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1. ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA 

Lietuvos Valstybė (toliau – Valstybė), dalyvaudama valstybės valdomų įmonių valdyme, siekia verslo vertės augimo, 

dividendų ar pelno įmokų pajamingumo, nacionalinio saugumo interesų užtikrinimo, strateginių projektų įgyvendinimo 

bei kitų tikslų, kurie nustatomi teisės aktais.  

Valstybė, savo funkcijas įgyvendina per ministerijas ir/ar joms pavaldžias institucijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

(toliau – Vyriausybė arba LRV) įtvirtina Valstybės nuosavybės funkcijų vykdymo strategiją bei pagrindines gaires. Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM) formuoja bendrąją valstybės valdomų įmonių valdymo 

politiką,  rengia atitinkamus teisės aktus ir teikia Vyriausybei. 

Finansiniai ir nefinansiniai tikslai bei jų matavimo rodikliai VVĮ bei jų dukterinėms bendrovėms (toliau – VVĮ) 

formuojami atsižvelgiant į vykdomą veiklą (komercinę ūkinę, specialiuosius įpareigojimus) bei reguliavimo aplinką 

(reguliuojamomis vadinamos gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonės, elektros 

energetikos įmonės, šilumos sektoriaus įmonės, vandentvarkos, transporto sektoriaus įmonės ir kt.): 

• Komercinę ūkinę veiklą vykdančioms VVĮ, nepriklausomai nuo reguliavimo aplinkos, VŠĮ Valdymo 

koordinavimo centro (toliau – VKC) siūlymu ir EIM teikimu, Vyriausybė nustato ir tvirtina finansinį 

tikslą verslo vertės augimui - siektiną nuosavo kapitalo grąžą (ROE) bei jos dydį trijų metų laikotarpiui; 

• Reguliuojamoje aplinkoje veikiančioms VVĮ, nepriklausomai nuo to, ar vykdoma komercinė ūkinė veikla ir/ar 

specialieji įpareigojimai, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) savo kompetencijų 

ribose savarankiškai nustato ir kitus finansinius tikslus, apribojančius galimą įmonių pelningumą: vidutinės 

svertinės kapitalo kainos (WACC) bei optimalios kapitalo struktūros dydžius. Priklausomai nuo 

reguliacinio mechanizmo, kainodara gali būti reguliuojama ir tiesiogiai nenustatant reguliuojamos veiklos 

(svertinės) kapitalo kainos ar nenurodant kapitalo struktūros. 

• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo 

Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 7 punktu, Valstybei atstovaujančios institucijos (toliau – VAI) formuluoja kitus finansinius 

bei nefinansinius Valstybės siekiamus tikslus VVĮ, nepriklausomai nuo to, ar vykdoma komercinė ūkinė veikla 

ir/ar specialieji įpareigojimai bei nepriklausomai nuo reguliavimo aplinkos, Lūkesčių raštuose.  Šių tikslų bei 

matavimo rodiklių parinkimas nėra griežtai reglamentuojamas teisės aktuose, tačiau rekomenduojama 

atsižvelgti į EIM 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakyme „Dėl Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl Valstybės 

siekiamų tikslų Valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių Valstybės valdomai įmonei nustatymo 

rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ nurodytus finansinius bei nefinansinius lūkesčius.  

• Specialiuosius įpareigojimus vykdančių VVĮ atveju, šių įpareigojimų tikslų vykdymo matavimą įprastai vykdo 

šakinė ministerija (šiuo metu šakinės ministerijos įprastai yra ir VAI) pagal atitinkamus kriterijus, dažniausiai 

individualiai nustatytus kiekvienai VVĮ Specialiųjų įpareigojimu sutartimi. 

Akivaizdu, jog dabartinis Vyriausybės nustatomas nuosavo kapitalo grąžos rodiklis ROE (ir siektinas koreguotas 

grynojo pelno rodiklis, taikomas VĮ Valstybinių miškų urėdijai) – vienintelis privalomas ir ne itin universalus keliamas 

finansinis tikslas komercinei ūkinei veiklai matuoti. Dalis, ypač infrastruktūrinių, VVĮ, sunkiai galėtų koreguoti nuosavo 

kapitalo struktūrą, todėl vien tik ROE dydžio pasiekimas pilnai neatspindi veiklos rezultatų. 

Ženkli dalis VVĮ vykdo komercinę ūkinę veiklą ir konkuruoja rinkoje su kitomis, dažnai privataus kapitalo, 

bendrovėmis. Tai reiškia, jog VVĮ veikia panašiomis rinkos sąlygomis, todėl turi vadovautis vertės kūrimo principu, jiems 

turi būti keliami rodikliai, analogiški konkurentams – privataus kapitalo įmonėms, tai akcentuoja ir Ekonominės plėtros ir 

bendradarbiavimo organizacijos (toliau – EBPO) principai. Vertinant užsienio šalių praktiką su VVĮ bei privačių įmonių 
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valdyseną, akcininkas užduoda toną ir lūkestį įmonėms orientuotis į aukštus veiklos rodiklius, padedančius atskleisti 

įmonės sėkmingumą ir akcininkui kuriamą vertę, pagal kuriuos ir vertinama šių įmonių veikla, vertinamas kolegialių 

organų ir vadovybės veiklos rezultatyvumas. Lietuvos VVĮ atveju rengiamoje strategijų įgyvendinimo ataskaitoje 

atskleidžiamas rodiklių pasiekimas yra pernelyg platus ir reikalauja išskirti pačius svarbiausius rodiklius, aktualius 

profesionaliam akcininkui, taip sukuriant galimybes geriau vertinti, kaip sėkmingai veikia įmonės. 
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2. VEIKLOS MATAVIMO SISTEMA  

2.1.  VVĮ VEIKLOS MATAVIMO TIKSLAS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Vyriausybė, būdama aktyvia Valstybės turto, išreikšto VVĮ akcijomis, valdytoja, siekia didinti to turto vertę bei 

finansinę grąžą, išlaikant subalansuotą riziką bei užtikrinant tinkamą specialiųjų įpareigojimų vykdymą. Tikslų ir juos 

matuojančių rodiklių nustatymas, reguliari jų pasiekimo analizė – svarbūs instrumentai, vertinant tolimesnės buvimo VVĮ 

savininke aktualumą bei formuluojant veiklos kryptis ateičiai. Veiklos vertinimas yra vienas naudingiausių vadybinių 

įrankių dėl gebėjimo sujungti strateginį planavimą ir įgyvendinimo kontrolę į vieną visumą. Vienas iš strategijos rengimo 

etapų yra pagrindinių veiklos rodiklių (angl. Key Performance Indicators, toliau – KPI) nusistatymas, kurių pagalba tiek 

Vyriausybė, tiek pačios VVĮ stebi ir vertina savo veiklą: įsivertina pažangą bei sėkmę arba atsilikimus nuo siekiamų 

rezultatų, o tai leidžia priimti geresnius verslo sprendimus tikslų pasiekimui. 

Siekiant, jog VVĮ turėtų aiškią informaciją, ko iš jų tikisi pagrindinis akcininkas Valstybė, taip pat atsižvelgiant į gerąją 

EPBO priklausančių šalių praktiką, finansiniai bei nefinansiniai tikslai ir juos atspindintys KPI turi būti formuluojami 

vadovaujantis vieninga veiklos matavimo samprata, t. y. koncepcija. Šios koncepcijos tikslas – parengti gaires, siekiant 

suvienodinti Valstybės naudą atspindinčius VVĮ keliamus tikslus ir jų KPI, atsižvelgiant į VVĮ veiklos specifiškumą, taip pat 

aprašyti jų tvirtinimo ir stebėjimo proceso gaires.  

VVĮ veiklos negalima valdyti ir vertinti sutelkiant dėmesį tik į finansinius tikslus – reikia suprasti, kaip tie rezultatai 

yra pasiekiami, t. y. kokie veiksniai ir sąlygos juos lemia. Todėl rekomenduojama naudoti Strateginio planavimo ir 

valdymo instrumentą – Subalansuotų efektyvumo rodiklių (angl. Balanced Scorecard, toliau – BSC) sistemą, kuri leidžia 

įvertinti įmonės veiklą vadovaujantis keturiomis perspektyvomis: 

- finansiniais rezultatais; 

- verte klientams bei klientų pasitenkinimu; 

- vidinių procesų efektyvumu ir kokybe; 

- organizacijos tobulėjimu ir plėtra: žmogiškaisiais resursais, infrastruktūra, organizacijos kultūra. 

 

BSC sistemos taikymas leidžia geriau įvertinti strategiją bei atlikti reikalingas korekcijas, taip pat – panaikinti 

atotrūkį nuo strateginių tikslų ir kasdieninės veiklos, teisingai identifikuoti suinteresuotų šalių (akcininkų, klientų, 

darbuotojų) lūkesčius, optimizuoti vidinius procesus. BSC turi tapti kertiniu VVĮ veiklos valdymo įrankiu, kuris leis, 

pasitelkus skirtingus efektyvumo rodiklius, kontroliuoti strategijos įgyvendinimą. Tuo pačiu, BSC skatina prisiminti, kad 

finansiniai rodikliai dažnai yra kitų perspektyvų pasekmė, leidžianti įžvelgti iššūkius, kurie finansiniuose įmonių 

rezultatuose dar neatsispindi. 

 

Siekiant struktūrizuoti KPI nustatymą, rekomenduojama vadovautis principu, kuris įvardija, jog KPI turi būti 

S.M.A.R.T.: 

- Specific (konkretūs) – rodikliai yra labai aiškiai suformuluoti, t. y. aprašyta kas turi būti atlikta; 

- Measurable (išmatuojami) – nurodomos vertės, kurias pasiekus atitinkami rodikliai bus įvykdyti; 

- Achievable (pasiekiami) – rodikliai yra pasiekiami per tam tikrą laiką ir tam tikrais resursais; 

- Realistic (aktualūs) – rodikliai yra realistiški, prasmingi, svarbūs ir atitinkantys įmonės vertybes; 

- Time-based (pasiekiami per tam tikrą laiką) – užduotys turi būti įvykdytos iki tiksliai nustatytos datos. 

 

Pasirenkamų KPI kiekis turi būti optimalus, t. y. nereikia vadovautis principu kuo daugiau, tuo geriau. Pertekliniai 

KPI gali nukreipti dėmesį nuo pačių svarbiausių rodiklių, kurie indikuoja strategijos įgyvendinimą. Jei rodiklis nedaro 

įtakos VVĮ strategijos pokyčiui, jo rekomenduojama neįtraukti.  
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2.2.  KPI NUSTATYMAS 

Tiek komercinę ūkinę veiklą, tiek specialiuosius įpareigojimus vykdančioms VVĮ nustatomi KPI turi atspindėti vertės 

kūrimą, pagrįstą finansinę riziką bei veiklos efektyvumą, taip pat užtikrinti dividendų pajamingumą, siektinos vertės – turi 

būti ambicingos ir realistiškos. Pačių specialiųjų įpareigojimų vykdymo kriterijų nustatymas bei matavimas nėra šios 

koncepcijos dalis, taip kaip jie yra visiškai specifiniai ir pritaikyti individualiai tik tam tikroms VVĮ veiklos programoms.  

Remiantis EPBO priklausančių šalių praktika, finansiniai VVĮ tikslai dažniausiai siejami su kapitalo struktūra, 

pelningumu bei dividendų politika. Akcininko tikslas – siekti efektyvaus kapitalo panaudojimo, apibrėžiant kapitalo 

kainą bei išlaikant pagrįstą rizikos lygį, užsitikrinti dividendų pajamingumą, atsižvelgiant į VVĮ kapitalo poreikį bei 

finansinę būklę ateityje. Atsižvelgiant į tai, nustatomi pagrindiniai finansiniai KPI: 

• Pelningumas; 

• Optimali kapitalo struktūra; 

• Dividendų politika. 

 

Specializuoti KPI turi būti sudaryti iš finansinių bei nefinansinių rodiklių rinkinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonės, elektros energetikos įmonės, šilumos 

sektoriaus įmonės, vandentvarkos sektoriaus įmonės vadovaujasi vidutine svertine kapitalo kaina WACC, kurią paskaičiuoja 

ir skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau – VERT), vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo 

metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 

patvirtinimo“.  
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Finansiniai  

Specializuoti KPI 

Finansiniai  Nefinansiniai  

Pelningumas (nuosavo 

kapitalo grąža, vidutinė 

svertinė kapitalo kaina, 

EBITDA ar kitas) 

 

Optimali kapitalo struktūra 

(D/E, L/E ar kita) 
Dividendų politika 
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2.3. KPI NUSTATYMO, TVIRTINIMO IR STEBĖJIMO PROCESAS 

1 procesas. Pagrindinių finansinių KPI iškėlimas, derinimas ir tvirtinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinių finansinių tikslų KPI siektinų verčių suderinimo procesas turi būti dinamiškas, konstruktyvus ir paremtas 

abipusiu dialogu.  

  

VKC 

• Siunčia raštą VVĮ dėl pagrindinių finansinių tikslų mažiausiai 3 ateinančių metų 

perspektyvai skaičiavimo pateikimo per 30 kalendorinių dienų (siūlymui turi pritarti VVĮ 

kolegialus organas, jei jis sudaromas). 

• Įvertina gautus VVĮ siūlymus, atlieka savarankiškus skaičiavimus. 

• Siūlomas pagrindinių finansinių tikslų vertes teikia atitinkamų VVĮ akcininko (savininko) 

renkamam kolegialiam organui ar, jei jis nesudarytas, vadovui atsiliepimui gauti. 

• Įvertinus įmonių atsiliepimus VKC gali pasirinkti neatsižvelgti į VVĮ poziciją, tačiau 

galutiniame siūlyme atskleidžiami ir VVĮ siūlymai, į kuriuos VKC neatsižvelgė. 

• Teikia siūlymą LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau - EIM) dėl privalomų finansinių 

tikslų ir jų matavimo rodiklių su siektinomos vertėmis nustatymo. 

 

• Rengia nutarimo projektą, jį derina ir atlieka kitas numatytas procedūras. 

• Teikia nutarimo projektą Vyriausybei tvirtinti.  

 

EIM 

• Tvirtina sąrašą su visų VVĮ pagrindinių finansinių KPI siektinomis vertėmis.  

 

 

Vyriausybė 

VAI 
• Rengia Lūkesčių raštų projektus, kuriuose išdėsto pageidaujamas VVĮ veiklos kryptis bei 

gaires, suformuluojant detalius tikslus specialiosioms veiklos, ir įtraukiant Vyriausybės 

nutarimu patvirtintus pagrindinius finansinius tikslus ir juos matuojančių rodiklių vertes.  

• Lūkesčių raštų projektai yra derinami su VKC. Atsižvelgus į gautas rekomendacijas bei 

pataisymus, ir pritarus atitinkamos VAI vadovams, Lūkesčių raštai teikiami VVĮ.  

VVĮ 
• Peržiūrint/rengiant ilgalaikės įmonės strategijos projektą, privalo įtraukti Lūkesčių raštuose 

išdėstytus pagrindinius finansinius KPI.  
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2 procesas. Specializuotų finansinių ir nefinansinių KPI iškėlimas ir derinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializuotų finansinių bei nefinansinių KPI suderinimo procesas turi būti dinamiškas, konstruktyvus ir paremtas 

abipusiu dialogu. Kilus prieštarai tarp VKC ir VVĮ dėl siektino rodiklio, VVĮ privalo įtraukti į strategiją derintą rodiklį, tačiau 

siektina vertė gali skirtis nuo VKC rekomendacijos. Strategijos įgyvendinimo ataskaitoje tai pažymima ir atskleidžiamas 

tiek VVĮ išsikeltos siektinos vertės pasiekimas, tiek ir ar pasiekta VKC iškelta vertė. 

 

3 procesas. Visų finansinių ir nefinansinių KPI vykdymo stebėjimas ir informavimas 

VKC atlieka visų išsikeltų VVĮ tikslų ir KPI pasiekimo stebėjimo funkciją. 

 

 

 

 

 

 

  

VVĮ 
• Teikia VKC strategijų įgyvendinimo ataskaitą kiekvienais metas iki gegužės 15d., kurioje 

atsispindi visų, tiek pagrindinių, tiek ir specializuotų KPI vykdymas. 

VKC • Vertina pagrindinių finansinių KPI vykdymą ir juos atskleidžia bendroje rengiamoje 

ataskaitoje apie visų VVĮ veiklos rezultatus. 

• Vertina visų kitų, t.y. specializuotų finansinių ir nefinansinių KPI, vykdymą ir rezultatus 

atskleidžia strategijų įgyvendinimo ataskaitoje. 

• Pagrindinių KPI vykdymo bei strategijų įgyvendinimo ataskaitos apie visas VVĮ siunčiamos 

EIM pilna apimtimi (strategijų įgyvendinimo ataskaitų turinys gali būti konfidencialus ir 

reikalauti papildomo reguliavimo arba informacijos apsaugos sprendžiant jas teikiant LRV). 

• VAI nesiunčiamos strategijų įgyvendinimo ataskaitos apie kitas nei jų valdomas VVĮ. 

• KPI pasiekimo rezultatus rezultatai įtraukiamiatspindi rengiant gerosios valdysenos indeksą. 

VVĮ 
• Prieš parengiant/atnaujinant strategijos projektą, raštu siunčia finansinius ir nefinansinius 

KPI bei jų pasirinkimo pagrindimą VKC nuomonei gauti (siūlo nuo 4 iki 8 rodiklių). 

Aktualiausi KPI parenkami ir siūlomi vadovaujantis iš VAI gautais lūkesčiais. Keliami ir kiti 

aktualūs finansiniai ir nefinansiniai tikslai, konkrečiai juos formuluojant ir keliant 

konkrečias vertes. 

• Šie KPI įprastai derinami kartu su pagrindiniais finansiniais KPI, tačiau gali būti motyvuotai 

atnaujinami kasmet. 

VKC 
• Vertina, ar valstybės lūkesčius atspindintys finansiniai bei nefinansiniai KPI yra įtraukti į 

rengiamą/atnaujinamą strategijų projektą. Pagal poreikį kreipiasi į VAI. 

• Vertina kitus, pačios VVĮ pasirinktus finansinius ir nefinansinius KPI, atlieka savo 

skaičiavimus tinkamiausioms VVĮ finansiniams KPI siektinoms vertėms nustatyti. 

• Raštu teikia pritarimą VVĮ pateiktiems finansiniams KPI arba – siūlymą papildyti/ koreguoti 

finansinių KPI rinkinį ir/arba siektinas vertes. 

•  

• Atsižvelgiant į VKC pritarimą ir/ar rekomendacijas dėl finansinių KPI bei siektinų verčių 

korekcijos, įtraukia suderintus su VKC finansinius, bei pačios VVĮ pasirinktus nefinansinius 

KPI į rengiamą/atnaujinamą strategijos projektą. 

VVĮ 
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2.3.1. PAGRINDINIAI KPI – SKAIČIAVIMO IR VERTINIMO GAIRĖS 

 

 

Pagrindiniai finansiniai KPI yra nustatomi ne mažesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Pagrindinių finansinių KPI 

nustatymas pradedamas nuo pelningumo (nuosavo kapitalo grąžos, svertinės kapitalo kainos, EBITDA ir kitokio rodiklio) 

skaičiavimų. Šie skaičiavimai bei individualus įmonių vertinimas atliekamas siekiant kritiškai įvertinti VVĮ siūlomus 

rodiklius. Kiekvienai VVĮ* nustatomas vienas iš aktualiausių rodiklių, atsižvelgiant į veiklos finansavimo šaltinių 

pasiskirstymą:  

- Nuosavo kapitalo kaina Re gali būti skaičiuojama tose VVĮ, kurios neturi skolinto kapitalo ir, pagal savo veiklos 

specifiką, artimiausius 3 metus pagrįstai neplanuoja investicijų ir/ar finansavimo skolintomis lėšomis (pvz. 

pilnai finansuojama veikla iš valstybės biudžeto). 

- Vidutinė svertinė kapitalo kaina WACC gali būti nustatoma VVĮ, kurios turi kombinuotą nuosavo ir skolinto 

kapitalo struktūrą ir/ar per artimiausius 3 metus planuoja pritraukti skolintas lėšas. 

Kuomet skaičiuojama ir teikiama Re, optimali kapitalo struktūra gali būti neskaičiuojama ir neteikiama. Optimalios 

kapitalo struktūros, kaip ir kapitalo kainos, rodiklis yra vertinamas kaip ilgalaikis tikslas – gali būti, kad net ir trejų metų 

perspektyvoje optimali kapitalo struktūra dar nebus pasiekta, o kapitalo kaina neatitiks atitinkamo kapitalo grąžos 

rodiklio. 

Taip pat nustatoma ir ilgalaikė dividendų (ir pelno įmokų) politika. Siūloma nustatyti, kad pelno įmokų dydžiai 

būtų reguliuojami Vyriausybės nustatyta tvarka ir atitiktų dividendų politiką (koncepcijoje sąvoka „dividendai“ apima ir 

pelno įmokas). Dividendų dydžiui turėtų būti taikoma bendra tvarka aktuali visoms įmonėms, išskyrus konkrečias, kurių 

dividendų dydis yra nominaliai įtvirtinamas, pagal privalomų KPI nustatymo tvarką. 

 

*- išskirtiniais atvejais, kurie turi būti aiškiai pagrindžiami, gali būti nustatomi privalomi finansiniai rodikliai kiti, nei 

nuosavo kapitalo kaina Re arba vidutinė svertinė kapitalo kaina WACC kartu su optimalia kapitalo struktūra: pvz. VĮ 

Valstybinių miškų urėdijai gali būti nustatoma siektina grynojo pelno suma, o išskirtinai specialiuosius įpareigojimus 

vykdančioms VVĮ – veiklos sąnaudų lygmens arba teigiamos EBITDA/teigiamo grynojo pelno siekiamybė. 

 

NUOSAVO KAPITALO KAINA Re  - tai grąžos norma (proc.), kurią Valstybė tikisi gauti iš savo investicijų į VVĮ akcijas. 

Rodiklis skaičiuojamas naudojant kapitalo aktyvų įkainojimo modelį (Capital Asset Pricing Model , toliau – CAPM) bei 

individualaus vertinimo dedamąją. 

 

𝑹𝒆 =  𝒓𝒇. 𝑳𝑻 +  𝜷𝑨. 𝒊 ∗  (𝑟𝑚 −𝑟𝑓.𝑈𝑆 +𝐶𝑅𝐿𝑇) + Ei 

kur: 

 

Re - nuosavo kapitalo kaina (proc.) - įmonės nuosavo kapitalo kaina, t. y. tikėtina grąža iš alternatyvios investicijos į 

įmonę, turinčią tokį pat rizikos profilį; 

 

𝑟𝑓.𝐿𝑇  - nerizikingos investicijos palūkanų norma (proc.) – nerizikingos investicijos palūkanų norma. Skaičiavimuose 

turi būti naudojamas ilgalaikius valstybės skolinimosi kaštus atitinkančių 3 468 dienų trukmės Lietuvos Respublikos 

išleistų Vyriausybės obligacijų, denominuotų eurais vidutinis metinis pelningumas. Informacijos šaltinis: Lietuvos bankas, 

www.lb.lt; 

 

𝛽𝐴 – įmonės Beta – sisteminės rizikos koeficientas, kuris parodo kovariacijos laipsnį tarp įmonės i ir rinkos portfelio 

grąžos. santykis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu; 

 

𝑟𝑚−𝑟𝑓,𝑈𝑆+𝐶𝑅𝐿𝑇 – rinkos rizikos premija. Rinkos rizikos premija apskaičiuojama prie išsivysčiusių šalių rinkos rizikos, 

atspindėtos S&P 500 indekso vidutine grąža, pridėjus Lietuvos rinkos rizikos premiją bei atėmus Jungtinių Amerikos 
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valstijų nerizikingos investicijos palūkanų normą, kuria laikytina Jungtinių Amerikos valstijų 10 metų trukmės iždo 

obligacijos. Atsižvelgiant į VERT taikomos metodikos siūlomus pakeitimus alternatyviai galėtų būti taikomas įstatyme 

įtvirtintas nominalus dydis (teiktame projekte siekęs 5 proc.). 

 

𝐸𝑖 – individualaus įmonės vertinimo dedamoji apskaičiuojama atsižvelgiant į įmonės istorinius duomenis ir (arba) 

prognozes, įmonei iškeltus tikslus, jos veiklos specifiką, rinkos sąlygas, kuriomis veikia VVĮ, kitus aktualius veiksnius, kurie 

gali turėti įtakos VVĮ rizikos lygiui ir į kuriuos neatsižvelgiama naudojant standartinį CAPM modelį. 

 

VIDUTINĖ SVERTINĖ KAPITALO KAINA WACC - tai VVĮ kapitalo kaštai (proc.), įvertinant tiek skolintą, tiek nuosavą 

kapitalą.  

VVĮ veikla yra finansuojama akcininko lėšomis (t. y. nuosavu kapitalu) arba skolintomis iš trečių šalių lėšomis, arba – 

jų deriniu. WACC (eng. Weighted Average Costs of Capital) yra šių finansavimo šaltinių kaštų vidurkis, kurių kiekvienas yra 

procentiškai įvertinamas . Imant svertinį vidurkį, galima pamatyti, kiek VVĮ turi sumokėti už kiekvieną gautą eurą. Įmonės 

WACC bendrąja prasme yra jos reikalaujama grąža, ir dažnai reikalaujama įmonės vadovų siekiant nustatyti ekonomines, 

plėtros ar susijungimų galimybes. Tai yra atitinkamas diskonto rodiklis, naudojamas analizuojant pinigų srautus ir riziką. 

Norėdama maksimizuoti akcininkų nuosavybės vertę, įmonė turi priimti tik tuos projektus, kurių vidutinis laukiamas 

pelningumas didesnis nei kapitalo kaštai. 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = ( 𝑹𝒅 ∗  𝑾𝒅)  + (𝑹𝒆 ∗  
𝟏

𝟏 − 𝑻
∗  𝑾𝒆) 

Kur: 

Rd – skolinto kapitalo kaina (proc.) – palūkanų norma, kurią VVĮ moka už savo finansines skolas, jei tokių turi (jei VVĮ 

tokių skolų neturi, tuomet ir skolinto kapitalo kaštai nėra aktualūs). 

Wd – skolintas kapitalas – finansavimo skolintomis lėšomis dalis (įvedama vieneto dalimis, pvz. 0,6); 

Re – nuosavo kapitalo kaina (proc.) - įmonės nuosavo kapitalo kaina, t. y. tikėtina grąža iš alternatyvios investicijos į 

įmonę, turinčią tokį pat rizikos profilį 

We – nuosavas kapitalas – finansavimo nuosavomis lėšomis dalis (įvedama vieneto dalimis, pvz. 0,4); 

T – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, vieneto dalimis. 

 

OPTIMALI KAPITALO STRUKTŪRA nustatoma toms VVĮ, kurioms tikslinga skaičiuoti WACC, t. y. kurios naudoja ar 

planuoja per artimiausius 3 metus naudoti kombinuotą nuosavo ir skolinto kapitalo struktūrą, turi galimybes atlikti 

reikalingas korekcijas ir pasiekti kapitalo struktūrą artimą optimaliai. Optimali kapitalo struktūra gali būti pateikiama 

(nustatoma) kaip rėžis, skaičiavimams taikant rėžio minimalios ir maksimalios vertės vidurkį. 

Optimali kapitalo struktūra – tai siektinas finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis (kitaip – finansinis svertas), 

kuris užtikrintų kuo mažesnes kapitalo sąnaudas bei aukščiausią nuosavybės vertę. Kapitalo struktūros tikslas turėtų būti 

ilgalaikis, ambicingas bei realistiškas. VVĮ, uždirbdama pakankamai pelno bei gaudama pakankamai valstybės lėšų 

subsidijų ir dotacijų pavidalu, gali ir nenaudoti išorinių kapitalo šaltinių, tačiau atsiradus poreikiui pritraukti skolintus 

išorinius finansavimo šaltinius, atsiranda rizika pernelyg „užsiskolinti“. Šią riziką indikuoja finansinio sverto rodikliai, kurių 

vienas dažniausiais naudojamų yra  finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis, rodantis kiek VVĮ naudoja skolintų 

lėšų, už kurias patiriami palūkaniniai kaštai, ir apskaičiuojamas sekančiai: 
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𝑫/𝑬 =  
𝑫

𝑬
 

Kur: 

 

D/E  - finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis – siektinas finansinis svertas. 

D - ilgalaikė ir trumpalaikė finansinė skola – siektinas skolinimosi iš finansinių institucijų lygmuo, įvertinant tiek per 

vienerius metus, tiek – po vienerių metų grąžintinas sumas.  

E - nuosavas kapitalas – įmonės savininkų nuosavybė buhalterine verte. 

Nėra absoliutaus skaičiaus, kuris parodytų optimalų santykį visoms VVĮ, nes tai labai priklauso nuo sektoriaus, 

finansinės aplinkos, valstybės suteikiamų dotacijų bei subsidijų, kitų faktorių. Skaičiuojant efektyvią kapitalo struktūrą yra 

naudojamas svertinių kaštų metodas (WACC), ir kuo svertiniai kapitalo kaštai mažesni, tuo kapitalo struktūra laikoma 

efektyvesne. Nuosavo kapitalo kaštai dažniausiai yra didesni, nei skolinto, tad jei VVĮ naudojasi vien tik nuosavu kapitalu 

– jos kapitalo struktūra nebus efektyvi. Kita vertus, jei VVĮ finansinio sverto rodiklis bus pernelyg didelis, tai pabrangins 

tiek nuosavo tiek skolinti kapitalo kaštus. 

 

DIVIDENDŲ POLITIKA, kuomet ji nustatoma, kaip privalomas finansinis KPI, yra individuali kiekvienai VVĮ ir apibrėžia, 

kiek uždirbto grynojo pelno VVĮ turi skirti dividendų išmokėjimui kasmet per artimiausius 3 metus. Dividendai turi būti 

grindžiami prognozuojama ir ilgalaike tvaria finansine grąža. Bendroji dividendų politika gali išlikti be reikšmingesnių 

pakeitimų. 

Dividendų dydis. Rekomenduojama kiekvienai VVĮ dividendams nustatyti kaip minimalią nominalią sumą, vidutiniškai 

siekiančią apie 60-80 proc. ataskaitinių metų grynojo pelno, kasmet numatant šią sumą didinti 2-5 proc. Atskirais atvejais, 

galima skirti dividendams dalį sukaupto nepaskirstytojo pelno, jei ataskaitiniais metais VVĮ patyrė nuostolį. Pabrėžtina, 

kad ši nominali individuali dividendų politika turi būti ilgalaikė ir keičiama tik išimtiniais atvejais, reikšmingai keičiantis 

įmonės situacijai. Vienkartinė išimtis gali būti taikoma, atsižvelgiant į sekančius veiksnius: 

- Galimybės skirti dividendus yra ribojamos finansavimo sutartyse numatytais kovenantais; 

- Nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, 

perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą. 

- VVĮ yra nemoki arba taptų nemokia, išmokėjus dividendus. 

Tačiau dividendai nėra vienintelė vertės paskirstymo forma akcininkui. Tais atvejais, kai yra akivaizdi naujų investicijų 

nauda, atnešianti papildomo pelno, perteklinis kapitalas gali būti paliekamas VVĮ bei panaudojamas toms investicijoms 

finansuoti. Akcininkas gauna naudą iš VVĮ vertės padidėjimo. Todėl, nustatant individualią dividendų politiką, būtina 

atsižvelgti į investicijų planus bei VVĮ plėtros galimybes, į šiuos aspektus atsižvelgiama nustatant individualią dividendų 

politiką, o dėl naujų planuojamų investicijų dividendų politika keičiama tik išskirtiniais atvejais.  

 

 

2.3.2. SPECIALIZUOTI KPI 

 

Specializuotų KPI parinkimas yra unikalus kiekvienai įmonei bei jos strategijai, todėl nėra konkretaus skaičiaus, 

kiek tiksliai jų reikia numatyti. Vadovaujantis gerąja praktika, rekomenduojama pasirinkti nuo  4 iki 8 tokių pagrindinių 

KPI. VVĮ gali pasirinkti ir daugiau KPI, kuriems VVĮ valdymo ir priežiūros organai skiria didesnį dėmesį, tad derinamų 
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specializuotų KPI skaičius neturėtų būti laikomas ribojančiu veiksniu, numatant rodiklius strateginių tikslų ir uždavinių 

žemėlapyje. 

 

FINANSINIAI KPI 

 

Įmonių finansinių rezultatų analizė yra viena iš kertinių priemonių dabartinei įmonių finansinei situacijai vertinti bei 

numatyti galimus pokyčius ateityje. VVĮ, sudarydama strateginių tikslų žemėlapį, pasirenka, kuriais KPI matuoti ir stebėti 

finansinių tikslų vykdymą. Sudarant finansinius KPI yra naudojamos finansinės atskaitomybės straipsnių skaitinės vertės, 

kurios suteiks reikšmingos informacijos apie analizuojamos įmonės veiklos rezultatus. 

Komercinę veiklą vykdančioms VVĮ finansiniai tikslai yra nustatomi paprastai kartu su specialiaisiais įpareigojimais 

(jei tokie yra nustatomi), nes tai leidžia suderinti įmonės vertės kūrimą ir visuomeninį interesą.  

 

Priede Nr. 1 pateikiami dažniausiai naudojami rodikliai, iš kurių rekomenduojama pasirinkti VVĮ aktualiausius, 

ypatingai – pelningumo ir/ar finansinės grąžos, sąnaudų lygio kontrolę atspindinčius KPI. 

 

 

NEFINANSINIAI KPI 

 

Nefinansinių tikslų bei jų matavimo rodiklių pasirinkimas – ne mažiau svarbus bei labai individualus kiekvienai VVĮ 

procesas, nes dalis šių tikslų turi atspindėti tik tos konkrečiai VVĮ vykdomos veiklos ypatumus. VVĮ pasirenka tiek 

specifinius, tik jos vykdomai veiklai tinkančius tikslus bei KPI, tiek – tipinius nefinansinius tikslus (iš vertės klientams, 

vidinių procesų, žmogiškųjų išteklių perspektyvų, žr. žemiau), kurių matavimo rodiklius bei jų vertes iškelia pagal savo 

veiklos unikalumą. Pateikiami nefinansinių KPI pavyzdžiai nelaikytini baigtiniu taikytinu sąrašu, nes šiuo atveju pateikiami 

tik pagrindiniai universalesni nefinansiniai KPI. VVĮ ne tik gali, bet ir turi prioritetą skirti svarbiausiai, atitinkamos įmonės 

veiklai būdingai veiklai. 

 

Vertė klientams 

Vertės klientams perspektyvos rodikliai nurodo ką reikia daryti, jog klientai būtų patenkinti VVĮ veikla. Šių tikslų 

pasiekimo rezultatai suteikia įmonėms galimybę identifikuoti darbo su klientais problemas bei nuodugniai peržiūrėti 

galimybes. Augančios arba mažėjančios rodiklių reikšmės duoda įžvalgas kurios vietos darbe su klientais yra taisytinos, 

o kas lemia sėkmę. Kiekviena VVĮ individualiai išsikelia vertės klientams KPI, kurie gali būti tiek finansiniai, tiek 

nefinansiniai. Rodiklių pavyzdžiai: 

- Klientų skaičius (kokią dalį atsitiktinių klientų siekiama paversti nuolatiniais/ lojaliais; kiek planuojama 

aptarnauti klientų, t.t.);  

- Naujų klientų skaičius (planuojamų pritraukti klientų srautas); 

- Užimama rinkos dalis; 

- Klientų pasitenkinimas NPS (Net Promoter Score) – klientų lojalumo matavimas; 

- Prarastų klientų skaičius (siekiamybė neprarasti klientų daugiau, nei nustatyta rodiklio reikšmė); 

- Vidutinė vieno kliento apyvarta (procentais arba pinigine išraiška numatoma ; 

- Vidutinis klientų grupės pelningumas; 

- Visuminė kliento vertė (Customer Lifetime Value) - tai pajamos, kurias įmonė gauna per visą jos ir kliento 

bendradarbiavimo laikotarpį. Apskaičiuotas rodiklis padeda nustatyti kiek ir kokių produktų/ paslaugų klientas 

įsigyja, kiek yra pasirengęs tam išleisti pinigų; 

- Vidutinės kliento aptarnavimo išlaidos. 
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Vidiniai procesai 

Šios perspektyvos tikslai ir jų matavimo rodikliai turi būti orientuoti į vidinius veiklos procesus, kritinius efektyviam 

veiklos vystymui ir finansinių rezultatų gerinimui.  

Rodiklių pavyzdžiai: 

- Broko procentas; 

- Broko ištaisymo kaštai; 

- Vidutinis atsakymo į kliento užklausą laikas; 

- Atsargų apyvartumas; 

- Vidutiniai operacijų kaštai; 

- Prastovų laikas; 

- Naujo produkto įvedimo laikas; 

- Kliento pritraukimo kaštai; 

- Paslaugos suteikimo išlaidos 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Tikslai, orientuoti į veiklos tvarumą – t. y. į organizacijos vystymą bei tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius 

(kompetenciją, kvalifikaciją, tinkamą motyvaciją, talentų pritraukimą ir išlaikymą). Rodiklių pavyzdžiai: 

- Personalo kaita; 

- Vidutinės investicijos vieno darbuotojo mokymui; 

- Mokymo valandų skaičius; 

- Darbuotojų pasitenkinimas; 

- Darbuotojų įsitraukimas; 

- Darbuotojų problemų sprendimo efektyvumas; 

- Padalinių bendradarbiavimo efektyvumas; 

- Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų skaičius. 

 

2.3.3. TEISINIS VVĮ KPI DIEGIMO ĮGYVENDINIMAS 

 

Individualios dividendų politikos samprata turėtų būti atspindėta sekančiuose teisės aktuose, atitinkamai juos 

koreguojant: 

-  1994m. gruodžio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme Nr. I-722, 

„Ketvirtajame skirsnyje – Įmonės nuosavas kapitalas, turtas ir pelno paskirstymas“, 15 straipsnyje „Pelno 

(nuostolių) paskirstymas“, koreguojant 6.-8. Punktus. 

- 1997m. sausio mėn. 14d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės 

teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“. 

 

Privalomų finansinių KPI (nuosavo kapitalo kainos Re, arba vidutinės svertinės kapitalo kainos WACC ir optimalios 

kapitalo struktūros, dividendų politikos) nustatymas bei jų vertinimas, atliekamas VKC; taip pat pasirenkamųjų KPI 

rodiklių nustatymo samprata turėtų būti apibrėžta sekančiuose teisės aktuose: 

- 1998m. gegužės mėn. 12d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatyme Nr. VIII-729, 23 straipsnyje „Valstybės ir savivaldybių, kaip juridinio asmens dalyvio, 

turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimas“, koreguojant punktą 5. 

- 2012m. birželio mėn. 6d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašo), 

Apraše VII skyriuje „Valstybės valdomų įmonių tikslai“ punkte 16. 
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1. PRIEDAS. PAGRINDINIŲ FINANSINIUS TIKSLUS MATUOJANČIŲ KPI SĄRAŠAS 

 

PELNINGUMO RODIKLIAI 

KPI pavadinimas Ką matuoja Kaip skaičiuojamas 

Nuosavo kapitalo grąža ROE 

(proc.) 

Nuosavo kapitalo pelningumas parodo kiek eurų grynojo 

pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Šis rodiklis 

svarbiausias akcininkams, įvertinant jų praeito laikotarpio 

investicijų į įmonė grąžą. Nuosavo kapitalo grąžą priklauso ir 

nuo kapitalo struktūros: dėl paskolų palūkanų mažėja įmonės 

grynasis pelnas. Kuo didesnė galimybė pritraukti skolintų 

finansinių išteklių, tuo mažesnis gali būti ir akcininkų 

nuosavas kapitalas. Tuo atveju ROE didėja.  

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

𝑉𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑜𝑡𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠 
 

 

Turto grąža ROA (proc.) Kiek eurų grynojo pelno tenka kiekvienam turto eurui ir 

atspindi turto panaudojimo efektyvumą. Turto pelningumo 

lygis priklauso nuo įmonės veiklos ypatumų. 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

𝑉𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑜𝑡𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜  𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 
 

 

Panaudoto kapitalo 

pelningumas ROCE (proc.) 

Panaudoto kapitalo pelningumas arba grąžą ROCE atspindi 

viso įmonės nuosavo ir skolinti kapitalo panaudojimo 

efektyvumą. Kuo didesnis šis rodiklis, tuo didesnė bendra 

skolinto ir nuosavo kapitalo grąža. Rekomenduojama 

skaičiuoti „grynąją“ finansinę skolą, t. y. trumpalaikę ir 

ilgalaikę finansinę skolą mažinti pinigais bei jų ekvivalentais. 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 (𝑔𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜 𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠č𝑖ų)

𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
 + 𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 

Bendrasis pelningumas (proc.) Įmonės gebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos, 

kontroliuoti pajamų ir savikainos lygį. Šio rodiklio dydžiui 

įtaką turi įmonės veiklos pobūdis bei ekonomikos sektorius, 

kuriame ji veikia. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑑𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 =  
𝐵𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚ų 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 

Veiklos pelningumas (proc.) Kiek procentų arba eurų veiklos pelno uždirbo 1 pardavimų 

euras, t. y. jis parodo įmonės tipinės veiklos efektyvumą 

neatsižvelgiant į finansinę ir investicinę veiklą. Tipinė veikla 

apima ūkines operacijas, susijusias su veikla, iš kurios įmonė 

ataskaitiniais metais gauna daugiausiai pajamų ir laiko šią 

veiklą pagrindine. 

 

𝑉𝑒𝑖𝑘𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 =  
𝑉𝑒𝑖𝑘𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚ų 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
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Grynasis pelningumas (proc.) Kiek procentų (arba – eurų) grynojo pelno uždirbo 1 

pardavimų euras. Didesnė rodiklio reikšmė parodo geresnę 

visų VVĮ sąnaudų kontrolę. Kita vertus, žemas grynasis 

pelningumas gali būti siejamas su įmonės orientacija į 

pardavimo pajamų didinimą žemų kainų sąskaitą aštrioje 

konkurencinėje kovoje. 

 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 =  
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚ų 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 

EBITDA pelningumas (proc.) Pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudas parodo įmonės uždirbtą pelną prieš 

įmonės finansavimo politikos, taip pat pelno mokesčio 

poveikį. Kadangi nusidėvėjimo sąnaudos nėra pinigų išlaidos, 

skaičiuojant EBITDA šios sąnaudos yra „atstatomos“. 

 

 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 =  
(Į𝑝𝑟𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛ė𝑠 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 + 𝑛𝑢𝑠𝑖𝑑ė𝑣ė𝑗𝑖𝑚𝑎𝑠 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė𝑠 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑠)

 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚ų 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 

EBIT pelningumas (proc.) Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius – vienas svarbiausių 

veiklos efektyvumo rodiklių, parodantis pelną, uždirbtą 

veiklos ir investicinio ciklo metu, bet prieš įmonės finansavimo 

politikos įtakos pelnui vertinimą bei pelno mokesčio 

atskaitymą. Šis rodiklis rodo, kokį pelną įmonė būtų turėjusi 

be finansinių skolų, nes dažnai finansinį rezultatą nulemia 

paskolų palūkanų sąnaudos 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 =  
𝑃𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑒š 𝑝𝑎𝑙ū𝑘𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑟 𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠č𝑖𝑢𝑠

 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚ų 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 

 

 

Grynasis veiklos pelningumas po 

mokesčių (NOPAT margin), proc. 

Grynasis veiklos pelnas, atskaičius mokesčius, parodo 

apibendrintą įmonės veiklos rezultatą, sumokėjus pelno 

mokestį, tačiau iki finansinės veiklos rezultato įvertinimo. 

Parodo veiklos efektyvumą prieš įmonės kapitalo (skolinto ir 

nuosavo) struktūros poveikio pelningumui įvertinimą. 

 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 =  
𝑃𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑒š 𝑝𝑎𝑙ū𝑘𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑟 𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠č𝑖𝑢𝑠 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑃𝑒𝑙𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠)

 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚ų 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 

 

FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI 

 

KPI pavadinimas Ką matuoja Kaip skaičiuojamas 

Įsipareigojimų ir turto santykis 

(D/A) 

Atspindi kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas 

lėšas. Kuo rodiklio reikšmė yra didesnė, tuo žemesnis 

saugumo lygis. Praktikoje laikoma saugi riba tarp 0,4 ir 

0,6 . Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo labiau įmonės veikla 

finansuojama skolintomis lėšomis, o ne akcininkų 

investicijomis.  

 

 

Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚ų 𝑖𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 𝐷/𝐴 =  
Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑠 į𝑚𝑜𝑛ė𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 (𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑎)
 

 

 

Įsipareigojimų ir nuosavo 

kapitalo santykis (D/E) 

Šis santykis parodo, kokia bendrų įmonės ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų suma tenka vienam kapitalo 
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eurui. Kapitalo struktūra nusako ir šio santykio dydį: kuo 

labiau įmonė savo veiklą finansuoja skolintomis lėšomis, 

tuo rodiklis bus aukštesnis. Skolintų lėšų kaina 

dažniausiai yra žemesnė, nei nuosavo kapitalo, labiausiai 

dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo įmonės 

likvidavimo atveju. Didėjant skolinto kapitalo daliai 

įmonės kapitalo struktūroje, didėja ir tiek nuosavo, tiek 

skolinto kapitalo kaina dėl patiriamos didesnės 

finansinės rizikos. 

 

Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚ų 𝑖𝑟 𝑛𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 𝐷/𝐸 =  
Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖

𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
 

 

Finansinės skolos ir nuosavo 

kapitalo santykis 

Tai vienas iš pagrindinių finansinio sverto rodiklių, kuris 

atskleidžia, kiek ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių 

skolų eurų tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. 

Apskaičiuojant skolas, čia įvertinami visi finansiniai 

įsipareigojimai, už kuriuos įmonė moka palūkanas. 

Analizuojant įmonės veiklą, aukštas finansinio sverto 

rodiklis gali liudyti apie didesnę finansinę riziką, nes 

įmonei galėtų būti sudėtinga padengti savo palūkanų ir 

skolos mokėjimus bei gauti lėšų tolimesniam veiklos 

finansavimui.  

 

 

 

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė𝑠 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑟 𝑛𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 =  
𝐼𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė 𝑖𝑟 𝑡𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎

𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
 

 

Grynosios finansinės skolos ir 

nuosavo kapitalo santykis 

Rodiklis nurodo kokia suma įmonės finansinių skolų, 

atėmus piniginius straipsnius, tenka vienam įmonės 

turto eurui. Tai tikslesnis įmonės finansinės rizikos lygio 

įvertinimas. Apskaičiuojant šį rodiklį atsižvelgiama į tai, 

kokia dalis finansinių skolų galėtų būti padengiama 

turimais pinigais ar itin likvidžiomis trumpalaikėmis 

investicijomis. Kuo didesniu pinigų likučiu įmonė 

disponuoja, tuo šis rodiklis bus mažesnis. 

 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑠𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė𝑠 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑟 𝑛𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 =  
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎

𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
 

 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝐼𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė 𝑖𝑟 𝑡𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 − 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑔𝑎𝑖 𝑖𝑟 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑔ų 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖 

Nuosavo kapitalo ir 

įsipareigojimų santykis (E/D) 

Koeficientas rodo, kokia nuosavo kapitalo suma tenka 

vienam įmonės įsipareigojimo eurui. Visų įsipareigojimų 

padengimas akcininkų nuosavu kapitalu parodo įmonės 

finansinį stabilumą.  

 

𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑖𝑟 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚ų 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 𝐸/𝐷 =  
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠

Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
 

Nuosavo kapitalo ir turto 

santykis (E/A) 

Šis santykis rodo, kokią dalį įmonės turto finansuoja 

nuosavas kapitalas. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo 

didesnis akcininkų investicijų mastas ir, atitinkamai, 

aukštesnė jų investicijų rizika. 

 

𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑖𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 𝐸/𝐴 =  
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠

𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 

Grynosios finansinės skolos ir 

EBITDA santykis (NIBD/EBITDA)  

Šis santykis rodo, kiek kartų įmonės įsipareigojimai, 

susiję su palūkanų mokėjimu, viršija jos uždirbamą pelną 

iki mokesčių, nusidėvėjimo bei palūkanų (EBITDA). 

Kadangi šis pelnas siejamas su įmonės pinigų srautais iš 

 

𝑁𝐼𝐵𝐷/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
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pagrindinės veiklos, tai apskaičiuota rodiklio reikšmė 

apytiksliai parodo per kiek  metų gali būti padengtos 

finansinės skolos, nevykdant investicijų bei nemokant 

pelno mokesčio. 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝐼𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė 𝑖𝑟 𝑡𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛ė 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 − 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑔𝑎𝑖 𝑖𝑟 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑔ų 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖 

 

 

DIVIDENDŲ PAJAMINGUMO RODIKLIAI 

 

KPI pavadinimas Ką matuoja Kaip skaičiuojamas 

Mokėtini dividendai nuo 

uždirbto metinio grynojo pelno 

(proc.) 

 -  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛ė 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑜 į𝑚𝑜𝑛ė𝑠 𝑢ž𝑑𝑖𝑟𝑏𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑔𝑟𝑦𝑛𝑜𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑜 

Dividendų pelningumas (DPS) Kiek dividendų tenka vienai turimai akcijai 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑ų 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚𝑎𝑠 𝐷𝑃𝑆 =  

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖, 𝑡𝑒𝑛𝑘𝑎𝑛𝑡𝑦𝑠 1 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑗𝑎𝑖

1 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠 𝑘𝑎𝑖𝑛𝑎
 

 

 

LIKVIDUMO RODIKLIAI 

 

KPI pavadinimas Ką matuoja Kaip skaičiuojamas 

Einamojo mokumo Kokiu santykiu trumpalaikis turtas padengia įsipareigojimus, 

kuriuos reikia įvykdyti per vienerius metus. Likvidumas 

priklauso nuo įmonės gebėjimo trumpalaikį turtą paversti 

pinigais ir taip apmokėti savo skolas. Šis rodiklis neturėtų būti 

mažesnis už 1, kitu atveju tai rodytų potencialias įmonės 

problemas laiku vykdyti įsipareigojimus. Kita vertus, rodiklis, 

viršijantis 2 gali rodyti neefektyviai naudojamas atsargas bei 

kitą trumpalaikį turtą. 

 

𝐸𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠 =  
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠

 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖𝑠 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
 

Kritinio likvidumo Tai yra griežtesnis įmonės likvidumo lygio įvertinimas, nes jį 

skaičiuojant yra daroma prielaida, jog atsargos ir mažai 

likvidžios ir jas paversti pinigais prireiktų ilgo laikotarpio. 

Pirkėjų įsiskolinimas yra laikomas likvidžiu turtu, tačiau taip 

yra jei pirkėjai atsiskaito už prekes ar paslaugas per labai 

trumpą laiką. 

 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑎𝑠 =  
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝑎𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠

 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖𝑠 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
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Absoliutaus likvidumo Tai pats konservatyviausias likvidumo rodiklis, nes jis parodo 

kokią dalį trumpalaikių įsipareigojimų įmonė pajėgi padengti 

iš karto, t. y. panaudojant likvidžiausius aktyvus – pinigus.  

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑖𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑎𝑠 =  
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑔𝑎𝑖 𝑖𝑟 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑔ų 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖

 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖𝑠 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
 

 

Apyvartinis kapitalas Apyvartinis kapitalas kartais vadinamas grynuoju apyvartiniu 

kapitalu parodo, kokia suma trumpalaikis turtas viršija per 

vienerius metus mokėtinas sumas. Didesnė teigiama reikšmė 

parodo aukštesnį įmonės likvidumo lygį. Apyvartinis kapitalas 

funkcionuoja kaip likvidumo rezervas, apsidraudžiant 

nenumatytais atvejais. Didesnis apyvartinis kapitalas 

reikalingas, jei įmonė negali skubiai pasiskolinti lėšų veiklai 

vykdyti. Kita vertus, apyvartinis kapitalas atskleidžia likvidaus 

turto finansavimo trumpalaikiais įsipareigojimais mastą. Kuo 

didesnis apyvartinis kapitalas, tuo su didesnėmis investicijų į 

trumpalaikį turtą finansavimo problemomis įmonė gali 

susidurti. 

 

 

 

𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠 = 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 −𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖 

Apyvartinio kapitalo santykis su 

turtu 

Šis finansinis rodiklis parodo kiek įmonė turi apyvartinio 

kapitalo (t. y. palyginti likvidaus kapitalo) lyginant su visu 

įmonės turtu.  

 

𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑖𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑠 =  
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠

 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑠 į𝑚𝑜𝑛ė𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 

 

 

 

 

 

 

 


