąnaudų sampratą. Kuo remiantis nurodomos sąnaudos 

modelyje?
8. Kokių principų turi būti laikomasi taikant finansų modelį konkrečiai 

įmonei? Kokiais trumpalaikio turto elementais skiriasi paslaugas tei-
kiančios, prekybos ir gamybos įmonių modeliai?

9. Apibūdinkite įsigijimo savikainos esmę ir nurodykite jos struktūrą. 
10. Kodėl vertinant modelio elementus reikalingas paskesnis įvertinimas? 
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III. FINANSINĖS ATASKAITOS – PRAKTINĖ VERSLO 
ĮMONĖS FINANSŲ MODELIO IŠRAIŠKA

Trečiojo skyriaus tikslas – parodyti, kaip apibendrintai pateikiami duo-
menys apie įmonės finansų modelyje užregistruotų finansinio laikotarpio ūkinių 
įvykių rezultatus. Pateikiant apibendrintus duomenis ataskaitose įgyvendinama 
finansinio įmonės modelio funkcija. Taip apibendrintai parodoma įmonės vei-
kla ir šios veiklos rezultatai, įmonės finansinė būklė, nuosavo įmonės kapita-
lo pokyčiai per finansinius metus, taip pat ir duomenys apie laikotarpio pinigų 
srautus. Taip per skirtingas ataskaitas atskleidžiami skirtingi to paties objekto 
aspektai kartu neprarandant sisteminio įmonės finansų vaizdo. Tai labai palen-
gvina įmonės bendros finansinės padėties suvokimą ir suteikia naudingos infor-
macijos priimant finansų valdymo sprendimus.

Pirmajame poskyryje nagrinėjami įmonės veiklos rezultatai – pelno 
(nuostolių) ataskaita.  Atskleidžiama ta įmonės finansų modelio dalis, kurioje 
registruojami ir kaupiami duomenys apie ūkines operacijas, susijusias su per 
laikotarpį uždirbtomis pajamomis ir patirtomis sąnaudomis. Nurodoma, kaip 
yra grupuojami duomenys, kokia tokio grupavimo prasmė. Taip pat aptariama, 
kokie apskaičiuojamieji rodikliai papildomai pateikiami pelno (nuostolių) atas-
kaitoje ir kokia šių rodiklių ekonominė prasmė. 

Antrajame poskyryje aptariama įmonės finansinės būklės ataskaita – 
balansas. Išsamiai nagrinėjamas duomenų apie įmonės disponuojamą turtą gru-
pavimas ir pateikimas, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pateikimo klausimai 
balanse. Atskleidžiama, kaip balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos, būdamos 
atskiromis ataskaitomis, atspindi įmonės finansų visumą. Pabrėžiama, kad pa-
grindinis šių ataskaitų sąlyčio taškas yra grynojo pelno rodiklis.

Trečiajame poskyryje nagrinėjama svarbi finansinio modelio sudeda-
moji dalis – nuosavo kapitalo ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos. Pirmiau-
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sia nurodoma, kad ši ataskaita yra ypač svarbus informacijos šaltinis įmonės 
savininkams, ir išsamiai nagrinėjama, kokios veiksnių grupės turi įtakos įmo-
nės nuosavo kapitalo dydžiui. Šių veiksnių skirstymas į savininkų veiksmus ir 
įmonės veiklą leidžia nustatyti, kokie duomenys reikalingi savininkams, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su nuosavo kapitalo didinimu, 
papildomais įnašais ar išmokomis. Kadangi savininkų veiksmai nuosavo kapita-
lo dalyje atsižvelgiant į įmonės rūšį yra reglamentuoti skirtingais lygiais ir teisės 
aktais, šiame poskyryje atskirai nagrinėjamos akcinių bendrovių, žemės ūkio ir 
kooperatinių bendrovių bei individualiųjų įmonių ir ūkinių bendrijų nuosavo 
kapitalo ataskaitos ir galimi savininkų veiksmai su nuosavu kapitalu.

Ketvirtasis klausimas skirtas paskutinei – pinigų srautų – ataskaitai 
nagrinėti. Kadangi įmonės finansų modelyje ūkiniai faktai registruojami pagal 
kaupimo principą – duomenų apie pinigų judėjimą modelyje tiesiogiai nėra su-
kaupiama. Todėl klausimas pradedamas nuo būdų, kaip galima gauti duomenis 
apie tai, kiek ir dėl kokių priežasčių pasikeitė įmonės turimas pinigų kiekis per 
finansinius metus. Nurodyta, kad pinigų srautai ataskaitoje grupuojami kiek ki-
taip, nei tai daroma pelno (nuostolių) ataskaitoje. Paaiškinta tokio pinigų srautų 
grupavimo prasmė ir teikiama informacija. 

Išnagrinėjęs šį skyrių studijuojantysis gebės: 

 » Apibūdinti finansinių ataskaitų rinkinio, kaip praktinės įmonės finan-
sų modelio išraiškos, esmę;

 » Apibūdinti, kokius verslo įmonės finansų aspektus atspindi kiekviena 
atskira ataskaitų forma;

 » Paaiškinti, kaip pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiami duomenys 
apie įmonės veiklą ir jos rezultatus;

 » Apskaičiuoti skirtingus pelno rodiklius ir paaiškinti jų ekonominę 
prasmę bei naudą valdant įmonės veiklą; 

 » Paaiškinti, kaip ir kodėl grupuojami duomenys apie įmonės finansinę 
būklę balanse;
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 » Nurodyti, kaip balanso duomenys gali būti naudojami valdant įmonės 
finansinę būklę;

 » Paaiškinti nuosavo kapitalo ataskaitos prasmę, joje pateikiamų duo-
menų pateikimo principus, jų naudą ir reikšmę priimant savininkų 
sprendimus, susijusius su nuosavu kapitalu skirtingų rūšių įmonėse;

 » Paaiškinti esminius pinigų srautų ataskaitos rengimo principus, šioje 
ataskaitoje pateikiamų duomenų prasmę ir naudą valdant įmonės pi-
nigų srautus.

III.1. Verslo įmonės veiklos rezultatai

Verslo įmonės finansų modelis, būdamas santykinai paprastas, apiben-
drina ir parodo daugelį įmonės finansų aspektų vienu metu. Todėl suvokti jį kaip 
vieną visumą yra gana sudėtinga (žr. 15 pav.). Kaip matyti iš šio paveikslo, verslo 
finansus sudaro nemažai anksčiau aptartų, tarpusavyje susijusių elementų. Šie 
elementai tarpusavyje susiję loginiais ryšiais ir sudaro vientisą sistemą.

 Žmogus tiesiog nesugeba aprėpti tiek daug informacijos vienu metu ir 
sutelkti dėmesį į keletą klausimų. 
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15 pav. Apibendrintas įmonės finansų modelis

Todėl, praktiškai taikant modelį finansams valdyti, reikėtų siaurinti in-
teresų sritis ir modelyje išskirti „zonas“, kurios apibūdina reikšmingiausius įmo-
nės finansų aspektus. Tai būtų tarytum prožektorius, kuris apšviečia ir išryškina 
tik tam tikras bendros situacijos dalis, leisdamas sutelkti į jas dėmesį. Tačiau 
visada reikia atsiminti, kad tas „apšviestas plotas“ yra ne visuma, o tik visos sis-
temos dalelė.

Pasvarstykime

Kokius „apšviestus plotus“ norėtumėte matyti įmonės finansin-
iame modelyje ir kodėl?

Mus domina įmonės savininko ir valdytojo požiūris.
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Pirmiausia, matyt, mus domina įmonės veikla ir jos rezultatai. Mūsų 
nagrinėjamame modelyje rezultatai apskaičiuojami lyginant finansinių metų 
pajamas su sąnaudomis. Jie parodomi savininkų nuosavybę atskleidžiančiame 
nuosavame įmonės kapitale. Apibendrintai, vartojant modelio kategorijas, šį 
ryšį galima parodyti 16 pav. 

16 pav. Veiklos rezultatai, pateikti modelyje

„Apšvietus“ tik tris apatinius paveikslo stačiakampius ir juos pateikus 
atskirai neblaškant dėmesio galima susitelkti į įmonės veiklos rezultatų tyrimą 
ir jų valdymą. Suprantama, siekdami deramai pateikti informaciją, nebraižysi-
me kvadratėlių, o duomenis pateiksime patogesne forma. Tam yra naudojamos 
vadinamosios finansinės ataskaitos. Finansinių ataskaitų funkcija kaip tik ir yra 
glaudžiai pateikti tam tikrų įmonės finansų sričių, kurios modelyje sudaro ben-
drą visumą, duomenis. Kalbant apie finansines ataskaitas būtina visuomet turėti 
galvoje, kad jos yra tik tam tikra mūsų aptartojo įmonės finansų modelio dalis 
ir tik jų visuma parodo tą apibendrintą vaizdą, kurį mes iki šiol nagrinėjome. 
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Toliau pateiktoje lentelėje kaip tik parodytas mūsų nagrinėsimas „apšviestas“ 
modelio plotas.

12 lentelė. Finansų modelio detalizavimas
T = NK Į

IT TT = ĮK R IĮ TĮ
IT TT = ĮK R0 Finansinių metų rezultatas 

( R1)
IĮ TĮ

IT TT = ĮK R0 + Pajamos  – Sąnaudos IĮ TĮ

Siekiant suprasti įmonės finansų bendrą vaizdą visuomet reikia  na-
grinėti  finansinių ataskaitų rinkinį, o ne vieną kurią nors atskaitą. Sutikite, kad 
keistai atrodytų ausų, nosies, gerklės gydytojas, teigiantis, kad pacientas yra vi-
siškai sveikas, nes jam neskauda gerklės ir jis nesloguoja, nors žmogui sutrikęs 
virškinimas. 

Grįžkime prie veiklos rezultatų pateikimo. Kad galėtume matytus sta-
čiakampius paversti ataskaita, duomenis galima pateikti taip:

13 lentelė. Veiklos rezultatai
+ Pajamos 
– Sąnaudos 
= Rezultatas

Taip pateikti ir apibendrinti duomenys jau gali būti pavadinti ataskaita. 
Tai ataskaita, parodanti finansinių metų įmonės veiklos rezultatą. Ji vadinama 
Pelno (nuostolių) ataskaita. Kaip matome, šioje ataskaitoje pajamos ir sąnaudos 
paimamos iš modelio, kur jos užregistruotos atskirai, o rezultatas apskaičiuo-
jamas pačioje ataskaitoje kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas. Kaip pamename, 
rezultatas neskaičiuojamas ir pačiame modelyje. Iš pateiktų duomenų gerai ma-
tyti gautų rodiklių ekonominė prasmė. Jeigu rezultatas teigiamas, gauname pel-
ną, kuris yra grynasis ekonominės naudos padidėjimas per finansinius metus. Jei 
rezultatas neigiamas, gauname nuostolį, kuris yra grynasis ekonominės naudos 
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sumažėjimas per finansinius metus. 
Siekiant deramai valdyti uždirbamas pajamas ir patiriamas sąnaudas, 

matyt, neužtenka tokio lygio apibendrinimo, kaip yra pateikta anksčiau, kai pa-
jamos ir sąnaudos pateikiamos nedetalizuojant jų, nes pagal palyginimo princi-
pą sąnaudos derinamos prie per finansinius metus uždirbtų pajamų. Todėl pir-
miausia prasminga pradėti nuo pajamų elemento detalizavimo. 

Kaip žinoma, kiekviena įmonė gali užsiimti daugeliu veiklų, kurios 
jai leidžia uždirbti pajamų. Realiai praktikoje nedidelės įmonės užsiima viena 
dviem veiklos rūšimis, didesnės – keletu vienu metu. Vienos šių veiklų yra svar-
besnės įmonei negu kitos, todėl prasminga veiklą kuriančias pajamas sugrupuoti 
pagal jų svarbą ir pasikartojimo dažnumą. 

Matyt, logiška manyti, kad turėtų būti išskiriama pagrindines pajamas 
kurianti veiklų grupė. Tai vadinamoji tipinė veikla, iš kurios įmonė keletą laiko-
tarpių gauna daugiausia pajamų ir kurią pati įmonė (arba tiksliau jos vadovybė 
ar savininkai) laiko pagrindine. Jei yra tipinė, vadinasi, yra ir netipinė veikla. Šiai 
veiklai priskiriamos pajamos, susijusios su kita nei tipine veikla, kuri vykdoma 
esant normalioms sąlygoms. Tokios veiklos pavyzdys gali būti įmonės ilgalai-
kio turto pardavimas, pasikeitusių valiutų kursų įtaka, investavimo pajamos (jei 
įmonei tai nėra tipinė veikla) ir panašaus pobūdžio veiklos pajamos. Ir tipinė, ir 
netipinė veikla vykdoma nuolatos ir yra įprasta įmonės veikla, kuri kuria vieno-
kias ar kitokias pajamas: 

14 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 1
+ Tipinė veikla Pajamos 

+ Netipinė veikla Pajamos

– Sąnaudos 

= Rezultatas

Kaip pamename, vienas iš įmonės finansų modelio funkcionavimo 
principų yra palyginimo principas, kuris numato, kad pajamos turi būti palygi-
namos su sąnaudomis. Kadangi dabar esame išskyrę tipinės ir netipinės veiklos 
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pajamas, atitinkamai vertėtų išskirti ir tipinės, ir netipinės veiklos sąnaudas. Šios 
sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokios grupės pajamas jos padėjo uždirbti. 
Tada mūsų aptariamoji ataskaita atrodo taip:

15 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 2
+ Tipinė veikla Pajamos 
– Sąnaudos
+ Netipinė veikla Pajamos
– Sąnaudos
= Rezultatas

Kitas klausimas tas, kad pajamas ir sąnaudas sugrupuoti į specifines 
grupes būtų beprasmiška, jei atitinkamų grupių pajamos nebūtų palyginamos su 
tos pačios grupės sąnaudomis. Taigi ataskaitoje pareiktas galutinis rezultatas su-
skaidomas į sudedamąsias dalis, atskirai parodant tipinę ir netipinę veiklas. Čia 
labai svarbu atsiminti aptariamos ataskaitos ryšį su mūsų nagrinėtu modeliu, 
kurio dalį  ir parodo pelno (nuostolių) ataskaita. Ataskaitos ir modelio ryšys pa-
sireiškia per tai, kad duomenys apie skirtingas pajamų ir sąnaudų rūšis sukaupti 
pačiame modelyje (sistemoje), o visi rezultatų rodikliai yra apskaičiuojamieji. 
Modelyje šių rodiklių nėra. Modelis tik pateikia skaičius, reikalingus įvairių re-
zultatų rodikliams skaičiuoti. Todėl šie rodikliai yra tik „popieriuje“, o ne sis-
temoje. Atsižvelgdami į tai, kas pasakyta, matome, kad dabar įmonės veiklos 
rezultatų ataskaita jau yra tokia:

16 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 3
+ Tipinė veikla Pajamos 
– Sąnaudos
= Tipinės veiklos rezultatas 
+

Netipinė veikla

Pajamos
– Sąnaudos
= Įprastinės veiklos rezultatas 
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Praktikoje siekiant įgyvendinti palyginimo reikalavimą susiduriama su 
tam tikromis problemomis. Reikalas tas, kad vienas sąnaudas gana lengva susie-
ti su uždirbtomis pajamomis. Pavyzdžiui, prekiaujant konkrečiomis prekėmis 
(dviračiais, stalais ir pan.) žinoma, kiek vienetų šių prekių yra parduota, ir atitin-
kamai tiek vienetų prekių įsigijimo savikaina lyginama su tų pačių prekių par-
davimo pajamomis. Suprantama, susiduriama su klausimu, kai kintant kainoms 
reikia nuspręsti, kokią parduotų prekių įsigijimo savikainą nurodyti, tačiau tai 
daugiau vertinimo, o ne palyginimo su pajamomis klausimas. 

Jeigu įmonė užsiima įvairiarūše veikla, beveik visuomet atsiranda po-
reikisvaldyti kiekvieną veiklos rūšį atskirai. Tuo tikslu modelyje gali būti kau-
piama ir ataskaitose pateikiama išsamesnė informacija apie šias veiklos rūšis. Jei 
įmonė gamina produkciją, perpardavinėja kitų pagamintas prekes ir teikia pas-
laugas, papildomai reikalinga informacija apie pajamas ir sąnaudas, susijusias su 
kiekviena veiklos rūšimi. Todėl tam tikrais atvejais ataskaitoje tipinė veikla de-
talizuojama dar labiau. Gali būti išskirtos šios veiklos prekių pardavimo, prekių 
perpardavimo ir paslaugų teikimo pajamos.

17 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 4
+ Tipinė veikla Prekių pardavimo pajamos 
+ Prekių perpardavimo pajamos
+ Paslaugų teikimo pajamos
– Sąnaudos

= Tipinės veiklos rezultatas 

+

Netipinė veikla

Pajamos

– Sąnaudos

= Įprastinės veiklos rezultatas 

 
 Natūralu, kad, laikantis anksčiau aptarto palyginimo principo ir infor-
macijos pateikimo valdymui logikos, reikia atitinkamoms pajamoms priskirti 
reikiamas sąnaudas, tačiau čia susiduriama su papildoma problema. Reikalas 
tas, kad dalis patiriamų sąnaudų nėra taip paprastai susiejamos su konkrečiomis 
pajamų grupėmis. Kaip, pavyzdžiui, priskirti bendro naudojimo patalpų, auto-
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mobilių, įrangos ir kito turto išlaikymo išlaidas konkrečioms pajamų rūšims? 
Tam tikrais atvejais, ypač kai įmonė pati gamina parduodamą produkciją, šiuos 
skaičiavimus atlikti būtina. Tačiau ne visuomet ir ne visas sąnaudas prasminga 
tiesiogiai sieti su pajamomis, nes tai gana daug darbo reikalaujantis, brangus ir 
ne visuomet duodantis tikslius rezultatus darbas. Todėl dalis sąnaudų yra palie-
kama ir nepriskiriama jokiai pajamų grupei. Tiesiog įmonė pati gali pasirinkti, 
kurias sąnaudas laikys sudarančiomis vykdyti veiklą sąlygomis, susijusiomis su 
visų pajamų uždirbimu, ir jas gali pateikti atskiroje specialioje grupėje, pavadin-
toje veiklos sąnaudos. Šiai sąnaudų grupei pripažinimo kriterijus yra šiek tiek 
modifikuotas ir yra laikoma, kad visos į šią grupę įtraukiamos sąnaudos pripa-
žįstamos ir registruojamos sistemoje tą laikotarpį, kai jos patiriamos. Aptaria-
moji ataskaita, pritaikius jai visa, kas pasakyta, yra tokia:

18 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 5
+

Tipinė veikla

Prekių pardavimo pajamos 
– Prekių pardavimo sąnaudos (savikaina)
+ Prekių perpardavimo pajamos
– Prekių perpardavimo sąnaudos (savikaina)
+ Paslaugų teikimo pajamos
– Paslaugų teikimo sąnaudos (savikaina)
– Veiklos sąnaudos
= Tipinės veiklos rezultatas 
+

Netipinė veikla

Pajamos
– Sąnaudos
= Įprastinės veiklos rezultatas 

Kadangi mus labiau domina kiekvienos veiklos rūšies rezultatas, ati-
tinkamai yra skaičiuojami pardavimo, perpardavimo, paslaugų teikimo veiklų 
pelnas ar nuostoliai. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad taip apskaičiuoja-
mas specifinis rezultatas, kuris apibūdinamas sąvoka „bendrasis“. Ekonominė jo 
prasmė yra ta, kad šis rezultatas parodo kiek įmanoma didžiausią pelną, kuris 
galėtų būti uždirbtas, jeigu įmonė nepatirtų veiklos sąnaudų. Kitaip tariant, ben-
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drasis rezultatas yra parduotų prekių pirkimo (pasigaminimo) kainos ir jų įsi-
gijimo savikainos skirtumas. Galima suprasti, kad jei šis rodiklis yra neigiamas, 
vadinasi, pardavinėjama  pigiau, nei perkama. Tokiu atveju jau yra aišku, kad ga-
limybių gerinti padėtį reikia ieškoti kainodaroje, o ne vidinėje įmonės veikloje.

Kita vertus, jau minėtos veiklos grupės gali būti detalizuojamos dar la-
biau išskiriant net ir konkrečias prekes. Ši informacija jau susijusi su įmonės 
komercinėmis paslaptimis ir, nors yra būtina valdymui, finansinėse ataskaito-
se nebepateikiama. Paprastai ataskaitose pateikiama apibendrinta informacija, 
kaip tai parodyta toliau, prireikus papildomai nurodant pagrindinių veiklos rū-
šių rezultatus:

19 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 5a
+

Tipinė veikla

Pardavimo pajamos 
– Pardavimo  savikaina
= Bendrasis rezultatas (pelnas (nuostoliai))
– Veiklos sąnaudos
= Tipinės veiklos rezultatas 
+

Netipinė veikla

Pajamos
– Sąnaudos
= Įprastinės veiklos rezultatas 

Pereinant prie netipinės veiklos rezultatų detalizavimo reikia pasa-
kyti, kad nors ir būdama nepagrindinė pagal svarbą ši veikla gali turėti didelę 
įtaką įmonės galutiniam veiklos rezultatui. Netipinės veiklos grupėje paprastai 
yra išskiriamos dvi rezultatų grupės. Tai vadinamoji kita veikla bei finansinė ir 
investicinė veikla. Kitos veiklos elemente parodomi nepagrindinės produkcijos 
ir prekių pardavimo rezultatai (įmonės pačios sprendžia, kurią produkciją lai-
kyti pagrindine ir jos pardavimą rodyti tipinėje, o kurios – netipinėje dalyje), 
ilgalaikio įmonės turto pardavimas ir kitos veiklos, kurių nėra kitose grupėse. 
Pagrindinis šioje grupėje pateikiamų veiklų skirtumas nuo tipinės veiklos yra 
tas, kad  čia nebūtinai atskirai registruojamos pajamos ir atskirai pateikiamos 
su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Šioje dalyje gali būti jau pačioje sis-
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temoje apskaičiuojamas dalies veiklų rezultatas – to negalima padaryti tipinėje 
veiklos dalyje. Taigi, pavyzdžiui, jei įmonė parduoda savo veikloje naudotą turtą, 
kurio vertė yra 100 Eur, už 120 Eur, tai modelyje nebūtina rodyti 120 Eur pajamų 
ir 100 Eur sąnaudų – galima parodyti 20 Eur pelną.

Todėl kitos veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniai (ypač nedidelėse 
įmonėse) atskirai gali būti ir nepateikiami. 

Finansinėje ir investicinėje dalyje nurodomos pajamos, kurias įmonė 
gauna vykdydama investicinę veiklą (investicinė veikla, jeigu ji yra įmonės pa-
grindinė veikla, pareikiama tipinės veiklos dalyje). Tai palūkanos už suteiktas 
paskolas, gauti iš kitų įmonių dividendai, vertybinių popierių pelnas ir pana-
šių operacijų rezultatai. Šioje dalyje taip pat nurodomos ir finansinės veiklos 
sąnaudos, tokios kaip sumokėtos už pasiimtas paskolas palūkanos, mokamos 
palūkanos už išleistas įmonės obligacijas ir pan. Prie finansinės ir investicinės 
veiklos taip pat priskiriama ir valiutų kursų pokyčių įtaka. Finansinės ir inves-
ticinės veiklos pajamos ir sąnaudos modelyje paprastai registruojamos atskirai, 
tačiau ataskaitoje jos gali būti pateiktos apibendrintai ir tik prireikus gali būti 
išskleistos pateikiant papildomą informaciją prie pelno (nuostolių) ataskaitos. 
Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, aptariamąją ataskaitą galima pateikti taip:

20 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 6
+

Tipinė veikla

Pardavimo pajamos 
– Pardavimo  savikaina
= Bendrasis rezultatas (pelnas (nuostoliai))
– Veiklos sąnaudos
= Tipinės veiklos rezultatas 

+ / –

Netipinė veikla

Kita veikla
+ / – Finansinė ir investicinė veikla

= Įprastinės veiklos rezultatas 
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Pelno (nuostolių) ataskaita, naudojama kaip pagrindas apskaičiuoti 
pelno mokestį, kurį įmonės, pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, turi 
sumokėti į valstybės biudžetą. Todėl tuo tikslu ataskaitoje išskiriamas apskai-
čiuojamasis rodiklis Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą. Iš pirmo žvilgsnio 
gali paradoksaliai skambėti terminas „nuostoliai prieš apmokestinimą“, tačiau 
čia reikia pasakyti, kad dalis operacijų ir jų rezultatų modelyje ir skaičiuojant 
įmonės pelno mokestį traktuojamos skirtingai. Tuomet galima situacija, kai 
įmonė pagal mūsų aptarto modelio taisykles patiria nuostolį, tačiau pagal pel-
no mokesčio apskaičiavimo taisykles ji uždirba pelną, nuo kurio privalo mokėti 
mokesčius. Taip pat galimas ir atvirkščias variantas, kai pelninga įmonė tam ti-
krą laiką nemoka pelno mokesčio, nes protingai pasinaudoja legaliomis pelno 
mokesčio lengvatomis ir jo apskaičiavimo ypatumais.

Mums dabar kol kas užtenka žinoti, kad pelno mokestis yra apskai-
čiuojamas remiantis mūsų nagrinėjamos ataskaitos duomenimis, jei reikia juos 
atitinkamai perskaičiuojant taip, kad būtų galima nustatyti sumą, kuri turi būti 
sumokėta į biudžetą. Tačiau pelno mokestis, kaip ir bet kuris modelio rodiklis, 
taip pat turi būti parodomas atsižvelgiant į  kaupimo principą. Todėl apskaičiuo-
toji pagal mokesčių taisykles pelno mokesčio suma yra pagrindas apskaičiuoti 
pelno mokesčio sąnaudų rodiklį, kuris yra nurodomas pelno (nuostolių) atas-
kaitoje ir registruojamas sistemoje.

Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad dažniausiai praktikoje apskaičiuota 
pagal mokesčio taisykles pelno mokesčio suma ir yra parodoma pelno (nuosto-
lių) ataskaitoje kaip pelno mokestis. Tačiau būna atvejų, kai šios sumos skiriasi ir 
kartais gana smarkiai.

Užregistravus modelyje pelno mokesčio rodiklį ir jį atitinkamai patei-
kus ataskaitoje, lieka paskutinis veiksmas – apskaičiuoti grynąjį rezultatą. Tuo-
met pelno nuostolio ataskaita įgauna išbaigtą ir logišką formą:
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21 lentelė. Veiklos rezultatų detalizavimas 7
+

Tipinė veikla
–
=
–
=

+ / –

Netipinė veikla+ / –
=
= Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestini-

mą
– Pelno mokestis
= Grynasis pelnas (nuostoliai)

Šioje formoje yra pateikti visi mūsų anksčiau išnagrinėto modelio duo-
menys apie įmonės finansinių metų įvairių veiklos rūšių rezultatus, pelno mo-
kestį ir galutinį apskaičiuojamąjį bei visą veiklą apibendrinantį rodiklį grynasis 
pelnas (nuostoliai). Tai grynosios ekonominės naudos suma, kuri pasibaigus fi-
nansiniams metams specialiomis procedūromis bus tiesiogiai perkeliama ir už-
registruojama nuosavo įmonės kapitalo grupėje. Taigi įmonės finansinių metų 
veiklos rezultatų apskaičiavimo ciklas baigiamas ir pradedama registruoti bei 
kaupti kitų metų rezultatus. 

Šiame poskyryje aptarėme pelno (nuostolių) ataskaitos formą ir esmę 
pasinaudodami išoriniams informacijos vartotojams pateikiama šios ataskaitos 
forma. Pelno (nuostolių) ataskaitoje viešai naudoti yra pateikiami būtini įmo-
nės veiklai suprasti duomenys, tačiau negali būti pateikiami duomenys, susiję 
su komercinėmis įmonės paslaptimis. Todėl „vidiniam“ vartojimui gali būti ir 
paprastai sudaromos daug išsamesnės tokio pobūdžio ataskaitos. Šiuo atveju 
visiškai niekas neriboja ataskaitoje pateikiamų duomenų, todėl atsižvelgiant į 
poreikius gali būti išskirti patys įvairiausi duomenys. Vienintelis pageidavimas 
šiuo atveju yra tas, kad turėtų būti išlaikyta loginė išorinės pelno (nuostolių) 
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ataskaitos struktūra. Išplėstos ataskaitos, skirtos vidiniam vartojimui, pavyzdžiu 
galėtų būti tokia forma:

22 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita
Produkcijos pardavimo pajamos 

Parduotos produkcijos pasigaminimo savikaina

Bendrasis produkcijos pardavimo pelnas

Prekių perpardavimo pajamos

Perparduotų prekių savikaina

Bendrasis prekių perpardavimo pelnas

Paslaugų teikimo pajamos

Paslaugų teikimo savikaina

Bendrasis paslaugų teikimo pelnas

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

Veiklos sąnaudos:

Pardavimo sąnaudos

Su darbo santykiais susijusios sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Tyrimo darbų sąnaudos

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

Kita veikla

Pajamos 

Sąnaudos

Finansinė ir investicinė veikla

Pajamos

Palūkanų pajamos

Dividendų pajamos

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Sąnaudos

Palūkanų sąnaudos

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Pelno mokestis

Grynasis pelnas (nuostoliai)
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Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, valdymui reikalinga informacija 
ataskaitoje gali būti pateikiama labai įvairiai, detalizuojant iki labai smulkių su-
dedamųjų dalių (pvz., gali būti pateikiami duomenys apie kiekvieno produk-
to pardavimo pajamas ir savikainą). Tačiau duomenų vertine išraiška valdymo 
sprendimams priimti kartais neužtenka. Todėl gana dažnai reikia ir natūrinių 
duomenų, kurių nėra mūsų modelyje. Šie duomenys, parodantys fizinius įvairių 
reiškinių (pvz., parduotos produkcijos) kiekius, turi būti sukaupti šalia modelio. 
Su šiais klausimais susidursime vėliau, kai išsamiai nagrinėsime įmonės veiklos 
efektyvumo valdymo klausimus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad aptartoji ataskaita „apšvietė“ tik tam tikrą 
dalį viso mūsų naudojamo įmonės finansų modelio. Todėl labai svarbu visą lai-
ką turėti galvoje, kad pelno nuostolio ataskaita atskleidžia, nors ir labai svar-
bią, bet vis dėlto dalį įmonės finansų visumos. Todėl kvalifikuotai nagrinėjant 
pelno (nuostolių) ataskaitą reikia ne tik išmokti „pamatyti“ realiame gyvenime 
vykusias operacijas, bet ir suvokti jų įtaką kitai modelio daliai, atskleidžiančiai 
finansinę įmonės būklę. 

III.2. Finansinė įmonės būklė 

Kalbėdami apie įmonės veiklą, nagrinėjome tik konkrečią, nedidelę, 
nors ir ypač svarbią modelio lygybės dalį, o siekdami pateikti apibendrintus 
duomenis apie įmonės būklę turime nagrinėti visą modelio lygybę. Ši lygybė 
reiškia, kad įmonės valdomas turtas visuomet lygus pretenzijų į šį turtą vertei 
(trečiųjų asmenų nuosavybei). Matyt, todėl ataskaita, kuri parodo mus dabar 
dominantį įmonės finansų aspektą, vadinama balansu. Prisimindami anksčiau 
aptartą modelio detalizavimą, galime labai gerai matyti, kokie duomenys bus 
pateikiami šioje ataskaitoje (neužtamsintas plotas 23 lentelėje). 
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23 lentelė. Įmonės finansinė būklė
T = NK Į

IT TT = ĮK R IĮ TĮ
IT TT = ĮK R0 R1 IĮ TĮ

+ Pajamos  – Sąnaudos

Čia labai gerai matyti, kad balanse bus pateikiamas tik finansinių metų 
rezultatas, o ne išsami informacija apie įmonės veiklą, kaip tai buvo pelno (nuos-
tolių) ataskaitos atveju. Iš esmės rodiklis R1 yra dviejų ataskaitų sąryšio vieta, 
per kurią išlaikomas modelio sistemos vientisumas. Dabar jau žinome, kad šis 
rodiklis turi savo konkretų pavadinimą, apskaičiavimo taisykles ir ekonominę 
prasmę. Suprantama, kad kalbame apie grynąjį pelną. 

Aptariant balansą taip pat reikės apibūdinti šioje ataskaitoje pateikia-
mus rodiklius, kad suprastume, kaip konceptualaus modelio duomenys yra 
pateikiami praktiškai, ir konkrečiau apsibrėžti ekonominę šių rodiklių prasmę. 
Paties balanso apibendrintą ekonominę prasmę labai gerai gali iliustruoti svars-
tyklės (žr. 17 pav.).

TURTAS             =                NUOSAVYBĖ

17 pav. Balanso esmė
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„Padėję“ į vieną svarstyklių lėkštę turtą, kuriuo disponuoja įmonė, o į 
kitą – trečiųjų asmenų interesų į šį turtą vertę (nuosavybę), labai aiškiai mato-
me, kad siekiant išlaikyti svarstyklių pusiausvyrą kiekvieno balanso elemento 
pokytis būtinai turi būti kompensuotas kitų elementų pokyčiais. Tai labai svar-
bus momentas, todėl jis tiek kartų pabrėžiamas įvairiomis formomis. Čia verta 
atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingose šalyse balanso pusės vadinamos skirtingai. 
Kai kur turtas vadinamas  aktyvu, o nuosavybė –  pasyvu. Tačiau dažniausiai  
turtas ir yra vadinamas turtu, o nuosavybė, kaip atskiras elementas, apibendrin-
tai neįvardijamas, išskiriamos tik jos sudėtinės dalys – įmonės nuosavas kapita-
las ir įmonės įsipareigojimai. Todėl balanso struktūra iš esmės atitinka modelio 
lygybę:

TURTAS                 = Nuosavas kapitalas + Įsipareigojimai

Dabar lieka tik „sudėlioti“ visas reikiamas modelio sudedamąsias dalis 
taip, kad jomis būtų patogu naudotis praktiškai. Iš esmės kiekvienos ataskaitos 
(taip pat ir balanso) duomenų pateikimo klausimas yra tik formos, o ne turinio 
klausimas. Kitaip sakant, mes dabar svarstome, kur formoje pateikti duomenis 
apie vieną ar kitą reiškinį, kad juos būtų lengviau rasti, suprasti ir panaudoti 
valdymo procese. Tai, ką kiekvienas balanso elementas reiškia ir kaip jis įverti-
namas, išsamiau nagrinėsime vėliau.

Pradėkime nuo turto. Kadangi vienas iš modelio funkcionavimo prin-
cipų yra periodiškumo principas, pagal kurį įmonės veikla skirstoma į 12 mė-
nesių trukmės laikotarpius, turtas pirmiausia skirstomas į ilgalaikį (kuria eko-
nominę naudą ilgiau negu vienus finansinius metus) ir trumpalaikį (realizuoja 
jame glūdinčią ekonominę naudą per vienus metus ar veiklos ciklą). Pažymėti-
na, kad kai kurių šalių balanse pirmiausia pateikiamas trumpalaikis turtas ir tik 
vėliau – ilgalaikis. Motyvas – trumpalaikis turtas yra greičiausiai paverčiamas 
pinigais, todėl labai svarbus įmonės veiklai. Lietuvoje pasirinktas kitas požiūris 
ir pirmiausia parodomas ilgalaikis turtas. Esant normalioms sąlygoms jis yra 
įmonės ilgalaikės sėkmės garantas:
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24 lentelė. Įmonės turtas
TURTAS

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Toliau šios pagrindinės ekonominės naudos realizavimo laikotarpio 
prasme turto grupės yra skaidomos į smulkesnes sudedamąsias dalis. Ilga-
laikio turto dalyje išskiriamos keturios specifinės grupės. Tai  nematerialusis, 
materialusis, finansinis ir kitas turtas. Šių turto grupių pavadinimai apibūdina 
turto, nurodomo  šiuose balanso straipsniuose, esmę. Nematerialiajam turtui 
priskiriamas nepiniginis, neturintis fizinės formos turtas. Tai gali būti patentai, 
licencijos, programinė įranga ir kitas panašaus pobūdžio turtas. Materialiajam 
turtui priskiriamas fizinę formą turintis turtas. Tai gali būti transporto priemo-
nės, pastatai, įrenginiai ir kitas panašus turtas. Finansiniam turtui priskiriami 
pinigai ir sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Prie finansinio turto 
apibūdinimo prasminga stabtelėti. Tai, kad pinigai yra finansinis turtas, matyt, 
abejonių nekyla. Ilgalaikio finansinio turto dalyje parodomi tik tie pinigai, ku-
riais disponuoti įmonei yra apribota ir kuriais ji galės naudotis ne anksčiau kaip 
po ateinančių finansinių metų. Kitas klausimas – sutartinė teisė gauti pinigus 
ar kitą finansinį turtą, tokį kaip vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės. 
Mūsų nagrinėtame modelyje taikomas kaupimo principas ir pajamos pripažįsta-
mos tuo metu, kai uždirbamos, o ne kai gaunami pinigai. Todėl ilgalaikė pirkėjų 
skola (sutartinė teisė gauti pinigus) modelio lygybėje turi būti rodoma kaip tur-
tas ir yra klasifikuojamas būtent kaip finansinis turtas. Tą patį galima pasakyti 
ir apie vertybinius popierius. Jie įsigyjami su intencija, kad anksčiau ar vėliau 
bus paversti pinigais ir iš to bus gauta ekonominė nauda. Balansas, papildžius jo 
ilgalaikio turto dalį aptartais straipsniais, atrodo taip:
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25 lentelė. Įmonės turto detalizavimas 1

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Nematerialusis 

Materialusis

 Finansinis

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto dalyje išskiriamos keturios specifinės grupės. Tai 
atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; per vienerius 
metus gautinos sumos; kitas trumpalaikis turtas; pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
Atsargoms priskiriamas tas turtas, kuris leidžia uždirbti pajamas (ekonominę 
naudą) per vienus metus. Įmonės atsargų sudedamosios dalys, priklausomai 
nuo to, kokia veikla ji užsiima, yra skirtingos. Jei įmonė tik perpardavinėja pre-
kes, atsargų grupėje nurodomos tik perparduoti skirtos pirktos prekės. Jei įmonė 
dar ir gamina parduodamą produkciją, atsargų grupėje nurodomos žaliavos ir 
komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba ir pagaminta produkcija.

Atsargoms taip pat priskiriamas ir turtas, leidžiantis uždirbti pajamas 
vieną įmonės veiklos ciklą. Veiklos ciklu laikomas laikotarpis nuo veiklos proce-
se naudojamo turto įsigijimo iki jo pardavimo momento. Atkreiptinas dėmesys, 
kad turtas net ir tuo atveju, kai veiklos ciklas ilgesnis nei vieni metai arba kai 
turtas savo prigimtimi yra ilgalaikis, bet įmonėje visą savo potencialią naudą 
realizuoja iš karto, priskiriamas trumpalaikiam ir pateikiamas atsargų grupėje. 
Todėl atsargų grupėje gali būti ir ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti.

Trumpalaikio turto grupėje per vienus metus gautinos sumos nurodo-
mos visos pinigų sumos, kurias įmonė planuoja gauti per ateinančius finansinius 
metus. Pirmiausia ir svarbiausia šioje turto grupėje yra pirkėjų skolos už par-
duotas prekes ir suteiktas paslaugas. Čia taip pat nurodomos ir bet kurios kitos 
iš kitų trečiųjų asmenų gautinos pinigų sumos. Tai gali būti dukterinių įmonių 
skolos, įmonės savininkų skolos įmonei ir bet kurios kitos gautinos sumos.

Atkreipkite dėmesį, kad ir trumpalaikis turtas balanse yra pateikiamas 
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likvidumo laipsnio didėjimo linkme. Kuo greičiau turtas gali būti paverstas pini-
gais, tuo didesnis turto likvidumo laipsnis. Taigi likvidumas yra atvirkščiai pro-
porcingas laikui, per kurį konkreti turto rūšis virsta pinigais. Todėl trumpalaikio 
turto dalyje išskiriamas kitas trumpalaikis turtas – nurodomas gana likvidus tur-
tas. Nelygu, kokia įmonė, gali būti  trumpalaikės investicijos į kitų įmonių akci-
jas ir įvairius vertybinius popierius, kurių įmonė nenumato laikyti ilgiau negu 
vienus metus po balanso pateikimo datos. Čia taip pat pateikiami ir terminuoti 
indėliai, kuriuos įmonė turi pasidėjusi trumpesniam nei metai laikotarpiui, ir 
laikinai naudotis šiais pinigais negali. Paprastai čia pateikiami terminuoti indė-
liai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai po balanso sudarymo datos. 

Galiausiai trumpalaikio turto dalyje išskiriami pinigai ir pinigų ekvi-
valentai. Tai likvidžiausia turto grupė. Čia nurodomos ne tik pinigų sumos, 
kuriomis disponuoja įmonė, bet ir pinigų ekvivalentai, pavyzdžiui, trumpesni 
nei trijų mėnesių terminuoti indėliai, čekiai ir kitas greitai pinigais paverčiamas 
trumpalaikis turtas. Turtas, papildžius balanso trumpalaikio turto dalį aptartais 
straipsniais, dabar atrodo taip:

26 lentelė. Įmonės turto detalizavimas 2
TURTAS

Ilgalaikis turtas

       Nematerialusis 

       Materialusis

       Finansinis

      Kitas ilgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas

     Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

     Per vienerius metus gautinos sumos

     Kitas trumpalaikis turtas

     Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pagal susitarimą pateiktas skirstymas privalomas ir yra visada nuro-
domas balanse net ir tuo atveju, kai įmonėje konkrečios turto rūšies nėra. Tuo-
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met toje vietoje tiesiog įrašomas nulis. Savo ruožtu kiekvienas turto straipsnis, 
atsižvelgiant į įmonės specifiką, turto, kuriuo ji disponuoja, įvairovę ir valdymo 
poreikius, gali būti detalizuotas labai smulkiai. Šiuo atveju reikėtų skirti, kokiu 
tikslu rengiamos ataskaitos. Paprastai kalbant apie ataskaitas, turimos galvoje 
tos jų formos, kurios pateikiamos išoriniams vartotojams. Tokioms formoms 
keliami reikalavimai, kurie yra bendri visoms įmonėms, tam, kad šias ataskaitas 
būtų galima palyginti tarpusavyje. Išorinių ataskaitų detalumo klausimas beveik 
visuomet yra susijęs su komercinės paslapties išsaugojimo klausimu. Išoriniams 
vartotojams pateikta pernelyg išsami informacija gali būti panaudota konkuruo-
jant su įmone. 

Kitas klausimas – kai ataskaitos pateikiamos „vidiniam“ naudojimui. 
Šiuo atveju nėra rizikos, susijusios su komercinės paslapties atskleidimu. Todėl 
kiekviena ataskaitos forma gali būti detalizuota labai smulkiai – kiek to reikia 
valdymo sprendimams priimti. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip rodo praktika, 
tikslinga detalizuoti tas pačias ataskaitas, kurios pateikiamos naudoti išoriškai, 
o ne kurti kokias nors naujas jų formas. Taip yra todėl, kad šios ataskaitos re-
prezentuoja mums jau žinomą įmonės finansų modelį ir sudaro nuoseklią sis-
temą. Suprantama, prireikus kiekviena ataskaitos forma gali būti papildyta in-
formacija, pateikiama šalia formos. Pavyzdžiui, prie pelno (nuostolių) ataskaitos 
papildomai gali būti pridedama apskaičiuota gaminamos produkcijos vieneto 
savikaina. 

Išnagrinėję vieną modelio lygybės pusę pereiname prie kitos. Ten 
„svarstyklių lėkštėje“ yra  savininkų interesų vertė ir įmonės skolos tretiesiems 
asmenims. Kai kuriose šalyse balanse pirmiausia pateikiami įmonės įsipareigoji-
mai ir tik paskui įmonės nuosavas kapitalas. Taigi tarytum pabrėžiama, kad įmo-
nė pirmiausia turi atsiskaityti su savo kreditoriais, o tai, kas lieka, jau priklauso 
įmonės savininkams. Lietuvoje pasirinktas variantas, kai nuosavas įmonės ka-
pitalas išskiriamas pirmiau taip pabrėžiant, kad sprendimo priėmimo požiūriu 
įmonės savininkai yra dominuojantys. Todėl kita modelio lygybės pusė patei-
kiama taip:
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27 lentelė. Verslo nuosavybė
NUOSAVAS KAPITALAS 

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Nuosavo įmonės kapitalo detalizavimas balanse priklauso nuo įmonės 
rūšies. Jei tai akcinė bendrovė, kuriai įstatymais numatytas tam tikras pradinis 
mažiausias savininkų įnašas, vadinamas įstatiniu kapitalu, pirmiausia išskiria-
mas ir pateikiamas įmonės įstatuose nurodytas šio kapitalo dydis. Įstatinio ka-
pitalo dydį lemia pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma. Šis kapitalo dydis 
akcinėse bendrovėse lieka pastovus tol, kol akcininkai priima sprendimus įsta-
tymų numatyta tvarka padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą. Kartu turi būti 
pakeistas ir įstatinio kapitalo dydis, nurodytas įmonės įstatuose. Jei sudaromas 
individualiosios įmonės balansas, vietoj įstatinio kapitalo parodomas savininkų 
įnašas. Kadangi individualiosios įmonės savininkai gali bet kuriuo metu papil-
domai įmokėti pinigus į savo įmonę, taip pat šias įmokas pasiimti, savininkų 
įnašas individualiojoje įmonėje yra kintamas  dydis, priešingai negu įstatinis ka-
pitalas akcinėse bendrovėse. 

Nuosavo įmonės kapitalo dalyje taip pat rodomas ir įmonės veiklos 
rezultatas – nepaskirstytasis pelnas, sukauptas iki balanso sudarymo datos. Šis 
dydis nuosavo kapitalo dalyje nurodomas todėl, kad verslo įmonės veiklos rezul-
tatai priklauso jos savininkams ir atitinkamai didina (pelno atveju) arba mažina 
(nuostolio atveju) įmonės savininkų pretenzijų į įmonės turtą vertę. Teoriškai 
nepaskirstytojo pelno suma – tai pinigų kiekis, kurį iš įmonės galėtų pasiimti 
savininkai. Tačiau akcinėms bendrovėms numatytas tam tikras saugiklis, ribo-
jantis akcininkų galimybę pasiimti visą nepaskirstytąjį pelną kaip dividendus. 
Toks apribojimas įgyvendinamas reikalaujant sukurti vadinamuosius  rezervus. 
Akcinių bendrovių įstatyme tuo tikslu numatytas privalomasis rezervas. Šis re-
zervas atlieka finansinės pagalvės funkciją ir įmonei patiriant nuotolius gali būti 
panaudotas jiems padengti. Įmonės bendrovės akcininkai savo sprendimu gali 

kurti ir kitus rezervus.6

6  Rezervų esmę, jų formavimą ir funkcijas plačiau aptarsime nagrinėdami nuosavo kapitalo pokyčius.



147

 Individualiajai įmonei tokio ribojimo nėra (kurti rezervų neprivalo-
ma) ir savininkas gali pasiimti visus uždirbtus pinigus, taip pat net ir pradines 
įmokas. Tačiau tuomet įmonės nuosavas kapitalas taps lygus nuliui ir greičiau-
siai įmonei pritrūks pinigų vėlesnei veiklai. 

Kitos įmonės, kurios neturi įstatinio kapitalo (žemės ūkio ir kooperati-
nės įmonės) ir nesudaro privalomojo rezervo, nuosavo kapitalo vietoje nurodo 
pagrindinį ir atsargos (rezervinį) kapitalą. 

Valstybės ir savivaldybės įmonės nuosavo kapitalo straipsnyje vietoj 
įstatinio kapitalo nurodo įmonės savininko (valstybės) kapitalą ir turtą, kuris 
pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkanti kapitalą.

Nepaskirstytojo pelno rodiklis apima finansinių metų ir ankstesniųjų 
metų uždirbtą pelną. Tam tikrais atvejais šį rodiklį prasminga detalizuoti pa-
teikiant šiuos rodiklius atskirai, kad būtų galima geriau matyti įmonės veiklos 
kryptis. 

Kita svarbi modelio lygybės sudedamoji dalis – trečiųjų asmenų (išsky-
rus savininkus) pretenzijų (interesų) į įmonės disponuojamą turtą verčių suma 
– įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

 Mokėtinos sumos, nurodytos įmonės įsipareigojimų dalyje, – tai tokie 
įmonės įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti sumokant pinigus tretiesiems as-
menims – kreditoriams, prekių ir paslaugų tiekėjams, į biudžetą, įmonės darbuo-
tojams ir kitiems asmenims. Todėl šie įsipareigojimai ir yra vadinami mokėtino-
mis sumomis. Kita įsipareigojimų dalis, kuri ir vadinama tiesiog įsipareigojimais, 
turės būti įvykdyta ne sumokant pinigus, o kitais būdais. Tai gali būti įmonės 
prekės ar paslaugos, už kurias pirkėjai buvo sumokėję iš anksto, įvykdyti garan-
tiniai įmonės įsipareigojimai bei kiti panašaus pobūdžio įsipareigojimai. Tačiau 
modelyje, taip pat ir balanse įsipareigojimai pirmiausia skirstomi atsižvelgiant į 
periodiškumo principą, t. y. į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Atsi-
žvelgiant į tai, kas pasakyta, balansas dabar gali būti toks:
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28 lentelė. Verslo nuosavybės detalizavimas 1
NUOSAVAS KAPITALAS 

Įstatinis kapitalas (savininkų įmokos)

Rezervai

Nepaskirstytasis pelnas

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Pagal susitarimą ankstesnis skirstymas yra privalomas ir visada nuro-
domas balanse net ir tuo atveju, kai įmonėje konkrečios nuosavybės rūšies nėra. 
Tuomet toje vietoje tiesiog įrašomas nulis. Savo ruožtu kiekvienas nuosavo kapi-
talo ir įsipareigojimų straipsnis, atsižvelgiant į įmonės specifiką, įsipareigojimų 
įvairovę ir vidinius valdymo poreikius, gali būti detalizuotas labai smulkiai. 

Pavyzdžiui, nepaskirstytojo pelno rodiklis apima finansiniais metais ir 
ankstesniaisiais metais uždirbtą pelną. Tam tikrais atvejais šį rodiklį prasmin-
ga detalizuoti pateikiant šiuos rodiklius atskirai, kad būtų galima geriau matyti 
įmonės veiklos kryptis. 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai savo ruožtu gali būti pateikiami 
pagal subjektus, kuriems yra įsipareigojusi įmonė. Praktikoje dažnas grupavi-
mas į finansines skolas, skolas tiekėjams, skolas biudžetui, skolas darbuotojams 
ir įsipareigojimus pirkėjams, sumokėjusiems už prekes avansu. Trumpalaikių 
įsipareigojimų grupėje įmonės, kurios turi ilgalaikių įsipareigojimų (pvz., ilga-
laikes paskolas), trumpalaikių įsipareigojimų dalyje išskiria specialią įsipareigo-
jimų grupę ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, taip parodydamos, kurią ilgalai-
kės skolos dalį reikės grąžinti kitais po balanso sudarymo metais. Todėl siekiant 
pateikti išsamesnę informaciją aptariamojo modelio lygybės pusė balanse gali 
būti pateikiama taip:
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29 lentelė. Verslo nuosavybės detalizavimas 2
NUOSAVAS KAPITALAS 

Įstatinis kapitalas (savininkų įnašai)

Rezervai

Nepaskirstytasis pelnas

       Ankstesniųjų metų

      Finansinių metų

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai  įsipareigojimai

   Finansinės skolos

   Skolos tiekėjams

   Įsipareigojimai pirkėjams

   Kitos skolos ir įsipareigojimai

Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

  Ilgalaikių  einamųjų metų dalis

   Finansinės skolos

   Skolos tiekėjams

   Įsipareigojimai pirkėjams

   Skolos biudžetui

  Skolos darbuotojams

   Kitos skolos ir įsipareigojimai

Sujungę abi išnagrinėtas balanso dalis gauname plačiai praktikoje nau-
dojamą ir gerai įmonės vadovams bei savininkams žinomą balanso formą:
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30 lentelė. Balansas

TURTAS

Ilgalaikis turtas

       Nematerialusis 

       Materialusis

       Finansinis

      Kitas ilgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 
ir nebaigtos vykdyti sutartys

     Per vienus metus gautinos sumos

     Kitas trumpalaikis turtas

     Pinigai ir pinigų ekvivalentai

NUOSAVAS KAPITALAS 

Įstatinis kapitalas (savininkų įnašai)

Rezervai

Nepaskirstytasis pelnas

       Ankstesniųjų metų

      Finansinių metų

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPA-
REIGOJIMAI

Po vienų metų mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai

   Finansinės skolos

   Skolos tiekėjams

   Įsipareigojimai pirkėjams

   Kitos skolos ir įsipareigojimai

Per vienus metus mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai

  Ilgalaikių  einamųjų metų dalis

   Finansinės skolos

   Skolos tiekėjams

   Įsipareigojimai pirkėjams

   Skolos biudžetui

  Skolos darbuotojams

   Kitos skolos ir įsipareigojimai

TURTAS IŠ VISO                                              = NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ 
VISO

Čia norėtųsi dar kartą pabrėžti, kad pateikta balanso forma nėra „Die-
vo duota“,  niekada nekintanti ir nekeičiama. Pirmiausia visuomet reikia pri-
siminti, kad ši, kaip ir bet kuri kita, ataskaitų forma yra tik priemonė  įmonės 
finansinio modelio duomenimis pateikti. Savo ruožtu dabar nagrinėjame tik 
vieną iš galimų modelių (konkrečiai dvejybinį modelį), kuris supaprastintai pa-
teikia daugiaaspektį realaus verslo vaizdą. Todėl „skaitant“ balanso duomenis 
prasminga stengtis savo galvoje kuo tiksliau atkurti tą realų pasaulio vaizdą, kurį 
supaprastina finansų modelis ir pateikia finansinės ataskaitos.



151

III.3. Nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės finansinė būklė (balanse) ir jos veiklos rezultatai (pelno (nuos-
tolių) ataskaitoje) apima visą mūsų anksčiau išnagrinėtą modelio lygybę ir lei-
džia apibendrintai apžvelgti visus įmonės finansus. Tačiau tam tikrais atvejais 
reikia geriau įsigilinti į kai kuriuos procesus ir modelio sudedamąsias dalis jas 
labiau detalizuojant. Įmonės finansų modelyje labai svarbi jos savininkų interesų  
dalis, kurią atspindi įmonės nuosavas kapitalas. Prisimenant mūsų jau naudotą 
analogiją apie įmonės finansų modelio dalis, kurias išryškina konkrečios finan-
sinės ataskaitos, ataskaita apie įmonės nuosavą kapitalą nurodo duomenis apie 
lentelėje pateiktą nepatamsintą zoną:

31 lentelė. Nuosavas kapitalas
T = NK Į

IT TT = ĮK R IĮ TĮ
IT TT = ĮK R0 Finansinių metų rezultatas 

(R1) 
IĮ TĮ

IT TT = ĮK R0 + Pajamos  – 
Sąnaudos

IĮ TĮ

Šis apibendrintas vaizdas pateikiamas balanse, tačiau verslo įmonės 
finansų tikslas, kaip jau buvo aptarta anksčiau, yra teikti jos savininkams eko-
nominę naudą. Todėl reikia papildomos informacijos apie  nuosavą kapitalą, jo 
struktūrą bei pokyčius, taip pat ir įvykusių pokyčių priežastis, kad savininkai 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su savo įmonės finansais.

Pasvarstykime

Kokios konkrečiai informacijos apie nuosavą įmonės kapitalą 
jums reikėtų papildomai?

Mus domina įmonės savininko požiūris.
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Pirmiausia, matyt, reikia išnagrinėti, kokie veiksniai turi įtakos nuo-
savo kapitalo dydžiui ir struktūrai. Paprastai kiekviena įmonė pradeda funkci-
onuoti nuo pradinių įnašų, kurie gali būti padaryti ir pinigų, ir turto pavidalu. 
Kadangi šis turtas priklauso savininkams, įmonės nuosavas kapitalas padidėja. 
Įnašai vertinami pinigais, todėl nesunku nustatyti, kiek padidėja nuosavas įmo-
nės kapitalas. 

Pradėjusi veikti įmonė ima kurti veiklos rezultatą ir vėliau šį rezultatą 
kaupti. Nuosavas įmonės kapitalas didėja arba mažėja – tai  priklauso nuo to, 
ar įmonės veikla pelninga ar nuostolinga. Jei įmonė veikia pelningai, įmonės 
nuosavas kapitalas didėja. Šis didėjimas rodo, kad didėja įmonės savininkų nuo-
savybė arba kitaip – įmonės savininkų pretenzijų į įmonės turtą vertė. Uždirbę 
pelno savininkai turi teisę realizuoti savo pretenzijas (arba dalį jų) į turtą, ku-
riuo disponuoja įmonė (konkrečiai pinigus), ir pasiimti juos sau. Šis veiksmas 
galimas tuomet, jei įmonė turi pakankamai pinigų. Tai vadinamosios išmokos 
savininkams, kurios sumažina įmonės nuosavą kapitalą.

Atkreiptinas dėmesys, kad praktikoje dažnai vartojamas terminas „pel-
no išmokėjimas“ nėra labai tikslus ir teisingas. Iš įmonės savininkai pasiima ne 
pelną, o pinigus, taip įgyvendindami savo teisėtas pretenzijas į įmonės turtą. 
Išmokėjus pinigus sumažėja įmonės turto vertė ir ta pačia suma sumažėja savi-
ninkų pretenzijų į įmonės turtą vertė. Tai parodoma mažinant nuosavą kapitalą, 
konkrečiai – nepaskirstytąjį pelną. Pelnas, kaip ekonominė kategorija, parodo 
finansinių metų padidėjusią ekonominę naudą, kuri gaunama tuo atveju, jei pa-
jamos viršija sąnaudas. Įmonės savininkai gali pretenduoti tik į turto dalį, kurios 
dydis ne didesnis negu nepaskirstytasis pelnas. Šis pelnas savo ruožtu apima 
ankstesnio ir dabartinio laikotarpio pelną. Čia labai tinka kalambūras, kad di-
videndai yra mokami ne iš pelno, o iš kasos. Todėl jei dėl kokių nors priežasčių 
įmonė nors ir dirba pelningai, bet stokoja pinigų savo veiklai, savininkams išsi-
mokėti pinigus nerekomenduojama, o tam tikrais atvejais (akcinių bendrovių) 
net ir draudžiama.

Jei įmonė veikia nuostolingai, mažėja įmonės nuosavas kapitalas. Šis 
mažėjimas rodo, kad įmonės savininkų pretenzijų į įmonės turtą vertė mažėja. 



153

Jei nuostolinga įmonės veikla trunka keletą laikotarpių iš eilės, gali susidaryti 
tokia padėtis, kai nuosavas įmonės kapitalas priartėja prie nulio ar netgi tampa 
neigiamas. Tai reiškia, kad įmonė tik formaliai priklauso savininkams, nes į visą 
įmonės turtą pradeda pretenduoti kreditoriai. Ši padėtis, jei savininkai papildo-
momis įmokomis nepadengia įmonės nuostolių, gali lemti įmonės  bankrotą. 

Apibendrintai aptartas įmonės nuosavo kapitalo pokytis parodytas 18 
pav. 

18 pav. Įmonės nuosavo kapitalo pokytis

Iš 18 pav. matyti, kad įmonės nuosavo kapitalo dydį lemia dviejų tipų 
veiksniai. Viena veiksnių grupė – savininkų veiksmai ir jų sprendimai, kaip 
elgtis su savo nuosavybe įmonėje. Jie paprastai yra suinteresuoti išsimokėti sau 
priklausančią pinigų dalį iš įmonės taip įgyvendinami ekonominės naudos ga-
vimo siekį. Savo ruožtu prireikus savininkas gali finansuoti įmonės veiklą. Tai 
gali būti atliekama pradinėmis ir papildomomis įmokomis. Papildomų įmokų 
įmonei gali reikėti tuo atveju, jei jos veikla yra nuostolinga ir jai pradeda trūkti 
pinigų veiklai.

Antroji veiksnių grupė, lemianti nuosavo kapitalo dydį, yra pačios įmo-
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nės veikla. Kadangi įmonės veiklos rezultatas priklauso jos savininkams, jis turi 
tiesioginę įtaką kapitalo dydžiui. Jei įmonė uždirba daugiau pajamų, negu patiria 
sąnaudų, nuosavas kapitalas didėja, taip parodydamas, kad įmonės savininkų 
pretenzijų vertė į įmonės turtą didėja. Jei įmonė patiria daugiau sąnaudų, negu 
uždirba pajamų, nuosavas kapitalas mažėja ir tai rodo, kad įmonės savininkų 
pretenzijų vertė į įmonės turtą mažėja. 

Įmonės veiklos veiksniai, turintys įtakos nuosavo kapitalo dydžiui ir 
pokyčiams, skirtingų įmonių rūšių atveju nesiskiria. Tai reiškia, kad pajamos ir 
sąnaudos pripažįstamos, vertinamos ir pateikiamos visose įmonėse laikantis tų 
pačių kriterijų. Tačiau savininkų veiksmai, susiję su nuosavu kapitalu, šiek tiek 
skiriasi – tai priklauso nuo įmonės rūšies, todėl juos aptarsime atskirai.

Nuosavo kapitalo pokyčiai akcinėse bendrovėse 

Akcinėse bendrovėse veiksmai su nuosavu kapitalu yra apibrėžti gana 
griežtai. Taip yra todėl, kad paprastai akcinių bendrovių savininkų yra gana 
daug, jie turi skirtingą savo interesų vertę. Akcinių bendrovių savininkų inte-
resai pasireiškia per tai, kiek įmonės akcijų jie turi. Kaip tik akcijos, būdamos 
savininkų nuosavybė, išreiškia jų pretenzijų vertę, kuri savo ruožtu priklauso 
nuo akcinės bendrovės nuosavo kapitalo dydžio. 

Akcinių bendrovių atveju labai svarbu aiškiai suvokti keletą dalykų. 
Pirmiausia – akcijos suteikia teisę savininkui reikšti pretenzijas į akcinės ben-
drovės tam tikrą turto dalį. Pradinės įmokos dalis, tenkanti vienai akcijai, lemia 
jos nominaliąją vertę. Ši vertė yra nurodoma akcinės bendrovės įstatuose ir gali 
pakisti tik akcininkams priėmus sprendimą ir atitinkamai pakeitus bendrovės 
įstatus. Taigi nominaliosios akcijos vertės pokytis yra susijęs tik su savininkų 
sprendimais ir nėra veikiamas įmonės veiklos. 

Antras dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra tas, kad įmonei pra-
dėjus savo veiklą turto dalies, į kurią gali pretenduoti akcininkas, vertė priklauso 
nuo jo turimų akcijų skaičiaus ir nuosavo kapitalo dydžio. Jei įmonės nuosavas 
kapitalas didėja, atitinkamai didėja ir jo dalis, tenkanti vienai akcijai. Taip susi-
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formuoja vadinamoji buhalterinė akcijos vertė. Ši vertė niekur neregistruojama 
ir yra tiesiog apskaičiuojamasis dydis, kuris gali būti nustatomas pagal formulę:

Buhalterinė akcijos vertė = Nominalioji akcijos vertė + / – veiklos re-
zultatas, tenkantis vienai akcijai (3.1)

Valdymo ir sprendimų priėmimo tikslams ši buhalterinė akcijos vertė 
beveik nenaudojama.  Geriausiu atveju ji gali būti tik orientyras siekiant nustaty-
ti realią akcijos vertę. Todėl trečiasis ir labai svarbus momentas, kurį reikia turėti 
galvoje kalbant apie akcijų specifiką, yra tas, kad pati akcija turi savo tikrą vertę 
ir gali būti parduota kaip savininko turtas. Tai vadinamoji akcijos rinkos kaina. 
Akcijos rinkos kainą veikia ne tik savininkų sprendimai ir įmonės veiklos rezul-
tatai. Atsiranda labai svarbi grupė veiksnių, kuriems nei akcininkai, nei įmonė 
iš esmės negali turėti įtakos. Tai vadinamieji rinkos veiksniai, dėl kurių akcijos 
rinkos kaina gali kilti arba kristi kitoms sąlygoms nekintant. Reikia pažymėti, 
kad akcijos rinkos kaina nėra mūsų aptariamojo modelio objektas ir apie šią 
kainą jokiose ataskaitose informacija neteikiama. Tai nereiškia, kad apie akcijų 
kainą informacija neskelbiama, tačiau įmonės finansų modelis rodo įmonės vi-
dinę būklę, ignoruodamas su išoriniais veiksniais susijusius dalykus.

Panagrinėkime, kaip „veikia“ įmonės nuosavas kapitalas akcinėse 
bendrovėse. Kaip jau žinome, pradinėmis įmokomis yra formuojamas įmonės 
įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo dydį lemia akcijų skaičius ir vienos akcijos 
nominalioji vertė. Šis dydis fiksuojamas akcinės bendrovės įstatuose ir gali būti 
keičiamas tik keičiant įstatus, jei tokį sprendimą priima akcininkai.

Pradėjus įmonei funkcionuoti ir esant normalioms sąlygoms įmonė 
pradeda uždirbti pelną. Pirmiausia tai būna finansinių metų, vėliau ir ankstes-
niųjų metų pelnas. Bendra šių dviejų dydžių suma rodo nepaskirstytąjį pelną, 
į kurį gali pretenduoti akcininkai. Tai reiškia, kad nepaskirstytasis pelnas yra 
vertinė akcininkų pretenzijų į įmonės turtą išraiška. Kitais žodžiais, nepaskirs-
tytasis pelnas rodo, į kurią įmonės pinigų sumą gali pretenduoti akcininkai. Ta-
čiau nepaskirstytasis pelnas išreiškia tik akcininkų teisę, bet nebūtinai šia jų teise 
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gali būti pasinaudota. Galimybę išsimokėti dividendus lemia kitas ne mažiau 
svarbus veiksnys – pinigų kiekis, kuriuo disponuoja įmonė. Įmonė gali būti pel-
ninga, tačiau tam tikrą laikotarpį stokoti pinigų. Jų paprasčiausiai gali tiesiog 
nebūti. Todėl akcininkai, nors ir turėdami teisę, ja pasinaudoti negali dėl pinigų 
trūkumo. Kita vertus, jei paskyrusi ir išmokėjusi dividendus įmonė susiduria su 
finansiniais sunkumais ir nebesugeba vykdyti savo įsipareigojimų, tokiu atveju 
nesvarbu, ar bendrovė turi pinigų, Akcinių bendrovių įstatymas riboja akcinin-
kų teisę skelbti dividendus.  

Siekiant užtikrinti, kad akcininkai viso uždirbto pelno neišsimokėtų 
dividendų pavidalu, Akcinių bendrovių įstatyme taip pat numatyta, kad bendro-
vėje turi būti suformuotas vadinamasis privalomasis rezervas. Šis rezervas, kaip 
ir bet kurie kiti rezervai, sudaromas mažinant nepaskirstytąjį pelną ir didinant 
konkretų rezervą. Nuo šios operacijos, kuri gali būti atlikta tik akcininkams pri-
ėmus sprendimą susirinkime, nuosavo bendrovės kapitalo dydis nepasikeičia, 
tačiau pakinta jo struktūra ir konkrečiu laikotarpiu atitinkamai sumažėja akci-
ninkų teisė pasiimti iš įmonės pinigus dividendų pavidalu.  

Privalomojo rezervo funkcija – amortizuoti nuostolį, jei įmonė prade-
da veikti nuostolingai. Įstatyme numatytas jo dydis yra 1/10 įstatinio kapitalo. 
Prireikus akcinėje bendrovėje gali būti sukurti ir kiti rezervai. Rezervų sukūri-
mo ir panaikinimo sprendimus priima tik akcininkai. Niekas kitas neturi teisės 
„daryti tvarką akcininkų kišenėje“. Rezervų esmė ta, kad sukurdami juos ak-
cininkai patys apriboja savo galimybę išsimokėti dalį pinigų dividendų forma. 
Toks apsiribojimas gali būti susijęs su bendrovės plėtros planais, kuriems reikės 
visų įmonės pinigų. Todėl akcininkų sprendimu sukūrus, pavyzdžiui, įmonės 
plėtros rezervą akcininkai negali išsimokėti sau pinigų ir jie gali būti panaudoti 
įmonės plėtrai. Vėliau, įgyvendinus bendrovės plėtros planus, kai nebėra rei-
kalo riboti pinigų išmokėjimą, rezervas gali būti naikinamas atitinkama suma 
padidinus nepaskirstytąjį pelną. Taip akcininkai vėl susigrąžina sau anksčiau 
apsiribotą teisę pasiimti iš įmonės pinigus. Taigi visi rezervai (išskyrus privalo-
mąjį rezervą) yra sukuriami ir naikinami akcininkų sprendimu taip apribojant 
ir susigrąžinant teisę pasiimti įmonės pinigus, atitinkamai mažinant ir didinant 
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nepaskirstytąjį pelną. 
Tam tikrais atvejais pasitaiko, kad net ir pirminės emisijos metu savi-

ninkai už akcijas moka daugiau negu jų nominalioji vertė. Tai vadinamieji akcijų 
priedai. Šis nominaliosios akcijų vertės perviršis nėra laikomas įstatiniu kapi-
talu, nes nominali vertė nurodyta akcinės bendrovės steigimo sutartyje ir gali 
būti pakeista tik keičiant įstatus. Todėl prireikus gali būti išskirta speciali akcinių 
bendrovių nuosavo kapitalo grupė – akcijų priedai. Apibendrintai visas akcinės 
bendrovės nuosavo kapitalo pokytis, susijęs su akcininkų veiksmais ir sprendi-
mais, parodytas 19 pav.

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas 

(nominalioji vertė

x akcijų skaičius)

Akcijų 

prie-
dai

Privalo-
masis 

rezervas

Kiti 

rezer-
vai

Nepaskirstytasis pelnas

Ankstesniųjų metų Finansinių metų

+   Pradiniai savininkų įnašai

+ Papildomi savininkų įnašai 

didinant įstatinį kapitalą

+ Rezervų forma-
vimas

– Rezervų naiki-
nimas

– Rezervų formavimas

+ Rezervų naikinimas

Dividendų paskelbimas

+ Įnašai nuostoliams padengti

19 pav.  Nuosavo kapitalo pokyčiai, susiję su akcininkų veiksmais

Kaip matyti iš 19 pav., akcininkų sprendimai ir veiksmai turi įtakos 
kiekvienam nuosavo kapitalo straipsniui. Visi akcininkų sprendimai turi būti 
priimami akcininkų susirinkimo metu laikantis Akcinių bendrovių įstatyme nu-
matytų taisyklių. 

Palyginti pateikiame akcinės bendrovės nuosavo kapitalo pokytį, kurį 
lemia pačios bendrovės veikla (žr. 20 pav.).
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Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas 

(nominalioji 
vertė

x akcijų skaičius)

Akcijų 

priedai

Privalo-
masis 

rezervas

Kiti 

rezer-
vai

Nepaskirstytasis pelnas

Ankstesniųjų metų Finansinių 
metų

+ / – Esminių klaidų taisymas

+ / – Apskaitos politikos keitimas

+ Pelnas

– Nuostolis

20 pav. Nuosavo kapitalo pokyčiai, susiję su bendrovės veikla

Kaip aiškiai matyti iš 20 pav., bendrovės veikla turi įtakos tik finansi-
nių metų nepaskirstytojo pelno dydžiui. Išimtiniais atvejais gali būti tikslinamas 
ankstesniųjų metų pelnas. Tai daryti galima tik dviem atvejais. Pirma, taisant 
esmines klaidas, susijusias su ankstesniais laikotarpiais. Šis reikalavimas egzis-
tuoja todėl, kad taisant ankstesnių laikotarpių esmines klaidas, nustatytas per 
finansinius metus tais metais, kai jos buvo aptiktos, būtų iškraipyti finansinių 
metų rezultatai. Antra, keičiant modelyje naudotus elementų įvertinimo ir pa-
teikimo principus. Tai vadinamasis apskaitos politikos  keitimas. Šiuo atveju tam, 
kad būtų galima palyginti ankstesnių ir finansinių metų rezultatus, „sugrįžta-
ma“ į praėjusius metus ir ankstesniųjų metų veiklos rezultatai perskaičiuojami 
taip, lyg naujai pradėta taikyti apskaitos politika būtų egzistavusi visą laiką. Apie 
tokius ankstesniųjų metų rezultatų pakeitimus įmonės vadovybė privalo infor-
muoti akcininkus, kad prireikus jie galėtų priimti atitinkamus sprendimus. 

Akcinių bendrovių finansuose egzistuoja dar vienas labai svarbus mo-
mentas. Tai vadinamoji kritinė kapitalo riba. Akcinių bendrovių įstatyme nu-
matyta, kad jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei ½ įstatinio 
kapitalo (taip gali atsitikti, jei įmonė ilgesnį laiką patiria nuostolius), akcininkai 
neeiliniame susirinkime turi spręsti klausimą dėl kapitalo reikiamo lygio atkūri-
mo. Šis reikalavimas egzistuoja todėl, kad nuosavam bendrovės kapitalui suma-
žėjus iki kritinės ribos savininkų teisių reikšti pretenzijas į bendrovės turtą vertė 
tampa daug mažesnė negu kreditorių teisių vertė. Kitaip sakant, kreditoriai šiuo 
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atveju tampa didesniais įmonės „savininkais“ negu patys akcininkai. Akcininkai 
susirinkimo metu privalo spręsti, kaip jie (ne įmonė, o savininkai) atkurs reikia-
mą įmonės kapitalo lygį. Tai padaryti galima savininkų įnašais dengiant įmonės 
patirtus nuostolius. Jei tai padaryti savininkai atsisako, turėtų būti skelbiamas 
įmonės bankrotas, nes savininkai prarado teisę valdyti savo bendrovę ta prasme, 
kad kreditorių nuosavybė (teisėtų pretenzijų į bendrovės turtą vertė) yra daug 
didesnė negu pačių akcininkų. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad akcininkai savo 
pinigais dengia būtent įmonės nuostolį ir šie įnašai nedidina įstatinio kapitalo, 
jie tik padengia nuostolį. 

Apibendrintai visi veiksmai, kurie buvo atlikti su nuosavu akcinės ben-
drovės kapitalu, pateikiami nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje: 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
RODIKLIAI  Įstatinis 

kapitalas
Akcijų 
priedai

Rezervai Nepa-
skirstyta-
sis pelnas

Nuosavas 
kapitalas iš 
viso

I Likutis ankstesniųjų finansi-
nių metų pradžioje 
Apskaitos politikos pakeitimo rezul-
tatas 

 Esminių klaidų taisymo rezultatas 

II Perskaičiuotas likutis 

ankstesniųjų finansinių metų 
pradžioje 
Finansinių metų pokyčiai:

Grynasis pelnas ( nuostoliai)

Paskelbti dividendai 

Sudaryti rezervai

Panaikinti rezervai 

Įstatinio kapitalo didinimas (maži-
nimas) 

Įnašai nuostoliams padengti

III Likutis finansinių metų pabaigoje 

21 pav. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
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Šioje ataskaitos formoje, kitaip nei anksčiau aptartais atvejais, nėra 
privalomų rodyti straipsnių.  Nuosavo kapitalo ataskaitos forma yra papildoma 
stulpeliais ar eilutėmis pagal tai, kokie veiksmai su nuosavu akcinės bendrovės 
kapitalu buvo atlikti ir kokia buvo nuosavo kapitalo struktūra. Todėl kiekvienos 
įmonės nuosavo kapitalo ataskaitos gali smarkiai skirtis savo forma. Tačiau turi-
nio prasme jos pateikia duomenis apie tą patį reiškinį, todėl gali būti tarpusavyje 
palyginamos. Kadangi nuosavo kapitalo ataskaita detalizuoja balanso kapitalo 
elementą, suprantama, kad nuosavo kapitalo dydis metų pabaigoje turi sutapti 
su tuo pačiu rodikliu, nurodytu balanse. Savo ruožtu grynojo pelno (nuostolių) 
rodiklis nuosavo kapitalo pokyčių ir pelno (nuostolių) ataskaitose taip pat turi 
sutapti. Taip yra užtikrinamas skirtingų ataskaitų, pateikiančių duomenis apie 
skirtingas modelio dalis, vientisumas.

Nuosavo kapitalo pokyčiai žemės ūkio ir kooperatinėse bendrovėse 

Kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės organizuojamos kiek kitu prin-
cipu lyginant su individualiosiomis įmonėmis ir akcinėmis bendrovėmis. Šio 
tipo įmonėse savininkų įnašai yra vadinami pajais ir per pajinius įnašus yra 
atliekamas pradinis kapitalo formavimas. Žemės ūkio ir kooperatinėse bendro-
vėse įstatymais yra numatytas reikalavimas formuoti vadinamąjį atsargos (rezer-
vinį) kapitalą. Šio kapitalo funkcija – dengti nenumatytas išlaidas ir nuostolius. 
Sprendimą panaudoti atsargos (rezervinį) kapitalą priima bendrovės narių su-
sirinkimas, kitaip sakant, tai yra savininkų kompetencijos klausimas. Pasikarto-
dami atkreipsime dėmesį, kad toks sprendimas pakeičia tik bendrovės nuosavo 
kapitalo struktūrą, tačiau paties kapitalo dydžio nekeičia. Kadangi Žemės ūkio 
bendrovių įstatyme numatyta, kad skirstant pelną gali būti numatoma pelno da-
lis darbuotojų premijoms, žemės ūkio bendrovių nuosavame kapitale atsiranda 
poreikis kurti tokio pobūdžio rezervą. Darbuotojų premijų rezervo ekonominė 
prasmė yra tokia, kad bendrovės nariai, skirstydami praėjusio laikotarpio pelną, 
numato dalį šio pelno palikti ateinančių metų darbuotojų premijoms. Kad ne-
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paskirstytų viso pelno dividendams, nariai savo sprendimu suformuoja specialų 
rezervą, taip apribodami savo galimybes pasiskirti dividendus. Išmokėtos pre-
mijos vėliau pripažįstamos bendrovės sąnaudomis ir atitinkamai mažina kon-
kretaus laikotarpio veiklos rezultatą. Pasibaigus finansiniams metams per kitą 
bendrovės narių susirinkimą darbuotojų premijų rezervas narių sprendimu yra 
naikinamas, nes atliko savo funkciją – laikinai apribojo savininkų galimybę pa-
siimti iš bendrovės pinigus. Jei yra poreikis ir numatoma skirti premijas darbuo-
tojams kitais metais, kuriamas naujas darbuotojų premijų rezervas. 

Kooperatinių bendrovių specifika nuosavo kapitalo srityje yra ta, kad 
kooperatinės bendrovės nariai pagal Kooperatinių bendrovių įstatymo nuosta-
tas skirstydami pelną turi teisę gauti apyvartai proporcingą išmoką. Tai išmokos 
kooperatinės bendrovės nariams, mokamos proporcingai kooperatinės bendro-
vės narių prekių ir paslaugų apyvartai su kooperatine bendrove.

Ir žemės ūkio, ir kooperatinių bendrovių nariai taip pat turi teisę pa-
siskirti dividendus. Dividendai, kaip ir akcinių bendrovių atveju, gali būti ski-
riami tik tada, jeigu bendrovė turi pakankamai pinigų ir yra pajėgi vykdyti savo 
įsipareigojimus grąžinti skolas kreditoriams. Jei bendrovė yra nemoki ar tokia 
taptų išmokėjusi dividendus, jų skirti negalima. Apibendrintai visi bendrovių 
nuosavo kapitalo pokyčiai, susiję su bendrovės narių veiksmais, parodyti 22 pav. 
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Nuosavas kapitalas

Pagrindinis 

kapitalas 

(pajaus vertė

x pajų skaičius)

Atsargos

 (rezervinis) 

kapitalas

Rezervai Nepaskirstytasis pelnas

Ankstesniųjų 

metų 

Finansinių 

metų

+   Pagrindiniai ir papildo-
mi pajiniai 

įnašai

 – Pajinių įnašų 

atsiėmimas

+ Rezervinio

kapitalo 

formavimas

– Rezervinio

 kapitalo  

 (naudojimas)

mažinimas

+ Rezervų forma-
vimas

 – Rezervų naiki-
nimas

–  Rezervinio kapitalo formavimas

+  Rezervinio kapitalo  mažinimas

– Rezervų formavimas

 + Rezervų naikinimas

– Dividendų paskelbimas

22 pav. Nuosavo kapitalo pokyčiai žemės ūkio ir kooperatinėse bendrovėse, 
susiję su savininkų veiksmais

Nuosavo kapitalo pokyčiai, susiję su žemės ūkio ir kooperatinių ben-
drovių veikla, nesiskiria nuo akcinių bendrovių. Nepaskirstytasis pelnas didėja, 
kai įmonės veikla yra pelninga, ir atitinkamai mažėja, kai ji nuostolinga. Išimti-
niais atvejais nepaskirstytasis pelnas gali būti tikslinamas dėl esminių klaidų ar 
apskaitos politikos keitimo (žr. 23 pav.).

Nuosavas kapitalas

Pagrindinis 

kapitalas 

Atsargos

 (rezervinis) 

kapitalas

Rezervai Nepaskirstytasis pelnas

Ankstesniųjų 

metų 

Finansinių 

metų

+ / – Esminių klaidų taisymas

+ / – Apskaitos politikos keitimas

+ Pelnas

– Nuostolis

23 pav. Nuosavo kapitalo pokyčiai žemės ūkio ir kooperatinėse bendrovėse, 
susiję su bendrovės veikla 
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Visi bendrovės narių veiksmai ir bendrovės veiklos įtaka nuosavam ka-
pitalui yra registruojami sistemoje įmonės finansų modelyje ir pasibaigus finan-
siniams metams pateikiami nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje:

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
RODIKLIAI Pagrindi-

nis

kapitalas

Atsargos 
(rezervi-
nis) kapi-
talas

Rezer-
vai

Nepa-
skirsty-
tasis 

Nuosavas 
kapitalas iš 
viso

I Likutis praėjusių finansinių 
metų pabaigoje 

Grynasis pelnas ( nuostoliai)

Savininkų įnašų (pajų) didini-
mas (mažinimas)

Išmokos savininkams 

(apyvartai proporcingos iš-
mokos*)

Dividendai

II Likutis finansinių metų pa-
baigoje 

* Apyvartai proporcingoms išmokoms mokėti (tik kooperatinėse bendrovėse)
24 pav. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita žemės ūkio ir kooperatinėse 

bendrovėse 

Kadangi ši nuosavo kapitalo ataskaita detalizuoja žemės ūkio ir koo-
peratinių bendrovių balanso kapitalo elementą, nuosavo kapitalo dydis metų 
pabaigoje turi sutapti su tuo pačiu rodikliu, nurodytu balanse. Savo ruožtu gry-
nojo pelno (nuostolių) rodiklis nuosavo kapitalo pokyčių ir pelno (nuostolių) 
ataskaitose taip pat turi sutapti. 

Nuosavo kapitalo pokyčiai individualiosiose įmonėse ir ūkinėse 
bendrijose 
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Nuosavo kapitalo pokyčiai neribotos civilinės atsakomybės įmonėse 
registruojami kiek kitaip negu akcinėse bendrovėse ir bendrovėse. Taip yra to-
dėl, kad tokio pobūdžio įmonėse (ypač akcinėse bendrovėse) reikia gana tiksliai 
reguliuoti savininkų teises ir pareigas, nes šio tipo įmonėse gali būti daug savi-
ninkų, kurių dalis turi nereikšmingą balsų skaičių ir negali paveikti sprendimų 
bei gauti reikiamos informacijos apie įmonės veiklą ir būklę. Neribotos civilinės 
atsakomybės įmonėse, tokiose kaip individualiosios įmonės, tikrosios ūkinės ir 
komanditinės bendrijos bei mažosios bendrijos padėtis yra šiek tiek kitokia. In-
dividualiosiose įmonėse gali būti tik vienas savininkas, o bendrijose – keletas ar 
keliolika, todėl šiuo atveju nėra reikalo įstatymais išsamiai reglamentuoti tokio 
pobūdžio įmonių savininkų tarpusavio santykių. Steigimo metu pradinių įmokų 
požiūriu šios įmonės yra patrauklesnės ta prasme, kad jose nėra numatytas pra-
dinio kapitalo dydžio reikalavimas, kaip tai yra akcinių bendrovių atveju. Taip 
pat nėra reikalavimo sudaryti įvairius rezervus. Individualiųjų įmonių savininkų 
ir bendrijų narių veiksmai, susiję su įmonės nuosavu kapitalu, iš esmės sutampa 
su 18 pav. Įmonės nuosavo kapitalo. Iš esmės tai tėra savininkų pradinės (ir jei 
reikia papildomos) įmokos bei išmokos savininkams. Todėl savininkų nuosavy-
bė individualiųjų įmonių ir bendrijų finansų modelyje yra vadinama tiesiog sa-
vininkų įnašais. Jie atitinkamai didėja įnešus į įmonę turtinius įnašus (pinigus ar 
kitą turtą), o mažėja tuos įnašus pasiimant. Savo ruožtu tuo atveju, jei įmonė ar 
bendrija patiria nuostolių, savininkai gali juos padengti papildomai įmokėdami 
pinigus į įmonę. Jei įmonė ar bendrija dirba pelningai ir turi pakankamai pinigų, 
šie pinigai gali būti pasiimti iš įmonės paskirstant pelną (žr. 25 pav.).

Nuosavas kapitalas

Savininkų įnašai

Nepaskirstytasis pelnas

Ankstesniųjų metų Finansinių metų

+   Pradiniai  ir papildomi savininkų įnašai

– Išmokos savininkams

– Pelno paskirstymas

+ Įnašai nuostoliams padengti

25 pav. Nuosavo kapitalo pokyčiai individualiosiose įmonėse ir bendrijose, su-
siję su savininkų veiksmais
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Nuosavo kapitalo pokyčiai, susiję su individualiųjų įmonių ir ūkinių 
bendrijų veikla, iš esmės nesiskiria nuo akcinių bendrovių. Nepaskirstytasis pel-
nas didėja, jeigu įmonės veikla yra pelninga, ir atitinkamai mažėja, jeigu ji yra 
nuostolinga. Išimtiniais atvejais nepaskirstytasis pelnas gali būti tikslinamas dėl 
esminių klaidų ar apskaitos politikos keitimo (žr. 26 pav.).

Nuosavas kapitalas

Savininkų įnašai

Nepaskirstytasis pelnas

Ankstesniųjų metų Finansinių metų

+ / – Esminių klaidų taisymas

+ / –Apskaitos politikos keitimas

+ Pelnas

– Nuostolis

26 pav. Nuosavo kapitalo pokyčiai, susiję su individualiosios įmonės ar bendri-
jos veikla

Visi veiksmai, atlikti su nuosavu kapitalu, yra registruojami pagal įmo-
nės finansų modelį ir pasibaigus finansiniams metams pateikiami nuosavo kapi-
talo pokyčių ataskaitoje:

NUOSAVO KAPITALO ATASKAITA

RODIKLIAI  Savininkų 
įnašai

Nepaskirstytasis 
pelnas

Nuosavas kapi-
talas iš viso

I Likutis praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Savininkų įnašų didinimas (mažinimas)

Išmokos savininkams

II Likutis finansinių metų pabaigoje 

27 pav. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita individualiosiose įmonėse ir ūkinė-
se bendrijose 
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Kadangi nuosavo kapitalo ataskaita detalizuoja individualiųjų įmonių 
ir bendrijų balanso kapitalo elementą, nuosavo kapitalo dydis metų pabaigoje 
turi sutapti su tuo pačiu rodikliu, nurodytu balanse. Savo ruožtu grynojo pelno 
(nuostolių) rodiklis nuosavo kapitalo pokyčių ir pelno (nuostolių) ataskaitose 
taip pat turi sutapti. 

III.4. Pinigų srautai

Kai kalbama apie asmeninių finansų valdymą, daugiausia dėmesio ski-
riama pinigų srauto valdymui. Verslo įmonėse iš esmės yra taip pat. Jei nebus de-
ramai suvaldyti  įmonės pinigų srautai, nesvarbu, kiek pelninga įmonės veikla, 
anksčiau ar vėliau kils problemų. 

Mūsų nagrinėjamas verslo įmonės finansų modelis nėra orientuotas 
duomenims apie pinigų srautą kaupti. Šis modelis, kaip jau žinoma, dėl taikomo 
kaupimo principo pateikia duomenis apie pajamų ir sąnaudų srautus ir įmonės 
turtą bei nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Duomenys apie šiuos reiškinius 
pateikiami naudojantis suminiais modelio lygybės rezultatais. Tokių duomenų 
reikšmė ir svarba yra gana gerai žinomos, nes jie parodo ypač svarbius verslo 
įmonės ūkinės veiklos ir finansinės būklės aspektus. Tačiau  čia pasireiškia ir 
tam tikras modelio ribotumas. Jis nepritaikytas dar ir duomenims apie pinigų 
srautus, jų šaltinius ir kitimo priežastis tiesiogiai kaupti. Kitaip sakant, prisiminę 
modelio lygybę matome, kad trumpalaikio turto grupėje yra išskirtas elementas 

Pasvarstykime

Kokia informacija valdant įmonės pinigų srautus būti-
nai reikalinga, jei 

esate:  a)  savininkas;

           b)  įmonės vadovas? 
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„Pinigai“, tačiau sistema tiesiogiai neatsako į klausimą, iš kur buvo gauti ir kur 
buvo išleisti pinigai per laikotarpį, t.  y. mes galime matyti, kiek įmonė turėjo 
pinigų metų pradžioje ir kiek ji jų turi metų pabaigoje, tačiau atsakymo, kiek, 
kodėl ir kur judėjo pinigai, tiesiogiai gauti nepavyks. Todėl visos įmonės, kurios 
pajamoms pripažinti taiko kaupimo principą, norėdamos gauti duomenis apie 
pinigų pokyčių priežastis, turi arba perskaičiuoti modelio duomenis, arba įdėti 
papildomai pastangų, kad iš sistemos išrinktų duomenis, susijusius su pinigų 
srautais. Ir vienu, ir kitu atveju reikalingas papildomas darbas, todėl mažoms 
įmonėms įstatymai nenumato privalomai viešai teikti pinigų srautų ataskaitos 
finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Kadangi duomenų apie uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas perskai-
čiavimo logika yra labai naudinga vėliau valdant pinigų srautus, ją panagrinėsi-
me išsamiau. 

Kaip žinoma, pelno (nuostolių) ataskaitoje yra pateikiami duomenys 
apie uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas, neatsižvelgiant į gautus ar išleistus 
pinigus. Kad būtų žinoma, kiek įmonė gavo ir kiek pinigų išleido, kaupimo prin-
cipo pagrindu užregistruotas pajamas reikia  perskaičiuoti į gautų pinigų kiekį, 
o sąnaudas – į išleistų pinigų kiekį. Kad būtų paprasčiau suvokti perskaičiavimo 
logiką, pavyzdžiui, jei įmonė neturėtų jokio turto, nepardavinėtų skolon ir pati 
atsiskaitytų už paslaugas ir prekes nedelsiant, tuomet pajamos, nurodytos pelno 
(nuostolių) ataskaitoje, sutaptų su gautų pinigų kiekiu. Atitinkamai sąnaudos 
taip pat sutaptų su išleistų pinigų kiekiu, o grynasis pelnas parodytų, kiek per 
laikotarpį padidėjo pinigų likutis. Taigi labai gerai matomi pagrindiniai įmonės 
veiklos veiksniai, turintys įtakos pinigų kiekio pokyčiams įmonėje (žr. 28 pav.).   

Pajamų ir sąnaudų srautai Pinigų srautai
Pajamos Gauta pinigų

Sąnaudos Išleista pinigų

Pelnas

Nuostolis

Padidėjęs pinigų kiekis 

Sumažėjęs pinigų kiekis 

28 pav. Įmonės veiklos įtaka pinigų srautams
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Tačiau pagal kaupimo principą pajamos pripažįstamos ir tuo metu, kai 
prekes įmonė parduoda skolon. Taigi pajamų suma, nurodyta pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, gali būti didesnė, negu gauta pinigų suma už paduotas prekes. Taip 
atsitinka tuo atveju, kai finansinių metų pabaigoje pirkėjai dar nėra susimokėję 
už per finansinius metus nupirktas prekes. Savo ruožtu į gautų per finansinius 
metus pinigų sumą įtraukiamos grąžintos ankstesniųjų metų pirkėjų skolos – tai 
atitinkamai didina pinigų sumą, lyginant ją su uždirbtomis to paties laikotarpio 
pajamomis. Apibendrintai šis perskaičiavimas parodytas 29 pav. 

Kaupimo principas Perskaičiavimas Pinigų principas

Per finansinius metus

uždirbtos pajamos

+ Gauta iš pirkėjų grąžinant praėjusių metų skolas;

– Pirkėjų skolų likutis finansinių metų pabaigoje

Per finansinius metus 

gauta pinigų

29 pav. Uždirbtų pajamų perskaičiavimas į gautus pinigus

Iš tokio pobūdžio perskaičiavimo galima gauti papildomos naudingos 
informacijos. Jeigu pirkėjų skolos lyginant su pajamomis nuolat didėja, tai gali 
reikšti keletą dalykų. Vienas jų – krinta klientų perkamoji galia arba pirkėjai ar 
jų dalis  susiduria su finansiniais sunkumais. Šiuo atveju atsiranda rizika, kad 
dalies pinigų įmonė taip ir neatgaus, todėl tam tikrais atvejais gali prireikti pa-
tikslinti duomenis apie finansinių metų pardavimo pajamas. 

Kita vertus, padėtis, kai pirkėjų skolos pradeda smarkiai didėti, lygi-
nant su pardavimo mastais, gali  susiklostyti dėl neteisingai sukurtos parda-
vimo vadybininkų tikslų ir skatinimo sistemos. Tokiais atvejais pardavėjai, jei 
jiems mokamas papildomas atlygis už uždirbtas pajamas, neatsižvelgiant į pi-
nigų įplaukas, susijusias su šiomis pajamomis, bus suinteresuoti parduoti kuo 
daugiau, suteikdami klientams ypač palankias mokėjimo sąlygas. Tokia padėtis 
dažniausiai nėra naudinga pačiai įmonei, nes įmonės sąskaita netiesiogiai finan-
suojami pirkėjai. 

Tačiau mokių klientų skola yra tarytum garantuotai gauti pinigai atei-
nančiais metais, todėl matant dideles pirkėjų skolų sumas galima numatyti atei-
ties pinigų srautus ir užsitikrinti tam tikrą įmonės finansinį stabilumą. 
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Analogiškai turi būti perskaičiuotos ir pelno (nuostolių) ataskaitoje 
parodytos sąnaudos. Sąnaudos pagal kaupimo principą pripažįstamos, kai pa-
tiriamos nepriklausomai nuo to, kiek pinigų išleista. Pirmiausia pažymėtinos 
sąnaudos, kurios apskritai nėra susijusios su pinigų išleidimu. Tai amortizacijos 
ir nusidėvėjimo sąnaudos. Tai, kad tokios sąnaudos atsiranda modelyje, lemia 
anksčiau įvykusios operacijos. Tai pirmiausia ilgalaikis turtas, kuriam įsigyti iš-
leidžiami pinigai. Taip turtas pasirodo įmonės finansų sistemoje. Vos tik pradė-
tas naudoti, turtas savo vertę (išleistą pradinę pinigų sumą) po truputį perkelia 
į sąnaudas. Tokio pobūdžio sąnaudų pripažinimas nėra susijęs su pinigų išleidi-
mu vėlesniais laikotarpiais, todėl pinigų srautų požiūriu šitos sąnaudos laikomos 
nepiniginiais straipsniais. Tokio perskaičiavimo mechanizmas yra labai papras-
tas (žr. 30 pav.).

Kaupimo principas Perskaičiavimas Pinigų principas

Per finansinius metus

 patirtos sąnaudos, susijusios

 su nepiniginiais straipsniais 

– Patirta tokio pobūdžio sąnaudų per 
finansinius metus

    0

30 pav. Nepiniginių sąnaudų straipsnių perskaičiavimas (eliminavimas)

Beveik neegzistuoja įmonių, neturinčių ilgalaikio nudėvimo turto, dėl 
kurio atsiranda nusidėvėjimo sąnaudos. Jau vien dėl šių sąnaudų pinigų per lai-
kotarpį bus išleidžiama visada mažiau, negu per tą patį laikotarpį patiriama są-
naudų. Tokia sąnaudų ir išleistų pinigų sumų neatitiktis slepia tam tikrą riziką, 
susijusią su pinigų pertekliaus iliuzija. Savininkams gali pasirodyti, kad įmonė 
disponuoja pertekliniais pinigais, ir jie juos gali pasiimti iš įmonės skirstydami 
pelną. Tačiau prireikus atnaujinti ilgalaikį turtą įmonė gali būti nepajėgi to pa-
daryti, nes neturi pakankamai sukauptų pinigų, o jos veikla nėra tokia pelninga, 
kad gebėtų greitai sukaupti papildomą pinigų srautą, reikalingą turtui atnaujinti.  

Kitos, susijusios su pinigų išleidimu, sąnaudos perskaičiuojamos atsi-
žvelgiant į tai, kokio pobūdžio sąnaudos patiriamos. Su paslaugų pirkimu su-
sijusios sąnaudos perskaičiuojamos į išleistų pinigų sumą, atsižvelgiant į skolų 
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paslaugų teikėjams pokyčius per laikotarpį. Todėl, lyginant su pripažintomis to-
kio pobūdžio sąnaudomis, išleistų pinigų kiekis paslaugoms pirkti yra didesnis 
tuomet, kai papildomai reikia grąžinti ankstesnių metų skolas, ir atitinkamai 
mažesnis, jeigu skolos laikotarpio pabaigoje dar buvo negrąžintos. Su paslaugo-
mis susijusių sąnaudų perskaičiavimo logika pateikta 31 pav.

Kaupimo principas Perskaičiavimas Pinigų principas

Per finansinius metus

 patirtos sąnaudos, susijusios

 su paslaugomis 

+ Grąžintos paslaugų teikėjams 
praėjusių metų skolos

– Skolos paslaugų teikėjams finan-
sinių metų pabaigoje

Per finansinius metus 

išleista pinigų paslaugų pirki-
mui.

31 pav. Su paslaugomis susijusių sąnaudų perskaičiavimas į išleistus pinigus

Kiek kitaip perskaičiuojamos sąnaudos, susijusios su atsargomis, kurių 
likučiai gali būti saugomi sandėlyje. Tai aktualu prekybos ir gamybos įmonėms. 
Reikalas tas, kad lyginant su sąnaudomis pinigai, išleidžiami atsargoms pirk-
ti, perskaičiuojami atsižvelgiant ne tik į skolų tiekėjams likučių pokytį, bet ir 
atsargų likučių pokyčius. Tai paaiškinama paprastai. Jei atsargos nuperkamos, 
už jas sumokami pinigai, o jos patenka į sandėlį ir nėra panaudojamos, tai lai-
kotarpio pabaigoje jos bus parodomos trumpalaikio turto grupėje ir, supranta-
ma, nebus pripažintos sąnaudomis. Tačiau tokioms atsargoms pirkti pinigai bus 
išleisti. Savo ruožtu kitą laikotarpį parduotos ar kitaip panaudotos ekonominei 
naudai gauti atsargos bus pripažintos sąnaudomis. Tačiau pinigai joms pirkti 
buvo išleisti praeitą laikotarpį. Todėl dabar, perskaičiuojant finansų sistemoje 
pripažintas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytas sąnaudas, reikia koreguo-
ti sumažėjusio atsargų likučio sumą tam, kad būtų galima apskaičiuoti išleistų 
pinigų sumą. Su  atsargomis susijusių sąnaudų perskaičiavimo į pinigų srautus 
logika pateikta 32 pav. 
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Kaupimo principas Perskaičiavimas Pinigų principas

Per finansinius metus

 patirtos sąnaudos, 

susijusios su atsargomis 

+ Grąžintos atsargų tiekėjams 
praėjusių metų skolos

– Pirkta skolon atsargų per finan-
sinius metus

+ Atsargų sandėlyje likučio pa-
didėjimas;

– Atsargų sandėlyje likučio su-
mažėjimas

Per finansinius metus 

išleista pinigų 

atsargoms pirkti

32 pav. Su  atsargomis susijusių sąnaudų perskaičiavimas į išleistus pinigus

Tokia perskaičiavimo logika pateikia papildomos naudingos informa-
cijas, susijusios su pinigų srautų valdymu. Jei įmonė turi pakankamai atsargų 
likučių, akivaizdu, kad kitą laikotarpį reikės išleisti atitinkamai mažiau pinigų 
atsargoms pirkti. Atitinkamai, tikslinant atsiskaitymo su tiekėjais terminus, gali-
ma optimizuoti įmonės pinigų srautus. Tai gana gerai matyti iš anksčiau pateiktų 
lentelių.  

Duomenys apie įmonės finansinių metų pinigų srautus apibendrintai 
pateikiami pinigų srautų ataskaitoje. Kaip jau minėjome, įmonės finansų mode-
lyje nėra apibendrintai kaupiama informacija apie pinigų srautus, todėl siekiant 
gauti informaciją, iš kur buvo gauti ir kur išleisti pinigai, tikslinga tam tikslui 
rengti specialią ataskaitą net ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus 
tokios ataskaitos rengti neprivaloma. 

Pinigų srautų ataskaitoje, kaip ir kitose iki šiol nagrinėtose, duome-
nys yra grupuojami laikantis tam tikros logikos. Prisiminkime, kaip sugrupuoti 
duomenys pelno (nuostolių) ataskaitoje. Čia duomenys apie uždirbtas pajams 
ir patirtas sąnaudas sugrupuoti išskiriant tipinę ir netipinę veiklas. Savo ruožtu 
netipinė papildomai gali būti skiriama į dvi grupes –  kitą ir finansinę bei inves-
ticinę veiklą.

Pinigų srautų ataskaitoje išskiriamos trys pinigų srautų grupės.  Pir-
miausia tai pagrindinė veikla. Šiai veiklai priskiriamos pinigų įplaukos, gautos 
parduodant tipinės veiklos prekes ir paslaugas, taip pat pinigų išlaidos, susijusios 
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su tipine įmonės veikla. Prie pagrindinės veiklos pinigų srautų taip pat priskiria-
mos ir pinigų įplaukos bei išlaidos, susijusios su kita įmonės veikla. Taigi šioje 
pinigų srautų ataskaitos dalyje yra parodoma, kokį pinigų srautą per laikotarpį 
sukūrė įmonės prekybinė, gamybinė ar paslaugų teikimo veikla. 

Šie pinigų srautai yra pagrindinis šaltinis, iš kurio įmonė gali finansuoti 
tolesnę savo veiklą, prireikus ją plėtoti, grąžinti skolas ir teikti įmonės savinin-
kams naudą išmokant dividendus ar kita forma, nelygu kokios rūšies įmonė.

Kita svarbi įmonės pinigų srautų grupė – investicinės veiklos pinigų 
srautai. Tai įmonės atliekami pinigai, kuriuos ji panaudoja ne savo veiklai pa-
laikyti, o investuoja, siekdama gauti papildomos naudos. Šiai pinigų srautų gru-
pei taip pat priskirtini ir srautai, susiję su įmonės ilgalaikio turto įsigijimu ir jo 
perleidimu. 

 Trečioji pinigų srautų grupė, išskiriama pinigų srautų ataskaitoje, – fi-
nansinės veiklos pinigų srautai. Tai visos pinigų įplaukos, skirtos įmonės veiklos 
pradžiai arba plėtrai, taip pat finansiniams sunkumams įveikti. Šios veiklos pini-
gų srautai gaunami iš savininkų ar kreditorių. Taip pat šioje dalyje nurodomos 
pinigų išlaidos, susijusios su paskolų grąžinimu bei išmokomis savininkams. At-
sižvelgiant į tai, kas pasakyta, pinigų srautų ataskaitos struktūra, lyginant ją su 
pelno (nuostolių) ataskaita, yra tokia: 

32 lentelė. Pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitų struktūra
Pelno (nuostolių) ataskaita Pinigų srautų ataskaita

Tipinė veikla Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Netipinė veikla Kita veikla

Finansinė ir investicinė veikla Investicinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai

Savo ruožtu kiekviena iš trijų pinigų srautų grupė yra detalizuojama 
atsižvelgiant į tai, kokias konkrečiai pinigų įplaukas įmonė gauna ir kokias iš-
laidas patiria. Kiekvienos įmonės pagrindinės veiklos įplaukų dalyje pirmiausia 
tai pinigai, gauti iš įmonės klientų už parduotas prekes ir  suteiktas paslaugas. 
Čia taip pat gali būti parodytos pinigų įplaukos, susijusios su kita įmonės veikla, 
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kuri nėra priskiriama investicinei arba finansinei veiklai. Prie pinigų išmokų, su-
sijusių su pagrindine įmonės veikla, priskirtinos pinigų išlaidos, susijusios su 
tipine ir kita veikla. Tai išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti, darbuotojų darbo 
užmokesčio išlaidos, sumokėti į biudžetą mokesčiai, įvairios kitos išlaidos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pinigų srautų priskyrimas vienai ar kitai 
grupei tam tikrais atvejais yra  susitarimo reikalas, todėl rengiant arba naudo-
jantis jau parengtomis pinigų srautų ataskaitomis reikia žinoti, kas konkrečioje 
įmonėje priskiriama pagrindinės veiklos pinigų srautams. Pavyzdžiui, sumokėti 
dividendai arba kitos išmokos savininkams gali būti įtraukti ir į pagrindinės, ir į 
finansinės veiklos pinigų srautus.  Detalizavus pagrindinės veiklos pinigų srau-
tus, ataskaita atrodo taip:

33 lentelė. Pinigų srautų ataskaitos pagrindinės veiklos pinigų srautai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pinigų įplaukos:

Pinigų įplaukos iš klientų

Kitos pinigų įplaukos

Pinigų išmokos:

Prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams

Darbo užmokesčio išlaidos

Sumokėti mokesčiai

Kitos išmokos

Investicinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai

Investicinės veiklos grupės pinigų srautai prasideda nuo to, kad įmo-
nė pirmiausia investuoja į konkretų turtą, iš kurio ateityje tikisi gauti ekonomi-
nės naudos. Todėl „savo naudojimo“ pinigų srautų ataskaitoje investicinę veiklą 
prasmingiau padėti nuo pinigų išmokų, o ne pinigų įplaukų, nes pagal logiką 
pirmiausia pinigai yra išleidžiami investicijoms ir tik paskui šie pinigai sugrįž-
ta. Prie investicinių pinigų išmokų pirmiausia priskirtinas įmonės investavimas 
į save, t. y. ilgalaikio turto, kuris bus naudojamas įmonės veikloje ilgalaikiam 
turtui įsigyti. Prie šių išmokų taip pat priskirtinos ir išmokos perkant įvairius 
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vertybinius popierius, tokius kaip kitų įmonių akcijos ir obligacijos, vyriausybės 
vertybiniai popieriai bei kitos panašaus pobūdžio investicijos. Šioje išmokų gru-
pėje parodomos ir suteiktos paskolos tretiesiems asmenims.

Vėliau investicinės veiklos grupėje prasminga pateikti sugrįžtančius 
pinigų srautus. Tai būtų pinigai, gauti už perleistą ilgalaikį turtą, pardavus ver-
tybinius popierius ir kitas investicijas, taip pat skolininkams sugrąžinus skolas 
įmonei. Investicinės veiklos pinigų srautuose paprastai pateikiamas ir investa-
vimo rezultatas. Tai gauti už kitų įmonių turimas akcijas dividendai, palūkanos 
už suteiktas paskolas, pelnas arba nuostolis, patirtas pardavus anksčiau įsigytus 
vertybinius popierius ir kitas investicijas. Atkreiptinas dėmesys, kad investavi-
mo rezultatai, atsižvelgiant į apskaitos politiką, kurią pasirenka įmonės vadovy-
bė arba patys savininkai, gali būti parodomi investicinės veiklos pinigų srautuo-
se arba pagrindinės veiklos pinigų srautuose. Pinigų srautų ataskaita, papildžius 
ją aptartais  investicinės veiklos pinigų srautais, yra tokia:
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34 lentelė. Pinigų srautų ataskaitos investicinės veiklos pinigų srautai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pinigų įplaukos:

Pinigų įplaukos iš klientų

Kitos pinigų įplaukos

Pinigų išmokos:

Prekių ir paslaugų tiekėjams

Darbo užmokesčio išlaidos

Sumokėti mokesčiai

Kitos išmokos

Investicinės veiklos pinigų srautai

Pinigų išmokos: 

Ilgalaikio turto įsigijimas

Vertybinių popierių ir kitų investicijų pirkimas

Pinigų skolinimas tretiesiems asmenims

Pinigų įplaukos: 

Ilgalaikio turto perleidimas

Vertybinių popierių ir kitų investicijų pardavimas

Paskolų iš trečiųjų asmenų susigrąžinimas

Iš kitų įmonių gauti dividendai

Gautos palūkanos už suteiktas paslaugas ir investicijas

Finansinės veiklos pinigų srautai

 
Finansinės veiklos pinigų srautai, kitaip negu investicinės veiklos, pra-

sideda nuo pinigų gavimo iš trečiųjų asmenų (išskyrus pirkėjus, iš kurių gauti 
pinigai nurodomi pagrindinėje dalyje). Šie pinigai pirmiausia gaunami iš savi-
ninkų kaip pradiniai, taip pat vėlesni įnašai. Tokie įnašai, nelygu kokios rūšies 
įmonė, gali būti laikomi akciniu kapitalu (akcinėse bendrovėse) arba tiesiog sa-
vininkų įnašais (individualiosiose įmonėse). Susiklosčius nepalankiai situacijai, 
kai įmonė ilgą laiką dirba nuostolingai ir jos finansinė padėtis tampa nestabili, 
savininkai savo įnašais dengia įmonės nuostolius. Šios pinigų įplaukos taip pat 
nurodomos finansinėje dalyje. Čia pateikiamos ir visos kitos pinigų įplaukos, 
susijusios su skolinimusi įvairiomis formomis iš kitų asmenų. Tai gali būti iš-
leistos obligacijos, gautos paskolos, ilgalaikis turtas, įsigytas lizingo (finansinės 
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nuomos) būdu. Finansinės veiklos pinigų įplaukų atsiradimas paprastai liudija, 
kad įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautai nepajėgia patenkinti visų įmonės 
poreikių, todėl yra skolinamasi „iš šalies“. 

Finansinės veiklos pinigų išmokos yra dviejų rūšių. Tai pirmiausia pi-
nigų išmokos, susijusios su išmokomis savininkams. Priklausomai nuo įmonės 
rūšies, savininkai gali tiesiog pasiimti iš įmonės pinigus arba jiems reikia paskir-
ti dividendus, kaip tai numato įstatymai. Akcinės bendrovės taip pat turi teisę 
supirkti savo akcijas. Tokios pinigų išmokos taip pat nurodomos šioje dalyje. 
Antroji finansinės veiklos pinigų išmokų rūšis yra susijusi su anksčiau gautų 
pinigų grąžinimu. Tai obligacijų išpirkimas ir paskolų grąžinimas. Šioje pinigų 
srautų dalyje paprastai nurodomos ir sumokėtos už pasiskolintus pinigus palū-
kanos, nes jos laikytinos „užmokesčiu“ už pasiskolintus pinigus. Pinigų srautų 
ataskaita, papildyta aptartais finansinės veiklos pinigų srautais, dabar yra tokia:
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35 lentelė. Pinigų srautų ataskaitos finansinės veiklos pinigų srautai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pinigų įplaukos:

Pinigų įplaukos iš klientų

Kitos pinigų įplaukos

Pinigų išmokos:

Prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams

Darbo užmokesčio išlaidos

Sumokėti mokesčiai

Kitos išmokos

Investicinės veiklos pinigų srautai

Pinigų išmokos:

Pirkti vertybiniai popieriai ir kitos investicijos 

Įsigytas ilgalaikis turtas 

Pinigai, paskolinti tretiesiems asmenims

Pinigų įplaukos:

Vertybinių popierių ir kitų investicijų pardavimas

Ilgalaikio turto perleidimas

Paskolų iš trečiųjų asmenų susigrąžinimas

Iš kitų įmonių gauti dividendai

Gautos palūkanos už suteiktas paslaugas ir investicijas

Finansinės veiklos pinigų srautai

Pinigų įplaukos:

Pradiniai ir vėlesni savininkų įnašai

Savininkų įnašai nuostoliams padengti

Išleistos obligacijos 

Gautos paskolos

Pinigų išmokos:

Išmokos savininkams 

Išmokėti dividendai 

Supirktos savo akcijos 

Išpirktos obligacijos 

Grąžintos paskolos 

Sumokėtos palūkanos
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Pinigų srautų ataskaita nuo kitų ataskaitų skiriasi tuo, kad, kaip jau 
minėta, rengiama pasitelkiant kitų ataskaitų duomenis arba papildomai gru-
puojant sukauptus modelio lygybės duomenis. Todėl pinigų srautų ataskaitoje 
informacija gali būti pateikta dvejopai – tai priklauso nuo to, kokiu būdu ji ren-
giama. Vienas pagrindinės veiklos pinigų srautų ataskaitos pateikimo variantas 
buvo aptartas šio klausimo pradžioje ir pavaizduotas 28–32 pav. Jo esmė – per-
skaičiuoti pajamas ir sąnaudas į pinigų įplaukas ir pinigų išmokas ir ataskaitoje 
pateikti informaciją apie gautus ir išleistus pinigus. Tai vadinamasis tiesioginis 
pinigų srautų pateikimo būdas. Tokiu būdu parengtoje ataskaitoje išskiriamos 
ir atskirai parodomos pinigų įplaukos ir pinigų išmokos, kurios savo ruožtu 
detalizuojamos pagal įmonės finansų valdymo poreikius. Taip pinigų įplaukos 
gali būti papildomai detalizuotos nurodant pinigų įplaukas, gautas iš skirtingų 
klienų, skirtingų regionų arba už skirtingus produktus ar paslaugas. Savo ruožtu 
pinigų išmokos gali būti sugrupuotos pagal ekonominius elementus, subjektus, 
regionus arba kitais reikalingais pjūviais. Tokia pinigų srautų ataskaita jos varto-
tojams yra gana lengvai suprantama ir informatyvi. 

Tačiau praktikoje dažnai pasitaiko šiek tiek kitaip parengta pinigų srau-
tų ataskaita. Tai vadinamasis netiesioginis pinigų srautų būdas. Šiuo būdu pareng-
toje pinigų srautų ataskaitoje pirmiausia pateikiamas grynojo pelno (nuostolių) 
rodiklis iš pelno nuostolių ataskaitos ir jis yra perskaičiuojamas į padidėjusį ar 
sumažėjusį pinigų kiekį. Šio perskaičiavimo logika labai panaši į 28–32 pav. pa-
rodytus perskaičiavimus. Ji skiriasi tik tuo, kad ataskaitoje, naudojant balanso 
duomenis, veiklos rezultatas pagal kaupimo principą perskaičiuojamas į rezulta-
tą pagal pinigų principą. Tokio perskaičiavimo duomenys ir pateikiami ataskai-
toje. Taip parengtoje ataskaitoje matyti, kurie balanso straipsnių pokyčiai ir kaip 
paveikė pinigų srautus, juos perskaičiuojant iš pelno arba nuostolio rodiklių. Tai 
gerai matyti iš to, ar balanse pateikto modelio elemento pokytis laikotarpio pa-
baigoje, lyginant su laikotarpio pradžia, ataskaitoje parašytas su skliaustais ar be 
jų. Jei rodiklio pokytis parašytas be skliaustų – pokytis pridedamas prie grynojo 
pelno (nuostolio) taip parodant, kad dėl šio pokyčio pinigų, lyginant su pelnu, 
yra daugiau. Rodiklio pokytis, jei jis įrašytas skliaustuose, atimamas, taip paro-
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dant, kad pinigų dėl šio pokyčio, lyginant su pelnu, yra mažiau. Tai labai gerai 
matyti iš nepiniginių straipsnių įtakos, nes pagal kaupimo principą tokio pobū-
džio sąnaudos (amortizacija ir nusidėvėjimas) yra pripažįstamos, nors su pinigų 
išleidimu jos nesusijusios. Todėl pinigų kiekis, lyginant su pelnu, visuomet bus 
didesnis tiek, kiek buvo pripažinta tokių sąnaudų. Visų kitų balanso straipsnių 
įtaka gali būti ir didinanti, ir mažinanti pinigų kiekį, lyginant su pelnu ar nuos-
toliu. Pavyzdžiui, padidėjusios pirkėjų skolos mažins pinigų kiekį, lyginant su 
pelnu, nes ne visos pajamos, kurios buvo pripažintos per laikotarpį ir padidino 
pelno rodiklį, pavirs pinigais per tą patį laikotarpį. Atitinkamai jei pirkėjų sko-
los sumažėja, vadinasi, per laikotarpį buvo gauta daugiau pinigų, negu uždirbta 
pajamų todėl, kad pirkėjai grąžino ankstesnių laikotarpių skolas. Analogiškai 
parodoma ir kitų balanso straipsnių pokyčių įtaka pinigų srautų pokyčiui. Šis 
pinigų srautų ataskaitos duomenų pateikimo būdas yra sudėtingesnis ir tokio 
pobūdžio ataskaitos vartotojai turi būti labiau įgudę, kad suvoktų taip pateiktus 
duomenis. Atsižvelgdami į tai, kas pasakyta, matome, kad pinigų srautų ataskai-
tos pagrindinės veiklos pinigų srautai gali būti pateikti dviem būdais: 

36 lentelė. Pinigų srautų ataskaitos parengimo būdai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Tiesioginis būdas Netiesioginis būdas

Pinigų įplaukos: Grynasis pelnas (nuostoliai)

Pinigų įplaukos iš 
klientų

 Padidėjusios (sumažėjusios) pirkėjų skolos

Kitos pinigų įplau-
kos

Nepiniginiai straipsniai

Pinigų išmokos: (Padidėjęs) sumažėjęs atsargų likutis

Prekių ir paslaugų 
tiekėjams

Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) 

Darbo užmokesčio 
išlaidos

Padidėjusios (sumažėjusios) skolos darbuotojams 

Sumokėti mokesčiai Padidėjusios (sumažėjusios) skolos biudžetui 

Kitos išmokos Finansinės ir investicinės veiklos 

pinigų srautų eliminavimas

Pagrindinės veiklos pinigų srautai iš viso
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Investicinės veiklos pinigų srautai

Pinigų išmokos:

Vertybinių popierių ir kitų investicijų pirkimas

Ilgalaikio turto įsigijimas

Pinigų skolinimas tretiesiems asmenims

Pinigų įplaukos:

Vertybinių popierių ir kitų investicijų pardavimas

Ilgalaikio turto perleidimas

Paskolų iš trečiųjų asmenų susigrąžinimas

Iš kitų įmonių gauti dividendai

Gautos palūkanos už suteiktas paslaugas ir investicijas

Investicinės veiklos pinigų srautai iš viso

Finansinės veiklos pinigų srautai

Pinigų įplaukos:

Pradiniai ir vėlesni savininkų įnašai

Savininkų įnašai nuostoliams padengti

Išleistos obligacijos 

Gautos paskolos

Pinigų išmokos:

Išmokos savininkams 

Supirktos savo akcijos

Išmokėti dividendai 

Išpirktos obligacijos 

Grąžintos paskolos 

Sumokėtos palūkanos

Finansinės veiklos pinigų srautai iš viso

Valiutinių straipsnių įtaka srautams

Grynasis pokytis (pagrindinės + investicinės + finansinės veiklos srautai)

Pinigai laikotarpio pradžioje

Pinigai laikotarpio pabaigoje

Suprantama, kad ir vienu, ir kitu būdu pateikti pagrindinės veiklos pi-
nigų srautai (pinigų padidėjimas ar sumažėjimas) visada sutampa. Atkreiptinas 
dėmesys, kad ataskaitą rengiant netiesioginiu būdu pelno rodiklyje yra ir finan-
sinės bei investicinės veiklos rezultatas. Todėl jei pagal įmonės nuostatas šie pi-
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nigų srautai yra rodomi atitinkamai investicinės ir finansinės veiklos dalyje, tie 
rezultatai turi būti eliminuoti iš pagrindinės veiklos pinigų srautų. 

Pinigų srautų ataskaitoje taip pat nurodoma ir valiutų kursų pokyčio 
įtaka pinigų srautams. To reikia todėl, kad modelyje visi įvykiai registruojami 
vertine išraiška, kuriai naudojama viena kuri nors valiuta. Paprastai tai būna na-
cionalinė valiuta. Todėl tas pats valiutos kiekis, kintant tos valiutos santykiui su 
nacionaline valiuta, nacionalinės valiutos išraiška taip pat kinta, nors pinigų dėl 
to nei padaugėja, nei sumažėja. Todėl valiutų santykių svyravimo įtaka pinigų 
srautų ataskaitoje pateikiama atskirai. 

Kadangi pinigų srautų ataskaita detalizuoja balanso pinigų straipsnį, 
joje taip pat pateikiami ir duomenys iš balanso apie pinigų likutį laikotarpio pra-
džioje ir pabaigoje, o rengiant netiesioginiu būdu pateikiami ir duomenys apie 
grynąjį laikotarpio pelną (nuostolius), nurodyti pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
Taigi pinigų srautų ataskaita susieja visas ataskaitas į vieną visumą ir papildo 
įmonės finansų modelį naudinga sprendimams priimti informacija. 

Verta prisiminti

 » Verslo įmonės finansų modelis apibendrina duomenis apie daugelį 
aspektų vienu metu. Todėl, siekiant išskirti reikšmingiausias įmonės 
finansų sritis, duomenis apie jas reikia pateikti atskirai.

 » Apie verslo įmonės finansus išoriniam vartotojui duomenys pateikiami 
finansinių ataskaitų rinkinio forma. Kiekviena ataskaita parodo tam 
tikrą įmonės finansų aspektą tuo pat metu likdama sudedamąja 
įmonės finansų modelio dalimi.

 » Verslo įmonės veiklos rezultatai pateikiami pelno (nuostolių) ataskai-
tos forma. Joje duomenys apie įmonės uždirbtas pajamas ir patirtas 
sąnaudas grupuojami į tipinę ir netipinę veiklas. Tipinė – tokia veikla, 
kurią pati įmonė laiko pagrindine. Šios abi veiklos savo ruožtu yra lai-
komos įprastine įmonės veikla. 

 » Kiekvienoje veiklos grupėje, laikantis palyginimo principo, yra patei-
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kiamos tai veiklai priskiriamos pajamos ir sąnaudos. Taip pat papil-
domai apskaičiuojami kiekvienos veiklos pelno rodikliai. Šių rodiklių 
įmonės finansų modelyje nėra, jie apskaičiuojami tik pelno (nuosto-
lių) ataskaitoje. 

 » Tipinės veiklos dalyje duomenys papildomai grupuojami išskiriant 
veiklos sąnaudų grupę. Tai sąnaudos, kurios parodo, kiek „kainuoja“ 
įmonės funkcionavimas ir jos veiklos užtikrinimas. Toks veiksmas lei-
džia apskaičiuoti papildomus pelno rodiklius, tokius kaip bendrasis  ir 
tipinės veiklos pelnas.

 » Netipinės veiklos dalyje yra išskiriama kita ir finansinė bei investicinė 
įmonės veikla. Šioje dalyje pateikiamos pajamos ir sąnaudos, kurias 
įmonė uždirba ir patiria vykdydama finansinę ir investicinę veiklą.

 » Verslo įmonės finansinių metų veiklos rezultatų apskaičiavimo ciklas 
baigiamas grynojo pelno rodiklio apskaičiavimu pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. Tai grynosios ekonominės naudos suma, kuri pasibaigus 
finansiniams metams, atliekant specialias procedūras, bus tiesiogiai 
perkeliama ir užregistruojama nuosavo įmonės kapitalo grupėje. 
Taigi įmonės finansinių metų veiklos rezultatų apskaičiavimo ciklas 
baigiamas ir pradedamas kitų metų rezultatų registravimu ir kaupimu. 

 » Įmonės finansų modelio elementai, apibūdinantys įmonės finansinę 
būklę, yra turtas ir trečiųjų asmenų pretenzijų į tą turtą vertė (nuosa-
vybė). Kadangi pretenzijų visuma yra lygi turto vertei, ataskaita, ku-
rioje pateikiami duomenys apie įmonės būklę, yra vadinama balansu 
ir atitinka fundamentinę modelio lygybę Turtas = Nuosavybė. Nuo-
savybė savo ruožtu yra skaidoma į nuosavą įmonės kapitalą ir įmonės 
įsipareigojimus.

 » Turtas balanse skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį pagal periodišku-
mo principą. Ilgalaikis turtas grupuojamas į nematerialųjį, materialų-
jį ir finansinį. Trumpalaikis turtas skirstomas į atsargas, išankstinius 
apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis; per vienerius metus gauti-
nas sumas; kitą trumpalaikį turtą; pinigus ir pinigų ekvivalentus. Toks 
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turto grupavimas yra privalomas tuo atveju, kai ataskaitos rengiamos 
pateikti išoriniams vartotojams. Net jeigu konkrečios turto rūšies įmo-
nėje nėra, ataskaitoje rašomas nulis. Išsamesnis turto grupavimas nu-
rodytose grupėse priklauso jau nuo pačių įmonių turimo turto ir jų 
poreikių valdant turtą.

 » Nuosavo įmonės kapitalo detalizavimas balanse priklauso nuo įmonės 
rūšies. Tai gali būti „įstatinis kapitalas“ akcinių bendrovių atveju, savi-
ninkų įnašai individualiųjų įmonių atveju. Nuosavo kapitalo dalyje yra 
pateikiamas įmonės veiklos sukauptas rezultatas. Tai nepaskirstytojo 
pelno rodiklis. Šis rodiklis verslo įmonės finansų modelyje yra 
užregistruojamas tik pasibaigus finansiniams metams. Prie nuosavo 
įmonės kapitalo priskiriami ir rezervai. Jie reikalingi tam, kad  savinin-
kai nepasiimtų visų uždirbtų pinigų.

 » Kita svarbi modelio lygybės sudedamoji dalis – trečiųjų asmenų (išsky-
rus savininkus)  pretenzijų (interesų) į turtą, kuriuo disponuoja įmonė, 
verčių suma – įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Mokėtinos 
sumos, parodytos įmonės įsipareigojimų dalyje, – tai tokie įmonės 
įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti sumokant pinigus tretiesiems 
asmenims. Įsipareigojimai pirmiausia skirstomi atsižvelgiant į perio-
diškumo principą, t. y. į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

 » Įmonės finansų modelyje labai svarbi jos savininkų interesų dalis, 
kurią išreiškia įmonės nuosavas kapitalas. Įmonės nuosavo kapitalo 
pokytį lemia dvi veiksnių grupės. Tai savininkų sprendimai ir veiks-
mai bei įmonės veiklos rezultatai. Duomenys apie šių veiksnių įtaką 
įmonės nuosavo kapitalo dydžiui yra pateikiami nuosavo kapitalo po-
kyčių ataskaitoje.

 » Skirtingų rūšių įmonių veiklos veiksniai, turintys įtakos nuosavo kapi-
talo dydžiui ir pokyčiams, nesiskiria. Tai reiškia, kad pajamos ir sąnau-
dos pripažįstamos, vertinamos ir parodomos visose įmonėse laikantis 
tų pačių kriterijų. Tačiau savininkų veiksmai, susiję su nuosavu kapi-
talu, šiek tiek skiriasi – tai priklauso nuo  įmonės rūšies, todėl nuosavo 
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kapitalo ataskaitų forma ir esmė šiek tiek skiriasi.
 » Duomenims apie įmonės finansinių metų pinigų srautus pateikti yra 

naudojama pinigų srautų ataskaita. Šios ataskaitos duomenys apskai-
čiuojami iš kitų ataskaitų arba specialiai išrenkamai iš užregistruotų 
įmonės finansų modelyje duomenų. Taip yra todėl, kad modelio veiki-
mas yra pagrįstas kaupimo, o ne pinigų principu.

 » Pinigų srautų ataskaitoje išskiriamos trys pinigų srautų grupės. Tai 
pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai. Pagrin-
dinei veiklai priskiriamos pinigų įplaukos, gautos parduodant tipinės 
veiklos prekes ir paslaugas, taip pat pinigų išlaidos, susijusios su tipine 
įmonės veikla. Investicinėje veikloje įmonė atliekamus pinigus panau-
doja ne savo veiklai palaikyti, o juos investuoja kitur, siekdama gauti 
papildomos naudos. Šiai pinigų srautų grupei taip pat priskirtini su 
įmonės ilgalaikio turto įsigijimu ir jo perleidimu susiję srautai. Finan-
sinėje veikloje nurodomos visos pinigų įplaukos, kai jų reikia įmonei 
veiklos pradžiai arba plėtrai, taip pat pinigų išlaidos, susijusios su pa-
skolų grąžinimu bei išmokomis  savininkams.
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SAVITIKROS KLAUSIMAI:

1. Nurodykite pagrindines verslo įmonės finansinių ataskaitų rinkinio 
ataskaitų formas.

2. Kokie duomenys pateikiami pelno (nuostolių) ataskaitoje? Kokia duo-
menų grupavimo ir skirtingų pelno rodiklių skaičiavimo ekonominė 
prasmė?

3. Kokie duomenys pateikiami balanse? Kaip balanse pateikti duomenys 
parodo finansinę įmonės būklę?

4. Kokie balanso rodikliai yra privalomi duomenis pateikiant išoriniams 
vartotojams?

5. Kokios veiksnių grupės turi įtakos įmonės nuosavo kapitalo dydžiui?
6. Nurodykite, kokie savininkų veiksmai didina, o kokie mažina įmonės 

nuosavą kapitalą.
7. Kaip įmonės nuosavo kapitalo struktūra ir esmė priklauso nuo įmonės 

formos? Kodėl veiksmai su akcinių bendrovių kapitalu yra griežčiau-
siai reglamentuoti?

8. Nurodykite, kaip įmonės nuosavo kapitalo dydis priklauso nuo įmo-
nės veiklos rezultatų. Kaip ir kada grynojo pelno rodiklis yra užregis-
truojamas įmonės finansų modelyje?

9. Nurodykite, kaip grupuojami  įmonės pinigų srautai. Apibūdinkite 
kiekvienos pinigų srautų grupės ekonominę prasmę ir naudą pinigams 
valdyti.

10. Pakomentuokite esminius tiesiogiai ir netiesiogiai parengtos pinigų 
srautų ataskaitos bruožus.
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IV. ANALITINIAI RODIKLIAI – VERSLO MATAVIMO 
PRIEMONĖ

Ketvirtojo skyriaus tikslas – atskleisti, kaip naudojant skirtingus ana-
litinius rodiklius galima išmatuoti verslo procesus ir šių procesų rezultatus. Pa-
grindinis dėmesys skiriamas plačiai paplitusių praktikoje tradicinių analitinių 
rodiklių nagrinėjimui. Nagrinėjant kiekvieną rodiklį aptariama jo ekonominė 
esmė, parodoma apskaičiavimo formulė, nurodomos to rodiklio skaitinės reikš-
mės kitimo ribos ir jo dydį veikiantys veiksniai. Pirmajame poskyryje atkreipia-
mas dėmesys į matavimo parametrų esmę, jų pritaikymo skirtingose gyvenimo 
srityse reikšmingumą ir tų rodiklių esmės supratimo reikšmę. Tik tinkamai su-
prantant ir derinant analitinius rodiklius galima kiekybiškai išmatuoti reikiamus 
verslo parametrus, o tai savo ruožtu suteikia pakankamai informacijos pagrįs-
tiems valdymo sprendimams priimti. Išskiriamos keturios sritys, kurioms ver-
tinti naudojami tradiciniai praktikoje prigiję rodikliai.

Antrajame poskyryje detaliai aptariamas verslo veiklos rezultatų ma-
tavimas pasitelkiant papildomus rodiklius Pelno (nuostolių) ataskaitoje bei šių 
rodiklių pagrindu skaičiuojant santykinius analitinius rodiklius. Nagrinėjama 
pelningumo sąvoka, kuri analizuojama taikant skirtingus pelningumo rodiklius 
tuo būdu išryškinant esminius verslo efektyvumą sąlygojančius veiksnius. At-
skleidžiamas pelningumo ir antkainio sąvokų sąryšis bei parodomos šių rodi-
klių taikymo sritys praktikoje.

Trečiasis poskyris skirtas verslo įmonės finansinės būklės klausimų na-
grinėjimui. Atskirai nagrinėjamos trys, tarpusavyje susijusios, tačiau skirtingus 
finansinės būklės aspektus atspindinčios sritys. Tai mokumas, finansavimo poli-
tika ir apyvartinis kapitalas. Kad galėtų pasiekti savo finansinius tikslus, verslas 
turi būti finansiškai stabilus. Stabilumo sąvoka apima įmonės gebėjimą tinkamai 
atsiskaityti su visais, kam yra skolinga. Kitaip sakant, susiduriama su pakanka-
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mo pinigų kiekio turėjimu konkrečiais laiko momentais. Kitas svarbus aspektas, 
susijęs su finansine verslo įmonės būkle, klausimas, iš kur gauti pinigai, kuriais 
disponuodama įmonė tęsia savo veiklą. Ne mažiau svarbus momentas yra tai, 
kad verslo įmonė turi disponuoti pakankamais visų rūšių ištekliais, kad galėtų 
palaikyti ir tęsti savo veiklą.

Ketvirtasis poskyris skirtas verslo įmonės išteklių naudojimo efekty-
vumo rodiklių tyrimui. Net ir finansiškai stabili verslo įmonė, disponuojanti 
pakankamu išteklių kiekiu, turi nuolat stebėti ne tik ir ne tiek jų buvimą, bet 
labiau rūpintis tuo, kad jie būtų  panaudojami efektyviai. Todėl šiame poskyryje 
aptariami ilgalaikio, trumpalaikio turto ir darbo jėgos naudojimo efektyvumo 
rodikliai, nuo kurių nemažai priklauso įmonės veiklos rezultatai. Atskleidžiama 
vieno iš svarbesnių rodiklių – nuosavo kapitalo grąžos rodiklio reikšmė, kaip 
įmonės pagrindinio tikslo matavimo rodiklio reikšmė ir parodomi šio rodiklio 
dydį sąlygojantys veiksniai. Papildomai atskleidžiama, kaip galima įvertinti vers-
lą taikant išorinio vertinimo rodiklius. Nurodomi šių rodiklių taikymo ribotu-
mai. Poskyris baigiamas rodiklių sistemų, kuriose visi aptarti analitiniai rodi-
kliai sujungti į vieną darnią visumą, tuo gerokai palengvinant jų supratimą ir 
praktinį taikymą, aptarimu.

Išnagrinėjęs šį skyrių studijuojantysis gebės: 

 » Apibūdinti verslo matavimo būtinybę ir esmę, išskirti pagrindines 
verslo sritis, kurias būtina matuoti, kad būtų sukurta reikiama verslo 
valdymo sprendimams informacija;

 » Suprasti ir apskaičiuoti verslo įmonės veiklos rezultatų matavimo ab-
soliučius ir santykinius rodiklius;

 » Nurodyti ir išskirti pagrindinius veiksnius, darančius įtaką verslo įmo-
nės rezultatams;  

 » Paaiškinti įmonės finansinės būklės matavimo rodiklių ekonominę 
prasmę bei interpretuoti jų skaitines reikšmes;

 » Suvokti skirtingų apyvartinio kapitalo rodiklių apskaičiavimo prasmę 
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ir pritaikyti šiuos rodiklius praktikoje valdant įmonės finansus;  
 » Nustatyti įmonės disponuojamų išteklių panaudojimo efektyvumo 

lygį skirtingiems ištekliams, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką;
 » Nurodyti, kaip nustatoma įmonės vertė naudojant išorinio vertinimo 

rodiklius. Atskleisti jų panaudojimo galimybes ir ribotumus;
 » Sugrupuoti atskirus finansinius rodiklius į vientisą rodiklių sistemą ir 

jos pagrindu suvokti verslą kaip nedalomą visumą;
 » Suprasti, kokiu būdu finansinių verslo matavimo rodiklių sistema gali 

būti išplėsta papildomomis sritimis, į kurias tikslinga atsižvelgti sie-
kiant darnaus verslo vystymosi.

IV.1. Verslo matavimas

Pirmiausia prieš nagrinėjant verslo matavimo problematiką pasminga 
užduoti sau klausimą, kam ir ar apskritai reikalingas toks matavimas. Galbūt 
galima būtų apsieiti papildomai nekomplikuojant gyvenimo?

Prisiminkime 7 pav. pavaizduotą valdymo kaip proceso nuoseklumą. 
Kvalifikuotai valdant verslą matavimai reikalingi trijuose taškuose. Pirmiausia, 
kaip jau buvo ne kartą pabrėžta, verslo valdymo tikslas, kurio siekiama, turi būti 
aiškiai suformuluotas ir, kas labai svarbu, apibūdintas išmatuojamais rodikliais. 
Kitas matavimo taškas – nustatyti esamą padėtį. Šio matavimo reikia tam, kad 
būtų galima įvertinti kur, lyginant su užsibrėžtu tikslu, esame ir kokiu būdu ga-
lime pasiekti numatytąjį tikslą. Toks esamos padėties nustatymas vėlesniais lai-
kotarpiais būtų kartu ir trečiasis matavimo taškas, t. y.  kontroliniai matavimai, 
kurie vykdomi nustatytu periodiškumu, kad būtų galima pamatyti, kur verslas 
yra konkrečiu momentu ir ar jis vystosi reikiama linkme. 

Turint šiuos duomenis būtų galima priimti reikalingus valdymo spren-
dimus, koreguojančius procesą taip, kad verslas galiausiai pasiektų numatytą 
tikslą. Natūralu, kad tiek tikslas, tiek ir esama padėtis turėtų būti apibūdinama 
matuojant tuos pačius rodiklius, apskaičiuotus pagal tas pačias taisykles. Tik to-
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kiu būdu rodikliai tampa palyginami ir suteikia naudingos valdymui informaci-
jos. Sutikite, kad tuo atveju, jei tikslas bus išreikštas, tarkime, metrais, o esamą 
padėtį matuosime kilogramais, palyginti tokių rodiklių negalėsime, ką jau kal-
bėti apie sėkmingą verslo valdymą.

Detaliai išnagrinėjus finansinį verslo modelį kyla klausimas, ar vien šio 
modelio duomenų pakanka norint suprasti ir nustatyti, kaip efektyviai verslas 
įgyvendina savo globalųjį tikslą. Taip pat dažnai būna prasminga tarpusavyje 
palyginti skirtingus verslus, kad būtų nustatyta, kuris jų efektyvesnis. Kitaip ta-
riant, susiduriame su verslo, kaip visumos, vertinimo problema.

Galima drąsiai teigti, kad tik labai kvalifikuoti finansų analitikai gali 
„matyti“ verslo situaciją vien tik iš skaičių, pateiktų finansinėse ataskaitose. 

Tam gali pasitarnauti papildomi rodikliai, kurie apskaičiuojami ir 
pateikiami pačiose finansinėse ataskaitose. Taip, pavyzdžiui, Pelno (nuosto-
lių) ataskaitoje apskaičiuojami papildomi rodikliai, kurių mūsų išnagrinėtame 
modelyje nėra. Modelyje sukaupiami duomenys tik apie finansinio laikotarpio 
pajamas ir sąnaudas. Kiti reikalingi rodikliai apskaičiuojami jau pačioje ataskai-
toje. Tai įvairūs pelno rodikliai ir jo modifikacijos. Jie detaliai buvo aptarti III.1 
skyriuje, todėl čia jų nekartosime, tik atkreipsime dėmesį, kad prie aptariamos 
ataskaitos (rečiau joje pačioje) gali būti apskaičiuojami ir papildomi, nepaminėti 
pelno rodikliai. Tai gali būti pelnas prieš palūkanas, nusidėvėjimą, amortizaciją 
ir mokesčius (EBITDA) bei pelnas prieš mokesčius (EBT). Šie rodikliai, kaip ir 
iki šiol aptarti pelno rodikliai, parodo tam tikrus verslo veiklos rezultatus ir gali 
būti naudingi suprantant ir valdant vykstančius įmonėje procesus. Prie jų dar 
grįšime kiek vėliau.

Tačiau nors pagalbinių papildomų rodiklių gausu, dažniausiai net ir fi-

Pasvarstykime

Kaip galima išmatuoti verslą?

Tai vienas sudėtingesnių klausimų.
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nansų analitikai dėl objektyvių priežasčių „pamatyti“ visų verslo niuansų naudo-
damiesi vien finansinių ataskaitų duomenimis negali. Paprastai papildomai prie 
verslo finansinio modelio naudojami papildomai „sukonstruoti“ sudėtingesni 
rodikliai (analitiniai rodikliai), kurie leidžia apibūdinti tam tikrą mus dominan-
čią sritį. Šie rodikliai skaičiuojami naudojantis verslo modelio skaičiais, pateik-
tais įmonių finansinėse ataskaitose. Taigi, kalbant apie efektyvų verslo finansų 
valdymą, reikia gebėti pirmiausia suprasti, ką reiškia vieni arba kiti analitiniai 
rodikliai.  Aukštesnis supratimo lygmuo – gebėti sukurti unikalių analitinių ro-
diklių sistemą, pritaikytą konkrečiam verslui ir palengvinančią jo valdymą.

Pasinaudokime analogija. Gydytojas, jei jis kvalifikuotas ir turi deramą 
patirtį, gali vien iš paciento išvaizdos numanyti apie jo sveikatos būklę. Tačiau 
netgi labiausiai patyręs gydytojas nesiims diagnozuoti neištyręs tam tikrų mūsų 
sveikatos parametrų. Paprasčiausi jų – kūno temperatūra, svoris, arterinis krau-
jo spaudimas (AKS). Kad suprastume bendrą mintį apie rodiklių naudojimą, 
mums pakaks šių. 

Nors mes kasdieniame gyvenime ir nesusimąstome, bet pirmiausia rei-
kia pasirinkti temperatūros matavimo vienetą. Bazinis temperatūros matavimo 
vienetas SI sistemoje yra kelvinas (K). Vienas kelvinas formaliai aprašomas kaip 
1/273,16 temperatūros, kurioje vanduo, ledas ir vandens garai egzistuoja kaip 
lygiavertės būsenos. 0 K temperatūra vadinama absoliučiu nuliu ir atitinka bū-
seną, kurioje molekulės ir atomai turi mažiausią įmanomą šiluminę energiją. 

Tačiau praktikoje naudojama Celsijaus skalė, kurioje 0 °C atitinka van-
dens užšalimo temperatūrą, o 100 °C – vandens virimo temperatūrą jūros lygyje. 
Celsijaus skalėje 1 laipsnis atitinka vieną kelviną. 

Kai kuriose šalyse (pvz., JAV), naudojama Farenheito skalė. Šioje skalė-
je vandens užšalimo temperatūra atitinka 32 °F, o virimo temperatūra – 212 °F. 
Farenheito skalė parinkta remiantis dviem atskaitos taškais (0 °F atitinka van-
dens ir druskos mišinio užšalimo temperatūrą, o 98 °F – vidutinę žmogaus kūno 
temperatūrą). Egzistuoja taip pat ir Reomiūro skalė, kurioje vienas reomiūras 
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yra 0,8 C, bei kitos matavimo skalės. 
Kaip matyti, jau vien pasirenkant bet kurio reiškinio matavimo rodi-

klius, susiduriama su skirtingais matavimo vienetais, kurie nors ir matuoja tą 
patį reiškinį, bet išreiškiami ir suprantami skirtingai. Tikėtina, kad ne vienam 
europiečiui bendraujant su JAV gyventojais teko susidurti su šiokia tokia pro-
blema, kaip įvardyti oro temperatūrą, kad pašnekovas teisingai jį suprastų. Euro-
piečiui 40  – jau karšta (nes jis matuoja temperatūrą C), o amerikiečiui 40 – šalta 
(tai 4,4 C). 

Arterinio kraujo spaudimo atveju mes nesusimąstę žinome, kad ide-
alus kraujospūdis yra 120/80. Ir nesukame galvos, kad yra dar ir veninis krau-
jospūdis arba kokiais matavimo vienetais matuojamas kraujospūdis ir kodėl šie 
matavimo vienetai naudojami. Kalbant apie reiškinio suvokimą (ypač tai pa-
sakytina apie verslo suvokimą) būtina suprasti, ką reiškia mūsų naudojamas 
rodiklis. Grįžtant prie kraujospūdžio – tai kraujo slėgis į kraujagyslių sieneles. 
Toks apibūdinimas leidžia suprasti matuojamo reiškinio esmę. Slėgis šiuo atveju 
išreiškiamas gyvsidabrio stulpelio milimetrais (mm Hg). Šio rodiklio kilmė – 
anksčiau kraujo spaudimo aparatuose buvo naudojamas gyvsidabris, todėl slė-
gio skalė buvo pritaikyta būtent gyvsidabriui. Dabar, nors gyvsidabrio nebeliko, 
šie matavimo vienetai yra naudojami todėl, kad taip įprasta ir juos pakeisti būtų 
labai sudėtinga ir, tikėtina, gana brangu. 

Svoris. Mechanikoje svoris apibūdina objektą veikiančios gravitacinės 
jėgos dydį.  Svorio kaip jėgos matavimo vienetas yra niutonas (N). Mums įpras-
tais kilogramais matuojamas ne svoris, o masė, t. y. medžiagos kiekis. Prakti-
niams skaičiavimams tai neturi reikšmės, nes Žemės paviršiuje gravitacijos jėga 
yra pastovusis dydis, tačiau, kaip matome buityje, suprantame svorio esmę kiek 
kitaip nei fizikai. Pernelyg nesigilinant  į paminėtus niuansus, atkreiptinas dė-
mesys, kad svorio matavimo vien kilogramais neužtenka norint nustatyti, ar 
žmogus turi antsvorio, ar jo svoris nepakankamas. Tam naudojamas sukurtas 
rodiklis – kūno masės indeksas (KMI). Tai gana plačiai naudojamas rodiklis, ap-
skaičiuojamas kaip masės, išreikštos kilogramais, ir ūgio kvadrato santykis. Tai 
yra analitinis rodiklis, kuris leidžia nustatyti mus dominantį žmogaus sveikatos 
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aspektą. Jei KMI yra tarp 18,5 ir 25, laikoma, kad žmogaus svoris optimalus. 
Iš pateiktų gyvenimiškų pavyzdžių matyti, kad net ir  buityje plačiai 

naudojami įprasti matavimai bei jų išvestiniai rodikliai yra šiek tiek sudėtinges-
ni, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Suprantama, kad verslo vertinimo rodikliai 
(kai kuriuos minėjome nagrinėdami verslo modelį) yra sudėtingesni negu nau-
dojami buityje. Todėl aptariant verslo matavimo problemą ir rodiklius, prasmin-
ga aptarti, kurias verslo sritis pirmiausia prasminga išskirti kaip reikšmingas, o 
galbūt ir kritines. Tik žinodami, kas verslo finansiniame modelyje yra svarbu, 
mes, naudodami verslo finansinio modelio duomenis, galėsime sukurti tokius 
rodiklius (indikatorius) kurie leis kiekybiškai išmatuoti reikiamus parametrus 
ir suteiks pakankamai informacijos pagrįstiems valdymo sprendimams priimti. 

Prisimenant verslo  įmonės tikslą – tvarios ekonominės naudos kūrimą 
savininkams, matyt, pirmiausia prasminga analizuoti, kiek verslo įmonė įgyven-
dina šį tikslą. Jau aptarėme, kad ekonominė nauda pasireiškia nuolatiniu pinigų 
srautu savininkui (dividendų, savininko išsiimamų ar gaunamų kitu pavidalu) 
arba pinigų suma, gauta pardavus įmonę. Pagrindinė prielaida tokiems pinigų 
srautams atsirasti yra pelninga įmonės veikla. Prisimenant, kad verslo finansi-
niame modelyje taikomas kaupimo principas, verslo valdymo tikslas, išreiškiant 
vidinėmis įmonės kategorijomis, yra pelno (kaip galimybės sukurti pinigų srau-
tą) maksimizavimas. Taigi viena, labai svarbi verslo sritis, kuri domina bet kurį 
verslo valdytoją, yra valdyti veiklos rezultatus.

Kita labai svarbi sritis, dominanti verslo valdytojus, susijusi su vers-
lo tvarumu. Savo ruožtu verslo tvarumas tiesiogiai susijęs su verslo įmonės fi-
nansinė būkle, nuo kurios tiesiogiai  priklauso, kiek ilgai verslas galės egzistuoti 
kintančiomis aplinkos sąlygomis. Tik esant stabiliai finansinei būklei, kai įmonė 
yra atspari išoriniam neigiamam poveikiui ir geba nuolat kurti teigiamą veiklos 
rezultatą, galima kalbėti apie tokios verslo įmonės tvarumą.

Teigiamiems veikos rezultatams ir stabiliai finansinei būklei prielai-
das sudaro verslo įmonės išteklių naudojimo efektyvumas. Tai ta sritis, kurioje 
nustatoma, kiek efektyviai verslas naudoja turimus išteklius (darbą, įrengimus, 
žaliavas). Tik efektyviai naudojantis savo išteklius verslas gali pasiekti teigiamų 
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rezultatų su santykinai nedidelėmis kapitalo ar kitomis investicijomis. 
Be paminėtų trijų sričių, dar vienas svarbus aspektas – išorinis verslo 

vertinimas. Ankstesnės sritys buvo susijusios su vidiniu verslo įmonės vertini-
mu, o išorinio vertinimo rodikliai (papildomai prie viešai teikiamų finansinių 
ataskaitų) leidžia objektyviau įvertinti įmonę ir ją palyginti su kitomis.

Kiekvienoje iš paminėtų sričių yra naudojami specialiai tam „sukons-
truoti“, tik šiai sričiai tinkami analitiniai rodikliai. Anglų kalba jie vadinami key 
performance indicators (KPI) – išvertus tai skambėtų kaip esminiai veiklos rodi-
kliai, tuo parodant, kad jie reprezentuoja reikšmingus kiekvienos srities aspek-
tus. Nagrinėjant kiekvieną šių rodiklių, mūsų nuomone, kritiškai svarbu labai 
gerai įsisąmoninti tris ypač svarbius momentus. Pirmiausia – reikia labai aiškiai 
suvokti, kokia yra kiekvieno aptariamojo rodiklio ekonominė prasmė. Nesuvo-
kiant, ką reiškia kiekvienas analizuojamas analitinis rodiklis (pasikartosiu – jų 
gali būti labai daug ir labai įvairių), praktiškai neįmanoma kalbėti apie bent kiek 
sėkmingą verslo įmonės valdymą, taikant šiuos rodiklius. Antrasis dalykas, kuris 
būtinas deramam analitinių rodiklių supratimui ir jų naudojimui valdant verslo 
įmonę, – rodiklio matavimo vienetų ir jų kitimo ribų suvokimas. Tik supran-
tant, kokia ekonominė rodiklio esmė ir kaip jis matuojamas, galima suvokti, ką 
reiškia konkreti skaitinė kiekvieno rodiklio reikšmė, kokia reikšmė laikytina 
„gera“ ir siektina. Iš to, kas pasakyta, ryškėja, kad valdant verslo finansus naudo-
jami tik kiekybiniai rodikliai, nes tik juos galima objektyviai išmatuoti arba įver-
tinti bei palyginti tarpusavyje. Ir galiausiai – reikia suvokti, kokie veiksniai daro 
įtaką procesams, matuojamiems konkrečiu analitiniu rodikliu ir nulemiantiems, 
kad skaitinė rodiklio reikšmė tapo kaip tik tokia, kokia yra. Tik žinant veiksnius, 
gebant apskaičiuoti jų įtaką mus dominantiems procesams, suprantant, kaip šis 
poveikis lemia skaitinę konkretaus rodiklio reikšmę (didina ar mažina ją), gali-
ma kalbėti apie pakankamas sėkmingo verslo valdymo prielaidas.

Kadangi mūsų aptartos vidinės verslo įmonių finansų sritys (veiklos 
rezultatai, finansinė būklė ir išteklių naudojimo efektyvumas) bei išorinis įmo-
nės vertinimas yra specifinės ir gana plačios, kiekvieną jų tikslinga išnagrinėti 
detaliai.
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IV.2. Verslo įmonės veiklos rezultatai 

Viena svarbiausių sričių, kurios mus domina matuojant verslą, yra tai, 
kokių rezultatų pasiekiama įgyvendinant visus su verslu susijusius procesus. 

Pirmiausia ateina į galvą mintis, kad pagrindinis verslo įmonės veiklos 
rezultatas yra ta produkcija ir / ar paslaugos, kurias teikia įmonė savo klientams. 
Šį parametrą galime išmatuoti tiek natūriniais vienetais, tiek ir pinigais. Tai sa-
vaime suprantamas dalykas. Prie verslo rezultatų galėtų būti priskirtas ir darbo 
vietų sukūrimas regione, kuriame veikia įmonės, taip pat ir prisidėjimas prie 
regiono infrastruktūros kūrimo ar gerinimo. 

Kartais verslas turi ir nepageidautinus veiklos rezultatus, susijusius su 
pagrindine veikla. Tai gali būti triukšmas, aplinkos užterštumo padidėjimas, ne-
malonūs kvapai ir kiti nepageidaujami aplinkiniams gyventojams dalykai. 

Kadangi mus domina ne bet koks verslo veiklos rezultatas, o „ekono-
minė nauda“, suprantama, kad čia daugiausia telksimės į finansinius rezultatus 
ir jiems įtaką darančius veiksnius. Tačiau suprantama, kad ekonominės naudos 
siekis neturėtų būti beatodairiškas, ignoruojant aplinkosauginius ir ekologinius 
veiksnius, kurie galiausiai vienu ar kitu būdu mažina gaunamą naudą, kai sie-
kiama sumažinti ar likviduoti nepageidaujamas verslo veiklos pasekmes. Kitas 
klausimas, kas sumoka už tokių pasekmių likvidavimą – pati įmonė, valstybė ar 
visuomenė. 

Analizuodami verslo modelio esmę ir jo veikimo principus, aptarėme, 
kokiu būdu verslo įmonės „ekonominė nauda“ susijusi su verslo savininko „eko-

Pasvarstykime

Kokie verslo veiklos rezultatai egzistuoja praktikoje. Kaip juos 
matuojame?

Ar visi verslo veiklos rezultatai pageidautini ir sveikintini?  
Kodėl?
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nomine nauda“ (žr. 16 pav.). Taip pat deramą dėmesį skyrėme verslo modelio 
duomenų apie veiklos rezultatus pateikimui finansinėse ataskaitose. Todėl dabar 
žinome, kad ne visi mus dominantys rodikliai yra nustatomi finansinio verslo 
modelio priemonėmis,ir kad kai kuriuos jų reikia papildomai apskaičiuoti nau-
dojant modelio duomenis. Pirmiausia tai pasakytina apie veiklos rezultatą išreiš-
kiančius pelno arba nuostolio rodiklius. Tai reiškia, kad jau modelio duomenų 
surašymo į finansines ataskaitas etape pradedame kurti papildomus rodiklius, 
kurie padeda lengviau suvokti mus dominančius veikslo aspektus. Primename, 
kad išskyrėme keletą galimų veiklos rezultatą įgalinančių matuoti rodiklių. Su-
prantama, kad rezultatas matuojamas pelnu arba nuostoliu, priklausomai nuo to, 
ar laikotarpio pajamos ar sąnaudos buvo didesnės. Ir matėme, kad atitinkamai 
modifikuojant šiuos rodiklius gaunama gana naudinga papildoma informacija.

Todėl atsiranda nauji, modelyje nerandami rodikliai, kaip antai, ben-
drasis pelnas (nuostoliai), veiklos pelnas (nuostoliai), pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą ir galiausiai grynasis pelnas (nuostoliai). Kiekvienas šių rodi-
klių turi savo ekonominę prasmę ir logiką. Bendrojo pelno (nuostolių) rodiklis 
parodo, kiek pelninga ar nuostolinga buvo pagrindinė (tipinė)  verslo įmonės 
veikla neatsižvelgiant į visas su įmonės funkcionavimu susijusias sąnaudas. Jis 
apskaičiuojamas iš laikotarpio tipinės veiklos pajamų atėmus to paties laikotar-
pio parduotų prekių ir suteiktų darbų įsigijimo (pasigaminimo) savikainą. Tuo 
būdu gaunamas pelno dydis parodo, kokį pelną uždirba pagrindinė įmonės vei-
kla. Šis pelnas, pavertus jį pinigais, naudojamas įmonės veiklai palaikyti, sko-
loms grąžinti ir kitiems tikslams, susijusiems su įmonės nenutrūkstama veikla. 
Jei bendrasis rezultatas nuostolis, o ne pelnas, labai rimtas signalas, kad įmonės 
pagrindinė veikla kuria ne „ekonominę naudą“, bet papildomas finansines pro-
blemas. Tokioje situacijoje reikia ieškoti pinigų iš išorinių finansavimo šaltinių. 
Jei verslo įmonė susiduria su šiomis problemomis savo veiklos pradžioje arba 
pradinio augimo laikotarpiu, tai normalu. Tačiau jei įmonė, pasiekusi brandos 
etapą, nekuria stabilaus ir pakankamo bendrojo pelno ir todėl pinigų srauto, kal-
bėti apie tokios įmonės tolimesnes perspektyvas ir galimybę sukurti savininkui 
gerovę yra beprasmiška. Visi pelno arba nuostolio rodikliai matuojami vertine 
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išraiška. Šių rodiklių skaitinio įvertinimo ribos gali būti ir teigiamos (pelnas), ir 
neigiamos (nuostolis), o dydžiai nėra kaip nors  apriboti, t. y. verslo įmonės tiek 
pelnas, tiek nuostoliai vertine reikšme gali būti maži ir labai dideli. 

Norėdami tirti veiksnius, nulemiančius bendrojo pelno (nuostolių) 
dydį, pasinaudokime 4.1 formule:

BP = PP – PS = (PK  x q) – (IS  x q)    (4.1)

čia:  BP – bendrasis pelnas (nuostoliai);
 PP – pardavimo pajamos;
 PS – pardavimo savikaina;
 PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS  – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.
 
Kaip matyti iš formulės (taip pat tai aiškiai matyti ir pelno (nuostolių) 

ataskaitos), šio rodiklio dydį realiai veikia tik trys veiksniai – kaina, savikaina ir 
kiekis. Todėl analizės tikslais formulę (4.1) galima užrašyti tokiu būdu:

BP = ((PK – IS) x q)     (4.2)

Šitaip išskyrus veiksnius, jau tampa sąlygiškai paprasta nustatyti kie-
kvieno iš jų įtaką ir gautos informacijos pagrindu priimti pagrįstus valdymo 
sprendimus.  

Iš bendrojo pelno rodiklio atėmus laikotarpio veiklos sąnaudas gauna-
mas veiklos pelno (nuostolių) rodiklis, kuris parodo, kiek pelno lieka po to, kai 
patiriamos bendrosios, administracinės ir visos su pardavimu susijusios sąnau-
dos. Šis rodiklis parodo, kiek lieka įmonei, kad ji galėtų vykdyti finansinę ir in-
vesticinę veiklą, sumokėti priklausančius mokesčius, taip pat vėliau įgyvendinti 
savininkų lūkesčius. Veiksniai, kurie nulemia veiklos pelno rodiklio dydį, gali 
būti užrašyti formule:
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VP = BP – VS = ((PK – IS) x q) – VS     (4.3)

čia:  VP – veiklos  pelnas (nuostoliai);
 VS – veiklos sąnaudos (pardavimo, bendrosios ir 

administracinės);
 PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS  – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.

Kaip aiškiai matyti iš 4.3 formulės, be veiksnių, darančių įtaką bendro-
jo pelno (nuostolių) rodikliui, dar papildomai atsiranda vadinamosios veiklos 
sąnaudos. Tai sąnaudos, kurios būtinos verslo funkcionavimui užtikrinti, tačiau 
tiesiogiai parduotos produkcijos savikainai verslo modelyje nėra priskiriamos 
dėl savo ekonominės prasmės. Toks šių sąnaudų išskyrimas į atskirą grupę logiš-
kas dar ir todėl, kad valdymo sprendimai, susiję su šia sąnaudų grupe, iš esmės 
skiriasi nuo sprendimų ir veiksmų, darančių įtaką bendrajam pelnui (nuosto-
liui). Tarkime, siekiant sumažinti pardavimo savikainą gamyboje priimami dau-
giausia technologiniai sprendimai, prekyboje siekiama įsigyti kuo pigiau per-
parduodamas prekes, o siekiant sumažinti veiklos sąnaudas tiesiogiai ieškoma 
būtų, kaip sumažinti konkrečius veiklos sąnaudų straipsnius.

Iš veiklos rezultato atėmus kitos, finansinės ir investicinės veiklos re-
zultatus gaunamas pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą rodiklis, kurio pa-
grindu, pritaikius galiojančias pelno mokesčio apskaičiavimo taisykles, apskai-
čiuojamas pelno mokestis:

PPA = BP – VS – KV – FIV = ((PK – IS) x q) – VS – KV – FIV    (4.4)

čia:  
 PPA – pelnas prieš apmokestinimą;
 BP – bendrasis pelnas (nuostoliai);
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 VS – veiklos sąnaudos (pardavimo, bendrosios ir 
administracinės);

 KV– kita veikla;
 FIV – finansinė ir investicinė veikla;
 PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS  – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.

Tarptautinėje praktikoje dažnai aptinkamas šio rodiklio žymėjimas – 
EBIT (angl. earnings before income taxes). Kaip matyti iš 4.4 formulės, kartu ir iš 
pelno (nuostolių) ataskaitos pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą dydžio, be 
anksčiau aptartų veiksnių, nulemia kitos, finansinės ir investicinės veiklos re-
zultatai. Atkreiptinas dėmesys, kad čia jau atsiranda ir išlaidų straipsniai, kurių 
įmonės sprendimai negali tiesiogiai veikti. Pavyzdžiui, valiutų kursų pasikeiti-
mai, kurie parodomi finansinės ir investicinės veiklos rezultatų dalyje.

Ir galiausiai apskaičiuojamas galutinis ir vienas svarbiausių rodiklių 
– grynasis pelnas (nuostoliai). Tai rodiklis, parodantis, kiek sėkmingai veikė 
verslas per konkretų laikotarpį. Kuo daugiau uždirbama grynojo pelno, tuo ge-
riau. Šio pelno pagrindu priimami sprendimai, ar mokėti dividendus ir kiek jų 
mokėti, t. y. numatoma galimybė įgyvendinti savininkų lūkesčius. Grynasis pel-
nas, kad būtų galima aiškiai matyti, kokie veiksniai turi įtakos jo dydžiui, gali 
būti išreikštas formule:

GP = PPA – PM = ((PK – IS)x q) – VS – KV – FIV – PM   (4.5)

čia:  
 GP – grynasis pelnas (nuostoliai);
 PPA – pelnas prieš apmokestinimą;
 PM – pelno mokestis;
 VS – veiklos sąnaudos (pardavimo, bendrosios ir 

administracinės);
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 KV– kita veikla;
 FIV – finansinė ir investicinė veikla;
 PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS  – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.

Grynojo pelno (nuostolių) dydžiui, be anksčiau aptartų veiksnių, įtakos 
turi pelno mokestis, kuris apskaičiuojamas naudojant pelno (nuostolio) prieš 
apmokestinimą rodiklį pagal pelno mokesčio apskaičiavimo taisykles. Iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti keista, kad kalbėdami apie pelno mokestį minime ir 
nuostolį. Tai nėra klaida. Reikalas tas, kad pagal pelno mokesčio apskaičiavimo 
taisykles gali atsitikti taip, kad patyrusi per kažkurį laikotarpį nuostolį įmonė 
vis tiek turės sumokėti pelno mokestį į biudžetą, nes tokio nuostolio mokesčiai 
pagal galiojančias taisykles gali nepripažinti. Savo ruožtu gali būti ir taip, kad 
uždirbusi pelną įmonę nemoka pelno mokesčio, nes perskaičiavus pelno prieš 
apmokestinimą rodiklį pagal mokesčių taisykles gaunamas mokestinis nuosto-
lis. Čia nesigilinsime į pelno mokesčio apskaičiavimo niuansus, tiesiog atkrei-
piame dėmesį, kad finansinių metų pabaigoje, naudojant pelno (nuostolių) prieš 
apmokestinimą rodiklį, pagal mokesčio apskaičiavimo taisykles apskaičiuojama, 
kiek turi būti sumokėta į biudžetą, ir ši suma užregistruojam sistemoje kaip ir 
bet kuri kita operacija. 

Kaip jau sakyta, beveik visi minėti rodikliai apskaičiuojami rengiant 
pelno (nuostolių) ataskaitą ir yra pateikiami pačioje atskaitoje, tuo palengvinant 
veiklos rezultatų suvokimą. Atkreiptinas dėmesys, kad oficialiai patvirtintos pel-
no (nuostolių) ataskaitos formos, kurios skiriamos išorinių vartotojų informa-
vimui, įvairiose šalyse šalyje gali skirtis. Lietuvoje nuo 2016 m. galiojanti forma 
pateikta 33 pav. 
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       __________________________ ______________________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. Pardavimo pajamos 
2. Pardavimo savikaina
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -                      -                        
5. Pardavimo sąnaudos
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
7. Kitos veiklos rezultatai
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -                      -                        
14. Pelno mokestis
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -                      -                        

__________________________ _______________ _______________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

________________________________ _______________ _______________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos sudarymo data)

20___ M . ______________  ___ D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

_____________________________________ Nr. _____

33 pav. Pelno (nuostolių) ataskaita

Kaip matyti, oficialiai pateikiamoje ataskaitoje nurodomi du vienas po 
kito einantys laikotarpiai, kad būtų galima aiškiai matyti verslo veiklos rezultatų 
kitimo tendencijas. Taip pat nėra išskirtas veiklos pelno (nuostolių) rodiklis, ku-
ris gali būti apskaičiuotas vidiniam vartojimui skirtose ataskaitose. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitose, skirtose vidiniam naudojimui, 
gali būti pateikiami ir kiti reikalingi bei naudingi pelno rodikliai. Vienas jų – 
pelno prieš nusidėvėjimą, palūkanas ir mokesčius rodiklis. Anglakalbėse ša-
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lyse tai gana dažnai aptinkamas rodiklis EBIDA (angl. Earnings Before Interest, 
Depreciation and Amortization). Jo dydis apskaičiuojamas pagal 4.6 formulę.

EBIDA = BP – VS – KV – FIV + NS + PS = ((PK – IS) x q) – VS – KV 
– FIV+ NS + PS    (4.6)

čia:  
 EBIDA – pelnas prieš nusidėvėjimą, palūkanas ir mokesčius;
 BP – bendrasis pelnas (nuostoliai);
 VS – veiklos sąnaudos (pardavimo, bendrosios ir 

administracinės);
 KV– kita veikla;
 FIV – finansinė ir investicinė veikla;
 NS – nusidėvėjimo sąnaudos;
 PS – palūkanų sąnaudos;
 PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS  – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.

Šio rodiklio ekonominė prasmė – kiek pelno uždirbama atmetus pa-
grindinius nepiniginius sąnaudų straipsnius ir palūkanų sąnaudas. Kadangi 
verslo modelyje taikomas mums jau žinomas kaupimo principas, kai pinigų ga-
vimas ir išleidimas nėra siejamas su pajamų uždirbimu ir sąnaudų pripažinimu, 
tokio rodiklio skaičiavimas tam tikra prasme pelno rodiklį priartina prie pinigų 
kiekio padidėjimo. Todėl papildomai naudojant šį rodiklį galima orientuotis, 
kiek kinta pinigų srautas per laikotarpį netgi neužpildžius pinigų srautų atas-
kaitos. Lietuvoje oficialioje pelno (nuostolių) ataskaitos formoje tokio rodiklio 
nėra, tačiau nemažai įmonių, be jau minėtų, skaičiuoja ir šį pelno rodiklį, kad 
gautų papildomos naudingos informacijos. 

Tačiau matuojant verslo veiklos rezultatą naudojant vien tik pelno rodi-
klius, išreikštus vertine išraiška (eurais), susiduriama su tam tikromis problemo-
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mis. Pirmiausia – tai palyginimo problema. Reikia tarpusavyje palyginti skirtin-
gų laikotarpių rezultatus ir, kas dar svarbiau, skirtingų verslo įmonių rezultatus. 
Lygindami tą pačią įmonę per skirtingus laikotarpius dar galime naudoti pelno 
rodiklius, išreikštus absoliučia vertine išraiška, o lygindami skirtingas įmones 
mes to padaryti nebegalime. Tarkime, jei viena įmonė per laikotarpį uždirbo 
1 mln. Eur, o kita 2 mln. Eur pelno, dar nereiškia, kad antroji dirba dvigubai 
geriau nei pirmoji. Taip, jos galutinis rezultatas yra dvigubai didesnis. Tačiau jei 
žinome, kad antroji įmonė yra penkis kartus didesnė už pirmąją, atsakymas nėra 
toks labai akivaizdus.

Todėl yra sukurta veiklos rezultatą vertinančių analitinių rodiklių, ku-
rie ne tik įgalina lyginti skirtingus laikotarpius ir skirtingas įmones, bet kartu 
suteikia ir labai daug papildomos naudingos informacijos, kuri vėliau gali būti 
panaudota tobulinant verslo procesus.

Kad skirtingos pardavimo apimtys nedarytų įtakos palyginimo re-
zultatui, prasminga skaičiuoti verslo įmonės laikotarpio rezultatus, eliminavus 
parduotų prekių ar suteiktų paslaugų kiekio veiksnį. Tai atliekama skaičiuojant 
santykinius pelningumo rodiklius. Visi šie rodikliai apskaičiuojami pagal vieno-
dą logiką ir jų ekonominė prasmė panaši. Pelningumo rodiklių apskaičiavimo 
logika pateikta 4.7 formulėje:

P=         Pelnas
     Pardavimo pajamos      (4.7)

čia:  
 P – pelningumas.

 Pelningumo rodiklių ekonominė prasmė gana nesunkiai suvo-
kiama iš formulės. Įmonės pelningumo rodiklis parodo, kiek pelno tenka vie-
nam pardavimo eurui. Šis rodiklis gali būti matuojamas kaip koeficientas, kaip 
procentai arba kaip centai, tenkantys vienam pardavimo eurui. Paprasčiausias ir 
geriausiai suprantamas matavimas – pelno centai, tenkantys vienam pardavimo 
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eurui. Šis dydis gaunamas 4.7 formulės rezultatą padauginus iš 100. Turint tokį 
rodiklį, aiškiai matyti, kad laikotarpis arba įmonė, turinti didesnį pelningumo 
rodiklį, pelno požiūriu yra efektyvesnė negu ta, kurios pelningumas mažesnis. 
Taigi jei vienos įmonės pelningumas yra 10, o kitos – 20 proc.  antroji yra dvigu-
bai efektyvesnė (pelno uždirbimo prasme) negu pirmoji.

Kartu atkreiptinas dėmesys, kad pelningumo rodiklis nors ir parodo, 
kiek verslo įmonė uždirba pelno gaudama vieną eurą iš kliento, tačiau iš jo ne-
matyti, kokia pelno masė buvo uždirbta per tiriamą laikotarpį. Todėl analizuo-
jant verslo įmonių veiklos rezultatų sritį tikslinga kartu naudoti tiek pelno, tiek 
ir pelningumo rodiklius kartu.

Čia svarbu ir pelningumo rodiklio skaitinės reikšmės kitimo ribos 
bei suvokimas, ką reiškia konkretus skaičius.

 

 

Pradėkime nuo klausimo, ar teiginys, kurį dažniausiai matome spau-
doje apie šimtaprocentinį pelną, yra teisingas. Pirkome už 1, pardavėme už 301. 
Teoriškai tai įmanoma. Šiuo atveju pelnas bus 300 Eur. Tada galima teigti, kad 
pardavėme 300 kartų brangiau, negu pirkome.  Iš čia atsiranda teiginys, kad pel-
nas yra 300 proc. Tačiau ar galima teigti, kad pelningumas taip pat yra 300 proc.? 
Geriausia skaičiuoti, kad galėtume pamatyti atsakymą.

P=           Pelnas             =   300  = 0,9966  
     Pardavimo pajamos       301

Pasvarstykime

Ne vienam ir ne kartą teko girdėti, kad verslo įmonės uždirba ke-
lių šimtų procentų pelną. Ką tai reiškia? Ar tokiu atveju pelning-
umo rodiklis bus, pvz., 300 proc.?

Pradedantieji čia gana dažnai suklysta.
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Iš skaičiavimo matyti, kad, nepriklausomai nuo to, kiek daug uždir-
bama pelno, pelningumo rodiklis niekuomet nebus didesnis (nuostolio atveju 
mažesnis) už vienetą. Prisimenant pelningumo rodiklio ekonominę prasmę 
sunku su tuo nesutikti. Maksimali pelno dalis, kurią gali „atnešti“ vienas iš kli-
ento gautas euras, niekaip negali būti didesnė už tą patį eurą. Tai reiškia, kad pel-
ningumo rodiklio skaitinė reikšmė kinta nuo  – 1 iki + 1. Nulinė reikšmė mums 
pasako, kad nebuvo uždirbta pelno ir patirta nuostolio.  Maksimali pageidautina 
šio rodiklio reikšmė būtų kuo artimesnė vienetui. Tokiu atveju, jei verslo įmonės 
pelningumo rodiklis nuosekliai iš metų į metus didėja, galima teigti, kad verslas 
auga gana sėkmingai ir egzistuoja prielaidos pasiekti globalųjį įmonės tikslą – 
kurti ekonominę gerovę verslo įmonės savininkams. Kai pelningumo rodiklis 
mažesnis už nulį, vadinasi, kiekvienas pardavimo euras atneša nuostolį ir reikia 
iš kažkur prasimanyti pinigų, kad tas nuostolis būtų padengtas.

Pelningumo rodikliai skaičiuojami kiekvienai anksčiau aptartai pelno 
rūšiai atskirai, taip gaunant labai daug papildomos ir naudingos informacijos. 
Taip pat pelningumo rodiklis labai patogus tais atvejais, kai reikia palyginti tar-
pusavyje skirtingas įmones, nes jame eliminuotas produkcijos apimties veiksnys. 

Pirmiausia praktikoje skaičiuojamas bendrasis pelningumas. Pa-
nagrinėkime šio rodiklio esmę detaliau. Pasinaudodami 4.2 ir 4.7 formulėmis 
gauname:

čia:  Pb – bendrasis pelningumas;
 PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS  – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.

Iš pirmo žvilgsnio gauname paradoksalią formulę, kurioje pradingsta 
apimties veiksnys.  Iš formulės matyti, kad bendrojo pelningumo dydį nulemia 
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tik du veiksniai. Tai prekės pardavimo kaina ir tos prekės įsigijimo (pasigamini-
mo) savikaina. Kuo didesnė pardavimo kaina ir mažesnė savikaina, tuo didesnis 
bendrasis pelningumas, kitaip sakant, kiekvienas pardavimo euras atneša dau-
giau bendrojo pelno. Taigi kai skaičiuojant pelningumo rodiklius nėra pardavi-
mo apimties veiksnio, normalu, nes kaip tik ir to ir siekėme. Tačiau šiuo atveju 
reikia turėti galvoje pelningumo ir pelno sąsajas. Kalbant paprastai, kuo didesnis 
bendrasis pelningumas, tuo mažiau reikia parduoti norint pasiekti tokį pat ben-
drojo pelno dydį, išreikštą vertine išraiška (eurais). Pailiustruokime šį teiginį 
skaičiais. Jei įmonės tikslas uždirbti 10 000 Eur bendrojo pelno, esant 10 proc. 
bendrajam pelningumui reikės parduoti prekių už 100 000 Eur, o esant 25 proc. 
bendrajam pelningumui reikės parduoti už 40 000 Eur, t. y. gerokai mažiau. Šią 
sąsają galima užrašyti formule:

Savo ruožtu pertvarkę 4.9 formulę taip, kad matytųsi bendrojo pelno 
ir bendrojo pelningumo ryšys, vėl gauname 4.2 formulės išraišką, tik dabar jau 
aiškiai matome 

čia:  PK – prekės vieneto pardavimo kaina;
 IS – prekės vieneto pasigaminimo (įsigijimo) savikaina;
 q – parduotų prekės vienetų kiekis.

Čia tikslinga atkreipti dėmesį į dar vieną niuansą, kai kalbama apie 
praktinį bendrojo pelningumo suvokimą, tiksliau sakant, apie šio rodiklio esmę 
ir jo skaičiavimus. 
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Analizuodami verslo įmonės veiklos rezultatus, kaip jau matėme, pir-
miausia susiduriame su prekės pardavimo kainos (PK) ir įsigijimo ar pasigami-
nimo savikainos (IS) sampratomis. Šių dviejų dydžių skirtumas ir yra analizės 
objektas. Žiūrint į šį skirtumą vadybiniu požiūriu, galima laikyti, kad tai suma, 
kuri pridedama prie įsigijimo (pasigaminimo) savikainos, todėl gaunama par-
davimo kaina. Kartais ši suma vadinama antkainiu (A). Šių rodiklių tarpusavio 
ryšys gali būti išreikštas paprasta formule:

IS+A=PK  (4.11)

Dabar labai gerai matyti, kad turime tris dydžius. Tada matome dar 
vieną svarbų niuansą – priklausomai nuo to, ką su kuo lyginame, gauname skir-
tingus savo ekonomine prasme analitinius rodiklius. Skaičiuodami antkainio ir 
pardavimo kainos santykį (A/PK) gauname mums jau žinomą bendrojo pelnin-
gumo rodiklį. Skaičiuodami antkainio ir įsigijimo (pasigaminimo) savikainos 
santykį (A/IS) gauname, kiek procentų pridedame prie savikainos, kad gautume 
reikiamą pardavimo kainą. Skaičiuodami įsigijimo savikainos ir pardavimo kai-
nos santykį (IS/PK) gaunamas savikainos lyginamasis svoris viename pardavi-
mo eure. Pailiustruokime tai, kas pasakyta, skaičiais. 

Tarkime, nusipirkome prekę už 10, o pardavėme už 12. Kaip atrodys 
ir ką reikš mūsų aptarti rodikliai? Pirmiausia bendrasis pelningumas – 2/12 = 
0,17, arba 17 proc., arba 17 centų vienam pardavimo eurui. Kitas – antkainio 
procentas – 2/10 = 0,2, arba 20 proc. Tai reiškia, kad norint pasiekti 17 proc. 
pelningumą, reikia prie pirkimo kainos pridėti 20 proc. antkainį. Ir galiausiai 
savikainos lyginamasis svoris – 10/12 = 0,83, arba 83 proc., kiekvieno pardavimo 
euro sudaro prekės savikaina. Vizualiai tai labai gerai matyti 34 pav., kur išryškė-
ja, kad 83 centai iš kiekvieno pardavimo euro „atitenka“ tam, iš ko nusipirkome 
prekę, o 17 centų lieka įmonei.  
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34 pav. Pardavimo euro struktūra

Kadangi antkainio nei modelyje, nei ataskaitose akivaizdžiai nemato-
me, o praktiškai pardavimo vadybininkams geriau formuluoti užduotis naudo-
jant ne pelningumo, bet antkainio sąvokas, prasminga nustatyti antkainio ir pel-
ningumo sąsajas. Ši sąsaja gali būti užrašyta taip:

Šiuo atveju, žinant pageidautiną pelno dydį, numatytą bendrąjį pelnin-
gumą, galima gana paprastai nustatyti reikalingą antkainio procentą. Pratęsda-
mi savo skaitinį pavyzdį matome, kad:

Kitaip sakant, kad būtų pasiektas 17 proc. bendrasis pelningumas prie 
įsigijimo kainos ar pasigaminimo savikainos reikia pridėti 20 proc. antkainį. 

Taigi analizuodami ir vertindami verslo įmonių bendrojo pelningumo 
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sritį  „sukonstruojame“ skirtingus savo logika ir ekonomine prasme analitinius 
rodiklius, o tai leidžia pažvelgti į esminius verslo procesus, kurių pagrindu for-
muojamas bendrojo pelno rodiklis.

Savo logika kitas, nors ir oficialioje Pelno (nuostolių) ataskaitoje ne-
skaičiuojamas ir neparodomas pelno rodiklis, yra veiklos pelnas. Tai rodiklis, 
kuris parodo, kiek verslo įmonei lieka pelno po to, kai padengiamos per laiko-
tarpį patirtos veiklos sąnaudos. Kaip pamename, veiklos sąnaudos – tai tokios 
sąnaudos, be kurių verslo įmonės veikla būtų negalima. Standartiškai tai parda-
vimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Šios sąnaudos nuo kitų skiriasi 
tuo, kad siejamos ne su parduotomis prekėmis ar suteiktomis paslaugomis, o su 
konkrečiu finansiniu laikotarpiu, kai jos buvo faktiškai patirtos. Tai reiškia, kad, 
nors ir būdamos susijusios su įmonės veikla ir produkcijos pardavimu, jos nėra 
priskiriamos prekių savikainai, todėl bendrojo pelno rodiklio neveikia. 

Valdymo požiūriu toks dalies sąnaudų atskyrimas nuo produkcijos 
savikainą sudarančių sąnaudų yra labai naudingas. Kaip tik toks sąnaudų su-
skirstymas leidžia sugrupuoti sąnaudas, susijusias su produkcijos įsigijimu ar 
pasigaminimu (prekių įsigijimo (pasigaminimo) savikaina), ir sąnaudas, susi-
jusias su pagamintos produkcijos pardavimu bei visos įmonės valdymu (veiklos 
sąnaudos).

 Akivaizdu, kad veiklos sąnaudos uždirbtą bendrąjį pelną per 
laikotarpį sumažina iki veiklos pelno ta dalimi, kiek verslo įmonei kainavo par-
duoti prekes ir valdyti pačią įmonę. Todėl dabar galima apskaičiuoti kitą pelnin-
gumo rodiklį – veiklos pelningumą (žr. 4.13 formulę). 

čia:  
 Pv – veiklos  pelningumas.
Veiklos pelningumo rodiklis parodo, kiek veiklos pelno uždirba kie-
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kvienas pardavimo euras. Lyginant veiklos ir bendrojo pelningumo rodiklius, jų 
skirtumas parodo, kiek įmonei kainavo jos veikla skaičiuojant vienam pardavi-
mo eurui. Tarkime, jei bendrasis pelningumas yra 0,17, arba 17 centų, o veiklos 
pelningumas yra 0,13, arba 13 centų, tai reiškia, kad įmonės veiklos sąnaudos, 
patirtos per laikotarpį, sumažino pelningumą 4 centais vienam pardavimo eu-
rui. Savo ruožtu, lyginant skirtingų laikotarpių veiklos pelningumo įtaką, gali-
ma nustatyti kiek ir kaip kinta įmonės veiklos valdymo efektyvumas. Jei skirtu-
mas tarp bendrojo ir veiklos pelningumo didėja, tai signalizuoja apie mažėjantį 
efektyvumą, o jei mažėja, tai byloja apie didėjantį veiklos valdymo efektyvumą, 
nepriklausomai nuo to, kaip kinta skirtingų laikotarpių veiklos sąnaudos. Ši si-
tuacija paaiškinama tuo, kad su tomis pačiomis veiklos sąnaudomis pardavus 
daugiau prekių, veiklos sąnaudų dalis tenkanti vienam parduotų prekių eurui 
tampa santykinai mažesnė. Tai aiškiai matyti iš formulės (4.14).

    

Iš 4.14 formulės aiškiai matyti, kad analizuodami veiklos pelningumo 
rodiklį pastebime papildomą veiksnį, kurio veikimo kryptis yra priešinga įpras-
tai. Tai veiklos sąnaudų dalis tenkanti vienam pardavimo eurui ir tiesiogiai su-
sijusi su parduotų prekių vienetų skaičiumi. Kitais žodžiais tariant, formulėje 
užrašyta elementari tiesa – kuo daugiau bus parduodama prekių, tuo mažesnė 
veiklos sąnaudų dalis teks vienam vienetui. Iš to galima daryti išvadą, kad gali-
mi atvejai, kai augant veiklos sąnaudoms absoliučia reikšme dėl to, kad didėja 
pardavimo kiekiai, vienetui tenkanti veiklos sąnaudų dalis mažėja. Ir atvirkščiai 
– mažėjant pardavimo apimčiai ne tik mažėja bendrojo pelno masė, bet didėja 
ir veiklos sąnaudų dalis, tenkanti pardavimo vienetui, o tai galiausiai tiesiogiai 
daro įtaką veiklos pelningumo didesniam sumažėjimui. 

Galiausiai, remiantis pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, apskai-
čiuojamas bene svarbiausias analitinis  rodiklis – grynasis  pelningumas. Tai 
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rodiklis, kuris apima visus veiksnius, lemiančius pelno, liekančio galutinėje įmo-
nės dispozicijoje, dalį, tenkančią vienam pardavimų eurui. Kitaip sakant, gry-
nasis pelningumas parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo eurui. 
Kaip ir kiti pelningumo rodikliai, jis gali būti matuojamas koeficientu, procen-
tais arba tiesiog centais. 

čia Pg – grynasis pelningumas.

Iš 4.15 formulės aiškiai matyti, kad grynojo pelningumo dydį lemia visi 
iki šiol aptarti veiksniai, taip pat ir kitos veiklos (KV), finansinės ir investicinės 
veiklos (FIV) rezultatai bei pelno mokestis (PM). Tokiu būdu matyti, kad vei-
klos ir grynojo pelningumo skirtumą lemia kitos įmonės veiklos bei finansinės 
ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Priklausomai nuo to, ar šių veiklų 
pajamos didesnės ar mažesnės už sąnaudas, grynasis pelningumas didėja arba 
mažėja lyginant su veiklos pelningumu. Pelno mokestis paprastai mažina gry-
nąjį pelningumą, išskyrus gana retus atvejus, kai skaičiuojamas atidėtojo pelno 
mokesčio turtas ir Pelno (nuostolių) ataskaitoje pelno mokestis parodomas su 
pliuso ženklu. 

Šalia jau aptartų rodiklių papildomai gali būti skaičiuojamas ir EBIT-
DA pelningumas. Šio rodiklio apskaičiavimo logika pateikta 4.16 formulėje.

Kadangi EBITDA rodiklis, kaip jau aptarta anksčiau, skaičiuojamas tu-
rint tikslą eliminuoti nepiniginių straipsnių (nusidėvėjimo ir amortizacijos) įta-
ką, šios sąnaudos (NS), kurios įtraukiamos į įvairius Pelno (nuostolių) ataskai-
tos straipsnius, pridedamos prie grynojo pelno rodiklio, taip tam tikra prasme 
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priartinant šį rodiklį prie gautų pinigų kiekio. Tuo pačiu tikslu eliminuojamos ir 
palūkanų sąnaudos (PS). Tuomet EBITDA pelningumo rodiklis (su tam tikro-
mis išlygomis) parodo, kiek grynųjų pinigų pelno pavidalu tenka įmonei nuo 
vieno pardavimo euro.

Skirtingų pelningumo rodiklių skirtumus, kaip matyti iš pateiktų for-
mulių, nulemia konkrečių veiksnių įtaka. Tai leidžia nustatyti kiekvieno veiks-
nio įtakos skaitines reikšmes, o tai vėliau padeda priimti duomenimis pagrįstus 
valdymo sprendimus, susijusiu su verslo įmonės veiklos efektyvumo didinimu.

IV.3. Verslo įmonės finansinė būklė

Nuo to, kaip efektyviai veikia verslo įmonė, nemažai priklauso ir jos 
finansinė būklė. Savo ruožtu, tik esant stabiliai finansinei būklei, įmonė tam-
pa atspari išoriniam neigiamam poveikiui ir geba nuolat kurti teigiamą veiklos 
rezultatą.

Taigi kalbame apie finansinę verslo įmonės sveikatą. Kas galėtų mums 
patvirtinti ar paneigti, kad įmonė šiandien yra sveika ir tokia išliks dar labai 
daug metų? Kokie parametrai ar įmonėje taikomos procedūros mums tai užti-
krintų? Ar tai, kad įmonė turi sukaupusi daug turto, yra pakankamas patikini-
mas, kad ji yra ir bus finansiškai stabili ateityje? Ar jos didelis nuosavas kapitalas 

Pasvarstykime

Kaip galėtumėte apibūdinti verslo įmonės finansinę būklę 
(sveikatą)? 

Kaip būtų galima ją išmatuoti? 

Juk nematuosime įmonei spaudimo.

Nors ir keistai skamba, bet klausimas rimtas.
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gali būti garantas, kad ateityje įmonė nesusidurs su finansinėmis problemomis? 
O gal priešingai, reikia maksimaliai naudoti skolintus pinigus.

Vienareikšmiško atsakymo ir vieno finansinę padėtį tinkamai apibūdi-
nančio rodiklio, deja, nėra. Todėl siekiant ištirti verslo įmonės finansinę būklę, 
pirmiausia reikėtų išskirti mus dominančias sritis, susijusias su būkle, kaip tai 
buvome padarę su veiklos rezultatų vertinimu. 

Galima daryti išvadą, kad finansinę verslo įmonės būklę apibūdina ke-
letas parametrų.  Pirmiausia įmonė turi būti finansiškai stabili. Stabilumo sąvo-
ka apima įmonės gebėjimą tinkamai atsiskaityti su savo darbuotojais, kredito-
riais, valstybės biudžetu ir, žinoma, savininkais. Kitaip sakant, susiduriama su 
pakankamo pinigų kiekio turėjimu konkrečiais laiko momentais. Kitas svarbus 
aspektas, susijęs su finansine verslo įmonės būkle, klausimas, iš kur gauti pinigai, 
kuriais disponuodama įmonė tęsia savo veiklą. Kitaip sakant, svarbu žinoti, kas 
dominuoja finansuojant veiklą – jos savininkai ar kreditoriai, nes tai susiję su pa-
tiriamos rizikos laipsniu. Ne mažiau svarbus momentas yra tai, kad verslo įmonė 
turi disponuoti pakankamais visų rūšių ištekliais, kad galėtų normaliai tęsti savo 
pagrindinę veiklą.

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad finansinė verslo įmonės būklė susijusi 
su trimis sritimis. Tai mokumas, finansavimo struktūra ir kapitalo dalyvavimas 
įmonės apyvartoje. Panagrinėkime kiekvieną jų atskirai.

IV.3.1. Verslo mokumas

Pirmiausias aspektas, nuo kurio reikėtų pradėti tirti įmonės finansinę 
sveikatą, yra įmonės gebėjimas konkrečiu laiko momentu grąžinti skolas be papil-
domų išorinių finansavimo šaltinių. Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus ter-
minologijos niuansus. Publikacijose lietuvių kalba galima aptikti du terminus, 
apibūdinančius gebėjimą grąžinti skolas. Kaip sinonimai vartojamos mokumo ir 
likvidumo sąvokos tam pačiam reiškiniui apibūdinti. 

Tikėtina, kad ši painiava atsirado dėl klaidingo terminų, vartojamų an-
glų kalboje, interpretavimo. Tekstuose anglų kalba pasitaiko du terminai – liqui-
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dity ir liquidity ratios, reiškiantys du skirtingus dalykus. 
Liquidity (lietuviškai verstinas kaip likvidumas) parodo, kaip lengvai 

konkreti turto rūšis gali būti paversta pinigais. Kuo trumpesnis laikas, per kurį 
turtas gali būti paverstas pinigais, tuo likvidesniu laikomas šis turtas. Todėl pi-
nigai yra likvidžiausias, o ilgalaikis turtas nelikvidžiausias turtas. Kitaip sakant, 
jei likvidumą matuosime dienomis, pinigų likvidumas bus lygus 0 dienų. Tai 
reiškia, kad pinigų pinigais pavertimo laikas lygus nuliui. Pirkėjų skolų virtimas 
pinigais gali užtrukti nuo 30 iki 90 dienų, priklausomai nuo atsiskaitymo sąlygų. 
Atsargų virtimo pinigais laikas būtų lygus atsargų buvimo sandėlyje laikui pri-
dedant gamybos laiką (jei įmonė yra gamybos) ir pirkėjų skolų virtimo pinigais 
trukmę. Savo ruožtu ilgalaikio turto, naudojamo įmonėje ir parodyto balanse, 
virtimo pinigais laikas būtų gana ilgas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokia ope-
racija negalėtų būti laikoma tipine, nesa nė viena įmonė savo naudojamo veiklai 
turto nepardavinės tam, kad būtų sugrąžintos skolos.

Liquidity ratios (lietuviškai verstinas kaip mokumas ar mokumo koe-
ficientai) – rodiklių, apibūdinančių įmonės gebėjimą susimokėti trumpalaikes 
skolas, rinkinys. Kaip matyti, anglų kalboje finansų literatūroje nevartojamas 
specialus terminas mokumui apibūdinti. Verčiant pažodžiui šį terminą, tai 
skambėtų kaip likvidumo koeficientai. Tačiau lietuvių kalboje mes turime tam 
tinkamą terminą mokumas, kuris savo prasme puikiai atitinka mūsų aptariamą 
reiškinį. Todėl šiame vadovėlyje mokumu vadiname įmonės gebėjimą susimokė-
ti trumpalaikes skolas, o  likvidumu – konkrečios turto rūšies pavertimo pinigais 
greitį.

Kalbant apie mokumą pirmiausia turima galvoje trumpalaikės skolos, 
nes iškilus problemoms, susijusioms su trumpalaikių skolų grąžinimu, labai daž-
nai susiduriama ir su verslo įmonės veiklos tęstinumo problema. Kitais žodžiais, 
jei įmonė nesugeba atsiskaityti su kreditoriais, labai daug šansų, kad ji netrukus 
nebegalės tęsti savo veiklos. O tai jau tiesus kelias į bankrotą. 

Rodiklis, kurį pasitelkus matuojamas įmonės gebėjimas grąžinti trum-
palaikes skolas, vadinamas mokumu ir vertinamas naudojant kelis savo ekono-
mine logika panašius rodiklius. Pirmiausias rodiklis, kuris bendriausia prasme 
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apibūdina mokumą, yra bendrasis mokumo koeficientas (angl. current ratio) (žr. 
4.17 formulę).

čia:  Mb – bendrasis mokumas;
 TT – trumpalaikis turtas;
 TĮ – trumpalaikiai įsipareigojimai.

Bendrojo mokumo koeficiento rodiklio ekonominė prasmė ta, kad 
jis išmatuoja, kiek verslo įmonė konkrečiu momentu turi trumpalaikio turto 
ir trumpalaikių įsipareigojimų. Šio koeficiento skaitinė reikšmė kinta nuo nu-
lio iki neapriboto teigiamo skaičiaus. Nulis arba artima nuliui reikšmė signa-
lizuoja, kad įmonė neturi mokėjimo išteklių (trumpalaikio turto), kad gebėtų 
grąžinti skolas be papildomų finansavimo šaltinių. Tokiu šaltiniu gali būti 
pelninga įmonės veikla, kurį ateityje turėtų kurti pakankamą pinigų srautą, 
kad sugebėtų patenkinti įmonės ne tik pagrindinės veiklos finansavimo, bet ir 
skolų grąžinimo poreikius. Jei pinigų iš veiklos tam nepakanka, tuo atveju įmo-
nė turės naudotis išoriniais finansavimo šaltiniais, t. y. imti paskolas iš finansų 
institucijų arba prašyti savininkų papildomai finansuoti įmonę. 

Jei bendrojo mokumo koeficiento skaitinė reikšme yra apie vienetą, 
laikoma, kad įmonė turi pakankamai trumpalaikio turto, kad galėtų sugrąžinti 
visas trumpalaikes skolas. Jei šis koeficientas reikšmingai daugiau negu viene-
tas, tuomet tai yra signalas, kad įmonėje yra per daug trumpalaikio turto, o tai 
gali būti signalas, jog šis turtas gali būti panaudojamas nepakankamai efektyviai. 
Detaliai šiuos klausimus aptarsime kiek vėliau.

Grįžkime prie 4.17 formulės. Jei išskleistume jos skaitiklį (trumpalai-
kį turtą), matytume, kad pastarąjį sudaro nevienarūšės sudedamosios dalys (žr. 
4.18 formulę).
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čia:  A – atsargos;
 PS – pirkėjų skolos;
 TI – trumpalaikės investicijos;
 PI – pinigai.

Kaip matyti iš 4.18 formulės, kaip skolų grąžinimo išteklius yra nuro-
dytos ir atsargos. Pagal savo ekonominę prasmę atsargos nėra skirtos skoloms 
grąžinti, jos reikalingos įmonės veiklai užtikrinti. Atsižvelgiant į tai ir siekiant 
tiksliau parodyti įmonės gebėjimą grąžinti trumpalaikes skolas, skaičiuojamas 
tikslesnis rodiklis, iš kurio atsargos kaip mokėjimo priemonė eliminuojamos. Tai 
vadinamas skubaus mokumo koeficientas (angl. quick ratio) (žr. 4.19 formulę).

čia:  Ms – skubus mokumas.

Šis rodiklis parodo, kiek įmonė turi trumpalaikių mokėjimo išteklių 
(išskyrus atsargas), kuriais galėtų grąžinti trumpalaikes skolas, todėl jis tiksliau 
atspindi įmonės gebėjimą grąžinti skolas laiku. 

Pats konservatyviausias mokumą matuojanti rodiklis – piniginio moku-
mo koeficentas (angl. cash ratio) (žr. 4.20 formulę).
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čia:  Mp – piniginis mokumas.

Piniginio mokumo rodiklio ekonominė prasmė ta, kad jis parodo, kiek 
konkrečiu momentu įmonė turi pinigų ir jų ekvivalentų, t. y. likvidžiausio turto, 
kuriuo disponuodama galėtų grąžinti tuo metu turimas skolas.

Visi trys mokumo rodikliai, kuriuos aptarėme, parodo, kaip verslo 
įmonė gali grąžinti turimus konkrečiai datai įsipareigojimus naudodama turimą 
skirtingo likvidumo trumpalaikį turtą. Atkreiptinas dėmesys, kad visi šie mo-
kumo rodikliai yra momentiniai ir neatsižvelgia į verslo įmonės veiklos metu 
kuriamą pinigų srautą. Kitaip tariant, aptartieji rodikliai parodo, kaip galėtų 
įmonė atsiskaityti su kreditoriais, jei ji kitą laikotarpį nebevykdytų savo veiklos. 
Tai, žinoma, nėra logiška prielaida esant normalioms sąlygoms, todėl vertinant 
įmonės galimybę grąžinti turimas skolas, prasminga atsižvelgti ir į veiklos metu 
sukurtą pinigų srautą. Tuo tikslu skaičiuojamas veiklos pinigų srauto koeficientas  
(angl. operating cash flow ratio) (žr. 4.21 formulę).

čia:  Ms – veiklos pinigų srauto mokumas;
 VPS – veiklos pinigų srautas.
Šio rodiklio ekonominė prasmė ta, kad jis parodo, kiek turimų konkre-

čiu momentu skolų galima grąžinti pinigais, kuriuos sukuria pagrindinė įmonės 
veikla. Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos parodomi Pinigų srautų ataskaitoje. 
Skaitinė šio rodiklio reikšmė ir logika yra panaši į jau aptartus mokumo rodi-
klius. Kai veiklos pinigų srauto mokumas yra tarp nulio ir vieneto, jis parodo, 
kurią dalį turimų konkrečiu momentu skolų galima grąžinti pinigais, kuriuos 
sukuria verslo įmonės pagrindinė veikla. Vienetas reiškia, kad visos turimos 
skolos gali būti grąžintos tik iš veiklos pinigų srauto. Jei šio mokumo rodiklio 
reiškė viršija vienetą, tai rodo, kad įmonės pagrindinės veiklos kuriamas pini-
gų srautas yra pakankamas skoloms sugrąžinti ir dar lieka pinigų įmonei. Ta-
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čiau yra vienas skirtumas, lyginant su kitais mokumo rodikliais. Veiklos pinigų 
srauto mokumas gali būti ir neigiamas, o tai neįmanoma skaičiuojant bendrojo, 
skubaus ir piniginio mokumo koeficientus. Taip yra todėl, kad pagrindinės įmo-
nės veiklos pinigų srautas gali būti ne tik teigiamas, bet ir neigiamas. Neigiama 
veiklos pinigų srauto rodiklio reikšmė parodo, kad įmonės pagrindinė veikla ne-
sukuria teigiamo pinigų srauto, kurį naudojant būtų galima grąžinti skolas. Tai 
reiškia, kad skoloms grąžinti turės būti naudojami turimi konkrečiu momentu 
mokėjimo ištekliai, tokie kaip pinigai, pirkėjų skolos (kai jos bus grąžintos ir 
pinigai gauti) ir panašus trumpalaikis turtas. Tokiu atveju pagrindinis dėmesys 
turi būti skirtas pirmiesiems trims mokumo rodikliams.

Papildomas įrankis, vertinant verslo įmonės mokumą, kurį galima pa-
prastai panaudoti, – įmonės mokėjimo priemonių (trumpalaikio turto) sugru-
pavimas pagal jų likvidumo laipsnį ir trumpalaikių įsipareigojimų sugrupavimas 
pagal jų skubumo laipsnį, kaip tai parodyta 37 lentelėje. 

37 lentelė. Mokėjimo ištekliai ir įsipareigojimai

Trumpalaikis turtas (TT)

Žymėji-
mas

Likvidumo 
laipsnis

Sudėtis Skubumo laips-
nis

Sudėtis

TT1 Likvidžiausias Pinigai ir pinigų ekvi-
valentai

Skubiausi Skolos biudžetui ir darbuo-
tojams

TT2 Greitai likvidus Trumpalaikės pirkėjų 
skolos

Skubūs Trumpalaikės skolos tie-
kėjams

TT3 Vidutiniškai ir 
lėtai likvidus

Atsargos Vidutiniškai 
skubūs

Įsipareigojimai savininkams, 
kitos trumpalaikės skolos

 
Lentelėje skirtingose grupėse pateikta trumpalaikio turto ir įsiparei-

gojimų sudėtis yra orientacinė ir kiekvienoje įmonėje gali skirtis, priklausomai 
nuo jų gavimo ir / ar įvykdymo terminų.  Mokia įmonė gali būti laikoma tokia 
įmonė, kai visos lygybės (žr. 4.22 formulę) tenkina sąlygą, kurią galima užrašyti 
naudojantis loginėmis (Bulio) funkcijomis.
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TT1 ≥ TĮ1 & TT2 ≥ TĮ2 & TT3 ≥ TĮ3   (4.22)

Jei ši sąlyga neįvykdyta, tuomet papildomai tikrinama sąlyga, nurodyta 
4.23 formulėje.

VPS ≥ TĮ  (4.23)

Tuo atveju, kai bent viena sąlyga, nurodyta 4.22 ir 4.23 formulėse, 
įvykdyta, galima teigti, kad įmonė artimiausiu metu nesusidurs su mokumo 
problemoms, t. y. ji gali būti laikoma mokia. Priešingu atveju atsiranda rizika, 
kad ateinančiais metais verslo įmonė susidurs su mokumo problemomis ir jai iš 
anksto reikėtų ieškoti išorinių finansavimo šaltinių, kad galėtų sėkmingai tęsti 
savo veiklą.

IV.3.2. Finansavimo struktūra

Verslo įmonės mokumas gana glaudžiai susijęs su tuo, kokiu būdu fi-
nansuojama įmonė. Tai antroji sritis, kuri atspindi įmonės finansinę būklę. Ši 
sritis parodo, kokiu būdu finansuojama įmonės veikla, kas dominuoja (savininkai 
ar kreditoriai) finansuojant įmonės veiklą ir kokios šio pasirinkto finansavimo 
pasekmės. 

Iš verslo modelio aptarimo žinome, kad verslo įmonė finansuojama iš 
dviejų pagrindinių šaltinių. Tai savininkai ir kreditoriai. Priklausomai nuo to, 
kas dominuoja finansuojant įmonę, nemažai priklauso įmonės finansinė būklė 
ir jos veiklos tęstinumas.
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Panašų klausimą (gal kiek kitais aspektais) aptarėme, kai kalbėjome 
apie verslo modelio taikymo esmę ir pagrindinę jame pateikiamą informaciją 
(žr. 8 lentelę). Pakartosime jos duomenis ir trumpai aptarsime mus dominančius 
aspektus, susijusius su įmonės finansine būkle.

38 lentelė. Įmonės finansavimo struktūra
                          T         =       NK           +           Į

100 100 0

100 50 50

100 0 100

 
Norėdami išryškinti finansavimo struktūros esmę, turto kiekį palieka-

me visais atvejais vienodą. Šiuo metu mus domina tik dešinioji lygybės pusė, 
kurioje pateikta svarbi informacija.

 Pirmoji situacija yra tokia, kad verslo įmonės veiklą finansuoja vien tik 
savininkai. Šis finansavimas pasireiškia tuo, kad savininkai, pradiniais įnašais 
formuodami įstatinį kapitalą, duoda pradinį impulsą įmonei veikti, o vėlesniais 
laikotarpiais palieka visus (ar dalį) įmonės uždirbtus pinigus. Todėl (bent jau 
teoriškai) įmonė gali dirbti be skolų ir į įmonės disponuojamą turtą pareikšti 
pretenzijas gali vien tik savininkai. Tad įsipareigojimų dalyje ir įrašytas nulis. 
Antroji situacija yra tokia, kad įmonės veiklą lygiomis dalimis finansuoja savi-
ninkai ir kreditoriai. Šiuo atveju atsiranda rizika, kad nesėkmės atveju kredito-

Pasvarstykime

Ar visais atvejais teisingas gana gerai žinomas posakis: „Daryk 
verslą svetimais pinigais“? Jei taip, ar yra kokia nors riba, kiek 
įmonės veikloje galėtų būti „svetimų“ pinigų.

O gal saugumo sumetimais geriau visiškai nesiskolinti?
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riai pareikš pretenzijas į pusę įmonės turto. Taip pat galimi atvejai, kad savinin-
kams po atsiskaitymų su kreditoriais liks ne pusė, o gerokai mažesnė jo dalis. 

Trečiajai situacijai atsirasti (kai į verslo įmonės disponuojamą turtą sa-
vininkai nebeturi jokių teisių) Lietuvoje kelią užkerta Akcinių bendrovių įstaty-
mo 39 str. 4 p. nuostatos, kuriose numatyta, kad tais atvejais, kai bendrovės nuo-
savas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, turi 
būti priimtas nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ar likviduoti ben-
drovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais. 

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad finansavimo struktūrai įvertinti ir matuoti galima 
naudoti du santykinius rodiklius. Tai skolos koeficientas ir finansinis svertas.7 

Skolos koeficiento ekonominė prasmė yra ta, kad jis parodo, į kurią 
įmonės turto dalį gali pretenduoti kreditoriai. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 
4.24 formulę.

čia:  Sk – skolos koeficientas.
 
Skolos koeficiento skaitinės reikšmės kitimo ribos gerai matyti iš 10 

lentelėje pateiktų duomenų. Mažiausia šio koeficiento reikšmė lygi nuliui, o tai 
reiškia, kad į įmonės turtą kreditoriai neturi jokių pretenzijų (1 situacija len-
telėje). Jei koeficientas lygus 0,5, tai reiškia, kad kreditoriai pretenduoja į pusę 
įmonės turto (2 situacija lentelėje). Jei koeficientas lygus vienetui, tai reiškia, kad 
ekonomine prasme įmonė nebepriklauso savininkams, o į visą jos turtą preten-
duoja kreditoriai (3 situacija lentelėje). Akcinėse bendrovėse tokios situacijos 
būti negali, nes, kaip minėta, to neleidžia Akcinių bendrovių įstatymas. Tai reiš-
kia, kad akcinėse bendrovėse šis koeficientas niekada nepriartės prie vieneto. 
Kita situacija su individualiosiomis verslo įmonėmis. Kadangi jose tokio „sau-
giklio“ kaip akcinėse bendrovėse nėra, nors ekonomine prasme to būti neturėtų, 
7 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835.
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skolos koeficientas nesėkmingo veikimo atveju gali viršyti ir vienetą. Bankroto 
atveju, padengus dalį kreditorių reikalavimų individualiosios įmonės turimu 
turtu, vėlesnės pretenzijos bus nukreiptos į tokios įmonės  savininko asmeninį 
turtą. 

Kitas rodiklis, kurį galima skaičiuoti, siekiant įvertinti verslo įmonės 
finansavimo struktūrą, yra rodiklis, parodantis, kiek skolintų lėšų papildomai 
pritraukia įmonė. Tai finansinio sverto (angl. leverage, kartais debt to equity ra-
tio) rodiklis (žr. 4.25 formulę).

čia:  Fs – finansinis svertas.

Finansinio sverto  rodiklio ekonominė prasmė ta, kad jis parodo, kiek 
skolintų eurų tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Tuomet kai skaitinė šio rodi-
klio reikšmė lygi nuliui, tai reiškia, kad ir vienam nuosavo kapitalo eurui neten-
ka jokių įsipareigojimų (įmonė neturi skolų – 1 situacija lentelėje). Tokia finan-
savimo politika vadinama konservatyvia ir pasireškia tuo, kad valdant įmonės 
finansus sąmoningai stengiamasi naudotis tik „savais“ pinigais. Konservatyvios 
finansavimo politikos privalumas yra tai, kad įmonei susidūrus su finansiniais 
sunkumais savininkų rizika prarasti įmonės disponuojamą turtą minimali. Prie 
šios finansavimo politikos trūkumo priskirtina tai, kad ekonomikos pakilimo 
laikotarpiu tokia įmonė augs santykinai lėčiau negu ta, kuri naudosis skolintais 
pinigais.

Kai finansinio sverto skaitinė reikšmė lygi vienetui, tai reiškia, kad 
vienam nuosavam eurui pritraukiamas vienas „svetimas“ euras (2 situacija len-
telėje). Tokia finansavimo politika vadinama nuosaikia ir pasireiškia tuo, kad 
skolomis įmonė naudojasi saikingai ir pernelyg nerizikuodama. Jei įmonės fi-
nansavimo filosofija remiasi jau minėtu šūkiu „Daryk verslą svetimais pinigais“, 
tokia finansavimo filosofija laikoma agresyvia su visomis su tuo susijusiomis ri-
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zikomis. Šiuo atveju finansinio sverto rodiklio skaitinė reikšmė gerokai viršija 
vienetą ir parodo, kiek skolintų eurų tenka vienam nuosavam eurui.

IV.3.3. Apyvartinis kapitalas

 Tiriant  verslo įmonės finansinę būklę prasminga žinoti ne tik tai, 
iš kur gauti pinigai (kokie įmonės finansavimo šaltiniai), bet ir kur šie pinigai 
panaudojami. Kaip žinome, pinigai gali būti panaudoti tiek ilgalaikiam, tiek ir 
trumpalaikiam turtui finansuoti. Kadangi šių turto rūšių likvidumas ir apyvar-
tumas smarkiai skiriasi, svarbu žinoti, kieno sąskaita yra finansuojamos šios tur-
to rūšys.

 

Kad tiriant įmonės finansinę būklę išryškėtų skirtingų turto rūšių fi-
nansavimo aspektai, naudojamas apyvartinio kapitalo (angl. working capital) ro-
diklis. Tiek mokslinėje literatūroje, tiek ir praktikoje vartojamos dvi apyvartinio 
kapitalo sampratos. Tai bendrasis apyvartinis ir grynasis apyvartinis kapitalas. 
Kai kuriuose literatūros šaltiniuose šios sampratos teikiamos kaip sinonimai. 
Kitur joms suteikiama skirtinga ekonominė prasmė. Mūsų nuomone, atsižvel-
giant į ekonominę prasmę, tai du skirtingus ekonomikos reiškinius atspindintys 
rodikliai. Vienas jų – bendrasis apyvartinis kapitalas (angl. gross working capital) 
parodo, kokio dydžio trumpalaikiu turtu disponuoja verslo įmonė konkrečiu 
momentu. Šis apyvartinis kapitalas yra lygus trumpalaikio turto dydžiui, ta-
čiau atspindi papildomą informaciją, kuri gali būti naudinga priimant valdymo 
sprendimus, nes ne tiek išryškina  trumpalaikio turto sudedamųjų dalių dydį, 
kiek akcentuoja laiką, kurį apyvartinis kapitalas išbūna konkrečiose turto rū-

Pasvarstykime

Ar galima pasiėmus trumpalaikę paskolą įsigyti ilgalaikio turto, 
tarkime, labai našius įrengimus, kurie bus naudojami gamyboje?

Su kokia rizika nedelsiant susiduriama įgyvendinus šį spren-
dimą?
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šyse. Kaip žinome, trumpalaikį turtą sudaro atsargos, pirkėjų skolos, pinigai ir 
pinigų ekvivalentai ir kitos sudedamosios dalys. Verslo įmonės veiklos ciklas, 
apimantis laikotarpį nuo prekių įsigijimo iki pinigų gavimo jas pardavus, apima 
nemažai vidinių ciklų, nuo kurių trukmės priklauso lėšų dydis, kuris turi būti 
investuotas į verslo įmonę, kad būtų galima palaikyti normalią jos veiklą (žr. 35 
pav.).

35 pav. Bendrojo apyvartinio kapitalo ciklai, veiklą finansuojant savais pinigais
Kaip matyti iš 35 pav., nuo konkrečių veiksmų (prekių pirkimo sko-

lon, sumokėjimo už jas, prekių pardavimo skolon ir pinigų atgavimo iš pirkėjų) 
atlikimo momento ir eiliškumo labai priklauso, kas ir kaip finansuoja įmonės 
kasdienę veiklą. Nuo šių operacijų priklauso ir įvairūs ciklai, kurie gali būti 
matuojami dienomis. Pirmiausia veiklos ciklas, per kurį atsargos padaro visą 
apyvartą ir vėl virsta pinigais. Apyvartinio kapitalo požiūriu, kuo trumpesmis 
laiko prasme ciklas, tuo geriau. Tai reiškia, kad pinigai „neužsiguli“ nė vienoje 
trumpalaikio turto rūšyje, o tai savo ruožtu reiškia, kad verslo įmonės įprastinei 
veiklai finansuoti reikia mažiau pinigų. Gerai matyti, kad pinigai gali „užsigulė-
ti“ sandėliuose atsargų forma (ilgas atsargų ciklas (90–200 dienų)) arba pirkėjų 
skolose (ilgas pirkėjų skolų ciklas (90–120 dienų)). Bendrojo apyvartinio kapita-
lo požiūriu, svarbus aspektas, kiek šiuose cikluose panaudojama įmonės, o kiek 
svetimų pinigų. Iš 35 pav. gerai matyti, kad pinigų poreikis įprastinei veiklai fi-
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nansuoti gali būti patenkintas gavus mokėjimo atidėjimą iš tiekėjų (skolų tiekė-
jams ciklas). Kuo ilgesni atidėjimo terminai ir didesnės skolų tiekėjams sumos, 
tuo vėliau ir mažiau reikia nuosavų lėšų finansuojant įmonės veiklą. Tai reiškia, 
kad nuosavų pinigų ciklas trumpėja, o tai reiškia, kad įmonės veiklai finansuoti 
gali būti skirta mažiau pinigų, kurie savo ruožtu gali būti nukreipti įmonei rei-
kalingiems projektams finansuoti arba ir dividendams išmokėti. Pirkėjų skolų ir 
skolų tiekėjams ciklų trukmė apskaičiuojama pagal 4.26 formulę.

čia:  Įsiskolinimo trukmė – pirkėjų  skolų ar skolų tiekėjams trukmė 
dienomis;

 Skolos – pirkėjų skolų ar skolų tiekėjams dydis.

 Kaip matyti iš formulės, įsiskolinimo trukmė priklauso nuo 
pardavimo pajamų ir skolų dydžio. Skolų dydis, jei jis pernelyg nesvyruoja per 
metus, gali būti paimamas iš balanso metų pabaigoje. Jei skolų dydis labai keičia-
si, patartina naudoti skolų vidurkį per metus. Apie atsargų ciklo apskaičiavimą 
kalbėsime šiek tiek vėliau.

Tinkamai derinant prekių pirkimo ir pinigų gavimo operacijas galima 
pasiekti tokią verslo įmonės būklę, kad jos įprastinė veikla bus finansuojama 
svetimais pinigais ir jai nereikės skirti savų lėšų šiai veiklai finansuoti. Ir prie-
šingai, nederinant šių operacijų ir nurodytų ciklų trukmės gali atsirasti situacija, 
kad verslo įmonės kasdienei veiklai palaikyti prireiks nemažai savų pinigų. 

Aptariamame paveiksle parodytas „tradicinis“ įmonės finansavimas, 
kai pirmiausia skolon įsigyjamos prekės, jos parduodamos skolon, sumokama 
tiekėjams ir sulaukiama pinigų iš pirkėjų už jiems parduotas prekes. Visi ciklai 
matuojami dienomis, o tai parodo, kiek laiko pinigai „užsiguli“ konkrečioje 
trumpalaikio turto rūšyje – atsargose ir pirkėjų skolose. Kuo ilgesni šie ciklai, 
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tuo atitinkamai ilgėja „nuosavų“ pinigų ciklas, parodantis, kiek laiko įmonės 
veikla turi būti finansuojama pasitelkiant išorinius finansavimo šaltinius, tokius 
kaip ilgalaikės skolos ar nuosavas kapitalas.

Galimas ir kardinaliai priešingas įprastinės įmonės veiklos finansavi-
mo būdas, kai pirkėjai už prekes atsiskaito iš anksto (žr. 36 pav.). Toks variantas 
paplitęs internetinės prekybos atveju, kai pirkėjas, susimokėjęs pinigus, laukia, 
kol jam bus atgabenta norima prekė. Tokiu atveju pirkėjų skolų ciklas išnyksta ir 
atsiranda avansu gautų pinigų ciklas, kuris parodo, kiek laiko įmonė naudojasi 
pinigais, gautais iš pirkėjų.  

  

36 pav. Bendrojo apyvartinio kapitalo ciklai, veiklą finansuojant svetimais 
pinigais

 Kaip matyti, 33 pav. pavaizduotu atveju įmonei savo veiklos ci-
klui visiškai nereikia naudoti savų pinigų. Veiklos visa apimtimi ciklą finansuoja 
pirkėjai, iš anksto susimokėję už prekes. Šiuo atveju ir atsargų ciklas gali būti 
artimas nuliui, nes tokios prekės nėra saugomos sandėliuose. Savo ruožtu įmo-
nė dar kurį laiką gali naudotis svetimais pinigais, kurie atsiranda įmonėje kaip 
skolos tiekėjams tuo pailgindama veiklos ciklą, kuriam finansuoti savų pinigų 
nereikia. Taip organizuojant įmonės veiklos finansavimą, papildomai galima 
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naudotis ne tik pirkėjų, bet ir tiekėjų pinigais, kurie tam tikrą laiką cirkuliuoja 
apyvartoje ir padidina turimą pinigų kiekį. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad tiek vienas, tiek ir kitas verslo įmo-
nės veiklos finansavimo variantas turi privalumų ir trūkumų. Veiklą iš dalies 
finansuojant nuosavomis lėšomis, sumažėja rizika susidurti su nemokumo pro-
blemomis, o agresyvesnis veiklos finansavimas, kai dominuoja svetimi pinigai, 
yra santykinai rizikingesnis. 

 Tačiau praktiškai naudoti bendrojo apyvartinio kapitalo sude-
damųjų dalių ciklų skaičiavimus yra gana sudėtinga, todėl dažniau naudojamas 
informatyvesnis ir paprasčiau apskaičiuojamas grynojo apyvartinio kapitalo 
(angl. net working capital) rodiklis. Šis rodiklis gali būti apskaičiuojamas dvejo-
pai. Plačiai paplitęs variantas – kaip skirtumas tarp trumpalaikio turto ir trum-
palaikių įsipareigojimų (žr. 4.27 formulę).

GAK = TT – TĮ;  (4.27)

čia:  GAK – grynasis apyvartinis kapitalas;
TT – trumpalaikis turtas;
TĮ – trumpalaikiai įsipareigojimai.

 Kitas grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimo variantas pa-
rodytas 4.28 formulėje:

GAK = NK + IĮ – IT; (4.28)

čia:  GAK – grynasis apyvartinis kapitalas;
NK – nuosavas kapitalas;
IĮ – ilgalaikiai  įsipareigojimai;
IT – ilgalaikis turtas.

Skaitinė grynojo apyvartinio kapitalo reikšmė išlieka ta pati abiem ap-
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skaičiavimo būdais, tačiau ekonominę grynojo apyvartinio kapitalo vertę geriau 
parodo 4.28 formulė. Iš jos matyti, kad ilgalaikiam turtui finansuoti naudojamas 
nuosavas kapitalo ir ilgalaikių įsipareigojimų lėšos. Tai, kas lieka neinvestuota į 
ilgalaikį turtą, tuo atveju, jei įmonės veikla finansuojama nuosavais pinigais, yra 
nukreipiama trumpalaikiam turtui finansuoti. Tokiu būdu formuojasi „nuosa-
vų“ pinigų ciklas, kaip parodyta 32 pav. Tokią finansavimo logiką galima pavaiz-
duoti šia schema (žr. 37 pav.):

37 pav. Grynasis apyvartinis kapitalas

Kaip aiškiai matyti iš pateiktos schemos, ilgalaikiais finansavimo šal-
tiniais laikomi nuosavas kapitalas ir ilgalaikės skolos remiantis ekonomine lo-
gika turi būti nukreipti ilgalaikiam turtui finansuoti. Savo ruožtu trumpalaikis 
turtas turi būti finansuojamas trumpalaikio finansavimo šaltiniais, kaip tą ma-
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tėme aptardami bendrąjį apyvartinį kapitalą. Ta dalis ilgalaikių finansavimo šal-
tinių lėšų, kurios nėra investuojamos į ilgalaikį turtą, jei to reikia, nukreipiamos 
trumpalaikiam turtui finansuoti, kaip tai parodyta paveiksle. Ši dalis vadinama 
grynuoju apyvartiniu kapitalu. Šio rodiklio ekonominė prasmė ta, kad jis pa-
rodo kiek lėšų iš ilgalaikių finansavimo šaltinių gali būti skirta trumpalaikiam 
turtui finansuoti.

Teigiama šio rodiklio reikšmė rodo, kad įmonė reikalui esant gali skirti 
savo lėšų įprastinei veiklai finansuoti, o tai reiškia, kad tokia įmonė susidurs su 
mažesne nemokumo rizika. Neigiama šio rodiklio reikšmė liudija, kad tam tikra 
trumpalaikių finansavimo šaltinių dalis nukreipta ilgalaikėms investicijoms. Ka-
dangi ilgalaikių investicijų atsipirkimo laikas ilgesnis negu trumpalaikių skolų 
grąžinimo laikas, atsiranda ne tik apyvartinių lėšų trūkumas, bet ir rizika laiku 
negrąžinti skolų. Tačiau tam tikrais atvejais (žr. 36 pav.) verslo įmonės įprastinės 
veiklos finansavimas gali būti organizuojamas taip, kad naudojamasi pirkėjų ir 
tiekėjų pinigais. Tokiu atveju grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis gali būti gana 
mažas arba, išimtiniais atvejais, lygus nuliui.

Tiriant įmonės finansinę būklę visuomet iškyla klausimas, kiek grynojo 
apyvartinio kapitalo turi būti įmonėje, kad jos būklę galima būtų įvertinti tei-
giamai. Grynojo apyvartinio kapitalo poreikis daugiausia priklauso nuo įmonės 
finansavimo strategijos. Tuo atveju, kai įmonė finansuojama konservatyviai, t. y. 
finansuojant įmonę dominuoja nuosavas kapitalas, grynojo apyvartinio kapitalo 
sumos, „įdarbintos“ trumpalaikiame turte, turi būti didesnės. Atkreiptinas dė-
mesys, kad šiuo atveju grynojo apyvartinio kapitalo pagrindą sudaro nuosavas 
kapitalas, o ne ilgalaikės skolos. Jei verslo įmonės finansavimo strategija agre-
syvi, t. y. verslo įmonės veikla finansuojama daugiausia skolintais pinigais, tuo 
atveju grynojo apyvartinio kapitalo poreikis yra kur kas didesnis, o jame domi-
nuoja ne nuosavas kapitalas, bet ilgalaikės skolos. Verta turėti galvoje, kad per 
didelis apyvartinio kapitalo rodiklis nors ir rodo, kad įmonės finansinė padėtis 
yra gera, dar nereiškia, kad trumpalaikiai ištekliai naudojami efektyviai. Gali 
būti ir atvirkščiai – per didelis grynasis apyvartinis kapitalas gali signalizuoti, 
kad pinigai per ilgai užsiguli kuriose nors trumpalaikio turto rūšyse, tuo pail-
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gindami apyvartinio kapitalo sudedamųjų dalių ciklus, kaip tai aptarta anksčiau. 
Jei įmonės grynasis apyvartinis kapitalas laikomas pinigų forma, viena vertus, 
tai yra gerai finansinio stabilumo ir saugumo požiūriu, kita vertus, jei pinigai 
tiesiog guli nenaudojami, prarandama galimybė gauti ekonominę naudą. 

Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Tarkime, įmonė turi atsargų už 120 
tūkst. Eur, pirkėjai skolingi 305 tūkst. Eur, pinigų likutis – 10 tūkst. Eur, skolos 
tiekėjams – 250 tūkst. Eur, trumpalaikės skolos finansų institucijoms – 80 tūkst. 
Eur. Nesunku apskaičiuoti, kad grynasis apyvartinis kapitalas yra 105 tūkst. Eur. 
Ką rodo šie skaičiai? Aiškiai matyti, kad turimo grynojo apyvartinio kapitalo 
neužtenka net atsargoms įsigyti. Taigi visi 105 tūkst. Eur grynojo apyvartinio 
kapitalo, „gauto“ iš nuosavo kapitalo ir ilgalaikių skolų, panaudojami atsargoms 
įsigyti ir dar trūksta 15 tūkst. Eur. Taip pat reikia lėšų pirkėjų skoloms ir gry-
niesiems pinigams – iš viso dar 315 tūkst. Eur. Kadangi ilgalaikių finansavimo 
šaltinių galimybės jau išnaudotos, grynasis apyvartinis kapitalas „įdarbintas“ 
atsargose, lieka ieškoti trumpalaikių įprastinės veiklos finansavimo šaltinių. Pir-
miausia tai pinigai, kurių įmonė kurį laiką nesumoka prekių tiekėjams. Mūsų 
atveju tai 250 tūkst. Eur. Taigi kuo ilgesnis skolų tiekėjams ciklas (žr. 35 ir 36 
pav.), tuo mažiau ir trumpiau reikia papildomų lėšų. Tačiau mūsų atveju įmonei 
nepakanka vien skolų tiekėjams, kad galėtų finansuoti kasdienę veiklą. Dar pa-
pildomai trūksta 80 tūkst. Eur, kad veikla, esant aptartoms sąlygoms, vyktų nor-
maliai. Įmonei nieko kito nelieka, kaip pasiimti trumpalaikę paskolą iš banko. 

Kaip matyti iš pavyzdžio, šiuo atveju įmonei nepakanka turimo gry-
nojo apyvartinio kapitalo, todėl ji turi papildomai ieškoti trumpalaikių finansa-
vimo šaltinių. Jei įmonė sugebėtų sumažinti pirkėjų įsiskolinimą 80 tūkst. Eur, 
imti paskolos, kad užtikrinti kasdienę veiklą, jai nebereikėtų.

Kadangi apyvartinio kapitalo rodikliai susiję ne tik su vertine išraiška, 
bet ir su trukme, samprotaujant apie grynojo apyvartinio kapitalo pakankamu-
mą reikia atsižvelgti ne tik į jo dydį, bet ir į laiką, kuriam užtektų šio kapitalo, 
jei išnyktų kiti finansavimo (pvz., pirkėjai) šaltiniai. Tuo tikslu skaičiuojamas 
papildomas rodiklis – apyvartinis kapitalas dienomis (žr. 4.29 formulę).
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čia:  GAKd – grynasis apyvartinis kapitalas dienomis;
PP – metinės pardavimo pajamos.

Grynasis  apyvartinis kapitalas, išreikštas dienomis, parodo, per kiek 
laiko (dienų) grynasis apyvartinis kapitalas pereina per visus ciklus ir transfor-
muojasi į pardavimo pajamas. Šitaip apskaičiuotas rodiklis rodo, kiek laiko galė-
tų funkcionuoti įmonė, jei pardavimai nebūtų vykdomi.  

Kaip matyti iš to, kas pasakyta, pinigai, gauti iš įmonės ilgalaikių ir 
trumpalaikių finansavimo šaltinių, nukreipiami ilgalaikiams ir trumpalaikiams 
ištekliams formuoti, ir tie ištekliai naudojami verslo įmonės veiklai, kuri uždir-
ba ekonominę naudą. Todėl kitas klausimas, kurį labai svarbu analizuoti tiriant 
įmonės finansinę būklę, yra tai, kaip efektyviai išnaudojami tie ištekliai, kuriais 
disponuoja įmonė.

IV.3. Išteklių naudojimo efektyvumas

Teigiamiems veikos rezultatams ir stabiliai finansinei būklei prielaidas 
sudaro verslo įmonės išteklių naudojimo efektyvumas. Net ir finansiškai stabili 
verslo įmonė, disponuojanti pakankamu išteklių kiekiu, turi ne tik nuolat stebė-
ti, kiek jų yra,  bet ir rūpintis tuo, kad jie būtų panaudojami efektyviai. Todėl, be 
jau aptartų klausimų, įmonėje būtina analizuoti, kaip efektyviai verslas naudoja 
turimus išteklius (darbas, įrengimai, žaliavos). Tik efektyviai naudojantis savo 
išteklius verslas gali pasiekti teigiamų rezultatų su santykinai nedidelėmis kapi-
talo ar kitomis investicijomis. 
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Bendrąja prasme efektyvumo samprata gali būti apibūdinta labai pa-
prastai. Kiekvienas panaudojamas išteklius duoda tam tikrą rezultatą. Jei su tuo 
pačiu ištekliaus kiekiu gauname didesnį rezultatą, galima teigti, kad išteklių 
naudojimo lygis (efektyvumas) didėja. Tokiu būdu kiekvieno disponuojamo iš-
tekliaus efektyvumas gali būti apibūdinamas kaip gauto rezultato ir ištekliaus, 
panaudoto tam rezultatui gauti, santykis. 

Analizuojant verslo įmonės veiklą ir jos išteklių panaudojimo efekty-
vumą, galutiniu siekiamu rezultatu laikytinas įmonės veiklos sėkmingumą api-
būdinantis rodiklis – grynasis pelnas. Kaip tik šis rodiklis apibendrintai parodo, 
kokį rezultatą sukūrė visi verslo įmonės veikloje panaudoti ištekliai. Atkreipti-
nas dėmesys, kad analizuojant išteklių panaudojimo efektyvumą rezultatas gali 
būti matuojamas natūriniais ir natūriniais vertiniais rodikliais, siekiant tiksliau 
išmatuoti šį reiškinį. Tačiau dabar apsiribosime labiausiai apibendrinančiu rodi-
kliu – grynuoju pelnu. 

Skaičiuodami panaudoto ištekliaus efektyvumą, susiduriame su tam 
tikrais niuansais. Gana dažnai efektyvumas apibūdinamas kaip pasiekto rezul-
tato ir sąnaudų tam rezultatui pasiekti santykis. Toks apibūdinimas teisingas ne 
visais atvejais ir kalbant ne apie visus išteklius. Kalbant apie krovininių automo-
bilių naudojimą sąnaudos būtų kuras, vairuotojo darbo užmokestis, automobilio 
nusidėvėjimas. Tai veiksniai, darantys įtaką pelno dydžiu, tačiau vargu ar sąnau-
dų suma galėtų būti lyginama su pelnu, kad parodytų, kaip efektyviai panaudo-

Pasvarstykime

Dvi įmonės turi po vieną panašų krovininį automo-
bilį. Antroji perveža dvigubai daugiau krovinių. Ar tai reiškia, 
kad antrosios įmonės ištekliaus panaudojimo efektyvumas 
dvigubai didesnis, jei žinome, kad antrosios įmonės automobilis 
kainuoja dvigubai brangiau.

 Ką reikia padaryti, kad galėtume palyginti šių 
įmonių efektyvumą?
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jamas išteklius (mūsų atveju – krovininis automobilis). „Išmatuoti“ automobilį 
kaip išteklių galima įvairiai: vienetais, keliamąja galia, maksimaliu greičiu ir, ži-
noma, įkainoti pinigais. Kadangi verslo modelyje, kurio pagrindu ir konstruoja-
me visus rodiklius, naudojamas vertės matas kaip apibendrinantis ir padarantis 
palyginamus visus procesus, tikslinga (bent jau pradiniame etape) pasinaudoti 
vertiniu matu. Automobilis gali būti įvertintas dvejopai – įsigijimo verte (kiek 
kainavo jį įsigyti) ir likutine (balansine) verte, t. y. ta verte, kuria jis apskaitytas 
verslo modelyje ir parodytas balanse. Viešai prieinama apibendrinta informacija 
apie įmonės veiklos rezultatus ir jos disponuojamus išteklius, kaip žinome, yra 
pateikiama finansinėse ataskaitose. Todėl paprastai analizuojant įmonės duome-
nis pirmiausia aptariami šiose ataskaitose pateikti duomenys. Tad panaudotam 
ištekliui įvertinti naudosime viešai prieinamą rodiklį, kuris pateikiamas balanse 
– balansinę (likutinę) ištekliaus vertę. Kadangi rezultatas uždirbamas per tam ti-
krą laikotarpį (paprastai finansinis laikotarpis yra metai), o panaudoto ištekliaus 
dydis per tą laikotarpį gali kisti, skaičiavimams naudojama vidutinė balansinė 
konkretaus ištekliaus vertė.

Gilesnei analizei, kai įmonė pati analizuoja savo rezultatus ir turi visus 
reikiamus duomenis, gali būti naudojami ir kiti išteklių įvertinimai.

Atsižvelgdami į išdėstytus samprotavimus, 4.30 formulėje pateikiame 
nuoseklų efektyvumo apskaičiavimą. Vėliau šia formule remsimės analizuodami 
skirtingų išteklių „r“ naudojimo efektyvumo apskaičiavimą ir analizę.

čia:  Er – ištekliaus „r“ panaudojimo efektyvumas.

Analizuojant išteklių panaudojimo efektyvumą pirmiausia pradedama 
nuo įmonės disponuojamo turto naudojimo efektyvumo tyrimo. Atitinkamai 
pertvarkius 4.30 formulę ir įrašius reikiamas reikšmes gaunama turto grąžos 
(angl. Return on Assets) apskaičiavimo formulė (žr. 4.31). Turto grąžos rodiklis 



233

atspindi ekonominio ištekliaus „turtas“ panaudojimo efektyvumo laipsnį. 

Šio rodiklio ekonominė prasmė ta, kad jis parodo, kiek vienas viso tur-
to euras per laikotarpį uždirba grynojo pelno. Turto grąža gali būti matuojama 
kaip koeficientas arba, padauginus iš šimto, parodo, kiek centų grynojo pelno 
sukuria vienas verslo įmonės disponuojamo turto euras. Šio rodiklio skaitinė 
reikšmė gali būti tiek neigiama (kai patiriamas nuostolis), tiek ir teigiama (kai 
uždirbamas pelnas). Kuo didesnė teigiama turto grąžos rodiklio reikšmė, tuo 
efektyviau panaudojamas įmonės turtas, o tai reiškia, kad įmonė, turėdama tiek 
pat turto, uždirba daugiau pelno ir atitinkamai prisideda prie pagrindinio įmo-
nės tikslo. 

Kaip žinome, verslo įmonės turtas pagal ekonominės naudos realiza-
vimo trukmę skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Todėl, siekiant tiksliau api-
būdinti šių išteklių naudojimo lygį, prasminga skaičiuoti atskirai tiek ilgalaikio, 
tiek ir trumpalaikio turto grąžos rodiklius. Tam tikrais atvejais (pvz., gamybos 
ar prekybos įmonėse) papildomai gali būti skaičiuojami ir atsargų grąžos rodi-
kliai. Visi šie rodikliai apskaičiuojami pagal 4.31 formulę, vardiklyje atitinkamai 
įrašant ilgalaikio, trumpalaikio turto ar atsargų vidutines laikotarpio reikšmes.

Siekiant geriau suprasti, nuo ko priklauso turto naudojimo efektyvumo 
laipsnis, galima detalizuoti turto grąžos rodiklį jį skaidant į sudedamąsias dalis, 
kaip tai parodyta 4.32 formulėje.

    

arba

Tokiu būdu išskleidus turto grąžos formulę matyti, kad turto grąža pri-
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klauso nuo dviejų veiksnių – grynojo pelningumo ir turto apyvartumo. Grynąjį 
pelningumą ir jo dydį sąlygojančius veiksnius jau aptarėme. 

Turto apyvartumo (angl. Asset turnover) rodiklis rodo, kiek vienas dis-
ponuojamo turto euras sugeneruoja pardavimo pajamų. Kaip pajamų ir turto 
santykis, šis rodiklis paprastai skaičiuojamas ilgalaikiam turtui, kuriuo dispo-
nuoja įmonė. Tuomet turto apyvartumo rodiklio ekonominė prasmė, kaip jau 
minėta, parodo, kiek vienam ilgalaikio turto eurui tenka pardavimo pajamų. 
Skaitinė šio rodiklio reikšmė visuomet yra teigiama, nes šiuo atveju atsižvelgia-
ma ne į veiklos rezultatą – pelną, o į grynąsias pardavimo pajamas. Šis rodiklis 
tinka palyginti tos pačios įmonės ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumą. Ta-
čiau lyginant skirtingas įmones, ypač skirtingų pramonės šakų įmones, galima 
susidurti su keblumais dėl skirtingos įmonių veiklos sąlygų. Pavyzdžiui, gamy-
bos įmonėse, kuriose dėl gamybos procesų sudėtingumo naudojama daug bran-
gios įrangos, visuomet turės mažesnį ilgalaikio turto apyvartumo rodiklį negu 
prekybos, kurioms veiklai palaikyti reikia santykinai mažiau ilgalaikio turto. 

Trumpalaikio turto apyvartumas išteklių panaudojimo efektyvumo 
prasme skaičiuojamas kiek kitaip negu ilgalaikio turto apyvartumas (žr. 4.33 
formulę).

Ekonominė šio rodiklio prasmė rodo, kiek apyvartos per laikotarpį 
(paprastai skaičiuojama metams) padaro atsargos. Todėl tuo tikslu skaitiklyje 
įrašomos ne pardavimo pajamos, o pardavimo savikaina, nes atsargų savikaina 
kaip tik ir formuoja parduotų prekių savikainos rodiklį. Atsargų apyvartumo 
(kartais) skaitinė reikšmė visada teigiama ir kuo ji didesnė, tuo atsargos greičiau 
„sukasi“. Kaip papildomas atsargų apyvartumą atspindintis rodiklis, kurį papras-
čiau suvokti, skaičiuojamas atsargų apyvartumas dienomis (žr. 4.34 formulę). 
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Atsargų apyvartumas dienomis parodo, kiek dienų atsargos (prekės) 
guli sandėlyje, iki jos bus parduotos. Apie atsargų ciklą kalbėjome nagrinėdami 
bendrojo apyvartinio kapitalo sudedamųjų dalių ciklus (32 ir 33 pav.). Dabar 
turime ir apskaičiavimo formulę ir aiškiai matome, kad kuo trumpesnis atsargų 
apyvartumas dienomis (atsargų ciklas), tuo didesnė turto, šiuo atveju atsargų, 
grąža, kitoms sąlygoms esant nekintančioms. 

Apibendrinant galima teigti, kad turto grąža tiesiogiai priklauso nuo 
grynojo pelningumo  ir turto apyvartumo (4.32 formulė), ir ši sąsaja aiškiai 
matyti analizuojant atsargų grąžos rodiklį. Kuo didesnis antkainis parduodant 
prekes ir kuo greičiau jos parduodamos (trumpiau guli sandėlyje), tuo didesnė 
atsargų grąža. Tai reiškia, kad verslo įmonės, priklausomai nuo jų specifikos, gali 
siekti didelio prekės vieneto pelningumo (parduodant vienetines prekes) ir pa-
laikyti santykinai mažą jų apyvartumą arba, jei prekės pelningumas nėra didelis 
(masinė prekyba), siekti kuo didesnio jų apyvartumo, t. y. didinti parduodamų 
prekių kiekį. 

Kadangi verslo įmonės veiklos rezultatams turi įtakos ne tik veikloje 
naudojamas turtas, bet ir žmonės, prasminga nustatyti, kokiu būdu galėtų būti 
matuojamas darbuotojų (darbo jėgos) darbo efektyvumas. Šiuo atveju žmonės 
laikytini ištekliumi, kaip ir bet kuris kitas turtas, kuriuo disponuoja įmonė savo 
veikloje. Tačiau esminis žmonių, kaip darbo jėgos ištekliaus, išskirtinumas tas, 
kad įmonė žmonėmis, skirtingai nei kitu turtu, nedisponuoja. Su darbuotojais 
sudaromos darbo sutartys, kuriose nėra numatyta jokia darbuotojų priklauso-
mybė įmonei. Sutartyse numatyta, kad žmogus įsipareigoja įmonei atlikti kon-
krečius darbus, o įmonė savo ruožtu už tai mokėti sutartą atlyginimą. Dėl šios 
priežasties darbuotojai negali būti užregistruoti verslo modelyje ir parodyti ba-
lanse kaip bet kuris kitas turtas. Be to, visi įmonės disponuojami ištekliai  įverti-
nami pinigais, o to su žmonėmis padaryti neįmanoma ir, matyt, nereikia. Todėl 
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šiuo atveju, norint įvertinti darbo jėgos panaudojimo efektyvumą, vertinant dar-
buotojus kaip išteklių, tikslinga naudoti kiekinę šio ištekliaus išraišką – vidutinį 
sąrašinį darbuotojų skaičių. Taigi, vertindami darbo jėgos naudojimo efektyvu-
mą, skaičiuosime rezultatą, tenkantį vienam darbuotojui. Šis rodiklis vadinamas 
darbo našumu.

Lieka tik apsispręsti, ką laikysime rezultatu. Jei vadovausimės 4.30 
formulės logika, rezultatu galėtų būti grynasis pelnas. Dažniausiai matuojamas 
darbo našumas – pagamintos produkcijos vienetų kiekis per tam tikrą laiko tar-
pą (valandą, pamainą, dieną ir pan.) – yra logiškas veiksmas ir tinka detaliai 
veiksnių analizei. Šie veiksniai daro įtaką pagamintos, o vėliau ir parduotos pro-
dukcijos apimčiai. Todėl siekiant išmatuoti darbo našumą įmonės mastu kaip 
rezultatą, tikslinga naudoti apibendrintus įmonės veiklos matavimo rodiklius. 
Remiantis šiais samprotavimais, galima teigti, kad tiek pardavimo pajamų, 
tiek ir grynojo pelno rodikliai šiame etape yra tinkami mūsų tikslams (žr. 4.35 
formulę).  

Šis rodiklis rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam dirbusiam verslo 
įmonėje žmogui, nepriklausomai nuo jo einamų pareigų ir atliekamų funkcijų. 
Siekiant tiksliau išmatuoti atskirų pareigybių indėlį į galutinį rezultatą gali būti 
naudojami ir kiti modifikuoti darbo našumo rodikliai, pavyzdžiui, pardavimo 
pajamos, tenkančios vienam pardavėjui, kaip tai parodyta 4.36 formulėje.

Su išteklių panaudojimo efektyvumo (turto grąžos ir darbo našumo) 
rodikliais tiesiogiai susijęs ir vienas svarbesnių rodiklių – nuosavybės grąžos 
(angl. Return on Equity, ROE) rodiklis. Jis  apskaičiuojamas analogiškai kaip tur-
to grąžos rodikliai ir rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo 
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eurui (žr. 4.37 formulę). 

Tai vienas reikšmingesnių analitinių rodiklių, kuriuo domisi įmonės 
savininkai, nes kaip tik pasitelkus šį rodiklį parodoma, kaip išteklių panaudoji-
mo efektyvumas daro įtaką ekonominei naudai, kurią gauna įmonės savininkai. 
ROE rodiklio skaitinė reikšmė kinta nuo minusinės (patyrus nuostolį) iki pliu-
sinės (uždirbus pelną). Kuo didesnė teigiama šio rodiklio reikšmė, tuo geriau. 
Taip pat teigiamu bruožu laikoma tai, kada ROE rodiklio reikšmė per daugybę 
metų nuosekliai auga. Tai rodo, kad verslo įmonės veikla yra tvari ir ji pajėgi 
sukurti savininkams ekonominę naudą. 

Labiau pasidomėję, kokie veiksniai veikia savininkams tenkančios eko-
nominės naudos dalį, kurią atspindi ROE rodiklis, matome, kad lyginant su tur-
to grąžos rodikliu atsiranda papildomas veiksnys – nuosavybės daugiklis (angl. 
Equity multiplier) (žr. 4.38 formulę).

Nuosavybės daugiklis yra glaudžiai susijęs su verslo įmonės finansa-
vimo struktūra ir priklauso nuo to, kiek įmonės finansavimo procese dalyvauja 
savininkų ir kiek skolintas kapitalas. Jo ekonominė prasmė – parodyti, kiek įmo-
nės disponuojamo turto tenka vienam nuosavybės eurui. Šio rodiklio reikšmė 
visuomet teigiama, nes pagal ekonominę logiką nei turtas, nei nuosavas kapi-
talas negali būti mažesni už nulį. Jei įmonės finansavimas yra konservatyvus 
(dominuoja nuosavas kapitalas), mažiausia įmanoma nuosavybės daugiklio 
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reikšmė lygi vienetui. Tai reiškia, kad vienam nuosavybės eurui tenka vienas 
turto euras. Tai įmanoma tuo atveju, kai įmonė visiškai neturi skolų. Esant nuo-
saikiam verslo įmonės finansavimo variantui (50 proc. finansuojama nuosavu 
kapitalu ir 50 proc. skolintomis lėšomis) nuosavybės daugiklio skaitinė reikšmė 
tampa lygi 2. Šio rodiklio skaitinė reikšmė nuosekliai didėja didėjant įmonės 
finansavimo agresyvumo laipsniui. Jei įmonė visą savo veiklą finansuotų vien 
skolintomis lėšomis, teoriškai nuosavybės daugiklio reikšmė būtų 100. Praktiš-
kai to būti negali, bent jau Lietuvoje – Akcinių bendrovių įstatyme numatyta, 
kad kai bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto 
įstatinio kapitalo, reikia imtis reikiamų priemonių situacijai taisyti, nes įmonės 
finansavimo modelyje pradėjo pernelyg dominuoti kreditoriai. Jei verslo įmo-
nės forma ne akcinė bendrovė, įstatymuose numatyto apribojimo finansavimo 
struktūrai nėra, tačiau ekonominė logika lieka ta pati. Tik skirtumas tas, kad 
akcininkai nerizikuoja savo asmeniniu turtu, o kitokia forma organizuojantys 
verslą žmonės rizikuoja nesėkmės atveju prarasti ir savo asmeninį turtą.

IV.4. Išoriniai verslo vertinimo rodikliai

Šiame skyriuje iki šiol aptartos verslo matavimo, kartu ir vertinimo sri-
tys yra glaudžiai susijusios su vidiniais verslo procesais, nuo kurių nemažai pri-
klauso galutiniai rezultatai. Tačiau, be aptartų trijų sričių, egzistuoja dar vienas 
svarbus aspektas – išorinis verslo vertinimas. 

Pasvarstykime

Ne vienas esame girdėję apie verslo „vienaragius“. 
Tai – startuoliai, kurių rinkos vertė viršija 1 mlrd. eurų. Lietuvoje 
toks startuolis – didžiausia Europoje naudotų drabužių platforma 
„Vinted“ – atsirado 2019 m. 2021 m. jos rinkos kaina išaugo iki 
3,5 mlrd. Eur.

             Ar tai, reiškia, kad „Vinted“ galima par-
duoti už 3,5 mlrd. Eur?
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Kad galėtume samprotauti apie verslo rinkos vertę, pirmiausia reikia 
išsiaiškinti, kokiu būdu nustatoma startuolių vertė ir kaip jie tampa vienaragiais. 
Paprastai startuoliai savo veiklos pradžioje, kad plėstų savo veiklą, turi pritraukti 
investicijų. Papildomos investicijos gaunamos išleidžiant naują akcijų emisiją, 
kurią nusiperka investicinės bendrovės, tikinčios, kad tokios investicijos ilgai-
niui bus pelningos. 2019 m. „Vinted“, išleidusi 10–12 proc. papildomą akcijų 
emisiją, už ją gavo 128 mln. Eur. Skaičiuojant, kad ši emisija kainavo nurodytą 
sumą, daroma prielaida, kad 100 proc. akcijų rinkos vertė viršytų 1 mlrd. Eur. 
2021 m. „Vinted“, išleisdama dar vieną akcijų emisiją, pritraukė 250 mln. Eur 
investiciją. 

Tačiau vertinant veiklos rezultatus matyti, kad šis verslas kol kas vei-
kia nuostolingai. 2020 m., pagal oficialius duomenis, pasiekusi beveik 150 
mln. Eur pardavimo pajamų lygį, įmonė patyrė beveik 21 mln. Eur nuostolį, 
kitaip sakant, jos nuostolingumas buvo beveik 14 proc. Tai reiškia, kad vie-
nas pardavimo euras 2020 m. sukūrė 14 centų nuostolį. Savo ruožtu 2020 
m. nuosavas kapitalas sudarė 29 mln., o skolos – 74 mln. Eur.8 Todėl, re-
miantis kai kuriais vertinimais, vien Lietuvoje veikianti „Vinted“ grupės 
įmonė, kaip rodo 2018 m. duomenys, galėtų būti įvertinta apie 8 mln. Eur. 

 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad verslo startuolių perspektyvų vertinimas rinkos 

8 https://rekvizitai.vz.lt/en/company/vinted/turnover/.
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verte, kurioje atsispindi investuotojų lūkesčiai ir jau veikiančio verslo vertini-
mas (taip pat  ir galimo pardavimo tikslais), gali radikaliai skirtis. Aptarkime 
pagrindinius rodiklius, kuriuos naudoja potencialūs investuotojai vertindami 
jau veikiantį verslą. Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma skaičiuojamų rodiklių 
yra susiję su antrinėje akcijų rinkoje cirkuliuojančiomis akcijomis. Tai reiškia, 
kad šie rodikliai tinka vertinant įmones, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių 
popierių rinkoje. Lietuvoje tai būtų akcinės bendrovės. Todėl uždarųjų akcinių 
bendrovių vertinimui, kaip matysime vėliau, galima naudoti ne visus išorinio 
vertinimo rodiklius. 9 

Grįžkime prie klausimo – kiek verta veikianti verslo įmonė? Su startuo-
lių vertinimu jau susipažinome, tačiau tokia metodika nėra tinkama brandžiam 
verslui. Tais atvejais, jei įmonės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių bir-
žoje ir yra žinoma akcijos rinkos kaina, skaičiuojamas įmonės kapitalizacijos 
(angl. Market capitalization arba MarketCap) rodiklis. Jis apskaičiuojamas ak-
cijų, esančių apyvartoje, kiekį dauginant iš vienos akcijos rinkos kainos (žr. 4.39 
formulę).

  
Ekonominė šio rodiklio prasmė ta, kad jis rodo įmonės rinkos arba nuo-

savo kapitalo rinkos vertę. Skaičiuojant daroma prielaida, kad visos akcijos būtų 
parduotos už konkrečios dienos rinkos kainą. Jei akcijų, esančių apyvartoje, rin-
kos kaina nuolat kyla, kyla ir įmonės kapitalizacijos lygis. 2021 m. gruodį „Apple“ 
kapitalizacija buvo didžiausia pasaulyje ir sudarė 2,892 trilijono (10¹²) dolerių10. 

 Tačiau tai nereiškia, kad įmonių savininkai turi tiek pinigų, nors „Forbes“ tur-
tingųjų sąrašas sudaromas daugiausia remiantis kapitalizacijos rodikliais. Tai, 
kad „Teslos“ kapitalizacija nuo 2021 m. sausio 8 d. iki gegužės 15 d. nukrito 292 
mlrd. dolerių, nereiškia, kad Elonas Muskas prarado tokią sumą pinigų. 

Įmonėms, kurių akcijomis neprekiaujama vertybinių popierių rinkoje 

9 https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/kodel-milijarda-euru-surinkes-pirmas-lietu-
viskas-vienaragis-vinted-iki-siol-neuzdirbo-pelno-663-1239248.
10 https://companiesmarketcap.com/apple/marketcap/.
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(Lietuvoje tai uždarosios akcinės bendrovės), kapitalizacijos rodiklio nustatyti 
neįmanoma, todėl joms gali būti skaičiuojamas kitas rodiklis – balansinė įmonės 
vertė (angl. book value) (žr. 4.40 formulę).

Kadangi šis rodiklis apskaičiuojamas remiantis balanse pateiktais duo-
menimis, savo skaitine reikšme jis artimas nuosavo kapitalo rodikliui. Tačiau 
skirtumas tas, kad skaičiuojant balansinę įmonės vertę skaičiuojamas ne visas 
turtas, o tik tas, kuris gali būti parduotas. Todėl dažniausiai jis mažesnis negu 
nuosavo kapitalo rodiklis. Balansinės įmonės vertės rodiklis naudojamas nusta-
tant vienos akcijos buhalterinę vertę (angl. Book value of equity per share), kuri 
apskaičiuojama pagal 4.41 formulę.

Taip apskaičiuota akcijos vertė gali būti laikoma analogu akcijos rinkos 
kainai įmonėse, kurių akcijomis prekiaujama rinkoje. Tuo atveju, kai įmonė vei-
kia pelningai, akcijos buhalterinė vertė turi tendenciją augti. Tačiau atkreiptinas 
dėmesys, kad šią vertę veikia ne tik įmonės veiklos rezultatai, bet ir akcininkų 
sprendimai, susiję su dividendų paskelbimu ir išmokėjimu. Paskelbus dividen-
dus, sumažėja nuosavas įmonės kapitalas, o tai savo ruožtu sumažina balansinę 
įmonės vertę ir atitinkamai akcijos buhalterinę vertę. Todėl, analizuojant akcijos 
buhalterinės vertės sumažėjimo priežastis, būtina atsižvelgti į savininkų spren-
dimus, dėl kurių sumažėja akcijos buhalterinė vertė, nes toks sumažėjimas netu-
rėtų būti siejamas su įmonės veiklos rezultatais.

Norint tiksliau atspindėti vien tik įmonės veiklos įtaką, ją siejant su iš-
leistomis akcijomis, skaičiuojamas pelno, tenkančio vienai akcijai (angl. earnings 
per share, EPS) rodiklis (žr. 4.42 formulę). 
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Šis rodiklis rodo, kiek grynojo pelno tenka vienai akcijai, ir vienodai 
tinka tiek įmonėms, kurių akcijomis prekiaujama rinkoje, tiek ir toms, kurių ak-
cijomis neprekiaujama. Pelnas vienai akcijai parodo, kaip stabiliai veikia verslo 
įmonė per daugybę metų. Tačiau tai nereiškia, kad visa tenkanti vienai akcijai 
grynojo pelno suma ir bus išmokėta akcijų savininkams dividendų pavidalu. 
Kad tai įvyktų, reikalingas akcininkų sprendimas. Todėl tais atvejais, kai įmonė 
veikia pelningai ir akcininkai skelbia dividendus, prasminga apskaičiuoti savo 
ekonomine logika panašų rodiklį – dividendus, tenkančius vienai akcijai (angl. 
dividends per share, DPS) (žr. formulę 4.43).

Šis rodiklis geriau atspindi įmonės savininkų dividendų politiką. Jei 
kiekvienais pelningais metais akcininkai yra linkę išsimokėti dividendus, tai ge-
rai matyti iš šio rodiklio skaitinės reikšmės kitimo per daug metų.

Įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių rinkoje, ak-
cijų savininkams prasminga skaičiuoti papildomą rodiklį, gerai atspindintį in-
vesticijos į akcijas grąžą, kuri gaunama dividendų forma. Tai dividendinis pelnin-
gumas (angl. Dividends yield) (žr. 4.44 formulę).

Visi čia aptarti rodikliai vienaip ar kitaip leidžia apibūdinti įmonės 
arba jos akcijos vertę, o verslo įmonės, kaip visumos, kainai nustatyti naudojami 
kiek kiti metodai. Priklausomai nuo to, ar verslas yra jaunas, sparčiai augantis ar 
brandus, gali būti taikomi skirtingi įmonės kainos nustatymo būdai. Praktiko-
je bene dažniausiai aptinkamas ir lengviausiai suprantamas – kainos daugiklio 
metodas.  Šio metodo esmė ta, kad jis parodo, kiek investuotojas linkęs mokėti 
už verslą, kai jis žino, per kiek laiko nori atgauti savo investiciją verslo įmonei 
sėkmingai veikiant ir kuriant pinigų srautą iš pagrindinės veiklos. Taikant šį me-
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todą verslo įmonės kaina apskaičiuojama pagal 4.44 formulę.

Paprastai investuotojai susigrąžina savo investicijas per 5–6 metus, to-
dėl daugiklis retai viršija šį skaičių. Pelno prieš nusidėvėjimą ir palūkanas rodi-
klis apskaičiuojamas pagal paskutinių metų Pelno (nuostolių) ataskaitos duome-
nis. Atkreiptinas dėmesys, kad verslo kaina nuo vertės gali skirtis (+ / – 20 proc. 
ar net daugiau), priklausomai nuo derybinių investuotojo ir verslo savininko 
pozicijų.

IV.5. Analitinių rodiklių sistemos
IV.5.1. „DuPont“ sistema

Iki šiol nagrinėjome analitinius rodiklius kaip savarankiškus, tarpusa-
vyje nesusietus reiškinius. Tačiau toks požiūris tinkamas tik pradiniame anali-
tinių rodiklių nagrinėjimo etape. Kadangi verslo modelyje, kurio duomenų pa-
grindu skaičiuojami rodikliai, visi reiškiniai yra tarpusavyje susiję ir daro įtaką 
vienas kitam, matyt, logiška būtų manyti, kad ir analitiniai rodikliai tarpusavyje 
vienaip ar kitaip susiję ir veikia vienas kito skaitines reikšmes. 

Atkreipęs į tai dėmesį, F. Donaldsonas Brownas 1914 m. sukūrė vers-
lo veikimo stebėjimo priemonę, kurioje į vieną visumą, panaudodamas nuosa-
vo kapitalo grąžos rodiklį, sujungė esminius analitinius rodiklius. Ši priemonė 
buvo pritaikyta „DuPont“ įmonėje, todėl žinoma kaip „DuPont“ sistema arba 
metodas. Šio metodo esmė ta, kad nuosavybės grąža išskaidoma į veiksnius, są-
lygojančius grąžos rodiklio pokyčius, siekiant išskirti investuotojus dominančias 
verslo veikimo sritis.  Taikomi trijų ir penkių žingsnių analizės variantai. 

Trijų žingsnių analizės esmė jau atskleista aptariant 4.38 formulę. Kaip 
matyti, taikant trijų žingsnių analizės metodą nuosavybės grąža išskaidyta į tris 
sudedamąsias dalis – grynąjį pelningumą, turto apyvartumą ir nuosavybės dau-
giklį. Toks skirstymas leidžia išskirti ir akcentuot atskiras grąžą veikiančias sritis. 
Pirmiausia tai veiklos efektyvumas (jį parodo grynojo pelningumo rodiklis). Jis 
rodo, kiek efektyviai organizuojama verslo įmonės veikla, kaip sėkmingai dirba 
įmonės vadovybė. Išteklių naudojimo efektyvumą atspindi turto apyvartumo 
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rodiklis, atspindintis, kiek našiai panaudojamas visas įmonės turimas turtas ir ar 
verta investuoti į tokį verslą. Nuosavybės daugiklis rodo, koks finansinis svertas 
panaudotas finansuojant verslą. Kuo didesnis nuosavybės daugiklis, tuo daugiau 
naudojamasi skolintomis lėšomis (agresyvesnis finansavimas), tuo aukštesnis ri-
zikos laipsnis investuojant į tokį verslą. 

Penkių žingsnių analizės esmė ta, kad skaičiuojant nuosavybės grąžos 
rodiklį išskiriami papildomi veiksniai, tokie kaip finansinė veikla bei nepriklau-
somas nuo įmonės veiksnys – pelno mokestis. Tai leidžia geriau išanalizuoti viso 
verslo efektyvumą nulemiančius veiksnius. Pirmiausia pradedama nuo grynojo 
pelningumo išskaidymo, kaip parodyta 4.39 formulėje. 

čia:  PPM – pelnas prieš mokesčius (angl. EBT);
t – pelno mokesčio tarifas.

 Tokiu būdu iš grynojo pelningumo į atskirą rodiklį išskiriama 
pelno mokesčio įtaka, nes pelno mokesčio tarifas yra nevaldomas veiksnys, su 
kuriuo susiduria verslas. Kitas žingsnis detalizuojant nuosavybės grąžą – palū-
kanų už pasiskolintus pinigus išskyrimas į atskirą veiksnį. Kartu grynasis pelnin-
gumas pakeičiamas į veiklos pelningumo rodiklį, kad palūkanų sąnaudas būtų 
galima išskirti iš grynojo pelningumo rodiklio. Šie veiksmai atliekami detalizuo-
jant pelningumo ir turto apyvartumo rodiklius, kaip parodyta 4.40 formulėje.

čia:  PPMM – pelnas prieš palūkanas ir mokesčius ( angl. EBIT);
t – pelno mokesčio tarifas.

Taikant penkių žingsnių „DuPont“ analizę, jau galima aprėpti daugiau 
veiksnių, turinčių įtaką nuosavybės grąžai. Dabar galima matyti ir skolinimo-
si kaštų įtaką galutiniam rezultatui. Jei palūkanos už pasiskolintus pinigus bus 
didesnės už veiklos pelningumą, jos mažins nuosavybės grąžą. Šiuo atveju kuo 
didesnis finansinis svertas (agresyvesnis įmonės finansavimas), tuo labiau krin-
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ta nuosavybės grąžos rodiklis, tuo liudydamas, kad įmonė sukuria ekonominę 
naudą ne tiek jos savininkams, kiek kreditoriams.

Kadangi aptartas formules nėra paprasta suvokti, gana dažnai „Du-
Pont“ sistema pavaizduojama grafiškai, kad būtų galima vizualiai matyti visus 
rodiklių tarpusavio ryšius (žr. 38 pav.).
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38 pav. „DuPont“ sistema

 Kaip matyti iš paveikslo, kuriame pateikta šiek tiek modifikuo-
ta „DuPont“ sistema, nuosavo kapitalo grąžos rodiklio detalizavimas prasideda 
taip, kaip tai buvo trijų žingsnių analizėje. Tik šiuo atveju panaudotas papildo-
mas tarpinis rodiklis – turto grąža. 38 pav. pateiktas papildomai išplėstas ro-
diklių tarpusavio sąsajų vaizdas, lyginant su klasikine „DuPont“ sistema. Toks 
pavaizdavimas leidžia pamatyti, kaip tarpusavyje susiję visi rodikliai, kurie pa-
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teikiami finansinėse ataskaitose, ir analitiniai skaičiuojamieji rodikliai (jie pa-
teikti patamsintuose langeliuose). 

Kairėje paveikslo pusėje pateikiami duomenys, kurie naudojami Pelno 
(nuostolių) ataskaitai ir Balansui parengti. Šie duomenys gaunami iš mums jau 
gerai žinomo verslo modelio (buhalterinės apskaitos registrų). Norint matyti, 
kaip visus rodiklius veikia pirminės priežastys, tokios kaip pardavimo kiekiai ir 
kainos, šie rodikliai taip pat pateikti „DuPont“ sistemoje. Parduotų prekių savi-
kaina galėtų būti išskaidyta į parduotų prekių kiekį ir prekės vieneto savikainą. 
Kadangi ši informacija susijusi su komercine paslaptimi, suprantama, kad ji fi-
nansinėse ataskaitose nepateikiama. Tačiau ją įtraukus į „DuPont“ sistemą ir jos 
duomenis naudojant vidiniam verslo valdymui, toks visų veiksnių pateikimas 
vienoje sistemoje yra labai naudingas norint suprasti, kaip analitiniai rodikliai 
susiję tarpusavyje. Toks suvokimas smarkiai palengvina vėlesnę analitinių rodi-
klių pokyčių analizę, apie kurią kalbėsime šiek tiek vėliau. 

Taigi viršutiniame kairiame kampe pirmieji aštuoni langeliai rodo, kaip 
apskaičiuojamas grynasis pelnas ir grynasis pelningumas. Iš čia labai aiškiai ma-
tyti, kad didėjant pardavimo kainai ir kiekiui auga pardavimo pajamos, atitin-
kamai pelnas prieš apmokestinimą ir savo ruožtu grynasis pelnas bei grynasis 
pelningumas (žr. 4.15 formulę). Jei didėja parduotų prekių savikaina (prekyboje 
tai prekių įsigijimo kaina, gamyboje produkcijos gamybinė savikaina), atitin-
kamai didėja laikotarpio sąnaudos, o tai tuo pat dydžiu sumažina pelną prieš 
apmokestinimą bei proporcingai mažina grynąjį pelną ir grynąjį pelningumą.

Visi kairėje pusėje likę langeliai yra susiję su balanso duomenimis. Čia 
pateikiamas trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, taip pat trumpalaikės ir ilgalaikės 
skolos bei nuosavas kapitalas. Atitinkamai matyti, kokiu būdu apskaičiuojami 
analitiniai rodikliai, kuriuos jau esame aptarę. Pirmiausia tai mokumo (žr. 4.17 
formulę) ir grynojo apyvartinio kapitalo (žr. 4.27 formulę) rodikliai. Atitinka-
mai apskaičiuojami turto apyvartumo (žr. 4.32 formulę) ir turto grąžos rodikliai 
(žr. 4.31 formulę). Savo ruožtu naudojantis balanse pateiktais turto ir nuosavo 
kapitalo rodikliais apskaičiuojamas nuosavybės daugiklis (žr. 4.38 formulę), ku-
ris tiesiogiai susijęs su nuosavo kapitalo grąžos rodikliu. 
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Tokiu būdu „DuPont“ sistema, kai ji pateikta grafiškai, labai vaizdžiai 
pateikia visų rodiklių (pradedant priežastiniais ir baigiant analitiniais apskai-
čiuojamaisiais) tarpusavio sąsajas, apskaičiavimo nuoseklumą ir poveikio kryp-
tį. Gerai suvokus šią sistemą smarkiai supaprastėja veiksnių, darančių įtaką galu-
tiniams rodikliams, analizė, taip pat ir įmonės valdymas remiantis šios analizės 
duomenimis.

IV.5.2. Subalansuotų rodiklių sistema

Laikui bėgant ir vis tobuliau valdant verslą, ypač didelį,  atsirado ana-
litinių rodiklių sistemų, apimančių gerokai daugiau analitinių rodiklių ir verslo 
sričių negu „DuPont“ sistema. Pirmieji ryškesni moksliniai darbai, skirti visa 
apimančiai rodiklių sistemai, pasirodė 1992 m.11, 12  Ši sistema buvo tobulinama 
ir 1996 m. R. S. Kaplanas ir D. P. Nortonas ją aprašė knygoje13, kuri aktuali ir da-
bar. Sistemą jie pavadino subalansuotų rodiklių sistema (SRS; angl. Balaced Sco-
recard), nes jų idėja ta, kad visos sritys, kurias atspindi rodikliai, yra tarpusavyje 
suderintos ir nė viena jų nedominuoja. Tai leidžia sujungti verslo įmonės viziją 
ir strategiją su kasdieniniais darbuotojų veiksmais ir išmatuoti jų įtaką konkre-
čiai veiklos sričiai. Tam taikomi kiekvienai sričiai svarbūs specialūs efektyvumo 
rodikliai.

Todėl subalansuotų rodiklių sistema laikytina strateginio valdymo sis-
tema, padedanti transformuoti strategiją į kasdienius veiksmus ir kontroliuo-
janti jos įgyvendinimą. Šios sistemos tikslas yra transformuoti verslo įmonės 
misiją į aiškiai suvokiamus uždavinius ir rodiklius. Subalansuotų rodiklių sis-
tema, išsaugodama tradicinius finansinius rodiklius, juos papildo perspektyvos 
vertinimo sistema. Taikant subalansuotų rodiklių sistemą, kiekvienos įmonės 
veikla apima keturias sritis: finansinę,  santykių su klientais,  vidinių verslo pro-
11  Kaplan, Robert S.; Norton, D. P. (1992), „The Balanced Scorecard – Measures That Drive Perfor-
mance“, Harvard Business Review (January–February): 71–79.
12  Maisel, L. S. (1992), „Performance measurement: the Balanced Scorecard approach“, Journal of 
Cost Management, 6 (2): 47–52.
13  Kaplan, Robert S.; Norton, D. P. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Ac-
tion, Boston, MA.: Harvard Business School Press. ISBN 978-0-87584-651-4.
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cesų ir personalo apmokymo bei tobulinimo. Visos sritys, jų ryšys su vizija ir 
strategija parodytas 39 pav.

39 pav. Subalansuotų rodiklių sistema

Kaip matyti iš 39 pav., kiekviena sritis turi savo užduotį, suformuluotą 
klausimo forma ir besisiejančią su kitomis sritimis. Savo ruožtu, konkretizuo-
jat kiekvieną užduotį, suformuluojami tikslai, pasirenkami rodikliai, iškeliami 
uždaviniai ir nurodomos iniciatyvos. Tikslai apibūdina pageidaujamą įmonės 
veiklos lygį (rezultatą), kuris išreiškiamas kiekvienai sričiai būdingais rodikliais, 
nurodant reikiamas jų skaitines reikšmes, kurias jie pasiekia tuo atveju, kai pa-
siekiamas norimas įmonės veiklos efektyvumo lygis. Kad būtų pasiekti numatyti 
tikslai, formuluojami uždaviniai, užtikrinantys nuolatinį veiklos tobulinimą, bei 
iniciatyvos – projektai, užtikrinantys tikslo pasiekimą. 

Taikant SRS, valdymo procesas apima keturias stadijas. Pirmiausia 
tiksliai suformuluojama verslo įmonės strategija, ji išreiškiama konkrečiais 
strateginiais tikslais. Paskui nustatomi strateginių tikslų ir jų pasiekimą apibūdi-
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nančių rodiklių tarpusavio ryšiai, apie tai informuojami visi įmonės padaliniai. 
Vėliau, planavimo etape, nustatomi uždaviniai ir strateginės iniciatyvos. Ir ga-
liausiai formuojamas grįžtamasis ryšys ir visi suinteresuoti dalyviai aprūpinami 
tokia informacija, kuri reikalinga sprendimams priimti.

Kadangi iki šiol verslo finansų sričiai skyrėme pagrindinį dėmesį, 
trumpai apžvelkime kitas subalansuotų rodiklių sistemos dalis. 

Klientų srities tikslai apibūdina, ką įmonė turi daryti, kad didėtų kli-
entų pasitenkinimas įmonės veikla ir kaip šis pasitenkinimas turėtų būti išma-
tuojamas. Klientų srities rodiklių pavyzdžiai galėtų būti užimamos rinkos dalis, 
klientų skaičius, nuolatinių klientų skaičius, naujų klientų skaičius, prarastų kli-
entų skaičius, vidutinė vieno kliento apyvarta, vidutinis klientų grupės pelnin-
gumas, vidutinės kliento aptarnavimo išlaidos, klientų skundų skaičius ir pana-
šūs rodikliai.

Vidinių verslo procesų srities tikslai apibūdina, ką reikia daryti, kad 
įmonės procesai būtų tokie efektyvūs, kad patenkintų klientų ir akcininkų lūkes-
čius. Tam atliekamas verslo procesų kokybės monitoringas ir tikrinamas jų efek-
tyvumas. Procesų srities rodiklių pavyzdžiai galėtų būti prastovų laikas, įrangos 
gedimų skaičius, gedimų šalinimo vidutinė trukmė, broko taisymo sąnaudos, 
broko procentas, garantinių remontų skaičiaus ir sąnaudų mažėjimas, planavi-
mo tikslumas, gaminamų produktų deficitas, naujo produkto pasirodymo lai-
kas, procesų gerinimo paraiškų skaičius, gamybos proceso trukmė, atsargų apy-
vartos trukmė, vidutinės operacijų sąnaudos ir panašūs rodikliai.

Tobulėjimo ir plėtros (personalo) srities tikslai nurodo, ką reikia 
daryti, kad būtų gerai parengti ir motyvuoti darbuotojai, kokiu būdu užtikri-
nama įmonės galimybė keistis ir tobulėti. Sugebėjimas palaikyti deramą dar-
buotojų parengimo lygį sudaro galimybę verslui išgyventi krizines situacijas ir 
plėsti veiklą. Personalo srities rodiklių pavyzdžiai: personalo kaita, motyvavimo 
indeksas, darbuotojų pasitenkinimas, mokymo valandų skaičius, vidutinės in-
vesticijos vieno darbuotojo mokymui, padalinių tarpusavio bendradarbiavimo 
efektyvumas, darbuotojų problemų sprendimo efektyvumas.

Atkreiptinas dėmesys, kad visų paminėtų sričių rezultatai labai glau-



251

džiai susiję su finansiniais veiklos rezultatais, tokiais kaip pardavimo pajamos, 
gaminamos produkcijos savikaina, pelningumas, taip pat ir išteklių panaudoji-
mo efektyvumo lygiu. Šias sąsajas galima pavaizduoti schema (žr. 40  pav.).  

40 pav. Subalansuotų rodiklių sistemos sričių tarpusavio sąsajos

Kaip matyti iš 40 pav., visos sritys per keliamus tikslus yra glaudžiai 
tarpusavyje susijusios ir veikia galutinį verslo įmonės finansinį tikslą – ekono-
minės naudos siekį, kuris pasireiškia per  pelno augimą (taip sudarant galimybę 
savininkams išsimokėti dividendus) arba akcijų vertės augimą.



252

Verta prisiminti

 » Apskaitoje sukaupiami tik duomenys apie finansinio laikotarpio paja-
mas ir sąnaudas. Papildomi reikalingi rodikliai apskaičiuojami Pelno 
(nuostolių) ataskaitoje. Tai įvairūs pelno rodikliai ir jo modifikacijos. 

 » Papildomai naudojami papildomai „sukonstruoti“ sudėtingesni ro-
dikliai (analitiniai rodikliai), kurie leidžia apibūdinti tam tikrą mus 
dominančią sritį. Šie rodikliai skaičiuojami naudojant verslo modelio 
skaičius, pateiktus įmonių finansinėse ataskaitose.

 » Sritys, kurias reikia nuolat stebėti ir valdyti, yra šios: veiklos rezulta-
tai, finansinė būklė, išteklių naudojimo efektyvumas ir išorinis verslo 
vertinimas. 

 » Kiekvienas analitinis rodiklis (KPI) nagrinėjamas trimis aspektais. Tai 
– rodiklio ekonominė prasmė, rodiklio matavimo vienetai ir jų kitimo 
ribos, veiksniai, darantys įtaką procesams, matuojamiems pasitelkus 
konkretų analitinį rodiklį ir prisidedantiems prie to, kad skaitinė rodi-
klio reikšmė tapo kaip tik tokia, kokia yra.

 » Bendrojo pelno (nuostolių) rodiklis parodo, kiek pelninga ar nuosto-
linga buvo pagrindinė (tipinė) verslo įmonės veikla neatsižvelgiant į 
sąnaudas, susijusias su įmonės funkcionavimu.

 » Veiklos pelno (nuostolių) rodiklis parodo, kiek pelno lieka po to, kai 
patiriamos bendrosios, administracinės ir visos su pardavimu susiju-
sios sąnaudos.

 » Grynojo pelno (nuostolių) rodiklis parodo, kiek sėkmingai veikė vers-
las per konkretų laikotarpį.

 » Įmonės  pelningumo rodikliai parodo, kiek konkrečios rūšies pelno 
tenka vienam pardavimo eurui.

 » Finansinė verslo įmonės būklė susijusi su trimis sritimis. Tai moku-
mas, finansavimo struktūra ir kapitalo dalyvavimas įmonės apyvartoje.

 » Mokumas yra įmonės gebėjimas konkrečiu laiko momentu grąžinti 
turimas trumpalaikes skolas be papildomų išorinių finansavimo šalti-
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nių. Skaičiuojami bendrojo, skubaus ir piniginio mokumo koeficien-
tai, kurie parodo, kaip verslo įmonė gali grąžinti turimus konkrečius 
įsipareigojimus naudodama turimą skirtingo likvidumo trumpalaikį 
turtą.

 »  Finansavimo struktūra parodo, kokiu būdu finansuojama įmonės 
veikla, kas dominuoja (savininkai ar kreditoriai) finansuojant įmonės 
veiklą ir kokios šio pasirinkto finansavimo pasekmės. 

 » Finansavimo struktūrai įvertinti ir matuoti naudojami du santykiniai 
rodikliai. Tai – skolos koeficientas ir finansinis svertas. 

 » Bendrasis apyvartinis kapitalas parodo, kokio dydžio trumpalaikiu 
turtu disponuoja verslo įmonė konkrečiu momentu.

 » Grynasis apyvartinis kapitalas parodo, kuri dalis ilgalaikių finansavi-
mo šaltinių panaudojama trumpalaikiam turtui finansuoti.

 » Analizuojant išteklių panaudojimo efektyvumą nustatomi įvairūs tur-
to grąžos rodikliai, parodantys, kiek vienas skirtingos rūšies turto eu-
ras per laikotarpį uždirba grynojo pelno, bei darbo našumo rodikliai, 
parodantys, kaip darbuotojai dalyvauja kuriant ekonominę naudą 
įmonei.

 » Nuosavybės grąžos rodiklis parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam 
nuosavo kapitalo eurui ir kaip išteklių panaudojimo efektyvumas vei-
kia ekonominę naudą, kurią gauna įmonės savininkai.

 » Kadangi verslo modelyje, kurio duomenų pagrindu skaičiuojami ro-
dikliai, visi reiškiniai yra tarpusavyje susiję ir veikia vienas kitą, ana-
litiniai rodikliai yra tarpusavyje vienaip ar kitaip susiję ir daro įtaką 
vienas kito skaitinėms reikšmėms, todėl jie gali būti sujungti į rodiklių 
sistemas. 

 » „DuPont“ sistema vaizdžiai pateikia visų finansinių rodiklių (prade-
dant priežastiniais ir baigiant analitiniais apskaičiuojamaisiais) tarpu-
savio sąsajas, apskaičiavimo nuoseklumą ir poveikio kryptį.

 » Subalansuotų rodiklių sistema, išsaugodama tradicinius finansinius 
rodiklius, juos papildo perspektyvos vertinimo sistema. Taikant suba-
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lansuotų rodiklių sistemą, kiekvienos įmonės veikla apima  keturias 
sritis: finansinę,  santykių su klientais,  vidinių verslo procesų ir perso-
nalo apmokymo bei tobulinimo sritis.

SAVITIKROS KLAUSIMAI:
1. Apibūdinkite pagrindinius verslo įmonės veiklos efektyvumo matavi-

mo rodiklius.
2. Nurodykite bendrojo, veiklos ir grynojo pelningumo rodiklių ekono-

minę prasmę. Kokie veiksniai daro įtaką šių rodiklių skaitinės reikš-
mės pokyčiams?

3. Apibūdinkite esminius verslo finansinę būklę apibūdinančius rodi-
klius ir jų ekonominę prasmę.

4. Kuo skiriasi mokumo ir likvidumo sąvokos?
5. Kuo skiriasi bendrojo ir grynojo apyvartinio kapitalo sąvokos?
6. Apibūdinkite pagrindinius įmonės išteklių naudojimo efektyvumo ro-

diklius ir jų ekonominę prasmę.
7. Ką parodo nuosavo kapitalo grąžos rodiklis?
8. Kokie išorinio vertinimo rodikliai gali būti taikomi vertinant įmonę? 

Kokie šių rodiklių taikymo ribotumai?
9. Apibūdinkite trijų ir penkių žingsnių analizės esmę „DuPont“ analiti-

nių rodiklių sistemoje. 
10. Kokios papildomos sritys, be finansinės, įtraukiamos į subalansuotų 

rodiklių sistemą? 
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V. VERSLO FINANSŲ ANALIZĖ

Penktojo  skyriaus tikslas – aptarti verslo finansų analizės pagrindus, 
kurie reikalingi gilesniam šios srities supratimui, yra naudingi praktiškai atlie-
kant analizę, taip pat interpretuojant gautus analizės rezultatus. Šiame skyriuje 
atskleidžiama, kokiu tikslu ir kokiais būdais atliekama verslo finansų analizė, 
kokia jos prasmė, nauda ir praktinio taikymo sritys.

 Pirmajame poskyryje atkreipiamas dėmesys į analizės reikšmę ir jos 
vietą verslo finansų valdymo sistemoje. Akcentuojama tai, kad analizė vaidina 
kritiškai reikšmingą vaidmenį grįžtamojo ryšio formavimo procese. Aptariamas 
duomenų ir informacijos santykis valdymo sprendimų priėmimo kontekste. 
Atskleidžiamas analizės vaidmuo formuojant grįžtamojo ryšio informaciją, kai 
analizės metu iš duomenų masės „išgryninama“ naudinga informacija. Apra-
šomi pagrindiniai metodai, kuriais analizės proceso metu pradiniai duomenys 
paverčiami informacija. Tai horizontalioji ir vertikalioji analizė, leidžianti api-
bendrintai pateikti informaciją apie bendras tendencijas, pokyčius, vykstančius 
per tam tikrą laikotarpį, bei apibūdinti esminių verslo sudedamųjų dalių struk-
tūrą. Aptariama grandininių pakeitimų metodo esmė. Šis metodas yra analitinis 
įrankis, padedantis nustatyti veiksnių įtaką galutiniam veiklos rezultatui.

Antrajame poskyryje detaliai aptariamas praktinis grandininių pakeiti-
mų metodo taikymas analizuojant verslo veiklos rezultatus bei nustatant veiks-
nių, veikiančių galutinius rezultatus, įtaką. Detaliai išnagrinėjama, kokiu būdu, 
pasitelkus matematikos formules, išreiškiamas galutinio proceso rezultato ir šį 
rezultatą nulemiančių sudėtinių jo dalių ryšys. Pateikiami išsamūs praktiniai 
pavyzdžiai, kaip analizės proceso metu gali būti taikomas grandininių pakei-
timų metodas ir jo modifikacija – skirtumų būdas. Išryškinama gautų analizės 
rezultatų interpretavimo svarba ir pateikiami tokio interpretavimo praktiniai 
pavyzdžiai.
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Išnagrinėjęs šį skyrių studijuojantysis gebės: 
 » Apibūdinti analizės esmę ir jos vaidmenį verslo finansų valdymo 

procese;
 » Suprasti ir paaiškinti duomenų ir informacijos skirtumą;
 » Praktiškai formuoti informaciją, naudingą konkrečių sprendimų priė-

mimui, remiantis  turimais duomenimis;
 » Apibendrinti verslo įmonės veiklos rezultatus per tam tikrą laikotarpį, 

pateikti šiuos rezultatus vizualiai, kad būtų matomos pagrindinės pro-
cesų ir rezultatų tendencijos;

 » Išskirti esmines verslo vystymosi tendencijas, akcentuoti stipriąsias ir 
silpnąsias verslo sritis, reikalaujančias gilesnės procesų analizės;

 »  Praktiškai pritaikyti žinias apie verslo procesų ir rezultatų rodiklių 
apskaičiavimą, siekiant atlikti veiksnių įtakos analizę;

 » Nurodyti, išskirti ir apskaičiuoti pagrindinių veiksnių, veikiančių vers-
lo įmonės rezultatus, įtaką;  

 » Paaiškinti veiksnių įtakos analizės rezultatus ir interpretuoti jų skaiti-
nes reikšmes;

 » Kūrybiškai pritaikyti analizės metodus praktikoje, siekiant atskleisti 
gilumines analitinių rodiklių pokyčių priežastis. 

V.1. Finansų analizės esmė ir metodai

Pirmiausia prieš nagrinėjant verslo analizės problematiką pasminga 
užduoti sau klausimą, kas yra ir ar apkritai reikalinga analizė. Kokią naudą ji 
duoda tam, kas jau buvo atarta anksčiau? 

Prisiminkime 8 pav. pavaizduotą valdymo kaip funkcijos esmę. Valdy-
mo subjektas (verslo vadovas) grįžtamuoju informaciniu ryšiu gauna duomenis 
apie verslo rezultatus ir jo būklę. Tai įvairiausios, taip pat ir finansinės, ataskai-
tos.  Jei reikia, papildomai apskaičiuojami anksčiau aptarti analitiniai rodikliai. 
Kyla klausimas, ar dar reikia ko nors papildomai šalia to, ką jau turime? 
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Vadovas, prieš duodamas bet kokį nurodymą, turi žinoti, kokia yra 
verslo įmonės  situacija, kad prireikus galėtų koreguoti jos veiksmus. Sužinoti 
apie būklę jis gali vieninteliu būdu – surinkęs ir apibendrinęs visus įvykusius 
faktus, susijusius su verslu. Kiekvienas atskiras faktas (pardavimas, sąnaudų pa-
tyrimas, turto pirkimas ir pan.) neturi didelės prasmės ir naudos. Tai vadinamie-
ji „neapdoroti“ duomenys (angl. data; lot. datum), kurie dar nėra tinkami „var-
toti“. Todėl duomenys apie šiuos faktus apibendrinami taikant jau gerai žinomą 
verslo finansų modelį – sintezės metodą, kurį taikant atskiri elementai (ūkiniai 
faktai) sujungiami į vieną visumą. Galiausiai turime bendrą verslo finansų vaiz-
dą, pateiktą finansinių ataskaitų forma. Čia apibendrinti duomenys jau apima 
nemažai informacijos, nes gali būti panaudoti geresniam verslo finansų supra-
timui ir valdymui. Dar didesnis informacijos kiekis14 gali būti sukuriamas ap-
skaičiuojant analitinius rodiklius, savo ruožtu atskleidžiančius papildomus vers-
lo rezultatų ar finansinės būklės niuansus, kurių paprastai nematyti finansinėse 
ataskaitose. Taigi darytina išvada, kad pirmiausia informacija (lot. īnfōrmātiō 
– išaiškinimas, pranešimas) tai tam tikru būdu apdoroti duomenys. Vadinasi, 
be pradinių duomenų „pasigaminti“ informacijos neįmanoma. Kokia šio teigi-
nio prasmė mūsų aptariamuoju aspektu? Tai reiškia, kad jei, tarkime, norime 
žinoti, ką – raudonus ar žalius batus parduoti naudingiau, reikia gauti pradinius 
duomenis apie skirtingų spalvų batų pardavimą bei sąnaudas jų gamybai. Tik 
turėdami šiuos duomenis galėsime nustatyti, kurių batų gamyba ir pardavimas 

14  Terminą „informacijos kiekis“ čia vartojame buitine prasme, nesiekdami išaiškinti, kaip išreiškia-
ma ir matuojama informacija. 

Pasvarstykime

Kas yra duomenys ir kas informacija? Kokį vaid-
menį jie vaidina priimant verslo finansų valdymo sprendimus?

Tai gana svarbus klausimas.
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naudingesnis mūsų verslui. Vadinasi, kalbant 8 pav. kontekste jau pradiniame 
grįžtamojo ryšio formavimo etape būtina numatyti, kokios informacijos verslo 
vadovams reikės, kad jie galėtų suprasti verslo situaciją ir, reikalui esant, duoti 
reikiamus nurodymus. 

Kita vertus, ne visi duomenys būtinai tampa informacija. Daug duo-
menų dar nereiškia, kad vėliau turėsime daug informacijos. Gal net atvirkščiai 
– per didelis duomenų srautas gali tik trukdyti (per medžius nematome miško) 
arba, kitaip tariant, gali tapti „informaciniu triukšmu“, kuris tik trukdys suvokti 
situaciją ir priimti sprendimus. Todėl dar viena svarbi mus dominanti duome-
nų savybė – jų naudingumas priimant sprendimus. Tai reiškia, kad informacija 
tampa ne bet kurie, o tik naudingi sprendimams priimti, t. y. turintys prasmę, 
duomenys. Todėl formuodami grįžtamąjį informacinį ryšį verslo įmonių valdy-
mo sistemoje turime rūpintis duomenų kokybe jau pačiame pradiniame etape, t. 
y. pradėdami nuo ūkinių faktų registravimo momento, nes kaip tik šiuo momen-
tu į sistemą patenka reikalingi duomenys, kurie vėliau juos apdorojant virsta 
naudinga sprendimams priimti informacija.  Tai vienas aspektas. 

Kitas mus dominantis klausimas – ar finansinių ataskaitų skaičių ir jų 
pagrindu apskaičiuotų analitinių rodiklių pakanka, kad būtų galima aiškiai su-
vokti procesus, kurie vyksta įmonėje? Kitaip sakant, dabar kalbame apie grįžta-
mojo ryšio formavimą, tačiau jau kalbame apie šio ryšio baigiamąjį etapą. Mi-
nėta, kad per didelis nesusistemintų duomenų kiekis gali ne tik kad nepadėti, 
bet ir trukdyti suvokti, kas dedasi verslo įmonėje. Todėl labai svarbus duome-
nų pateikimo valdymo sprendimus priimantiems asmenims etapas – įvairiais 
metodais  iš turimų duomenų sukurti kuo daugiau naudingos informacijos. Ši 
informacija reikalinga, kad būtų priimami tinkami verslo valdymo sprendimai. 
Duomenys turi būti tikslūs ir pateikiami laiku. Sutikite, kad sinoptikų praneši-
mas, kad vakar siautė pūga ir keliai buvo neišvažiuojami, jokios naudingos in-
formacijos jums nesuteikia. Pranešimas, kad šiandien siaučia pūga ir keliai neiš-
važiuojami, gautas tuo metu, kai esate jau įstrigę užpustytame kelyje, greičiau tik 
sunervins. Tačiau jei sužinote, kad rytoj bus blogas oras, siaus pūga, keliai bus 
neišvažiuojami, o kelininkai rekomenduoja atsisakyti nebūtinų kelionių, jūs jau 
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galite priimti sprendimą atidėti kelionę ir išvengti nereikalingų problemų. Tai 
reiškia, kad viena iš informacijos funkcijų – padidinti situacijos supratimo lygį 
ir sumažinti neapibrėžtumą. Duomenys, kurie pateikiami vadovams, turi būti 
susieti su kontekstu, aiškūs ir tikslingai organizuoti. Tęsiant mūsų užsnigtų kelių 
pavyzdį, tarkime, pateikta informacija, kad Sacharos dykumoje lietaus nenuma-
toma, o temperatūra bus +55 ˚C pavėsyje, jums bus visiškai nenaudinga, nors 
keliautojui dykuma ji gali būti gyvybiškai svarbi. 

Iš to, kas pasakyta, galima teigti, kad informacija tampa ne bet kokie, o 
tik tikslingai apdoroti, tikslūs, aiškūs, tikslingai organizuoti, pateikti laiku kon-
tekste, suteikiančiame prasmę ir svarbumą, padidinantys situacijos suvokimo 
lygį bei sumažinantys neapibrėžtumą duomenys. Tik tokių duomenų (informa-
cijos) pagrindu gali būti priimami pagrįsti valdymo (mūsų atveju – verslo val-
dymo) sprendimai. 

Todėl verslo valdymo sprendimams priimti nepakanka vien tik iki šiol 
aptartų duomenų, kurie pateikiami finansinėse ataskaitose, ir jų pagrindu ap-
skaičiuotų santykinių rodiklių. Šie duomenys turi būti papildomai analizuojami, 
kad būtų galima gauti daugiau reikalingos informacijos. Analizė – tai mokslinis 
metodas, pagrįstas visumos skaidymu į sudedamąsias dalis, siekiant nustatyti, 
kas yra būdinga tiriamajam objektui ir kokios šio objekto kitimo tendencijos.

Paprasčiausias, taip pat ir pradinis analizės etapas – duomenų pokyčių 
nustatymas, vadinamoji horizontalioji analizė. Šios analizės esmė – tam tikro 
laikotarpio duomenų tarpusavio palyginimas, kad būtų galima matyti pasirink-
tų rodiklių kitimo tendencijas (dinamiką) per vieną ar kitą laikotarpį. Tam nau-
dojami paprasti skaičiavimai (žr. 5.1 formulę), kuriuos pasitelkiant palyginami 
vienų laikotarpių duomenys su ankstesniaisiais laikotarpiais.

    čia:  
 ΔA%-rodiklio pokytis procentais;
 A1 – atskaitinio laikotarpio rodiklio reikšmė;
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 A0 – praėjusio laikotarpio rodiklio reikšmė.
Horizontaliosios (kaip ir kitų rūšių) analizės atveju didelę svarbą įgau-

na vizuali informacijos pateikimo forma, nes tai nemažai prisideda prie greito 
situacijos suvokimo. Pailiustruokime šį teiginį pasitelkdami paprastus 5 metų 
rodiklius, pateikiamus toliau. 

39 lentelė. Pajamų dinamika, Eur
  20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Pajamos Eur 20 560 20 637 21 043 20 915 21 603

 
Norint suprasti, kokia buvo pastarųjų metų pajamų kitimo tendencija, 

naudojantis tik pateiktais duomenimis, reikia papildomo laiko, kad suvoktume, 
jog iki 20X3 m. pajamos augo, 20X4 m. jos sumažėjo ir 20X5 m. vėl išaugo. Kad 
būtų galima gauti iš duomenų daugiau informacijos, galima čia pateiktą lentelę 
papildyti pagal 5.1 formulę suskaičiuotais pokyčio procentais.

40 lentelė. Pajamų dinamika Eur ir proc.
  20X1 20X2 20X3 20X4 20X5
  Eur Eur Δ % Eur Δ % Eur Δ % Eur Δ %

Paja-
mos 20 560 20 637 0,37 21 043 1,97 20 915 -0,61 21 603 3,29

Šioje lentelėje jau pateikti ir pajamų pokyčiai, išreikšti procentiniais dy-
džiais, o tai leidžia greičiau pamatyti ne tik pokyčio, lyginant su ankstesniuoju 
laikotarpiu, dydį, bet ir kokyčio kryptį. Jau iš pirmo žvilgsnio matyti, kad 20X4 
m. pajamos sumažėjo lyginant su 20X3 m.

Tačiau norint greitai apžvelgti rodiklių kitimą atliekant horizontaliąją 
analizę tikslinga duomenis pateikti grafine forma. Tam tikslui verta panaudoti 
tiesinį grafiką arba stulpelines diagramas. Taip (žr. 41 pav.) pateikta informacija 
apie pajamų dydžius per analizuojamą laikotarpį leidžia akivaizdžiai ir greitai 
pamatyti bendrą pajamų tendenciją ir tik vėliau, jei reikia koncentruotis į pro-
blemiškesnius metus, kaip antai, atlikti detalesnę 20X4 m. analizę, siekiant nu-
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statyti pajamų sumažėjimo priežastis.

41 pav. Pajamų diagramos

Tuo atveju, kai analizuojant svarbūs ne tik ir ne tiek absoliutūs ana-
lizuojamo rodiklio dydžiai per tiriamą laikotarpį, prasminga pasitelkti šių ro-
diklių pokyčių reikšmes ir juos pateikti grafiškai, kad būtų galima matyti, kiek 
reikšmingi yra pasikeitimai, lyginant su ankstesniais metais (žr. 42 pav.). Tokiu 
atveju akivaizdžiai matyti, kad 20X4 m. pajamos lyginamos su 20X3 m. pajamo-
mis. Šis pokytis yra 0,61 proc. sumažėjimas. 20X5 m. pajamos, lyginant su 20X4 
m., padidėjo 3,29 proc. Matant tokius netolygius pokyčius gali kilti klausimas, 
ar apskaitoje nebuvo padaryta klaida ir dalis 20X4 m. pajamų nebuvo perkeltos 
į 20X5 m., o tai ir sąlygojo tokius rodiklių pokyčių šuolius. Kaip matyti, toks 
duomenų pateikimas suteikia informaciją 
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42 pav. Pajamų pokyčių diagramos
apie tolesnius analizės veiksmus ir gali atskleisti dalykus, kurie anali-

zuojant vien tik verte išreikštus skaičius nėra taip akivaizdžiai matomi. Jei, tar-
kime, klaida nebuvo padaryta ir jeigu šis sumažėjimas viršija toleruotiną pokytį, 
tuomet tolimesnė analizės kryptis – nustatyti priežastis, dėl kurių įvyko šis su-
mažėjimas. Apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau.

Tačiau jei norima apžvelgti visus, pateiktus ankstesnėse lentelėse duo-
menis, juos prasminga pateikti viename grafike, kuris ne tik apima absoliučius 
rodiklių dydžius, jų pokyčius, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, bet kartu ir 
parodo bendrą rodiklio kitimą dėl to, kad rodiklio dydžiai kaupiasi ir kasmet 
didėja (žr. 43 pav.).

43 pav. Pajamų augimo ir pokyčių grafikas

Šiuo atveju vizualiai gerai išryškėja ankstesnėse diagramose aptarti 
duomenys, tačiau dar papildomai matyti, kad penkerius metus nuo 20X1 iki 
20X5 m. buvo uždirbta daugiau negu 100 000 Eur pajamų. Tokiu būdu pateikti 
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horizontaliosios analizės duomenys apie rodiklių absoliučius dydžius, jų poky-
čius, lyginant su pasirinkta baze (mūsų atveju tai praėjęs laikotarpis) bei paro-
dant jų augimą per analizuojamą laikotarpį, gali suteikti naudingos informaci-
jos. Ši informacija savo ruožtu leidžia išaiškinti problemines sritis ir, reikalui 
esant, joms skirti papildomą dėmesį.

Kitas pradinės analizės etapo aspektas – vadinamoji vertikalioji anali-
zė, kuri reikalinga tiriamųjų rodiklių struktūros (sudedamųjų dalių) atskleidi-
mui. Šios analizės esmė ta, kad pradiniai ataskaitų duomenys apdorojami taip, 
kad matytųsi jų struktūrinės dalys ir jų lyginamasis svoris bendroje masėje. 
Lyginamasis sudedamųjų rodiklių dalių svoris nustatomas taikant 5.2 formulę.

čia:  

 
Pailiustruokime vertikaliąją analizę konkrečiu skaitiniu pavyzdžiu pra-

tęsdami anksčiau nagrinėtą atvejį. Toliau lentelėje pateikti penkerių metų Pelno 
(nuostolių) ataskaitos, kurios pirmąją eilutę jau ištyrėme pasitelkę horizontaliąją 
analizę, duomenys:

41 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių dinamika Eur
  20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Pajamos 20 560 20 637 21 043 20 915 21 603

Parduotų prekių savikaina 15 750 15 820 16 025 15 910 16 105

Bendrasis pelnas 4810 4817 5018 5005 5498

Veiklos sąnaudos 2650 2720 2830 2740 2890

Veiklos pelnas 2160 2097 2188 2265 2608

Pelno mokestis 324 315 328 340 391

Grynasis pelnas 1836 1782 1860 1925 2217
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 Atkreiptinas dėmesys, kad kiekviena šios lentelės eilutė ar jų deriniai 
gali būti nagrinėjama pasitelkus horizontaliąją analizę taip, kaip aptarta anks-
čiau. Tačiau šiuo atveju mus pirmiausia domina, kur „panaudotos“ pardavimo 
pajamos ir kokį lyginamąjį svorį kiekviena jų dalis sudarė skirtingais metais. To-
dėl absoliučius skaičius vertikaliosios analizės metu paverčiame lyginamaisiais 
jų svoriais pasirinktos bazės atžvilgiu. Taigi mūsų atveju palyginimo bazė yra 
pardavimo pajamos, todėl visų kitų rodiklių lyginamieji svoriai apskaičiuojami 
jų atžvilgiu, kaip parodyta toliau:

42 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių dinamika Eur ir proc.

EUR % EUR % EUR % EUR % EUR %
Pajamos 20560 100,00 20637 100,00 21043 100,00 20915 100,00 21603 100,00
Parduotų prekių savikaina 15750 76,61 15820 76,66 16025 76,15 15910 76,07 16105 74,55
Bendrasis pelnas 4810 23,39 4817 23,34 5018 23,85 5005 23,93 5498 25,45
Veiklos sąnaudos 2650 12,89 2720 13,18 2830 13,45 2740 13,10 2890 13,38
Veiklos pelnas 2160 10,51 2097 10,16 2188 10,40 2265 10,83 2608 12,07
Pelno mokestis 324 1,58 315 1,52 328 1,56 340 1,62 391 1,81
Grynasis pelnas 1836 8,93 1782 8,64 1860 8,84 1925 9,21 2217 10,26

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Dabar lentelėje pateikta papildoma naudinga informacija, parodanti, 
kiek pardavimo pajamų „pasiima“ skirtingi sąnaudų straipsniai ir kiek įvairaus 
pelno rūšių uždirbama įmonėje bei kiek galiausiai jo lieka verslo savininkams. Iš 
lentelės matyti, kad, pvz., bendrasis pelnas nuosekliai augo per penkerius metus 
nuo 23,4 iki 25,5 proc., nepriklausomai nuo to, kad 20X4, kaip matėme anks-
čiau, pardavimo pajamos buvo sumažėjusios.

Tačiau matant tiek daug skaičių vienoje vietoje, nėra paprasta pastebėti 
bendrąsias tendencijas ir išskirti kiekvienų metų rodiklių struktūrą. Todėl tam 
tikrais atvejais prasminga atskiriems metams pateikti informaciją vizualiai (žr. 
44 pav.).

Šiame paveiksle labai aiškiai matyti, kad 20X5 m. parduotų prekių savi-
kaina sudaro 16 105 Eur arba 75 proc. visų pardavimo pajamų, kitaip sakant, šie 
pinigai skiriami tiekėjams už nusipirktas prekes (prekybos įmonėse) sumokėti, 
o likęs bendrasis pelnas (5498 Eur, 25 proc.) naudojamas veiklos sąnaudoms 
padengti (2890 Eur, 13 proc.), mokesčiams sumokėti (391 Eur, 2 proc.) ir 2217 
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Eur arba 10 proc. pardavimo pajamų lieka verslo savininkams grynojo pelno 
pavidalu.

44 pav. Pardavimų struktūra 20X5 m.
Jeigu reikalingi panašaus pobūdžio vizuali informacija, kuri pateikta 

44 pav., tuomet  ją galima pateikti, kaip tai parodyta 45 pav., nurodant kiekvienų 
metų vieno pardavimo euro struktūrą.

45 pav. Pardavimo euro struktūra 20X1–20X5 m.
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Šiame paveiksle apibendrintai pateikiama visa naudinga informacija 
pagal kiekvienus metus, taip pat sudaryta galimybė vizualiai palyginti rodiklių 
struktūros pokyčius per analizuojamą laikotarpį.

Atlikus horizontaliąją ir vertikaliąją analizę bei nustačius tolesnes tyri-
mo kryptis galima pereiti prie kitų analizės rūšių, kad būtų nustatytos įvykusių 
pokyčių priežastys. Kaip jau matėme, kalbant apie pajamų pokytį 20X4 m., ly-
ginant su ankstesniaisiais, buvo svarstoma, ar nevertėtų labiau pasigilinti, kodėl 
atsirado šis sumažėjimas. Tai gali būti padaryta atliekant veiksnių įtakos analizę. 

Apie veiksnius procesus, matuojamus konkrečiu analitiniu rodikliu ir 
turinčius įtakos, kad skaitinė rodiklio reikšmė tampa kaip tik tokia, o ne kito-
kia, kalbėjome skyriuje apie verslo matavimo priemones. Tuomet atkreipėme 
dėmesį, kad naudinga žinoti, kokie veiksniai turi įtakos konkretiems verslo pro-
cesams. Tačiau neaptarėme, kokiu būdu gali būti nustatoma šių veiksnių įtaka 
verslo rezultatams, o kartu  ir šiuos rezultatus matuojančių rodiklių skaitinėms 
reikšmėms. Tai padaroma analizės stadijoje, kai reikia bendrą analizuojamo 
rodiklio pokytį išskaidyti į sudedamąsias dalis, kurios atsiranda dėl skirtingų 
veiksnių įtakos. Tam naudojamas vadinamasis grandininių pakeitimų metodas. 
Šio metodo esmė ta, kad apskaičiuojamos analizuojamo rodiklio reikšmės nuo-
sekliai keičiant kiekvieno veiksnio reikšmes iš ankstesnio laikotarpio (arba pla-
ninių) į faktines. Metodas taikomas trimis etapais. Pirmiausia analizuojamas ro-
diklis išskaidomas į sudedamąsias dalis taip, kad būtų aiškiai išskirti jo galutinei 
reikšmei įtaką darantys veiksniai. Bendriausiu būdu funkcinė galutinio rodiklio 
ir jam įtaką darančių veiksnių priklausomybė parodyta 5.3 formulėje. 

čia:  
Y – analizuojamas rodiklis;
a, b, c, d – analizuojamo rodiklio sudedamosios dalys;
f  – sudedamųjų rodiklio dalių tarpusavio ryšys.
Kaip matyti, 5.3 formulėje nėra nurodytas konkretus rodiklio sudeda-
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mųjų dalių funkcinis tarpusavio ryšys. Priklausomai nuo analizuojamo rodiklio 
ekonominės prasmės, detalizavimo lygio ir kitų sąlygų, jis gali būti išreikštas 
daugyba, dalyba, sudėtimi arba atimtimi, t. y. elementariais aritmetiniais veiks-
mais. Taip yra todėl, kad aptariamasis metodas taikomas tais atvejais, kai tarp 
analizuojamo rodiklio ir jo sudedamųjų dalių egzistuoja tiesinė priklausomybė. 

Grandininių pakeitimų metodas leidžia praktiškai pritaikyti loginį eli-
minavimo būdą, kai vienu metu susitelkiama į vieną veiksnį, abstrahuojantis 
nuo visų kitų. Tokiu būdu įmanoma nustatyti konkretaus veiksnio įtaką galuti-
nio rodiklio pokyčiui. 

Kaip tai padaroma praktiškai, iliustruosime lentelėse, kol kas nesigi-
lindami į tai, kokiais ryšiais tarpusavyje susijusios analizuojamo rodiklio sude-
damosios dalys, kurios kartu yra ir veiksniai, darantys įtaką skaitinei galutinio 
rodiklio reikšmei.

Antrasis grandininių pakeitimų metodo taikymo etapas – nustatyti 
analizės objekto – analizuojamo rodiklio – pokytį. Tuo tikslu visuomet būti-
na tirti dvi rodiklio reikšmes. Tai gali būti planuota ir faktinė arba praėjusio ir 
ataskaitinio laikotarpio rodiklio reikšmės. Kitaip sakant, grandininių pakeitimų 
metodas taikomas tik tais atvejais, kai tiriami tam tikri rodiklių pokyčiai, sie-
kiant išsiaiškinti šių pokyčių priežastis ir kiekybiškai išmatuoti jų įtaką galuti-
nio rodiklio pasikeitimui. Analizuojamo rodiklio pokytis nustatomas taikant 5.4 
formulę.

čia:  
 ΔY – analizuojamo rodiklio pokytis;
 Y0  – analizuojamo rodiklio planinė (praėjusio laikotarpio) 

reikšmė;
 Y0  – analizuojamo rodiklio faktinė (ataskaitinio laikotarpio) 

reikšmė.

Žinant analizuojamo rodiklio pokyčius ir nustačius veiksnius, kurie 
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turi įtakos šio rodiklio skaitinei reikšmei, galima atlikti šių veiksnių įtakos įvy-
kusiems pokyčiams analizę. Norėdami išryškinti grandininių pakeitimų metodo 
esmę kol kas nekreipsime dėmesio į tai, kokiu būdu veiksniai yra tarpusavyje 
susieti. Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiavimų rezultatams turi įtakos veiksnių 
poveikio apskaičiavimo eiliškumas. Taikant grandininių pakeitimų metodą pir-
miausia apskaičiuojama kiekybinių ir tik vėliau, pabaigoje, kokybinių veiksnių 
įtaka. Jei pasitaiko keletas kiekybinių veiksnių  (žr. 5.3 formulę) pirmiausia skai-
čiuojama reikšmingiausio veiksnio, o vėliau nuo jo priklausančių veiksnių įtaka. 
Taip pat pažymėtina, kad šio metodo rezultatai laikomi teisingais, kai tiriamojo 
rodiklio skaitinę reikšmę nulemia ne daugiau negu penki veiksniai.

Grandininių pakeitimų metodo esmė parodyta 42 pav. Pirmiausia, kaip 
minėta, nustatoma, kokie veiksniai lemia rodiklio Y skaitines reikšmes. Mūsų 
atveju pasinaudosime 5.3 formule, kol kas ignoruodami, kokiu būdu tarpusa-
vyje susieti veiksniai. Antrasis etapas – nustatyti analizuojamo rodiklio bendrąjį 
pokytį. Šie apskaičiavimai pateikti pirmojoje lentelės skiltyje. Kaip matyti, lygi-
nami planiniai (pradiniai) ir faktiniai (galutiniai) rodiklio dydžiai. Tuo tikslu 
apskaičiuojami du rodikliai, vieno jų visos veiksnių reikšmės yra planinės, kito 
– faktinės. Gautas skirtumas ΔY ir yra mūsų analizės objektas. 

Kitas etapas – veiksnių įtakos galutiniam rodikliui nustatymas atlie-
kamas nuosekliai keičiant veiksnių skaitines reikšmes iš planinių (pradinių) į 
faktines (galutines) kitas reikšmes paliekant nekintamas. Šie pakeitimai parodyti 
2–5 lentelės stulpeliuose. Pirmiausia keičiama veiksnio a skaitinė reikšmė iš pla-
ninės (pradinės) į faktinę (galutinę) reikšmę, kitus veiksnius paliekant nepakeis-
tus. Gaunama nauja rodiklio Y reikšmė, kurio dydžiui įtaką darė tik veiksnys a. 
Todėl jis pažymimas Ya. Kadangi, kaip matyti iš formulės, visi kiti veiksniai liko 
nepakeisti, pagrįstai galima teigti, kad rodiklio Y skaitinė reikšmė pakito tik dėl 
veiksnio a pasikeitimo. Vadinasi, palyginę du rodiklius (Y0 ir Ya) gausime mūsų 
tiriamojo rodiklio skaitinės reikšmės pokytį ΔYa dėl veiksnio a pasikeitimo. Tai 
parodyta 6 lentelės skiltyje.

Kito žingsnio metu keičiamas veiksnys b. Atkreiptinas dėmesys, kad 
veiksnio a skaitinė reikšmė paliekama tokia, kokia ji buvo, t. y. faktinė (galutinė). 
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Taip yra todėl, kad veiksnio a įtaka jau nustatyta, todėl ji paliekama tokia, ko-
kia buvo. Šiuo atveju matome, kad gaunama nauja perskaičiuota analizuojamo-
jo rodiklio reikšmė Yb. Kadangi, kaip matyti iš formulės, pasikeitė tik veiksnio 
b skaitinė reikšmė, galima teigti, kad skirtumą tarp rodiklių Ya ir Yb skaitinių 
reikšmių nulėmė veiksnio b pokytis, kuris apskaičiuojamas 6 lentelės skiltyje. 
Tokiu pat būdu nustatoma ir visų likusių veiksnių pasikeitimų (c ir d) įtaka tiria-
mojo rodiklio skaitinei reikšmei. 

Paskutinis grandininių pasikeitimų metodo etapas – patikrinimas. Jis 
atliekamas  susumuojant veiksnių sąlygotus analizuojamo rodiklio pokyčius ir 
juos sulyginus su bendru rodiklio pokyčiu, nustatytu pirmajame etape. Šie dy-
džiai turi sutapti. 

46 pav. Grandininių pakeitimų metodo esmė
Praktikoje dažnai taikomas modifikuotas grandininių pakeitimų me-
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todas, vadinamasis skirtumų metodas, kurio esmė ta, kad užuot perskaičiavus 
rodiklio Y reikšmes, veiksnio įtaka rodiklio dydžiui nustatoma iš karto (žr. 47 
pav.), Kaip matyti iš apskaičiavimų, po to, kai nustatoma konkretaus veiksnio 
įtaka, jo reikšmė pakeičiama į faktinę (galutinę), vadovaujantis ta pačia logika, 
kaip ir grandininių pakeitimų metodo atveju. Taikant tiek vieną, tiek ir kitą me-
todus gaunami tie patys rezultatai.

47 pav. Skirtumų metodo esmė
Iš pateikto grandininių pakeitimų analizės metodo aprašymo matyti, 

kad veiksnių įtakos analizei reikalingi papildomi duomenys, kurie verslo įmonės 
finansinėse ataskaitose nėra pateikiami. Detaliau aptarsime praktinį šio metodo 
taikymą, pasiremdami konkrečiais pavyzdžiais. Taip pat deramas dėmesys ski-
riamas veiksnių ir galutinio rodiklio tarpusavio sąryšiui atskleisti bei jų keitimo 
eiliškumui nustatyti, ką iki šiol ignoravome.
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V.2. Praktinis grandininių pakeitimų metodo taikymas

Kiekvieno verslo įmonėje vykstančio proceso rezultatas paprastai pri-
klauso nuo keleto dedamųjų, kurias pavadinome veiksniais. Todėl pradiniame 
detalesnės analizės etape būtina nustatyti, kaip rezultatas (o drauge ir jį matuo-
jantis rodiklis) priklauso nuo jį nulemiančių veiksnių. Turime galvoje veiksnio 
poveikio kryptį ir sąsajas su galutiniu rezultatu. Grandininių pakeitimų būdas 
taikomas siekiant tirti reiškinius, tarpusavyje susijusius tiesine priklausomybe, 
kai veiksnių ir galutinio rezultato sąsajos gali būti išreikštos paprastomis aritme-
tinėmis operacijomis, tokiomis kaip sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Jei tarp 
tiriamųjų reiškinių yra netiesinis ryšys, grandininių pakeitimų metodas negali 
būti taikomas. Tam naudojami sudėtingesni matematiniai metodai, apie kuriuos 
kalbėsime kiek vėliau.

Aptardami IV skyriuje verslo matavimo priemones – analitinius rodi-
klius, susidūrėme su įvairių rodiklių, apibūdinančių verslo rezultatyvumą, skai-
dymu į sudedamąsias dalis (žr. 4.1–4.40 formules). Toks skaidymas iš esmės ir 
buvo pradinis analizės žingsnis, kai galutinis rodiklis, nepriklausomai nuo to, ar 
jis apskaičiuojamas finansinėse ataskaitose, ar tai santykinis analitinis rodiklis 
buvo skaidomas į sudedamąsias dalis, nuo kurių priklauso galutinio rodiklio 
skaitinė reikšmė. Buvo atskleistas sudedamųjų dalių tarpusavio ryšys, t. y. pa-
rodyta, kokiu būdu veiksnys daro įtaką rodiklio dydžiui. Kadangi apie ekono-
minę analitinių rodiklių prasmę jau kalbėjome IV skyriuje, dabar  sutelksime 
dėmesį į tai, kokiu būdu nustatyti kiekvieno veiksnio pokyčio įtaką galutinio 
rodiklio dydžiui, taip pat kaip interpretuoti duomenis, gautus atlikus veiksnių 
įtakos analizę.



272

Pradėkime nuo paprasčiausių rodiklių, apskaičiuojamų finansinėse 
ataskaitose, kurios savo ruožtu reprezentuoja mums jau gerai žinomą įmonės 
finansinį modelį.

Balanse pateikiamas turto rodiklis, kuris išreiškiamas visų turto rūšių 
suma (žr. 5.5 formulę). Žiūrint į šią iš pirmo žvilgsnio banalią formulę, neatrodo, 
kad turto sudedamųjų dalių poveikio nustatymas būtų bent kiek komplikuotas. 

T = IT + TT;  (5.5)

čia:  T – turtas;
 IT – ilgalaikis turtas;
 TT – trumpalaikis turtas.
 
Pritaikykime šiai formulei grandininių pakeitimų būdą ir pailiustruo-

kime tai toliau pateiktais skaičiais.

43 lentelė. Pradiniai duomenys analizei
Rodiklis Pradinė reikšmė Galutinė reikšmė

T 500 540
IT 200 250

TT 300 290

Nors matant pateiktus skaičius atsakymas akivaizdus, mokymosi tiks-
lais pateiksime grandininių pakeitimų metodą nuosekliai.

Pasvarstykime

Kuria kryptimi judės stalas, jei jį stumia trys žmonės 
– kiekvienas vienoda jėga? 

Akivaizdu, kad judėjimo kryptis ir greitis  priklausys nuo pov-
eikio krypties.
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Pirmiausia nustatomas analizės objektas – rezultatinio rodiklio po-
kytis. Mūsų atveju tai +40 (540 – 500), o tai reiškia, kad turto vertė, lyginant su 
pradine, padidėjo 40. Čia, taip pat ir vėliau, tiriant veiksnių įtaką būtina nurodyti 
pokyčio kryptį. Tai yra visuomet reikia nurodyti ženklą (+ arba –) arba įvardyti 
žodžiu (padidėjo arba sumažėjo). Tuo tikslu papildysime lentelę dar viena skilti-
mi „Pokytis“, joje nurodomi visų rodiklių pokyčiai ir jų kryptis.

44 lentelė. Papildyti duomenys analizei
Rodiklis Pradinė reikšmė Galutinė reikšmė Pokytis

T 500 540 +40
IT 200 250 +50

TT 300 290 –10

Pasinaudoję 5.1 formule ir 42 pav. pateikta grandininių pakeitimų me-
todo logika, galime sudaryti grandines.

45 lentelė. Grandininių pakeitimo metodo grandinės

Grandinės

Ilgalaikis tur-
tas (IT)

Trumpalaikis 
turtas (TT)

Skaitinė (T) 
reikšmė

Veiksnio 
įtaka

Pradinė T reikšmė 200 300 500

Perskaičiuota T reikšmė 250 300 550 +50

Galutinė T reikšmė 250 290 540 –10

Bendra veiksnių įtaka +40

Kaip matyti iš čia pateiktos lentelės, turime tris grandines ir tris galuti-
nio rodiklio T reikšmes. Nuoseklus šių reikšmių tarpusavio palyginimas leidžia 
nustatyti kiekvieno veiksnio įtaką galutiniam rodiklio T pokyčiui. Mūsų atveju 
tai parodyta stulpelyje „Veiksnio įtaka“.

Paskutinis analizės etapas – gautų rezultatų interpretavimas – galėtų 
skambėti taip:  Turto (T) padidėjimui 40 turėjo įtakos ilgalaikio turto (IT) padidė-
jimas 50 ir trumpalaikio turto (TT) sumažėjimas 10.

Kadangi mūsų tiriamu atveju turto rodiklį išskaidėme tik į dvi sude-
damąsias dalis (veiksnius), analizės išvados gali būti padarytos ir neturint gran-
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dinių skaičiavimų, tik remiantis rodiklių pokyčiais. Taip yra todėl, kad papras-
tų formulių atveju rezultatas akivaizdus. Tačiau jei galutinio rodiklio reikšmę 
nulemia daugiau veiksnių, jų pokyčių poveikį apskaičiuoti tampa šiek tiek su-
dėtingiau. Pailiustruosime šį teiginį to paties rodiklio (Turtas) pavyzdžiu. Kaip 
žinome, tiek ilgalaikis, tiek ir trumpalaikis turtas yra ne vienalytis reiškinys ir 
gali būti išskaidytas į sudedamąsias dalis. Tuo atveju 5.5 formulė įgauna šiek tiek 
sudėtingesnį pavidalą (žr. 5.6 formulę).

T = MT + NT + A + PS + P;  (5.6)

čia:  T – turtas;
 MT – materialusis ilgalaikis turtas;
 NT – nematerialusis ilgalaikis turtas;
 A – atsargos;
 PS – pirkėjų skolos;
 P – pinigai.

5.6 formulėje vietoj dviejų turto sudedamųjų dalių atsiranda penkios, 
nes ilgalaikis ir trumpalaikis turtas išskaidomas į sudedamąsias dalis. Taip ilga-
laikis turtas išskaidomas į materialųjį ir nematerialųjį, o trumpalaikis – į atsar-
gas, pirkėjų skolas ir pinigus. Šių rodiklių reikšmės ir pasikeitimai pateikti toliau.

46 lentelė. Detalūs duomenys analizei
Rodiklis Pradinė reikšmė Galutinė reikšmė Pokytis

T 500 540 +40
MT 150 120 –30

NT 50 130 +80

A 100 120 +20

PS 150 140 –10

P 50 30 –20

Tačiau grandininių pakeitimų metodo logika išlieka ta pati ir yra pa-
teikta 47 lentelėje.
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47 lentelė. Grandininių pakeitimo metodo grandinės
 

MT NT A PS P Skaitinė (T) 
reikšmė

Veiks-
nio 

įtakaGrandinės

Pradinė T reikš-
mė 150 50 100 150 50 500  

Perskaičiuota T 
reikšmė (MT) 120 50 100 150 50 470 –30

Perskaičiuota T 
reikšmė (NT) 120 130 100 150 50 550 +80

Perskaičiuota T 
reikšmė (A) 120 130 120 150 50 570 +20

Perskaičiuota T 
reikšmė (PS) 120 130 120 140 50 560 –10

Galutinė T reikš-
mė 120 130 120 140 30 540 –20

Bendra veiksnių įtaka +40

Pirmojoje lentelės skiltyje nurodyta, kurio veiksnio įtaka skaičiuojama 
sudarant grandinę arba, kitaip sakant, kurio veiksnio skaitinė reikšmė iš pradi-
nės keičiama į galutinę ir vėliau paliekama galutinė jo reikšmė. Kad būtų aki-
vaizdžiau, keičiamojo rodiklio reikšmė lentelėje išskirta tamsesniu fonu. Pinigų 
(paskutinio veiksnio) pasikeitimo įtaka nustatoma lyginant galutinę T reikšmę 
su paskutiniu perskaičiuotu rodikliu. Kaip matyti iš lentelės, skirtumas tarp ro-
diklio T reikšmių atsiranda dėl pinigų kiekio pasikeitimo.

Kaip matyti iš skaičiavimų, bendras turto vertės padidėjimas išliko toks 
pats (+40), tačiau dabar matome didesnio kiekio veiksnių įtaką galutiniam ro-
dikliui T. 

Šiuo atveju duomenų interpretacija skambėtų taip: Turtas, lyginant su 
pradiniu laikotarpiu, padidėjo 40. Tam įtakos turėjo materialiojo turto sumažė-
jimas 30; nematerialiojo turto padidėjimas 80; atsargų padidėjimas 20; pirkėjų 
skolų sumažėjimas 10 ir pinigų sumažėjimas 20.
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Atidesnis skaitytojas jau tikriausiai pastebėjo, kad duomenys, gauna-
mi pritaikius grandininių pakeitimų metodą, identiški duomenims, pateiktiems 
veiksnių pokyčių lentelėje. Galėtų kilti klausimas, kam taikyti grandininių 
pakeitimų metodą ir atlikti papildomus skaičiavimus, jei atsakymas ir taip ma-
tyti? Tačiau tam tikrais atvejais nėra aiškios dalinių rodiklių (veiksnių) pokyčių 
priežastys, nes šiuos veiksnius savo ruožtu veikia dar kiti veiksniai. Mūsų apta-
riamuoju atveju trijų veiksnių dydžius nulemia du papildomi veiksniai – kiekis 
ir vertė. Tai materialusis ir nematerialusis turtas bei atsargos. Iki šiol nagrinėtų 
veiksnių tarpusavio ryšys buvo išreiškiamas sumavimu, o minėtų veiksnių ryšys 
– sandauga (kiekis x vertė). 

Išskaidę minėtus veiksnius į sudedamąsias dalis ir juos įrašę į 5.6 for-
mulę, gauname sudėtingesnę turto vertės išraišką, kuri pateikta 5.7 formulėje.

 
T =  (MTq  x MTbv) + (NTq  x NTbv) + (Aq x Ak) + PS + P;  (5.7)

čia:  T – turtas;
 
 MT – materialusis ilgalaikis turtas;
 MTbv – materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė;
 MTq – materialiojo ilgalaikio turto kiekis;
 NT – nematerialusis ilgalaikis turtas;
 NTbv – nematerialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė;
 NTq – nematerialiojo ilgalaikio turto kiekis;
 Ak – atsargų kaina;
 Aq – atsargų kiekis;
 PS – pirkėjų skolos;
 P – pinigai.

Atkreiptinas dėmesys, kad 5.7 formulėje „vertės“ veiksnys konkrečiai 
turto rūšiai įgauna savo niuansus. Taip ilgalaikio turto vertė yra balansinė šio 
turto vertė, o atsargų vertė – šių atsargų įsigijimo kaina. 
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Pradiniai duomenys, reikalingi turto analizei pagal 5.7 formulę, pateik-
ti 48 lentelėje: 

48 lentelė. Detalūs duomenys turto analizei

Rodiklis Pradinė reikšmė Galutinė reikšmė Pokytis

T 500 540 +40
MT 150 120 –30

MT q 5 5 0

MT bv 30 24 –6

NT 50 130 +80

NT q 10 13 +3

NT bv 5 10 +5

A 100 120 +20

A q 50 60 +10

A k 2 2 0

PS 150 140 –10

P 50 30 –20

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju nebematyti akivaizdžiai, kiek 
kiekvienas veiksnys paveikė galutinę tiriamojo rodiklio (T) reikšmę. Taip yra 
todėl, kad suminių eilučių (lentelėje jos užtamsintos) veiksnių tarpusavio ryšys 
išreiškiamas ne sudėtimi, kaip buvo iki šiol, o daugyba. Todėl netaikant speci-
alaus metodo tampa praktiškai nebeįmanoma nustatyti, kokią įtaką galutinio 
rodiklio T pokyčiui turėjo kiekvienas veiksnys, nurodomas 5.7 formulėje. Toliau 
pateikiama lentelė su atliktais veiksnių įtakos apskaičiavimais taikant grandini-
nių pakeitimų metodą.
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49 lentelė. Grandininių pakeitimo metodo grandinės
 

MT MTq MTbv NT NTq NTbv A Aq Ak PS P
Skaitinė 
(T) 
reikšmė

Veiksnio 
įtakaGrandinės

Pradinė T 
reikšmė 150 5 30 50 10 5 100 50 2 150 50 500  

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 
(MTq)

150 5 30 50 10 5 100 50 2 150 50 500 0

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 
(MTbv)

120 5 24 50 10 5 100 50 2 150 50 470 –30

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 
(NTq)

120 5 24 65 13 5 100 50 2 150 50 485 +15

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 
(NTbv)

120 5 24 130 13 10 100 50 2 150 50 550 +65

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 

(Aq)

120 5 24 130 13 10 120 60 2 150 50 570 +20

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 

(Ak)

120 5 24 130 13 10 120 60 2 150 50 570 0

Perskai-
čiuota T 
reikšmė 

(PS)

120 5 24 130 13 10 120 60 2 140 50 560 –10

Galutinė 
T reikšmė 120 5 24 130 13 10 120 60 2 140 30 540 –20

Bendra veiksnių įtaka +40

Lentelėje vaizdumo dėlei pateikiami ir papildomi stulpeliai (pilkas fo-
nas) su suminėmis materialiojo, nematerialiojo turto ir atsargų reikšmėmis. Šių 
stulpelių duomenys į skaičiavimus netraukiami, jie pateikti tik tam, kad būt ga-
lima atsekti sąsajas su ankstesniaisiais skaičiavimais. 
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Atliekant skaičiavimus turint tikslą nustatyti formulėje 5.7 nurodytų 
veiksnių įtaką galutiniam rodikliui, kaip matyti iš lentelės, atliekami nuoseklūs 
pakeitimai formulėje. Keitimai atliekami pradinę kiekvieno veiksnio skaitinę 
reikšmę nuosekliai pakeičiant galutine kitas reikšmes paliekant nekintamas. Ši 
procedūra atliekama su kiekvienu veiksniu iki tol, kol iš pradinės galutinio ro-
diklio reikšmės gaunama galutinė jo reikšmė. Keičiamieji rodikliai lentelėje yra 
užtamsinti, kad aiškiau būtų matyti keitimo nuoseklumą. Kaip matyti iš lentelės, 
veiksnys, kurio įtaka apskaičiuota vėlesniuose skaičiavimuose, dalyvauja įvertin-
tas savo galutine skaitine reikšme.

Kaip jau minėta, baigiamasis veiksnių įtakos analizės etapas – gautų 
rezultatų interpretavimas. Kad būtų aiškiai matyti visų veiksnių pokyčių įtaka 
galutinio rodiklio pokyčiui mūsų aptartu atveju, rezultatai pateikiami schema-
tiškai (žr. 48 pav.)

48 pav. Veiksniai, darantys įtaką turto pokyčiams

Šiame paveiksle matyti visas apibendrintas vaizdas ir akivaizdžiai kie-
kvieno veiksnio įtaka tiek tarpinių, tiek ir galutinio rodiklio pokyčiams. Matyti, 
kad nepakitus materialiojo turto kiekiui šis veiksnys neturėjo įtakos bendram 
turto pasikeitimui. Visas materialiojo turto sumažėjimas įvyko dėl šio turto ver-
tės sumažėjimo. Galima daryti prielaidą, kad tai įvyko dėl šio turto nusidėvėji-
mo. Nematerialiojo turto pokyčius sąlygojo jo įsigijimas ir tai, kad naujas turtas 
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buvo brangesnis negu ankstesnysis, ir tai taip pat padidino turto vertę. Atsargų 
kaina nekito, todėl visi pokyčiai įvyko dėl atsargų kiekio padidėjimo. Pinigų ir 
pirkėjų skolų įtaką jau aptarėme anksčiau, ji, savaime suprantama, nepakito de-
talizavus jau aptartus veiksnius.

Toks vizualus informacijos daugelio veiksnių įtakos poveikio pateiki-
mas yra labai naudingas tuo, kad leidžia pamatyti problemines vietas ir, jei rei-
kia, atlikti konkrečios srities detalesnę analizę.

Čia nagrinėto pavyzdžio atveju rodiklių keitimo eiliškumas, kurį jau 
esame minėję, neturi reikšmingos įtakos galutiniams rezultatams. Tačiau esant 
kitokiems analizuojamojo rodiklio ir veiksnių ryšiams tenka atsižvelgti ir į šį 
reikalavimą. Analizuojant, tarkime, pelno rodiklį, veiksnių keitimas iš pradinės 
reikšmės į galutinę smarkiai veikia skaičiavimo rezultatus. Bendrojo pelno ir jį 
nulemiančių veiksnių sąsaja parodyta 5.8 formulėje.

PP =  (Q  x K) – (Q x S);  (5.8)

čia:  PP – pardavimų pajamos;
 Q – parduotų prekių kiekis;
 K – parduotų prekių kaina;
 S – parduotų prekių savikaina.

Analizei pasitelkime pavyzdį, susijusį su mūsų aptariamąja situacija. 
Detalizuoti duomenys pateikiami 50 lentelėje.
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50 lentelė. Pradiniai duomenys bendrojo pelno analizei

Rodiklis Pradinė reikšmė 
20X4 m.

Galutinė reikšmė 
20X5 m. Pokytis

PP 20915 21604 +689

Q 250 230 –20

K 83,66 93,93 +10,27

PPS 15910 16105 +195

Q 250 230 –20

S 63,64 70,02 +6,38

BP 5005 5499 +494

Pagal jau patartą logiką sudarę grandines (pateikta lentelėje toliau už-
tamsintuose langeliuose), matome, kad pirmiausia keičiamas kiekybinis veiks-
nys – parduotų prekių kiekis Q. Kadangi šis veiksnys 5.4 formulėje panaudotas 
du kartus, jis keičiamas abiejose formulės dalyse vienu metu. Kaip matome iš 
lentelės duomenų, kiekio pokyčio įtaka sąlygojo bendrojo pelno sumažėjimą 
400 Eur. Šis pokytis savo ruožtu yra sąlygotas ir reikalui esant gali būti išskaidy-
tas į a) pajamų (PP) sumažėjimą dėl pardavimo kiekio sumažėjimo – 1673 Eur 
ir b) parduotų prekių savikainos (PPS) sumažėjimą dėl kiekio sumažėjimo 1273 
Eur. Kadangi parduotų prekių savikainos sumažėjimas didina pelną, gauname 
bendrą sumažėjimą – 400 Eur.

Visi kiti keitimai atliekami pagal anksčiau aptartą logiką. Pirmiausia 
keičiama  pardavimo kaina, nes prekės nepardavus parduotų prekių savikainos 
rodiklis neatsiranda apskritai. Todėl PPS rodiklis keičiamas paskiausiai.
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51 lentelė. Pardavimo pajamų grandininių pakeitimų metodo grandinės
Grandinės Q K Q S BP Veiksnio įtaka

Pradinė BP  
reikšmė 250 83,66 250 63,64 5005  

Perskaičiuo-
ta BP reikš-
mė (Q) 230 83,66 230 63,64 4605 –400

Perskaičiuo-
ta BP reikš-
mė (K) 230 93,93 230 63,64 6967 +2362

Perskaičiuo-
ta BP reikš-
mė (S) 230 93,93 230 70,02 5499 –1467

Bendra veiksnių įtaka +494

Iš lentelės duomenų aiškiai matyti parduotos prekės vieneto kainos 
ir savikainos įtaka analizuojamam rezultatui bendrajam pelnui (BP). Taip dėl 
pardavimo kainos padidėjimo bendrasis pelnas 20X5 m., lyginant su 20X4 m., 
padidėjo 2362 Eur, o dėl produkcijos vieneto savikainos padidėjimo sumažėjo 
1467 Eur.

Tokiu būdu pateikti duomenys tampa naudinga informacija tiems, kas 
priima valdymo sprendimus. 

Aptardami grandininių pakeitimų būdą, paminėjome ir jo modifikaci-
ją – skirtumų būdą (žr. 44 pav.). Šio būdo privalumas tas, kad tam tikrais atvejais 
veiksnių įtaką galutiniam rodikliui galima nustatyti iš karto, praleidžiant gran-
dinių sudarymo etapą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šio metodo taikymas 
ribotas. Skirtumų metodas gali būti taikomas tik tuo atveju, kai visų veiksnių 
tarpusavio ryšys yra multiplikatyvus, t. y.  išreiškiamas sandauga. Kitais atvejais 
turi būti taikomas grandininių pakeitimų metodas. Pailiustruosime skirtumų 
metodo taikymą analizėje pasitelkdami paprasčiausią rodiklį – pardavimo pa-
jamas, kurių dydis priklauso nuo dviejų veiksnių – parduotų prekių kiekio ir 
pardavimo kainos (žr. 5.9 formulę).

PP =  Q  x K;  (5.9)
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čia:  PP – pardavimų pajamos;
 Q – parduotų prekių kiekis;
 K – parduotų prekių kaina.

Iš formulės matyti, kad net esant dviem veiksniams, jei ryšys tarp veiks-
nių ir galutinio rodiklio išreiškiamas kitaip negi sumavimas ar atėmimas, nebėra 
akivaizdžiai matomas, kaip buvo iki šiol mūsų nagrinėtuose pavyzdžiuose. Tai 
labai aiškiai matyti iš duomenų, pateiktų 52 lentelėje.

52 lentelė. Pradiniai duomenys pardavimo pajamų analizei

Rodiklis
Pradinė reikšmė

(20X4 m.)

Galutinė reikšmė

(20X5 m.)
Pokytis

PP 20915 21604 +689

Q 250 230 –20

K 83,66 93,93 +10,27

Šioje lentelėje pateikiame duomenis, detalizuojančius jau mūsų nagri-
nėtą pavyzdį, naudotą 5.5 formulei iliustruoti. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek 
grandininių pakeitimų, tiek ir skirtumų metodas gali būti pritaikytas rodiklių 
poros, o ne eilutės tyrimams. Tai reiškia, kad negalime vienu metu nustatyti  
20X1–20X5 metų pardavimo pajamų pokyčius paveikusius veiksnius. Vietoj to 
imama konkrečių metų (mūsų atveju 20X4 ir 20X5 m.) pardavimo pajamų ro-
diklių pora ir nustatoma veiksnių (pardavimo kiekio ir kainos) įtaka pardavimo 
pajamų, 20X5 m. lyginant su 20X4 m., padidėjimui (+689 Eur).  Analizei gali 
būti pritaikytas ir grandininių pakeitimų metodas, tačiau kad pailiustruotume 
skirtumų metodo taikymą, pasinaudosime pastaruoju metodu. Skaičiavimų 
nuoseklumas, duomenys ir rezultatai pateikti 53 lentelėje.
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53 lentelė. Skirtumų būdas pardavimų pajamų analizei

Rodiklis Q K Veiksnio poky-
čio įtaka

Q pokytis –20 83,66 –1673

K pokytis 230 +10.27 +2362

Bendra veiksnių įtaka +689

Pritaikę 5.9 formulės logiką, šį kartą nebesudarome grandinių, o iš kar-
to į formulę įrašome pirmojo, kiekybinio (kiekio – Q), veiksnio pokytį. Antrojo 
veiksnio (kainos – K) skaitinė reikšmė yra pradinė pardavimo kainos reikšmė 
20X4 m. Veiksnio pokyčio įtaka gaunama be papildomų skaičiavimų ir mūsų 
atveju yra lygi 1673 Eur.  Savo ruožtu antrojo veiksnio įtaka apskaičiuojama ki-
toje eilutėje. Atkreipkite dėmesį, kad rodiklio Q antrojoje eilutėje reikšmė yra 
20X5 m. Taip yra todėl, kad šio veiksnio įtaka (sumažėjimas 20 vnt.) jau apskai-
čiuota. Kaip matyti iš lentelės duomenų, kainos pokyčio įtaka lygi +2362 Eur. Šių 
veiksnių suminė įtaka mūsų analizuojamam rodikliui – pardavimo pajamoms 
– sudaro +689 Eur. Nedideli skirtumai, kurie dažnai susidaro dėl apvalinimų 
tarpiniuose skaičiavimuose, paprastai ignoruojami, nes sprendimų priėmimui 
jie neturi reikšmingos įtakos. 

Apskaičiavus veiksnių įtaką pardavimo pajamų dydžiui, lieka pasku-
tinis analizės žingsnis – interpretuoti gautus duomenis. Mūsų atveju interpre-
tavimas galėtų skambėti taip: Pardavimo pajamų padidėjimui 689 Eur 20X5 m., 
lyginant su 20X4 m.,  įtakos turėjo šie veiksniai:

 Parduotų prekių kiekio sumažėjimas 20 vnt. sumažino pardavimo pa-
jamas 1673 Eur;

Prekės vieneto pardavimo kainos padidėjimas 10,27 Eur padidino par-
davimo pajamas 2362 Eur.

Aptarėme, kokiu būdu analizuojami rodikliai, kai sudedamųjų dalių 
ryšys yra determinuotas, t. y. gali būti nustatytas naudojant aritmetines operaci-
jas. Iš esmės tai visi rodikliai, kurie apskaičiuojami finansiniame verslo modelyje 
ir pateikiami finansinėse ataskaitose, taip pat visi tradiciniai analitiniai rodikliai, 
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naudojami siekiant pateikti informaciją apie mus dominančias verslo sritis, kaip 
tai aptarta IV skyriuje. 

Verta prisiminti
 » Verslo finansų analizė vaidina lemiamą vaidmenį formuojant grįžta-

mąjį informacinį ryšį verslo finansų valdymo sistemoje. 
 » Duomenys ir informacija nėra tapatūs reiškiniai. Daug duomenų 

(skaičių, ataskaitų, žodinių raportų ir pan.) nebūtinai pateikia didesnį 
informacijos kiekį.

 » Informacija laikytina tik ta duomenų dalis, kuri mažina neapibrėžtu-
mą ir yra naudinga priimant valdymo sprendimus.

 » Kad duomenys taptų informacija, jie turi būti apdoroti naudojant eko-
nominės analizės metodus.

 » Metodai, kuriais apdorojami duomenys, siekiant apibūdinti bendrą 
situaciją, verslo kitimo tendencijas, jo struktūrą bei kitus esminius 
bruožus, yra horizontalioji ir vertikalioji analizė.

 » Pasitelkus horizontaliąją ir vertikaliąją analizę tiriami pasirinktų vers-
lo procesų arba rezultatų duomenys ir jie pateikiami finansinėse atas-
kaitose. Šiais metodais taip pat gali būti tiriami ir ataskaitų duomenų 
pagrindu apskaičiuoti analitiniai rodikliai.

 » Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatai paprastai pateikia-
mi grafiniu pavidalu, kad būtų galima vizualiai matyti kitimo, struktū-
ros, sąsajų tendencijas ir išskirti sritis, reikalaujančias didesnio dėme-
sio arba tolesnės analizės.

 » Grandininių pakeitimų metodas taikomas siekiant išanalizuoti veiks-
nių įtaką galutiniam verslo rezultatui arba šį rezultatą atspindinčiam 
analitiniam rodikliui.

 » Praktiškai taikant grandininių pakeitimų metodą atliekami šie 
veiksmai:

 » nustatomas analizės objektas – analizuojamojo rodiklio pokytis;



1. Apibūdinkite ekonominės analizės vaidmenį formuojant grįžtamąjį 
ryšį verslo valdymo sistemoje.

2. Kuo skiriasi duomenys ir informacija? Apibūdinkite svarbiausius 
skirtumus.

3. Apibūdinkite horizontaliąją analizę ir nurodykite jos taikymo sritis.
4. Apibūdinkite vertikaliąją analizę ir nurodykite jos taikymo sritis.
5. Kodėl horizontaliosios ir vertikaliosios analizės duomenis tikslinga 

pateikti grafiškai?
6. Kokiais analizės metodais galima nustatyti veiksnių pasikeitimo po-

 » nustatomas analizuojamojo rodiklio ir jo dydį nulemiančių veiksnių 
ryšys. Jis užrašomas formule;

 » sudaromos grandinės, kuriose nuosekliai keičiamos veiksnių skaitinės 
reikšmės iš pradinės į galutinę;

 » kiekvienoje grandinėje kaičiamas tik vienas veiksnys, kitus paliekami 
nepakitę;

 » pakeitus veiksnio reikšmę į galutinę, vėlesnėse grandinėse ši reikmė 
paliekama nekintanti;

 » pirmiausia keičiami kiekybiniai, vėliau kokybiniai veiksniai;
 » skaičiuojant skirtumus tarp galutinio rodiklio perskaičiuotų veiksnių 

nustatoma konkrečių veiksnių įtaka;
 » patikrinama, ar gautas rezultatas sutampa su analizės objektu – anali-

zuojamojo rodiklio pokyčiu, nustatytu analizės pradžioje.
 » Gauti analizės rezultatai būtinai turi būti interpretuojami taip, kad 

juos galėtų suprasti žmonės, kurie nėra susipažinę su analizės atlikimo 
metodais.

 » Tam tikrais atvejais vietoj grandininių pakeitimų gali būti taikomas 
skirtumų metodas, kurį pasitelkus veiksnių pokyčių įtaka galutiniam 
rezultatui nustatoma iš karto.

SAVITIKROS KLAUSIMAI:
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veikį galutiniam rezultatui?
7. Nurodykite grandininių pakeitimų metodo praktinio taikymo etapus.
8. Kokiu nuoseklumu taikant grandininių pakeitimų metodą keičiamos 

veiksnių skaitinės reikšmės?
9. Kodėl atlikus veiksnių įtakos analizę būtina interpretuoti gautus 

rezultatus? 
10.  Kada gali būti taikomas skirtumų metodas veiksnių įtakos analizei?
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