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Darbo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti veiklos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo 
teorinius – metodinius pagrindus ir, remiantis jais, atlikti išsamią „X“ ligoninės finansinių 
rezultatų pokyčių analizę, pateikti metodiką nuolatiniam pokyčių vertinimui. 
Uždaviniai: 1. Išanalizuoti ir susisteminti tradicinių ir šiuolaikinių teorijų ir metodų, 
nagrinėjančių įstaigos finansinių rezultatų pokyčius, ypatumus, praktinio taikymo galimybes. 
2. Atlikti išsamią „X“ ligoninės finansinių rezultatų ir jų pokyčių analizę, identifikuojant 
negatyvius ir pozityvius vidinių ir išorinių veiksnių panaudojimo faktus ir galimybes. 3. 
Identifikuoti veiklos problemines sritis ir ieškoti tų problemų sprendimo būdų, pateikti 
pagrįstus ir optimalius „X“ ligoninės veiklos rezultatyvumo didinimo pasiūlymus. 4. Priimti 
trumpalaikio turto valdymo racionalizavimo sprendimus. 5. Atlikti ligoninės finansinės veiklos 
prognozavimą, kai yra įgyvendinamos numatytos problemos sprendimo priemonės. 6. Parengti 
finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo metodologiją gydymo įstaigoms. 
Tyrimo metodika. Darbo objektas – ligoninės veiklos finansiniai rezultatai ir jų pokyčiai. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros loginė analizė (lyginimas, grupavimas, detalizavimas, 
sisteminimas); teisinių dokumentų analizė; ligoninės veiklos tyrimui naudojama balanso ir 
pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė; lyginimo būdas; finansinių 
koeficientų (santykinė) analizė; detalizavimas ir apibendrinimas; grafinis būdas; ekonominės 
faktorinės analizės metodas. 
Rezultatai. Argumentavus finansinių rezultatų pokyčių įvertinimo metodų taikymą „X“ 
ligoninės atveju, buvo atlikta šios įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių analizė, kuri 
atskleidė ligoninės stipriąsias (administracijai pavyko sumažinti finansinės veiklos nuostolius, 
sėkmingai išplėsta kita veikla) ir silpnąsias (mažėjantys paslaugų pardavimai; įšaldytos lėšos 
atsargose (prekėse, skirtose perparduoti); dideli pirkėjų įsiskolinimai) pozicijas, sąlygojančias 
įstaigos finansinio rezultato dydžio kitimą. 
Išvados. Susistemintos įvairių autorių pateikiamos teorijos ir metodai, susiję su įstaigos 
finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimu, išryškinant jų pranašumus ir trūkumus. Įvertinti 
„X“ ligoninės finansiniai rezultatai ir atskleistos vidinių veiksnių optimalesnio panaudojimo ir 
efektyvesnio prisitaikymo prie išorinės aplinkos galimybės. Priimti trumpalaikio turto valdymo 
racionalizavimo sprendimai ir atliktas ligoninės finansinės veiklos prognozavimas. Parengta 
finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo metodologija gydymo įstaigoms. 
Praktinės rekomendacijos. Praktika rodo, kad daugelyje Lietuvos įstaigų finansinės veiklos 
analizės sistemos organizacinės valdymo struktūros dažniausiai susidaro stichiškai, o toks 
analitinis darbas atliekamas epizodiškai. Siekiant gerinti analitinį darbą įstaigose, siūloma: 

• Atlikti šį darbą visuose įstaigos valdymo lygiuose. 
• Sukurti lanksčią analizės sistemos organizacinę struktūrą. 
• Maksimaliai sumažinti atotrūkį tarp atliktos analizės rezultatų bei išvadų ir jos 

rekomendacijų panaudojimo, nes šia informacija turėtų naudotis ligoninės vadovai, 
finansininkai, ekonomistai, auditoriai. 
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The aim of the paper is to analyse and evaluate the theoretical methods bases of evaluation of 
performance financial results and changes thereof, and based on this, to perform an extensive analysis 
of changes in “X” hospital financial results and present methods for the permanent evaluation of 
changes. 
Tasks: 1. To analyse and systemize the peculiarities and practical application possibilities of traditional 
and contemporary theories and methods, which study changes of institutional financial results. 2. To 
carry out extensive analysis of “X” hospital financial results and related changes through the 
identification of negative and positive facts and possibilities of using internal and external factors. 3. To 
identify problem fields of activities and search for ways of dealing with problems and present 
reasonable and optimum proposals for the increasing of “X” hospital activity efficiency. 4. To adopt 
decisions on the rationalization of current asset management. 5. To make the forecast of Hospital’s 
financial activities when the planned measures of problem solving are implemented. 6. To prepare the 
evaluation methodology of financial results and their changes for medical institutions.  
Research methods. Object of the paper– Hospital’s activity financial results and their changes. 
Research methods: logic analysis of scientific literature (comparison, grouping, detailing and 
systemization); analysis of legal documents; horizontal and vertical analysis of a balance-sheet and 
income statement; the method of comparison; analysis of financial coefficients (relative analysis); 
detailing and summarization; graphic method; the method of economic factorial analysis.   
 Results. Upon having presented reasons of evaluation methods of changes in financial results in the 
case of “X” hospital, the analysis of financial results of this institution as well as related changes was 
carried out and it disclosed strong (the administration managed to reduce financial activity loss and 
successfully expanded other activities) and weak (decreasing sales of services; frozen funds in stocks 
(goods intended for resale); big buyers’ indebtedness) positions, which precondition change in the size 
of institution’s financial result.   
Conclusions. The theories and methods relating with the evaluation of institution’s financial results and 
their changes, presented by different authors, were systemized by showing their advantages and 
disadvantages. Financial results of “X” hospital were evaluated and the possibilities of more optimum 
use and more efficient adaptation of internal factors to the external environment were revealed. 
Decisions on the rationalization of current asset management were adopted and the forecast of 
Hospital’s financial activities was made. The evaluation methodology of financial results and their 
changes for financial institutions was worked out.  
Practical recommendations. As practical experience shows the majority of Lithuanian institutions 
have spontaneous organizational management structures of financial activity analysis and such 
analytical work is only episodic. To improve analytical work at institutions the following is suggested: 
 * To carry out this work at all management levels of an institution. 
 * To create a flexible organizational structure of the system of analysis. 
 * To reduce the gap between the results and conclusions of the analysis performed and the use of its 
recommendations to the maximum extent since hospital’s management, financiers, economists and 
auditors should use this information. 
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     Temos aktualumas. Dinamiški tarptautiniai procesai  - stiprėjanti globalizacija, rinkų 

suvaržymų panaikinimai, augantys kokybės standartai, technologijų spartus vystymasis 

neišvengiamai veikia ir šioje aplinkoje esančias organizacijas. Anksčiau vadyboje vyravęs 

požiūris, akcentuojantis tik vidinių organizacijos veiksnių svarbą įstaigos tolesniam 

vystymuisi, dabartinėmis dinamiškos aplinkos sąlygomis transformavosi į sisteminį požiūrį. 

Remiantis juo, įstaiga suvokiama kaip atvira sistema, kuri, siekdama išlikti rinkoje, priversta 

derintis ir organiškai prisitaikyti prie išorinės aplinkos pokyčių.  

     Kintant išorinei aplinkai, keičiasi pati įstaiga ir gaunami finansiniai rezultatai. Organizacijos 

finansiniai rezultatai bei jų pozityvūs pokyčiai kiekviename vystymosi etape yra vienas 

pagrindinių įstaigos ūkinės veiklos efektyvumo indikatorių. Jie formuoja atitinkamą įvaizdį 

apie organizaciją partnerių akyse, atskleidžia įstaigos konkurentabilumo galimybes paslaugų ir 

finansų rinkose, rodo organizacijos finansinį potencialą, galintį užtikrinti greitus įstaigos 

ekonominio augimo tempus bei galimą įstaigos rinkos vertės augimą. Akivaizdu, kad 

reguliarus, pagrįstas įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčius sąlygojusių priežasčių 

įvertinimas yra būtina sąlyga, siekiant priimti argumentuotus ir optimalius sprendimus, 

sąlygosiančius teikiamus finansinių rezultatų pokyčius ateityje. 

     Kadangi tiriamos „X“ ligoninės vadovas nesutiko skelbti įstaigos duomenų viešai, todėl 

darbe analizuojamos ligoninės pavadinimas neskelbiamas ir ji pristatoma kaip „X“ ligoninė, 

tyrimui surinkti 2001 - 2003 m. finansinių ataskaitų duomenys.  

     Tyrimo problema – įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimas. 

     Tyrimo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti veiklos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo 

teorinius – metodinius pagrindus ir, remiantis jais, atlikti išsamią „X“ ligoninės finansinių 

rezultatų pokyčių analizę, pateikti metodiką nuolatiniam pokyčių vertinimui. 

     Darbo objektas – ligoninės veiklos finansiniai rezultatai ir jų pokyčiai. 

     Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ir susisteminti tradicinių ir šiuolaikinių teorijų ir metodų, nagrinėjančių 

įstaigos finansinių rezultatų pokyčius, ypatumus, praktinio taikymo galimybes.  

2. Atlikti išsamią „X“ ligoninės finansinių rezultatų ir jų pokyčių analizę, identifikuojant 

negatyvius ir pozityvius vidinių ir išorinių veiksnių panaudojimo faktus ir galimybes. 

3. Identifikuoti veiklos problemines sritis ir ieškoti tų problemų sprendimo būdų, pateikti 

pagrįstus ir optimalius „X“ ligoninės veiklos rezultatyvumo didinimo pasiūlymus. 

4. Priimti trumpalaikio turto valdymo racionalizavimo sprendimus; 
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5. Atlikti ligoninės finansinės veiklos prognozavimą, kai yra įgyvendinamos numatytos 

problemos sprendimo priemonės;  

6. Parengti finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo metodologiją gydymo įstaigoms. 

 

     Tyrimo metodai: 

• mokslinės literatūros loginė analizė (lyginimas, grupavimas, detalizavimas, 

sisteminimas); 

• teisinių dokumentų analizė; 

• ligoninės veiklos tyrimui naudojama balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos 

horizontalioji ir vertikalioji analizė; lyginimo būdas; finansinių koeficientų 

(santykinė) analizė; detalizavimas ir apibendrinimas; grafinis būdas;  

• ekonominės faktorinės analizės metodas. 

 

     Rezultatai: 

• Susistemintos įvairių autorių pateikiamos teorijos ir metodai, susiję su įstaigos 

finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimu, išryškinant jų pranašumus ir trūkumus, 

adaptavimo galimybes ir problemas Lietuvos sąlygomis. 

• Įvertinti „X“ ligoninės finansiniai rezultatai ir atskleistos vidinių veiksnių optimalesnio 

panaudojimo ir efektyvesnio prisitaikymo prie išorinės aplinkos galimybės. 

• Priimti trumpalaikio turto valdymo racionalizavimo sprendimai ir atliktas ligoninės 

finansinės veiklos prognozavimas. 

• Parengta finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo metodologija gydymo įstaigoms. 

 

 

 

 

 

 

 



 10

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ IR JŲ 

POKYČIŲ ĮVERTINIMO TEORINIAI-METODINIAI 

PAGRINDAI 

 
1.1. ĮSTAIGOS VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ SAMPRATA IR 

JŲ POKYČIŲ ĮVERTINIMO REIKŠMĖ 

 
     Siekiant, kad įstaigų veikla būtų sėkminga ir jos pajėgtų konkuruoti rinkoje, ypač svarbu, 

kad organizacija ne tik maksimaliai efektyviai išnaudotų savo vidinius išteklius, bet ir kuo 

lanksčiau prisitaikytų prie išorinės aplinkos pokyčių. Deja, organizacijos sunkiai suderina šiuos 

dalykus praktiškai. Daugelio įstaigų atveju pagrindinė problema – nežinojimas priežasčių, 

nulėmusių tokį ar kitokį finansinį rezultatą. Lietuvoje tik nedidelė įstaigų dalis reguliariai ir 

nuosekliai analizuoja ir veiklos finansinius rezultatus, jų pokyčius sąlygojusias priežastis, o 

kitose įstaigose yra sunkiai įsivaizduojamas laukiamas rezultatas. Nelengva tokių įstaigų 

vadovams galvoti apie tolesnį organizacijos vystymąsi, kai nelabai suvokiama kas darosi 

aplink ir kur link veiklos rezultatai krypsta.  

     Norint išvengti tokių situacijų, labai svarbu vertinti įstaigos esamą finansinę padėtį ir 

galimybes ateityje, tam padeda reguliariai atliekama finansinė analizė, kurios vienas 

pagrindinių uždavinių – objektyvus ūkio subjektų finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimas. 

Įstaigoje reguliariai ir išsamiai vertinant finansinių rezultatų pokyčius, galima atskleisti ne tik 

akivaizdžias, bet ir „slėptąsias“ priežastis, sąlygojančias užsibrėžtų tikslų neįgyvendinimą. Dėl 

šios priežasties, finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimas tiek retrospektyviai, o svarbiausia 

perspektyviniu aspektu, gali padėti eliminuoti neigiamų veiksnių įtaką veiklai, efektyviau 

panaudojant tai, kas yra stipru įstaigoje, ir tokiu būdu sudarant palankesnes galimybes 

įgyvendinti finansinius strateginius tikslus. 

     Finansinė analizė yra tarsi ekonominės informacijos (susijusios su planavimo, apskaitos, 

kontroliavimo funkcijomis) išvestinė, gaunama taikant įvairius analizės metodus. Analizės 

metu gaunamas produktas – nauja informacija – įgauna jau kitą kokybę, nes atspindi ne tik 

„plikus“ skaičius, bet parodo tendencijas, pokyčius, padeda identifikuoti pasikeitimų priežastis.  
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1.1 pav. Finansinės analizės vieta ir funkcijos (46, p.12) 

 

     Kalbant apie įstaigos finansinius rezultatus, svarbu juos apibrėžti, nes jie, priklausomai nuo 

suinteresuotųjų asmenų arba nuo konkrečių analizei keliamų tikslų, gali apimti ne tik galutinį 

įstaigos veiklos rezultatą, t.y.grynąjį pelną (nuostolį), bet ir pagrindinės veiklos, kitos veiklos, 

finansinės – investicinės veiklos, įprastinės veiklos, ekonominį pelną, pelno paskirstymo 

rezultatus, finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) rezultatą, pelningumo rodiklius ir pan. 

Tačiau visi aukščiau išvardinti finansiniai rezultatai vienaip ar kitaip atspindi ūkio subjekto 

veiklos finansines pasekmes (rezultatus). Bendra absoliutaus įstaigos finansinio rezultato 

susidarymo schema būtų tokia: 

 

 

  

 

1.2 pav. Absoliutaus finansinio rezultato skaičiavimo schema (15, p.51) 

 

     Užsienio autoriai labai dažnai akcentuoja ekonominio pelno¹ (angl. trump. EVA) įvertinimo 

svarbą (S.Stewart (1994) ekonominio pelno teorija), nes tai tiksliau ir visapusiškiau atspindi 

įstaigos veiklos rezultatyvumą, įvertinus kapitalo kaštus.  

 

 

 

 
1 Ekonominis pelnas (EVA) – „pajamos minus ekonominiai kaštai, šioms pajamoms uždirbti. Ekonominiai kaštai 
apima finansinėse apskaitose apskaitomas sąnaudas ir kapitalo kaštus.“ (29. p.56)  

Planavimas ir prognozavimas Apskaita Kontrolė 

Ekonominė informacija
Kita reikalinga informacijaKita reikalinga informacija 

Praeitų laikotarpių įmonės 
ūkinės-finansinės veiklos ir 
gautų finansinių rezultatų, 

jų pokyčių įvertinimas 

Finansinė analizė

Perspektyvinių optimalių 
sprendimų priėmimas, 

siekiant įstaigos didesnio 
veiklos efektyvumo ir 

rezultatyvumo

Pelnas iš 
pardavimų 

Nerealizacinis 
pelnas 

Nuostoliai Finansinis 
rezultatas 
(pelnas/nuostolis)
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Grafiškai ekonominio pelno rodiklio apskaičiavimas pateikiamas taip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 pav. Ekonominio pelno susidarymo schema (29, p.58) 

 

     Ekonominis pelnas išreiškiamas grynojo pelno ir kapitalo kaštų² skirtumu (29, p.58): 

EVA=NP+CD-Tap*WACC 

kur NP – grynasis pelnas; CD – skolinto kapitalo kaštai; Tap – visas turtas laikotarpio 

pabaigoje; WACC – kapitalo kaštai išreikšti procentais. 

     Nepriklausomai nuo analitiko pasirinktų finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo tikslų, 

finansiniai rezultatai ir jų pokyčiai turėtų būti analizuojami pagal tam tikrą procesą, kuris 

prasideda nuo reikalingos informacijos rinkimo. Informacija apima ne tik finansinės 

atskaitomybės duomenis (kaip dažnai daugelis mano), bet ir tai, kas gaunama iš kitų duomenų 

bazių ir specialių tyrimų (pavyzdžiui, aplinkos skenavimo, rinkos tyrimų ir pan.). Įstaigos 

finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimas neatsiejamas nuo analizės proceso, kuris 

neišvengiamai yra reguliuojamas tam tikrų principų, kuriais remiantis procesas vyksta 

nuosekliai ir sklandžiai. Dažniausiai autoriai nustato šiuos analizės principus: sistemiškumą, 

kompleksiškumą, reguliarumą, nuoseklumą, objektyvumą, diagnostinį principą ir kt. 

 
2  Kapitalo kaštai (WACC) -  „sąnaudos ne pilnai apskaitomos finansinėse ataskaitose, patiriamos įstaigos 
veikloje, naudojant kapitalą. Vidutiniai kapitalo kaštai įstaigai, naudojančiai keletą lėšų šaltinių priklauso nuo 
kiekvieno kapitalo išlaidų ir kapitalo šaltinio dalies bendrame kapitale. Paskolos kapitalo kaštai yra palūkanos, o 
akcinio kapitalo kaštai yra matuojami pajamomis (nauda), kurias akcininkas galėtų gauti kitu, geriausiu būdu.“ 
(29. p.56) 
 

Pardavimai Medžiagų sąnaudos ir 
paslaugų procesų kaštai 

Bendrasis pelnas Pagrindinės veiklos ir kitos 
veiklos kaštai 

Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis 

Grynasis pelnas Kapitalo kaštai 
(WACC) 

Ekonominis pelnas (EVA) 
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1.4 pav. Įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo ir nuolatinio įstaigos finansinės ir 

ūkinės veiklos tobulinimo ciklas 

     Įstaigos finansinių rezultatų pokyčių įvertinimo ir nuolatinio įstaigos finansinės ir ūkinės 

veiklos tobulinimo ciklas dar vadinamas finansiniu ciklu ir atspindi duomenų rinkimo, 

analizavimo, sprendimų priėmimo ir finansinių rezultatų gerinimo procesą. Užsienio autoriai šį 

nenutrūkstamą procesą vadina organizacijos „finansine kelione“³ (angl. Financial jorney). 

Remiantis M.S.Bowman (11, p.11) „organizacijos sėkmė priklauso nuo įstaigos darbuotojų 

sugebėjimo surinkti reikiamą informaciją, ją išanalizuoti ir panaudoti įstaigos veiklai 

tobulinti“.  

     Įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo proceso, inkorporuoto į įstaigos veiklą 

schema atrodytų taip: 

 

 

 
                                                        Produktas ar paslauga 

 
       Medžiagų, darbo ir                                                           Veiklos kaštai 

        kiti kaštai                                                                      

 

 

1.5 pav. Įstaigos ūkinės veiklos nuolatinio efektyvumo didinimo schema (11, p.463) 

 
3“Finansinė kelionė“ – „finansinių rezultatų gerinimas, besitęsiantis per visą organizacijos veikimo laiką, renkant 
reikiamą informaciją, ją analizuojant, priimant ekonominius sprendimus, siekiant gauti kuo geresnius įstaigos 
finansinius rezultatus“(11, p.2). 

Įstaigos finansinių rezultatų ir 
jų pokyčių įvertinimas, taikant 
įvairius analizės metodus ir 

rodiklius 

Informacijos rinkimas iš: 
apskaitos dokumentų, 

specialių tyrimų, 
duomenų bazių ir kt. 

Ilgalaikių strateginių ir 
trumpalaikių einamųjų 
finansinių sprendimų 

priėmimas 

Nuolatinis įstaigos finansinės ir 
ūkinės veiklos tobulinimas, 
sąlygojantis rezultatyvumo 

augimą. 

Besitęsiantis tobulinimas ir efektyvumo didinimas

Projektavimas ir 
gamyba 

Pardavimai ir 
marketingas 

Vartotojai 

Finansiniai rezultatai ir jų pokyčių įvertinimas 
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     Detaliau, įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo įtaką strateginių finansinių 

sprendimų priėmimo procesui, galima pateikti taip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 pav. Įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo įtaka, priimant strateginius 

finansinius sprendimus 

 

     Rinkos ekonomikos sąlygomis pelningos organizacijos, suteikiančios daugiausia naudos 

kitiems rinkos dalyviams, yra ne tik įstaigos vadovų ar darbuotojų naudą simbolizuojantis 

reiškinys, bet ir viena iš visuomenės gerovę užtikrinančių sąlygų. Todėl manyčiau, kad įstaigos 

finansinių rezultatų ir jų pokyčių analizavimas ir įvertinimas yra būtina sąlyga, siekiant priimti 

strateginius ir operatyvinius sprendimus, sąlygosiančius konkrečios organizacijos maksimalias 

galimybes pajamomis viršyti kaštus, t.y. gauti maksimalų pelną ilgalaikėje perspektyvoje ir 

užtikrinti jos gyvybingumą. 

 

 

1.2. VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ IR JŲ POKYČIŲ 

ĮVERTINIMO TEORIJOS, JŲ YPATUMAI 

 
     Pastaruoju metu įvairių autorių moksliniuose darbuose pateikiama įvairių teorijų, kurios 

pasak autorių, padeda išsamiai atskleisti organizacijos finansinius rezultatus, jų pokyčius ir 

perspektyvas. 

      

 

 

Įstaigos finansinių rezultatų ir jų 
pokyčių įvertinimas 

Praeities ir esamų įstaigos 
finansinių rezultatų 
pokyčių įvertinimas, 
siekiant identifikuoti 
neracionalių išteklių 

panaudojimo faktus bei 
atskleisti efektyvesnes 

vidinių veiksnių 
panaudojimo galimybes 

Ateityje vyksiančių 
vidinių ir aplinkos 
pokyčių, kurie gali 

paveikti įstaigos veiklą 
ir finansinių rezultatų 
pokyčius,numatymasStrateginių finansinių sprendimų 

priėmimo procesas, kuomet įvertinamos 
galimos alternatyvos ir pasirenkama 
optimaliausia iš jų, siekiant įstaigos 
veiklos rezultatyvumo lygio augimo 
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1.7 pav. Įvairių autorių pateikiamos finansinės analizės ir finansinių rezultatų, jų pokyčių 

įvertinimo teorijos 

     1.7 – tame paveiksle pateiktose finansinės analizės teorijose analizuojami ne tik finansiniai 

rezultatai, jų pokyčiai, bet ir įstaigos mokumo situacija, bankroto grėsmė ir rizika. Ir nors visi 

išvardintieji faktoriai vienaip ar kitaip veikia įstaigos finansinius rezultatus, jų pokyčius, tačiau 

dėl ribotos darbo apimties plačiau aptarsiu ir išanalizuosiu tik tas teorijas, kurios tiesiogiai 

susiję su ligoninės finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimu. 

     DAUGIAVARIANTINIŲ ANALITIKŲ MOKYKLOS PASIŪLYTA FINANSINIŲ RODIKLIŲ 

TEORIJA. James Blis ir Arthur Winokar 1920 m. sukūrė teorijos pagrindus, kuria remiantis 

buvo siūloma įstaigą, jos būklę vertinti pagal dviejų rūšių rodiklius: 

• charakterizuojančius įstaigos veiklos efektyvumą (pavyzdžiui, trumpalaikio turto dydis, 

atsargų dydis ir pan.); 

• apibendrinančius įstaigos finansinius rezultatus. Šiai rodiklių grupei priskiriami 

absoliutiniai dydžiai – pelnas, pelno pokytis – ir santykiniai rodikliai – pardavimų 

pelningumas, investicijų pelningumas (ROI), akcinio kapitalo pelningumas (ROE), 

pelnas tenkantis vienai akcijai (EPS) ir pan. 

Finansinės analizės ir finansinių 
rezultatų, jų pokyčių įvertinimo teorijos

Empirinės pragmatikų mokyklos 
analitikų sukurta įstaigos mokumo 
įvertinimo teorija (Įkūrėjas Paul 
Barnes, XX a. vidurys) 

Statistinės finansų analizės mokyklos 
pasiūlyta statistinių rodiklų 
palyginimo teorija (Įkūrėjas 
Alexsander Wall; 1919 m.) 

Daugiavariantinių analitikų mokyklos 
pasiūlyta dviejų rūšių finansinių rodiklių 
teorija (Įkūrėjas James Blis ir Arthur 
Winakor, 1920m.) 

„BCG & Hold Value Associates“ 
konsultacinės įmonės sukurta pinigų 
srautų grąžos iš investicijų teorija 
(CFROI) 

Kompanijos bankrotą 
prognozuojančių analitikų mokyklos 
sukurta bankroto grėsmės įvertinimo 
teorija. 

Kapitalo rinkos dalyvių mokyklos 
pateikiama įmonės rizikos įvertinimo 
teorija (Įkūrėjas George Foster, XX a. 
septinas dešimtmetis) 

„Stern Stewart & Co“ konsultacinės 
įmonės sukurta ekonominio pelno teoruja 
(EVA) (Įkūrėjas S. Stewart. 1994 m.) 

Pagrįstos rinkos vertės teorija (Fair 
Market Value) 
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     Šioje teorijoje autorių pateikiami įvertinimo rodikliai daugiau retrospektyviai atspindi 

istorinius verslo pokyčius, tačiau taip pat suteikia naudingos informacijos analizuojant esamą 

įstaigos padėtį ir svarstant galimas perspektyvas. Pateiktus rodiklius galima apskaičiuoti, 

remiantis finansinėje atskaitomybėje pateiktais duomenimis ir jie skirti kontrolės funkcijai 

užtikrinti. 

     Palyginus su kitomis teorijomis, šioje teorijoje pateikiami rodikliai yra santykinai lengvai 

apskaičuojami, nes nereikia specifinių duomenų, taip pat gauti rezultatai nesunkiai suvokiami 

daugeliui informacijos vartotojų. Tačiau remtis vien tik šiais rodikliais, priimant valdymo 

sprendimus ir prognozuojant įstaigos finansinių rezultatų pokyčius ateityje, yra gana rizikinga, 

nes šie rodikliai neįvertina (68, p.267-268): 

• ateities ekonominių pokyčių poveikių; 

• pinigų laiko vertės (infliacijos); 

• su investicijomis susijusios rizikos; 

• kapitalo poreikio įstaigos augimui finansuoti; 

• skaičiavimų nesutapimų, kylančių dėl buhalterinės apskaitos metodikų skirtumų. 

     Tačiau nežiūrint į tai, šioje teorijoje pateikiami rodikliai dėl jų skaičiavimo paprastumo ir 

prieinamumo yra gana svarbi įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo priemonė, 

leidžianti įgyvendinti organizacijos vidinės bei išorinės kontrolės tikslus. 

 

     EKONOMINIO PELNO (ANGL. ECONOMIC VALUE ADDED) TEORIJA . Kita pastaruoju 

metu Amerikoje labai populiari „Stern Stewart & Co“ konsultantų sukurta įstaigos finansinius 

rezultatus, jų pokyčius analizuojanti – ekonominio pelno teorija, kitų autorių vadinama 

ekonominė pridėtoji vertė (EVA).  Šio rodiklio skaičiavimo schema pateikta 1.1. skyriuje. 

Ekonominio pelno teorija reikšminga tuo, kad padeda įvertinti įstaigos uždirbtą pelną, atėmus 

tuos kaštus, dėl įstaigos kapitalo pritraukimo (68, p.263). Todėl galima manyti, jog ši teorija 

realiau įvertina faktiškai gautus finansinius rezultatus ir jų pokyčius. Pavyzdžiui, grynojo pelno 

matematinė išraiška nuo pardavimų yra tiesinė, todėl vertinant ir planuojant veiklą pagal pelną 

visada atsakymas bus, jog reikia gaminti maksimaliais pajėgumais, visai nevertinant kokie bus 

kapitalo kaštai (29, p.68). Šiuo atveju ekonominio pelno rodiklis padeda nustatyti optimalią 

veiklos apimtį. 

     Nors EVA teorija įvertina tiek investicijas, tiek riziką, tačiau praktiškai yra sunkiai 

įdiegiama, nes pakankamai nelengva apskaičiuoti kapitalo kaštus. 
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     Viena iš problemų, kylančių nustatant skolinto kapitalo kaštus, yra ta, jog juos sudaro ne tik 

kredito ar kito finansinio instrumento palūkanų normos dydis, bet ir kreditorinių įsiskolinimų 

tiekėjams kaštai (rizika). Net jei tam tikrą laiką kreditorinis įsiskolinimas gali nekainuoti, tai jo 

kaštai gali žymiai išaugti, jei reiktų bylinėtis su kreditoriais teisme ar rizikuoti geru 

organizacijos vardu. Todėl nustatant skolinto kapitalo kaštus, svarbu įvertinti ir kreditorinių 

įsiskolinimų riziką. 

     Įvertinant nuosavo kapitalo kaštus, iškyla dar daugiau probleminių klausimų: 

1. kai įstaiga moka dividendus, nuosavo kapitalo kaštai skaičiuojami kaip dividendų su 

metiniu prieaugiu ir akcijos emisijos kaštų suma; 

2. kai akcininkams nemokami dividendai, tuomet skaičiuojama nuosavo kapitalo pelno 

norma dar vadinama diskonto norma. Šią normą Lietuvos sąlygomis apskaičiuoti itin 

sudėtinga dėl kelių priežasčių: 

• kadangi Lietuvos sąlygomis ilgalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) 

yra nerizikingi, tačiau ne itin likvidūs, todėl nerizikinga pelno norma Lietuvoje 

nustatoma vadovaujantis indėlių palūkanomis patikimiausiame šalies banke 

arba stabilios ekonomikos šalių nerizikinga pelno norma, įvertinus šalies riziką, 

arba darant prielaidą, jog vyriausybės vertybinių popierių palūkanos normoje 

jau atsispindi šalies rizika. 

• labai sudėtingas rizikos koeficiento β nustatymas. β koeficientas atspindi 

akcijos kainos kitimo tendencijas kartu su kitomis akcijomis, t.y. apibūdina 

konkrečios akcijos kitimą, lyginant su vidutinės akcijos kitimu rinkoje. 

Pagrindinės problemos kyla dėl to, vertybinių popierių biržoje kotiruojamos tik 

nedaugelio stambiausių įmonių akcijos, o, nevykstant pardavimams, šiam 

koeficientui suskaičiuoti trūksta duomenų. Juo labiau, kad šis koeficientas turi 

būti taikomas tos pačios ūkio šakos įstaigai. Skaičiuojant β koeficientą užsienio 

šalyse, dažnai naudojamas istorinis beta dydis, kuris Lietuvos sąlygomis dėl 

rinkos naujumo nėra įmanomas, tokiu atveju β=1. pasaulinių akcijų prekybos 

duomenis analizuoja ir tikslina β koeficientus specialiosios tarnybos. Lietuvoje 

kol kas šis procesas nevyksta. 

• bendrą rinkos pelningumo rodiklį Rm, suprantamą kaip vidutinį pelningumą, 

gaunamą rinkoje iš investicijų į įstaigų akcijas, taip pat vertinti nelengva. 

Pagrindinės priežastys susiję su tuo – duomenų trūkumas, nes tik nedaugelis 

organizacijų Lietuvoje prekiauja savo akcijomis. 
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     Lietuvoje iki šiol nėra sukurtos aiškios rizikos ir pelno normų nustatymo sistemos. Daugelis 

įstaigų, siekdamos įvertinti įstaigos svertinius kapitalo kaštus, pasikliauja ekspertų nuomone. 

Tačiau reikia pastebėti, jog tai yra gana rizikinga, nes ne visi ekspertai yra kompetetingi, kad 

galėtų objektyviai ir teisingai nustatyti įstaigos kapitalo kaštų dydį. Nepaisant to, kad 

ekonominio pelno teorijos rodiklis EVA yra sunkiai apskaičiuojamas, tačiau kiekvienos 

organizacijos vadovui svarbu žinoti, kiek kainuoja pritrauktas kapitalas. Priklausomai nuo 

kapitalo kainos, galima spręsti, ar įstaiga kuria akcinio kapitalo vertę ar ne. 

 

     PINIGŲ SRAUTŲ GRĄŽOS IŠ INVESTICIJŲ TEORIJA. Dar viena nesenai sukurta teorija, 

atspindinti įstaigos finansinius rezultatus ir jų pokyčius – pinigų srautų grąžos iš investicijų 

teorija (angl. Cash Flow Return on Investments, CFROI). Ši teorija buvo sukurta JAV 

konsultacinės bendrovės „BCG & Hold Value Associates“. Remiantis šia teorija, eliminuojami 

galimi veiklos rezultatų nuokrypiai, kylantys dėl infliacijos, skirtingų nusidėvėjimo 

skaičiavimo metodų. Skirtingai nuo EVA teorijos, CFROI yra pagrįsta pinigų srautais, o ne 

apskaičiuotu ataskaitiniu pelnu. Kadangi skaičiuoti įstaigos pinigų srautus bei kapitalo kaštus 

kiekvienu atskiru laikotarpiu yra darbui ir laikui imlus procesas, todėl buvo priimtos prielaidos, 

kad kapitalo kaštai pastovūs. Ši prielaida apriboja šio rodiklio taikymą planavimo uždaviniams 

spręsti (68, p.269). 

     Galima daryti išvadą, kad piniginių srautų iš investicijų teorija CFROI yra sunkiai 

pritaikoma praktiškai, t.y. sudėtinga įdiegti ir gautus rezultatus analizuoti. Taip pat CFROI 

teorija, lyginant su kitomis – ekonominio pelno, finansinių rodiklių teorijomis – nėra 

pranašesnė nei vienoje iš išskirtų taikomųjų sričių (veiklos įvertinimas, planavimas, kontrolė ir 

kt.). Vertingiausios ir paprasčiausiai įdiegiamos, remiantis T.Nordin įvertinimu, D.Blis ir 

A.Winakor finansinių rodiklių ir ekonominio pelno teorijos. 

 

     PAGRĮSTOS RINKOS VERTĖS TEORIJA. Be šių apžvelgtų finansinius rezultatus ir jų 

pokyčius įvertinančių teorijų, užsienio šalių analitikų moksliniuose darbuose dažnai kalbama 

apie pagrįstos rinkos vertės kūtimo teoriją (angl. Fair Market Value). Šios teorijos tyrimo 

objektas, pasak A.E. Helfert (26, p.19), yra „pagrįstos rinkos vertės kūrimas, kuri padengtų 

visų sunaudotų išteklių vertę ir užtikrintų reikiamą pajamų lygį, įskaitant ir įstaigų savininkų 

tikėtiną riziką“. Tam, kad būtų kuriama įstaigos pagrįsta rinkos vertė, būtini sėkmingi 

alternatyvūs finansiniai sprendimai. O tai Lietuvos įstaigoms nebūdinga, nes sukuriamas tik 

vienas projektas ir ne visuomet pats naudingiausias įstaigai. Pagrįstas rinkos vertės kūrimas 
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turėtų būti įgyvendinamas pasirenkant optimaliausias investicijas, finansavimo šaltinius ir 

efektyviausiai panaudojant išteklius einamojoje veikloje. Visa tai turėtų vesti prie teigiamų 

įstaigos finansinių rezultatų, jų palankių pokyčių augimo, kuris ir atspindi pagrįstą rinkos vertę. 

     Apibendrinant pateiktas teorijas, analizuojančias įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių 

įvertinimą, galima teigti, jog nėra vienos teorijos, kuri tiksliausiai ir išsamiausiai įvertintų 

įstaigos padėtį ir pasiekimus. Norint identifikuoti priežastis, sąlygojusias finansinių rezultatų 

pokyčius, ir suvokti įstaigos būklę, neužtenka analizuoti ir vertinti tik pagal vieną teorinį 

rodiklį. Svarbu susikurti sistemą rodiklių ir metodų, kurie sąlygotų atlikto įvertinimo 

tikslingumą ir naudą įstaigai, t.y. ateityje užtikrintų efektyvesnę įstaigos veiklą ir augantį 

rezultatyvumą. 

       

1.3. ĮSTAIGOS VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ IR JŲ POKYČIŲ 

ĮVERTINIMO GALIMYBĖS PAGAL TRADICINIUS FINANSINĖS 

ANALIZĖS METODUS 
     Užsienio ir lietuvių autorių moksliniuose darbuose dažniausiai yra analizuojami šie 

finansinės analizės metodai: horizontaliosios, vertikaliosios, santykinės. Šie finansinės 

analizės metodai padeda objektyviai ir laiku atskleisti įvairių veiklos sričių trūkumus ir 

numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant labai svarbu 

ieškoti tam tikrų rodiklių ryšių. Nustačius ryšius, dažnai išryškėja naujos priežastys ir 

veiksniai, galintys nulemti veiklos efektyvumą.  

     Kai kurie autoriai pateikia ir platesnį finansinės analizės metodų skirstymą. I.A. Blank (7, 

p.79) pateikė platesnę šių metodų klasifikaciją (1.8 pav.): 

 

Finansinės analizės metodai 

 

   

 

Horizontaliosios      Vertikaliosios         Lyginamosios         Finansinių              Integraliosios 

                                                                                          koeficientų analizė         finansinės  

                                                                                            (santykinė analizė)         
 
 

1.8 pav. Finansinės analizės metodų skirstymas pagal I.A. Blank 
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     Šiame darbe remiamasi tradiciniu finansinės analizės metodų skirstymu. Jie skirstomi į tris 

grupes, kuriose duomenys analizuojami, siekiant pastebėti rodiklių dinamiką, jų tendencijas 

(horizontaliosios analizės metodas), struktūrą (vertikaliosios analizės metodas), santykius tarp 

tam tikrų duomenų (santykinės analizės metodas). Atrodo, kad I.A. Blank išskirtos dar dvi 

metodų grupės – lyginamosios analizės bei integraliosios finansinės analizės metodai yra tik 

tradicinių metodų modifikacijos, gautos panaudojus papildomus loginės analizės būdus 

(lyginimo, grupavimo būdą ir pan.). analizuojant duomenis pagal pagrindinius tris analizės 

metodus, neišvengiamai juos reikia lyginti su ankstesniais organizacijos ar vidutiniais šakos 

duomenimis, o, taikant santykinių finansinių rodiklių metodą, reikia taikyti ir sudėtingesnes 

finansinių rodiklių ir jų tarpusavio ryšio kombinacijas (Du Ponto modelis, Stabilaus augimo 

tempo modelis ir kt.). Dėl šios priežasties skirti lyginamosios ir integraliosios finansinės 

analizės metodus yra netikslinga.  

 

FINANSINIŲ REZULTATŲ POKYČIŲ IR KITŲ RODIKLIŲ DINAMIKOS 

ĮVERTINIMAS PAGAL HORIZONTALIOSIOS ANALIZĖS METODĄ. Šį metodą būtų 

galima apibrėžti taip – „tai kelių metų finansinių dydžių palyginimas, nukrypimus išreiškiant 

absoliučiais ar santykiniais dydžiais“ (46, p.112). Atliekant finansinių duomenų horizontaliąją 

analizę, reikia atkreipti dėmesį į bazinius dydžius, kad jie nebūtų lygūs nuliui arba neigiamam 

skaičiui. Tokiu atveju nukrypimai procentais neskaičiuojami. Kai analizuojamas labai ilgas 

laikotarpis, gali būti, kad rodikliai ir duomenys bus mažiau palyginami dėl infliacijos ar 

hiperinfliacijos. Dažniausiai horizontaliosios analizės metodas praktikoje taikomas, siekiant 

palyginti šiuos rodiklius (7, p.78): 

• šio atskaitomybės periodo finansinius rodiklius su prieš tai buvusio/būsimo periodo 

rodikliais (pavyzdžiui, su praėjusio mėnesio rodikliais, ketvirčio ar metų rodikliais); 

• šio atskaitomybės periodo finansinius rodiklius su analogiškais praėjusių arba 

prognozuojamų metų rodikliais (pavyzdžiui, antrojo ketvirčio šių metų rodikliai su 

analogiškais praėjusių/prognozuojamų metų antrojo ketvirčio rodikliais). Šis 

horizontaliosios analizės atvejis taikomas tuomet, kai organizacijos veikla yra aiškiai 

sezoninio pobūdžio; 

• įvairių praėjusių/būsimų periodų finansinius rodiklius. Taip analizuojama, siekiant 

pastebėti susidarančias rodiklių, charakterizuojančių įmonės finansinius rezultatus, 

pasikeitimo tendencijas. Po to, kai buvo imta lyginti kelerių ar keliolikos metų (5 ir >) 

įmonės absoliučiuosius finansinius rodiklius, atsirado horizontaliosios analizės atmaina 
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– trendo analizė. Ši analizės rūšis yra viena dažniausiai naudojamų įstaigos veiklos 

prognozavimo įrankių. 

     Horizontaliosios analizės proceso metu išryškėja finansinių rodiklių pokyčiai per keletą 

periodų ir svarbiausia – iš to galima spręsti apie tų pasikeitimų tendencijas ateityje. Taigi, šio 

metodo privalumas yra finansinių rodiklių dinamikos atspindėjimas, parodantis absoliučių ir 

santykinių rodiklių kitimo tendencijas ir dėsningumus, o trūkumas tas, kad ši analizės rūšis 

neišryškina rodiklių pasikeitimo priežasčių.  

     Horizontaliosios analizės metu gauta informacija dažniausiai papildoma įvairių faktorių, 

sąlygojusių atitinkamų rezultatinių rodiklių pokyčius, tyrimu, nes tokie analitinio įvertinimo 

rezultatai leidžia sukurti tam tikrus dinamikos faktorių modelius, kurie naudojami, planuojant 

atskirus finansinius rodiklius ir jų pokyčius.  

 

ĮSTAIGOS FINANSINIŲ REZULTATŲ IR KITŲ RODIKLIŲ POKYČIŲ 

ĮVERTINIMAS, TAIKANT VERTIKALIOSIOS ANALIZĖS METODĄ. Kartu su 

horizontaliosios analizės metodu sukurtas ir vertikalios analizės metodas – „tai dviejų ar 

daugiau metų procentinių santykių palyginimas, parodantis ataskaitos sudėtinių dalių visumos 

pokytį“ (21, p.680). Kitaip tariant, šios analizės proceso metu, skaičiuojami pagrindinių 

finansinių rodiklių struktūrinių sudedamųjų lygiai (dydžiai). Tokios ataskaitos, kuriose visi 

duomenys perrašyti kaip procentiniai santykiai yra vadinamos struktūrinėmis ataskaitomis. 

     Vertikalioji analizė atliekama tokiu principu: kiekvienas finansinis rodiklis lyginamas su 

bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais, t.y. 

kiekvienas dalinis rodiklis sudaro tam tikrą bazinio rodiklio procentą, todėl šią ataskaitą galima 

vadinti rodiklių lyginamųjų svorių skaičiavimu. Dažniausiai atliekamas šių dydžių struktūrinis 

skaičiavimas (7, p.81); 

• Turto struktūrinė analizė. Šios analizės proceso metu nustatomas apyvartinio ir 

neapyvartinio turto lygis; detalizuojamos apyvartinio ir neapyvartinio turto 

sudedamosios dalys; suskirstomas įstaigos turtas pagal likvidumo lygį; matoma 

organizacijos investicinio portfelio sudėtis ir pan. 

• Kapitalo struktūrinė analizė. Šio proceso metu išryškėja įstaigos naudojama nuosavo ir 

skolinto kapitalo struktūra; skolinto kapitalo struktūra pagal grąžinimo laikotarpius 

(trumpalaikis ir ilgalaikis skolintas kapitalas); skolinto kapitalo struktūra pagal tipus 

(bankinis kreditas, finansinis kitų formų kreditas, prekių ar komercinis kreditas). 
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Išanalizuota informacija naudojama apytikslei kapitalo kainai nustatyti, ieškant 

optimalių skolinto kapitalo formavimo šaltinių. 

• Piniginių srautų struktūrinė analizė. Šia analize bendroje piniginių srautų struktūroje 

nustatomi pinigų srautai iš operacinės, investicinės, finansinės įstaigos veiklos. 

Kiekviena iš šių veiklų dar labiau detalizuojama, t.y. atliekama dar gilesnė kiekvienos 

veiklos struktūrinė analizė. 

     Vertikalioji analizė, skirtingai nuo horizontaliosios analizės, parodo ne tik rodiklių 

dinamiką, bet ir tų rodiklių struktūrą, t.y. kokie pagrindiniai elementai jį sudaro, o iš to galima 

spręsti apie priežastis, lėmusias bazinio rodiklio pokyčius. Šios analizės rezultatus geriausiai 

rodyti lentelėse ir diagramose. Praktiškai, analizuojant organizacijos duomenis, tikslinga šiuos 

metodus taikyti vienu metu, o tai galima parodyti, sudarant vadinamąsias analitines lenteles. 

 

SANTYKINĖS ANALIZĖS METODO TAIKYMAS, SIEKIANT ĮVERTINTI 

ĮSTAIGOS FINANSINIUS REZULTATUS, JŲ POKYČIUS IR BENDRĄ ĮSTAIGOS 

PADĖTĮ. Santykinių finansinių rodiklių analizė (santykinė analizė) yra „tam tikrų 

koeficientų, išreiškiančių finansinių duomenų ir kitos informacijos tarpusavio ryšius, visuma“ 

(15, p.14). Santykiniai finansiniai rodikliai (koeficientai) padeda kuo realiau suvokti vienos ar 

kitos įstaigos būklę, o tai yra būtina sąlyga, priimant logiškus ir racionalius sprendimus, kurie 

nulemia įstaigos perspektyvas. Tačiau patys rodikliai gali nieko nereikšti, jei jų nepalyginsime 

su ankstesniais ar prognozuojamais (planiniais) tos pačios organizacijos rodikliais, su šakos 

norma ar konkrečių konkurentų rodikliais. Šis metodas yra patogiausias palyginti įstaigos 

esamą finansinę padėtį su konkurentais, nes santykinių dydžių palyginimas eliminuoja 

skirtingų įstaigų absoliučias dydžių palyginimo problemas. Pavyzdžiui, jei dvi įstaigos gavo 

vienodą pelną, tai dar nereiškia, kad jos vienodai pelningos. Jų pelningumą galima įvertinti tik 

palyginus uždirbto pelno santykį su pajamomis ar kaštais.       

     Santykiniai finansiniai rodikliai atspindi finansinių ataskaitų ir jų straipsnių tarpusavio 

ryšius, pavyzdžiui, tarp pelno ir kapitalo, trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų ir 

pan. Analizės rezultatai išreiškiami sumomis, santykiais (procentais ar koeficientais). Šie 

santykiai atspindi ūkio subjekte vykstančių finansinių procesų ryšius ir fiksuoja pastarųjų 

finansinės būklės pasikeitimus, iliustruoja trendus ir jų pakitimo charakterį, taip pat 

nagrinėjamo objekto riziką bei galimybes. Santykinių finansinių dydžių palyginimas vienų su 

kitais ir jų ryšių interpretacija, taip pat daugelio periodų tokių dydžių lyginimas teikia 
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analitikui daugiau žinių negu atskirai paimtų santykinių charakteristikų vertinimas, nors ir jis 

yra reikšmingas.  

Organizacijos analizė naudojant santykinius rodiklius yra pirmas finansinės analizės 

žingsnis. 

Santykinių rodiklių analizė yra labai plačiai paplitusi atliekant tarp įstaigų ir tam tikro 

laikotarpio analizę. Vartodami santykinius rodiklius, galima palyginti skirtingų įstaigų 

finansines ataskaitas, taip pat vienos organizacijos tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų 

rodiklius su kitos organizacijos to pačio laikotarpio finansinių ataskaitų rodikliais. 

Įstaigų finansinei būklei įvertinti naudojama gana daug rodiklių. Jie parodomi balanse, 

pelno ir nuostolio, pinigų srautų ir kitose ataskaitose. Daugelis rodiklių yra tarpusavyje susieti 

ir iš jų galima apskaičiuoti kitus rodiklius. Rodikliai skiriasi savo svarba ir panaudojimo 

tikslais. Kadangi  finansinės būklės rodiklių yra daug, juos finansinės analizės teorijoje yra 

įprasta klasifikuoti į grupes. Santykinių rodiklių skirstymas nėra bendrai susitartas dalykas, 

todėl keliose knygose aiškinami skirtingi suskirstymai. Tokia situacija susidaro todėl, kad 

skirtingi autoriai rodiklių pavadinimus verčia nevienodai ir dėl tos priežasties susidaro 

skirtumai tarp tų pačių rodiklių pavadinimų. Santykinių rodiklių sudarymas turi parodyti ryšį 

tarp sąskaitų finansinėse ataskaitose. Dažniausiai pateikiami 13 ar 14 santykinių rodiklių (46, 

p. 105), kurie grupuojami į grupes. Šiame darbe bus apskaičiuoti ir išnagrinėti šie finansiniai 

santykiniai rodikliai: 

1. Likvidumo  

2. Pelningumo  

3. Apyvartumo  

4. Finansinio stabilumo. 

     Kai tokia rodiklių gausa, galima teigti, kad įstaigos finansinei veiklai objektyviai įvertinti 

reikia parinkti tuos rodiklius, kurie geriausiai atitinka esamą veiklos pobūdį ir analizei 

keliamus tikslus. Todėl mano manymu, būtų tikslinga sugrupuoti santykinius rodiklius ne tik 

pagal jų paskirtį, bet ir pagal analizės rezultatų vartotojų interesus. Juk informacija pateikiama 

vidiniams informacijos vartotojams ir išoriniams vartotojams skiriasi. Įstaigos vadovui ir 

kitiems darbuotojams reikalinga tiksli, detali ir konfidenciali informacija įvertinanti įstaigą 

įvairiais aspektais. O tokius išorinius informacijos vartotojus kaip – kreditinės institucijos, 

kitus tiekėjus – informacija turėtų pasiekti daugiau apibendrinta ir susijusi su konkrečios 

organizacijos mokumo/likvidumo galimybėmis.  
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     Kadangi šiame darbe akcentuojama vidinė analizė, todėl analizuojant santykinius rodiklius 

bus pasirinkti tie, kurie yra aktualiausi ligoninės vadovui, vadybininkams. 

     Bendra ir paviršutiniška santykinių finansinių rodiklių analizė neduoda konkrečių 

atsakymų, o kelia klausimus ir, norint juos atsakyti, reikia atlikti detalesnę analizę, „einant nuo 

bendro prie dalinio“, t.y. taikant dedukcinį analizės metodą. Naudojantis išplėstinėmis 

santykinių finansinių rodiklių kombinacijomis, galima atrasti giliau slypinčias priežastis, 

sąlygojančias tam tikro santykinio rodiklio pasikeitimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9 pav. Turto pelningumo rodiklį formuojančių elementų analizės schema 

 

     Remiantis šia detalizuota turto pelningumo schema, galima nustatyti ne tik viso turto ir 

grynojo pelno pokyčių įtaką šio rodiklio pasikeitimui, bet ir konkretesnių faktorių (ilgalaikio, 

trumpalaikio turto, pardavimų ir kitų išlaidų) įtaką turto pelningumo koeficientui. Tokia 

detalesnė analizė padeda realiau įvertinti įstaigos vadovų sugebėjimą valdyti turtą ir garantuoti 

pelningą veiklą. 

     Kitas taip pat plačiai naudojamas pelningumo matas, parodantis įstaigos pelningumą, 

atsižvelgiant į vertinamą struktūrą – nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis. Jam įvertinti 

naudojamas Du Ponto modelis (15, p.77): 

            
kapitalas Nuosavas

 turtasVisas
 turtasVisas

Pardavimai
Pardavimai

pelnas Grynasis
kapitalas Nuosavas
pelnas Grynasis

××=  

 

Turto pelningumas

Grynasis pelningumas

Turto apyvartumas 

Pardavimai

Pardavimai

Grynasis pelnas

Visas turtas

Pardavimai

Gamybos, 
pardavimo ir 
kitos išlaidos 

Ilgalaikis turtas

Trumpalaikis 
turtas 
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     Kelių periodų duomenis, analizuojant pagal šią lygybę, galima nustatyti kapitalo pelno 

normos pokyčių priežastis. Kapitalo pelningumas gali kisti dėl šių priežasčių: pelningesnių 

pardavimų, dėl efektyviau naudojamo turto, dėl aktyvesnio turto finansavimo iš skolintų lėšų. 

     Norint pastebėti dar detalesnes priežastis, sąlygojančias nuosavo kapitalo pelningumo 

rodiklį, galima eiti eiti gilyn nuosavo kapitalo pelningumo faktorinės analizės medžiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 pav. Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklį formuojančių veiksnių analizės schema 

 

     Išskaidę nuosavo kapitalo pelningumo rodiklį į sudėtinius elementus, įstaigos vadovai gali 

stebėti kapitalo struktūros kitimą ir ją kontroliuoti, siekiant norimo kapitalo pelningumo, o kiti 

suinteresuotieji asmenys gali įvertinti kapitalo pelno normą, ar ji auganti (ar bent jau stabili), o 

tai gali būti garantas, kad vadovai pelningai naudoja jų investicijas. 

     Pasinaudojus įvairiomis santykinių finansinių rodiklių kombinacijomis, taip pat galima 

nustatyti įstaigos plėtimosi ribas, nepritraukiant išorinių finansavimo šaltinių (stabilaus augimo 

tempo modelis); apskaičiuoti organizacijos bankroto tikimybę (E.I.Altmano modelis). 

     JAV yra plačiai paplitusi pelno objektinė-orientacinė integracinė analizės sistema. Tai 

kompiuterinės technologijos, t.y. specialių kompiuterinių programų sistema, kuri gali padėti 

sukurti pelno formavimo modelį. Norint pasinaudoti šia sistema, reikia nusistatyti tam tikrus 

susijusius pirminius finansinius blokus ir modeliuojamas elementų klases, kurios formuoja 

įstaigos pelno dydį. Priklausomai nuo organizacijos ūkinės veiklos specifikos išskirti blokai ir 

klasės gali būti analizuojami skirtingu detalumo lygiu. Po to, kai sukuriamas modelis, kuriame 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas 

Grynasis pelnas 

Nuosavas kapitalas 

Visas kapitalas

Išlaidos

Pardavimai

Skolintas 
kapitalas

Parduotų prekių 
savikaina 

Kitos išlaidos 

Ilgalaikiai 
įsiskolinimai 

Trumpalaikiai 
įsiskolinimai 
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atsispindi visi elementai formuojantys pelną, visi blokai užpildomi kiekybinėmis 

charakteristikomis, t.y. tam tikrais įstaigos duomenimis (7, p.98-99). 

     Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši sistema labai sudėtinga, tačiau visa tai galima pateikti 

paprasčiau, t.y. minėti pirminiai finansiniai blokai yra ne kas kitas, o tam tikri absoliutiniai 

finansiniai rodikliai, remiantis kuriais yra modeliuojamos elementų klasės, t.y. grupuojant ar 

kitais būdais analizuojant absoliutinius dydžius, gaunami santykiniai rodikliai. Šių santykinių 

rodiklių, kuriuos sudaro absoliutiniai dydžiai, logiškas sudėliojimas į sistemą (šiuo atveju – 

pelną formuojančių rodiklių), sudaro sąlygas nustatyti, kiek pakitus vienam iš pirminių 

absoliutinių finansinių rodiklių, pakis galutinis rezultatas (šiuo atveju pelnas). 

     Nors, pasinaudojus santykinių finansinių rodiklių metodu, galima gauti daug naudingos 

informacijos apie įstaigos esamą padėtį (ne veltui šis metodas toks populiarus ir yra 

naudojamas vertbinių popierių analitikų, kreditorių, įstaigos vadovų tiek užsienyje, tiek 

Lietuvoje), tačiau vertus, nežinant šio finansinės veiklos įvertinimo metodo ribotumų, galimos 

klaidingos išvados apie įstaigos būklę. Remdamasi (7;46;51;75;69) literatūros šaltiniais, 

skirčiau tokius santykinių finansinių rodiklių ribotumus: 

• Santykiniai finansiniai rodikliai turi būti interpretuojami jų kontekste, nes analizuojant 

izoliuotai galima padaryti klaidingas išvadas. 

• Be to, reikia paminėti, kad kartais organizacijos atskaitomybėje atsispindintis mažas 

pelningumas dar nereiškia, kad įstaigos veikla yra neefektyvi, tokie rezultatai gali būti 

sąlygoti ilgalaikės įstaigos strategijos (pavyzdžiui, restruktūrizuojant įstaigą), todėl 

analizuoti svarbu pakankamai ilgą laikotarpį, siekiant išvengti klaidingų išvadų. 

• Dažnai santykiniams rodikliams reikiama informacija gaunama tik pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui, o tai neatspindi realios situacijos. Juo labiau, kad yra 

organizacijų, kurių veikla sezoninė. Balanso įrašai ir atitinkami santykiniai rodikliai 

įvairiais metų laikotarpiais yra nevienodi. Šią problemą galima išspręsti, naudojant 

vidutinį balansą (keleto mėnesių ar ketvirčių balansus), o ne vien metų pabaigos 

duomenis. 

• Labai svarbu, kad santykinių rodiklių skaitiklis ir vardiklis būtų suderinti, to paties 

laikotarpio ir tinkamai įvertinti. 

• Neigiami skaičiai taip pat gali suformuoti klaidingą išvadą, nes dalinant du neigiamus 

dydžius, gaunamas teigiamas dydis. 

     Bandant palyginti konkrečios įstaigos santykinius rodiklius su kitos įstaigos ar šakos 

rodikliais, taip pat iškyla probleminių šios analizės taikymo klausimų: 
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• Jei organizacija teikia sudėtinias paslaugas, kartais sunku nustatyti, kokiam paslaugų 

sektoriui ją reikėtų priskirti. Tokiu atveju pravartu susikurti lyginamųjų įstaigų rinkinį 

ir normas. 

• Įvairių įstaigų analitinė apskaita gerokai skiriasi, todėl apskaičiuoti santykiniai rodikliai 

gali skirtis (pavyzdžiui, dėl taikomų skirtingų ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodų, 

atsargų įvertinimo metodų). 

• Sektoriaus vidurkis gali nepateikti įstaigai norimo santykinio rodiklio. Geriausiu atveju 

sektoriaus vidurkis pateikia vidutinius to sektoriaus finansinius rodiklius. Sektoriaus 

rodiklis neįrodo, kad jis yra tiksliausia tam tikro santykinio rodiklio reikšmė. Todėl, 

norint palyginti, galima pasirinkti ir lyginti arba su paties pasirinkta įstaigų grupe, arba 

su kokio nors konkurento rodikliais. 

     Apibendrinant santykinės analizės metodą, galima teigti, jog šis metodas yra pakankamai 

paprastas taikyti, tačiau gauta informacija turi būti inkorporuota į bendrą kompleksinį tyrimą, 

nes įvairiais metodais išanalizuota informacija įgauna kitą kokybę. 

     Visi apžvelgti tradiciniai finansinės analizės metodai yra nesunkiai įdiegiami ligoninėse. 

Tačiau dažnai šių metodų nepavyksta pritaikyti praktiškai (ypač tai aktualu išorinės analizės 

atveju kreditoriams ir kitiems informacijos vartotojams) dėl informacijos nepasiekiamumo. 

Kita tradicinių finansinės analizės metodų praktinio taikymo problema ta, kad dažniausiai jie 

naudojami įvertinti ataskaitose pateiktus duomenis. Šie duomenys neretai būna iškraipyti ir 

neatspindi realios įstaigos situacijos. Todėl siekiant išspręsti šią problemą, reikėtų naudotis 

auditorių patikrintomis ataskaitomis, o analizuojant būsimus periodus, naudotis pagrįstais 

įstaigos ateities planais. 

 

 

1.4. EKONOMINĖS FAKTORINĖS ANALIZĖS METODO TAIKYMAS  
 

 

     Analizuojant įstaigos finansinius rezultatus, nepakanka taikyti tik tradicinius finansinės 

analizės metodus, kadangi jie atskleidžia tik bendrą vaizdą apie įstaigos finansinę būklę. Šios 

informacijos pakanka tokiems suinteresuotiesiems asmenims kaip potencialiems 

investuotijams, tiekėjams ar kreditoriams, tačiau įstaigos vadovams, priimantiems pagrindinius 

sprendimus, reikalinga žymiai tikslesnė ir konkretesnė informacija apie tai, kokie pagrindiniai 
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veiksniai nulemia finansinių rezultatų pokyčius ir, svarbiausia, kokius veiksnius galima 

paveikti, siekiant ateityje gauti didesnius finansinius rezultatus. 

     Lietuvių autoriai-analitikai daugiau analizuoja vidinius veiksnius, jų įtaką įstaigos veiklai ir 

rezultatams, motyvuodami, kad organizacijai lengviau juos paveikti. Tačiau problema yra 

tame, kad įstaigos finansinį rezultatą įtakoja visų veiksnių vienoks ar kitoks kompleksas ir 

nematymas išorinių veiksnių, ypač jų pokyčių ateityje, gali būti prilyginamas trumparegystei, 

kadangi optimaliausias rezultatas gali būti pasiektas tuomet, kai bus ne tik efektyviausiai 

panaudoti įstaigos vidiniai resursai, o taip pat išnaudotos išorinės aplinkos galimybės. 

     Kadangi šiandieninės rinkos sąlygos nėra tokios palankios, kad įstaigos galėtų kiek nori 

didinti pardavimų apimtis, todėl viena iš organizacijų konkurencinio pranašumo įgyjimo 

sąlygų – įstaigos veiklos produkto kaštų mažinimas, t.y. efektyvesnis jų panaudojimas, 

sąlygojantis veiklos produkto kainų lankstumo galimybes. Pasak S.Grigaravičiaus (24, p.110) 

“pelnas ateina iš blogai išnaudojamų ūkinių išteklių, iš sugebėjimo įžvelgti jų geresnio 

išnaudojimo galimybes ir jomis pasinaudoti priimant naują ūkinį sprendimą“.  

     Norint įvertinti kaštų mažinimo galimybes, svarbu detalizuoti priežastis, kurios gali įtakoti 

užsibrėžtų planų neįgyvendinimą, arba atvirkščiai, tų planų viršyjimą. 

     Tam, kad būtų galima įvertinti įstaigos veiklos produkto kaštus, svarbu juos tiksliai 

planuoti, o nusistatytas normas kas tam tikrą laiką peržiūrėti. 

     Kaštų mažinimas bei jų efektyvesnis panaudojimas įstaigos pelną gali veikti ne tik 

tiesiogiai, bet ir per augančias pardavimų apimtis, sąlygotas konkurentiškesnių kainų. Todėl 

veiklos produkto kaštų mažinimas įstaigos finansiniam rezultatui gali turėti dvigubą teigiamą 

poveikį.  

     Įstaigos finansinių rezultatų pokyčius apsprendžia ne tik kaštų, bet ir pajamų pokyčiai, 

kuriuos sąlygoja: 

• pardavimų kiekybinės apimties pasikeitimai; 

• veiklos produktų kainų pasikeitimai; 

• struktūros ir asortimentų. 

     Šių kintamųjų įvertinimas pagal faktorinės analizės metodą (tai visų tiesioginių, kiekybiškai 

išmatuojamų veiksnių, turinčių įtakos rezultatinio rodiklio pokyčiui, apskaičiavimas (46, p.25) 

reikšmingas tuo, kad padeda atskleisti ne tik patį absoliutinį pelno padidėjimą ar sumažėjimą, 

bet ir apskaičiuoti kiekybiškai finansinio rezultato pokytį sąlygojusių veiksnių įtaką. 11-ame 

paveiksle pateikta pardavimų kiekybinės apimties, veiklos produkto kainų, struktūros ir veiklos 

produkto kaštų įtakos įstaigos bendrojo pelno/nuostolio pokyčiui, apskaičiavimo schema. 
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1.11 pav. Įstaigos finansinio rezultato (bendrojo pelno/nuostolio) pokytį sąlygojusių veiksnių 

įtakos įvertinimo schema 

 

Čia PA, - bazinių metų vertinė pardavimų apimtis, perskaičiuota, atsižvelgiant į projektuojamą 

kiekinę pardavimų apimtį; 

S, - bazinių metų veiklos produkto kaštai, perskaičiuoti, atsižvelgiant į projektuojamą kiekinę 

pardavimų apimtį; 

P, - bazinių metų pelnas, perskaičiuotas, atsižvelgiant į projektuojamą kiekinę pardavimų 

apimtį. 

     Akivaizdu, kad tiek gamybinis, tiek finansinis našumas svarbūs įstaigai, siekiant efektyviau 

uždirbti pajamas, kadangi pardavimų spartesnis kiekybinis augimas, lyginant su panaudotų 

žaliavų ir darbo išteklių kiekio augimu natūrine išraiška, o taip pat ir veiklos produkto kainų 

spartesnis augimas nei atitinkamų žaliavų ir darbo išteklių kainų augimas yra potencialios 

sąlygos didinti įstaigos pelną. Kitas dalykas, ar vartotojai, konkurentai, tiekėjai leis pasinaudoti 

visomis šiomis sąlygomis? 

Pardavimų apimtis 
projektiniais metais PA2 

Pardavimų apimtis 
baziniais metais PA1 

Pardavimų apimties 
pokytis ∆PA 

Veiklos produkto kaštai
projektiniais metais S2 

Veiklos produkto kaštai 
baziniais m. S1 

Veiklos produkto kaštų 
pokytis ∆S 

Finansinis rezultatas: 
pelnas/nuostolis 

projektiniais metais P2 

Finansinis rezultatas: 
pelnas/nuostolis 

baziniais metais P1 

Finansinio rezultato: 
Bendrojo pelno 

pokytis ∆P 

Dėl pardavimų apimties 
pasikeitimo 
A1 = P1*(∆PA/ PA2) : 100

Dėl veiklos 
produkto kainų 
pasikeitimo 
A3 = PA2 – PA` 

Dėl struktūros ir asortimento 
pasikeitimo 
A2 = P`–P1*(100+∆PA/ PA2) : 100 

Dėl veiklos 
produkto kaštų 
pasikeitimo 
A4 = S2 – S` 



 30

     Šie rinkos iššūkiai įstaigų vadovus ir kitus darbuotojus neišvengiamai priverčia ieškoti 

naujų priemonių ir būdų, kaip padidinti įstaigos pardavimų apimtis. Tokiais būdais galėtų būti 

– naujausių ir pažangiausių technologijų įdiegimas; efektyvi ir lanksti kainodara; optimaliai 

parinktos rėmimo priemonės; gerai išvystyta informacijos rinkimo tarnyba įstaigoje ir pan.  

 

 

1.5. „X“ LIGONINĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ IR JŲ POKYČIŲ 

ĮVERTINIMO METODŲ PAGRINDIMAS 

 

 
     Kauno „X“ ligoninė gyvuoja jau 56-ti metai. Trečdalis čia gydomų ligonių yra iš kitų 

apskričių. Ligoninėje dirba daug patyrusių specialistų, ugdoma jauna medikų karta. Gydytojai 

kvalifikaciją nuolatos kelia įvairiuose tarptautiniuose seminaruose, konferencijose. 

     “X” ligoninės veikla 2001 – 2003 m. atsispindi tiek pardavimų, tiek turto kitimo 

tendencijose: 

• pardavimų apimtis per tris analizuojamus metus sumažėjo nuo 12 883 220 Lt iki 12 396 

823 Lt, t.y. 0,96 karto; 

• ligoninės turtas per tą patį laikotarpį vertine išraiška sumažėjo nuo 7969695 Lt iki 

5114306 Lt, t.y. 0,64 karto. 

     Siekiant ateityje išvystyti “X” ligoninės finansinės veiklos augimo tempus, labai svarbu 

vertinti ir analizuoti veiksnius, jų įtaką ligoninės veiklai ir finansinių rezultatų pokyčiams. 

Šiame darbe, remdamasi teoriniais aspektais, pabandysiu praktiškai kuo visapusiškiau ir 

nuodugniau įvertinti esamą „X“ ligoninės padėtį atspindinčius įstaigos finansinius rezultatus, 

jų pokyčius bei pasiūlyti pagrįstus sprendimus, kurių įgyvendinimas padidintų ligoninės 

galimybes sėkmingai ir pelningai dirbti ateityje. 

     Kadangi „X“ ligoninė veikia ne pirmi metai, todėl, siekiant pastebėti šios įstaigos dinamiką 

per 2001 – 2003 m., svarbu įvertinti finansinių rezultatų ir kitų rodiklių kitimą (horizontalioji 

analizė). Daryti esmines išvadas apie „X“ ligoninės veiklos rezultatyvumą, neįvertinus 

finansinius rezultatus formuojančių rodiklių (vertikalioji analizė) kitimo ir santykinių dydžių, 

būtų klaidinga. Juk absoliutiniais dydžiais išaugęs įstaigos finansinis rezultatas dar nereiškia, 

kad organizacija dirba pelningiau. Dėl šios priežasties santykinių rodiklių analizės taikymas, 

kuri apima ne tik įstaigos pelningumo rodiklius, bet atskleidžia veiklos aktyvumo ir mokumo 
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padėtį, yra būtinas informacinis pagrindas tolesniam „X“ ligoninės finansinių rezultatų ir jų 

pokyčių įvertinimui. 

     Siekiant priimti ligoninei naudingus ir teisingus sprendimus, sąlygojančius įstaigos 

rezultatyvumo augimą ateityje, nepakanka žinoti kas pakito, būtina žinoti – kodėl pakito ir ką 

reikia daryti, kad ateityje šie pokyčiai būtų teigiami. Ekonominės faktorinės analizės metodo 

taikymas „X“ ligoninės atveju reikšmingas tuo, kad įgalins kiekybiškai įvertinti pardavimų 

apimties, prekių kainų, veiklos kaštų pokyčių įtaką 2003 m. faktiškai gauto bendrojo pelno 

pokyčiui, lyginant su 2004 m. planuojamu finansiniu rezultatu. 
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2. „X“ LIGONINĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ POKYČIŲ 

ANALIZĖ IR JOS VEIKLOS REZULTATYVUMO 

DIDINIMO GALIMYBĖS 

 

2.1 . HORIZONTALI „X“ LIGONINĖS BALANSO ANALIZĖ      

     Horizontalioji analizė - tai pasirinktų finansinių rodiklių dinamikos tyrimas. Yra 

pasirenkamas tam tikras atskaitinis laikotarpis, vadinamas baziniu laikotarpiu ir visi po jo 

einantys metai analizuojami apskaičiuojant augimo tempą. Šis palyginimas padeda nustatyti 

atitinkamų rodiklių dinamiką, kuri yra apskaičiuojama absoliučiais dydžiais ir procentais, t.y. 

nustatomi nukrypimai nuo bazinių rodiklių. 

Horizontalios balanso analizės skaičiavimai ir gauti rezultatai pateikti 2.1 lentelėje. 

 

2.1 lentelė. “X” ligoninės balanso horizontali analizė   
                                                                                                 

    2001 m. 2002 m. 2003 m. 
2002 m. pokytis lyginant su 

2001 m. 
2003 m. pokytis lyginant su 

2002 m. 
Eil. 
Nr. Straipsniai Lt Lt Lt Lt % Lt % 

A. Ilgalaikis turtas 3002284 2540442 2101872 -461842 -15.38 -438570 -17.26 
II. Nematerialusis turtas 1500     -1500       
III. Materialusis turtas 

1885434 1709996 1556330 -175438 -9.30 -153666 -8.99 
III.4
. 

Transporto 
priemonės 29171 21491 13811 -7680 -26.33 -7680 -35.74 

III.5
. 

Kiti įrenginiai ir 
įrankiai 1856263 1688505 1542519 -167758 -9.04 -145986 -8.65 

IV. Ilgalaikis finansinis 
turtas 1115350 830446 545542 -284904 -25.54 -284904 -34.31 

B. Trumpalaikis turtas 4938134 3665791 2989157 -1272343 -25.77 -676634 -18.46 
I. 

Atsargos ir nebaigtos 
vykdyti sutartys 2414016 905496 821442 -1508520 -62.49 -84054 -9.28 

I.1  Atsargos 
2413734 900501 820018 -1513233 -62.69 -80483 -8.94 

I.2 Nebaigtos vykdyti 
sutartys 282 4995 1424 4713 1671.28 -3571 -71.49 

II. 
Per vienerius metus 

gautinos sumos 2181779 2213671 2047752 31892 1.46 -165919 -7.50 
II.1. 

Pirkėjų įsiskolinimas 2164653 2194532 2034684 29879 1.38 -159848 -7.28 
II.2 Kitos gautinos sumos 17126 19139 13068 2013 11.75 -6071 -31.72 
IV. 

Gryni pinigai 
sąskaitoje ir kasoje 342339 546624 119963 204285 59.67 -426661 -78.05 

C. Sukauptos (gautinos 
pajamos) ir 
ateinančio 
laikotarpio 
sąnaudos 29277 19563 23277 -9714 -33.18 3714 18.98 

  TURTAS IŠ VISO 
7969695 6225796 5114306 -1743899 -21.88 -1111490 -17.85 
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2.1 lentelės tęsinys 
 

A. Kapitalas ir 
rezervai 4791205 4091205 3962256 -700000 -14.61 -128949 -3.15 

I. Kapitalas 198448 198448 198448 0 0.00 0 0.00 
IV. Rezervai 4592757 3892757 3763808 -700000 -15.24 -128949 -3.31 
V. Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostolis) 809264 74515 71051 -734749 -90.79 -3464 -4.65 
B. 

Finansavimas(dotac
ijos ir subsidijos) 278971 220075 195149 -58896 -21.11 -24926 -11.33 

D. Po vienerių metų 
mokėtinos sumos ir 

ilgalaikiai 
įsipareigojimai 977098 764343 524606 -212755 -21.77 -239737 -31.37 

I.1. Finansinės skolos 977098 764343 524606 -212755 -21.77 -239737 -31.37 
E. 

Per vienerius metus 
mokėtinos sumos ir 

trumpalaikiai 
įsipareigojimai 1113157 1075658 432295 -37499 -3.37 -643363 -59.81 

III. Prekybos skolos 
506393 472038 238732 -34355 -6.78 -233306 -49.43 

III.1
. 

Tiekėjams 
506393 472038 238732 -34355 -6.78 -233306 -49.43 

V. Mokesčiai, 
atlyginimai ir 
socialinis 
draudimas 606764 603620 193563 -3144 -0.52 -410057 -67.93 

V.1.    Mokesčiai 135342 130712 7438 -4630 -3.42 -123274 -94.31 
  
II.5.
2 

   Atlyginimai ir 
socialinis draudimas 

471422 472908 186125 1486 0.32 -286783 -60.64 
 SAVININKŲ 

NUOSAVYBĖ IR 
ĮSIPAREIGOJIMA
I IŠ VISO 

7969695 6225796 5114306 -1743899 -21.88 -1111490 -17.85 

 

             Iš 2.1 lentelės matome, kad „X“ ligoninės turtas, o kartu ir savininkų nuosavybė bei 

įsipareigojimai 2001-2003 metų laikotarpiu mažėjo: 2002 m. sumažėjo 22 proc. (1743899 Lt) 

lyginant su 2001 m., o 2003 m. dar mažėjo 18 proc., arba 1111490 Lt lyginant su 2002 m. 

             Neigiamam turto vertės pokyčiui įtaką darė tai, kad analizuojamu laikotarpiu nebuvo 

įsigyjama naujo ilgalaikio turto, o turimas -  tik nusidėvėjo. 2002-2003 m. visų ilgalaikio 

materialaus turto straipsnių vertė mažėja. Šį vertės mažėjimą sąlygojo turto nusidėvėjimas. 

Ligoninė kapitalizuoja rekonstrukcijos išlaidas, kurios ilgina atitinkamo objekto naudingą 

tarnavimo laiką, ir jas nudėvi per naudingą tarnavimo laiką. Atlikus remontą ir renovaciją 

padidėtų ir transporto vertė, tuo tarpu priešingu atveju, kaip ir „X“ ligoninėje, transporto vertė 

dėl amortizacijos mažėjo (2002 m. – 26 proc. arba 7680 Lt, 2003 m. – 36 proc. arba 7680 Lt). 

Kitų įrenginių ir įrankių vertė taip pat dėl nusidėvėjimo 2002 m. sumažėjo 9 proc. (16775 

Lt), 2003 m. – 8,65 proc. (145986 Lt).  
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Ilgalaikis nematerialus turtas 2001 metais sudarė 1500 Lt ir per tuos metus buvo 

amortizuotas. Ilgalaikį nematerialųjį turtą ligoninėje sudaro kompiuterinės programos. „X“ 

ligoninė taiko tiesinį amortizacijos apskaičiavimo metodą ir amortizuoja kompiuterines 

programas per 1 metus. 2002 – 2003 m. nebuvo įsigyta naujų teisių.  

Ligoninės ilgalaikis finansinis turtas analizuojamu laikotarpiu kasmet po 284904 Lt 

mažėjo: 2002 m. sumažėjo 26 proc. ir 2003 m. – 34 proc., lyginant su prieš tai buvusiais 

metais. 

Taigi visi šitie pasikeitimai ilgalaikio turto dalyje turėjo įtakos, kad 2002 – 2003 m.  

ilgalaikis turtas mažėjo, nes ligoninė nesiplėtė, nevykdė renovacijų, o jos turimas turtas 

amortizavosi.  

          2002 m. įtaką turto pokyčiui darė trumpalaikio turto sumažėjimas 26 proc. (1272343 Lt), 

nes ilgalaikis turtas taip pat sumažėjo 16 proc. (461842 Lt).  2003 m. visa turto vertė mažėjo 

toliau, nes, kaip ir ilgalaikis, taip ir trumpalaikis turtas mažėjo dar 19 proc. (676634 Lt). 

Ligoninės ilgalaikio ir trumpalaikio turto pasikeitimus galima matyti iš 2.1 paveikslo. 
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                  2.1 pav. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pokyčio dinamika 2001 – 2003 metais 
 
 
          Trumpalaikio turto vertės kitimui įtakos turėjo atsargų ir nebaigtų vykdyti 

sutarčių, per vienerius metus gautinų sumų, grynųjų pinigų sąskaitoje ir kasoje vertės kitimas. 

Įmonės trumpalaikio turto elementų pokyčiai matomi 2.2 paveiksle.   
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2.2 pav. „X” ligoninės trumpalaikio turto elementų dinamika 2001-2003 metais 

  

Atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių vertė analizuojamu laikotarpiu kasmet mažėjo. 

Dėl labai sumažintų atsargų, net 1513233 Lt arba 63 proc. lyginant su 2001 m., nors ir išaugo 

4713 Lt (nuo 282 Lt) nebaigtų vykdyti sutarčių vertė, 2002 m. bendra jų suma sumažėjo 

1508520 Lt (62,49 proc.). Dėl toliau 9 proc. (80483 Lt) mažinamų atsargų ir dėl nebaigtų 

vykdyti sutarčių vertės mažėjimo 72 proc. (3571 Lt), 2003 m. atsargų ir nebaigtų vykdyti 

sutarčių vertė toliau krito ir sumažėjo 84054 Lt arba 9,28 proc. 2.3 paveiksle matome kaip 

2001-2003 m. keitėsi atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių elementų vertės. 
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2.3 pav. „X” ligoninės atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių elementų dinamika 2001-2003 

metais 

 

Per vienerius metus gautinos sumos 2002 m. augo 1,46 proc. arba 31892 Lt dėl  

gydymo įstaigų nesumokėtų sumų už suteiktas mokamas paslaugas ir Teritorinės Ligonių 

kasos įsiskolinimų, kurie padidėjo 29879 Lt (1,38 proc.), ir kitoms gautinoms sumoms 
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padidėjus 2013 Lt arba 12 proc. 2003 m. per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 7,50 

proc. arba 165919Lt. Tokią dinamiką sąlygojo pirkėjų įsiskolinimų grąžinimas 159848 Lt (7,28 

proc.) ir kitų gautinų sumų sumažėjimas 6071 Lt (beveik 32 proc.) lyginant su praėjusiais 

metais.  

          Grynieji pinigai kasoje ir sąskaitoje 59,67 proc. (204285 Lt) išaugo 2002 m. ir kasoje 

turimi pinigai siekė nemažą sumą – 546624 Lt. 2003 m. ši suma buvo sumažinta 426661 Lt (78 

proc.) iki 119963 Lt. Tačiau, laikyti tokią sumą neinvestavus ir nedengiant skolų, nėra 

racionalu.  

Ligoninės nuosavas kapitalas analizuojamu laikotarpiu mažėjo (2.4 pav.): 2002 m. jis 

sumažėjo 21,88 proc. arba 1743899 Lt, 2003 m. mažėjimo tempai buvo lėtesni ir siekė 17,85 

proc. arba 1111490 Lt. Nuosavo kapitalo mažėjimą sąlygojo nepaskirstytojo pelno smukimas 

greitėjančiu tempu, kuris, savo ruožtu, sietinas su nuostolinga įstaigos veikla, ir finansavimo 

(labdara, dotacijos ir subsidijos) sumažinimas. 

Ligoninės įstatinis kapitalas 2001-2003 m. nesikeitė ir jo vertė sudarė 198448 litus. 

         Gydymo įstaiga turi mokestinių įsipareigojimų. Vienus ji turi apmokėti per vienerius 

metus, kitus – po vienerių metų. Ilgalaikiai įsipareigojimai analizuojamu laikotarpiu mažėjo, 

kadangi ligoninė nesudarė su kreditinėmis institucijomis naujų sutarčių paskoloms gauti, o per 

tuos metus dengė gautų paskolų dalis su palūkanomis (pasinaudojus lizingo paslaugomis 

įsigytas kompiuterinis tomografas). 2002 m. ilgalaikės kreditinės skolos sumažėjo 212755 Lt 

arba 21,77 proc., o 2003 m. toliau buvo mažinamos 31,37 proc. arba 239737 Lt.  

Per vienerius metus mokėtinos sumos 2002 m. sumažėjo 3,37 proc. arba 37499 Lt,  

2003 m. toliau mažėjo net 59,81 proc. arba 643363 Lt. 2002 m. Avansinių lėšų svyravimai 

dažniausiai priklauso nuo valstybinių įstaigų, negaunančių iš biudžeto pakankamai pinigų, 

mokumo. Tada „X“ ligoninė daugiau skolinasi iš tiekėjų (jiems sutikus). Tačiau įsiskolinimai 

tiekėjams mažina įstaigos prestižą, galima tiekėjus netgi prarasti. Taigi finansuoti turtą vien tik 

iš trumpalaikių įsiskolinimų yra rizikinga, nes skolas reikia grąžinti per metus, ir tai turi 

neigiamą įtaką ligoninės veiklos stabilumui. 2002 m. „X“ ligoninė įsiskolinimą tiekėjams 

sumažino 34355 Lt arba 7 proc., o 2003 m. -  net beveik 50 proc., t.y. 233306 Lt.  

     Ligoninės ilgalaikių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų dinamika parodyta 2.4 

paveiksle.    
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2.4 pav. „X” ligoninės ilgalaikių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų 

dinamika 2001-2003 m. laikotarpiu 

Mokesčių, atlyginimų ir socialinio draudimo įsipareigojimai 2001 – 2003 m. buvo 

mažinami: 2002 m. jie sumažėjo labai nežymiai, tik pusę procento (3144 Lt), tačiau 2003 m. 

atlyginimai darbuotojams už gruodžio mėnesį buvo išmokėti tą patį gruodžio mėnesį, o ne 

sausio mėn., kaip buvo mokama iki tų metų, todėl įsiskolinimai atlyginimams ir socialiniam 

draudimui labai ženkliai sumažėjo, net 61 proc. arba 286783 Lt.  

 2003 m. stiprų mokesčių įsiskolinimo sumažėjimą net 94 proc. (123274 Lt) lėmė tai, kad 

ligoninė mokėjo tik PVM mokestį, nuo 2002 m. dirbo nuostolingai ir neturėjo mokėti 

vykdomųjų mokesčių (pelno mokesčio).  

Trumpalaikių įsipareigojimų elementų dinamika analizuojamu laikotarpiu parodyta 2.5 

paveiksle: 
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2.5 pav. „X” ligoninės trumpalaikių įsipareigojimų straipsnių dinamika 2001-2003 m. 

laikotarpiu 

          Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso per analizuojamąjį laikotarpį mažėjo: 

2002 m. sumažėjo 22 proc. (1743899 Lt) dėl kapitalo, finansavimo, ilgalaikių ir trumpalaikių 
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įsiskolinimų mažėjimo. 2003 m. savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai mažėjo dar 17,86 proc. 

arba 1111490 Lt dėl tų pačių priežasčių.  

 

 

2.2. „X“ LIGONINĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS 

HORIZONTALI ANALIZĖ 

         Pelno (nuostolio) horizontaliai analizei palengvinti buvo sudaryta 2.2 lentelė. Joje 

matome, kad „X“ ligoninė tik 2001 m. dirbo pelningai, o 2002m. ir 2003 m. jos veikla buvo 

nuostolinga. 

2.2 lentelė. „X” ligoninės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė 

 

    2001m 2002m. 2003m. 
2002m. pokytis lyginant 

su 2001m. 
2003m. pokytis 

lyginant su 2002m. 
Eil. 
Nr. Straipsniai Lt Lt Lt Lt % Lt % 

I. 

PARDAVIMAI IR 
PARDUOTŲ PREKIŲ 

BEI PASLAUGŲ 
SAVIKAINA               

I.1. Pardavimai   12883220 12577325 12396823 -305895 -2.37 -180502 -1.44 
I.2. Parduotų prekių ir paslaugų 

savikaina 
11411884 11380923 11407671 -30961 -0.27 26748 0.24 

II. BENDRASIS PELNAS 1471336 1196402 989152 -274934 -18.69 -207250 -17.32 

  (NUOSTOLIS)            

III. VEIKLOS SĄNAUDOS 702889 685337 703606 -17552 -2.50 18269 2.67 
IV. VEIKLOS PELNAS 768547 511065 285546 -257482 -33.50 -225519 -44.13 

  (NUOSTOLIS)            

V. KITA VEIKLA 35634 4118 14686 -31516 -88.44 10568 256.63 

VI. 
FINANSINĖ IR 

INVESTICINĖ VEIKLA -126521 -90230 -79170 36291 -28.68 11060 -12.26 
VI.
1. 

Pajamos 
466237 405773 336273 -60464 -12.97 -69500 -17.13 

VI.
2. 

Sąnaudos 
592758 496002 415443 -96756 -16.32 -80559 -16.24 

VII
. 

ĮPRASTINĖS VEIKLOS 
PELNAS 677660 424953 221062 -252707 -37.29 -203891 -47.98 

  (NUOSTOLIS)            
VII
I. YPATINGOJI VEIKLA -2596 -1859702 -424526 -1857106 

71537.
21 1435176 -77.17 

VII
I.1. 

Pagautė         (ypatingasis 
pelnas) 31   312 -31   312 0.00 
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                                                                                                                         2.2 lentelės tęsinys 
 

VIII.2. Netekimai (ypatingieji 
praradimai) 2627 1859702 424838 1857075 70691.85 -1434864 -77.16 

IX. 

 ATASKAITINIŲ METŲ 
PELNAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMA 675064           

  (NUOSTOLIS)   1434749 203464 -2107702 -112.54 -1231285 -85.82 

X. PELNO MOKESTIS 2111           

XI. 

GRYNASIS 
ATASKAITINIŲ METU 

PELNAS PASKIRSTYMUI 672953           

  (NUOSTOLIS)  1434749 203464 -2107702 -112.54 -1231285 -85.82 
 
 
     2001 m. už ligoninės suteiktas paslaugas,  buvo gauta 12,9 mln. Lt pajamų. 2002 m. 

pajamos sumažėjo 2,37 proc. (305895 Lt.). Šiam sumažėjimui įtakos turėjo mažesnis pacientų 

skaičius, kurį būtų galima sieti su šalies gyventojų skaičiaus mažėjimu. Tos pačios priežastys 

sąlygojo mažėjantį ligoninės pajamų surinkimą ir 2003 m.: palyginti su 2002 m., jos mažėjo 

lėtėjančiu tempu, t.y. 1,44 proc. (180502 Lt). Tai matyti 2.6 paveiksle: 
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2.6 pav. „X” ligoninės pajamų už suteiktas paslaugas dinamika 2001-2003 m. laikotarpiu  

                                                                                            

     Analizuojamu laikotarpiu ligoninės paslaugų savikainos svyravimai buvo nedideli: 2002 m. 

atliktų darbų savikaina sumažėjo 0,27 proc. (30961 Lt) lyginant su praėjusių 2001 m. 

savikaina dėl paslaugų, darbų ir tyrimų savikainos sumažėjimo, kas ir nulėmė bendros 
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savikainos pokytį. Lemiamas veiksnys, nulėmęs nežymų bendros savikainos padidėjimą 2003 

m. (0,24 proc. arba 26748 Lt), buvo augančios medikamentų kainos, lyginant su praėjusiais 

metais.  

 
Bendrasis pelnas 2001 m. buvo gautas iš tiesioginės gydymo įstaigos veiklos, nes 

pajamos viršijo sąnaudas. 2002 m. bendrasis pelnas iš tiesioginės ligoninės veiklos sumažėjo 

18,69 proc. (275 tūkst. Lt) dėl sumažėjusių pajamų iš pardavimų, o 2003 m. dar 17 proc. (207 

tūkst. Lt) toliau smuko dėl padidėjusios paslaugų ir prekių savikainos (0,24 proc.) bei 

sumažėjusių bendrų pajamų (1,44 proc.) surinkimo lyginant su praėjusiais metais.  

 

Veiklos sąnaudas įtakojo pardavimų ir bendrosios bei administracinės išlaidos. 2002 m. 

šios sąnaudos buvo sumažintos 2,5 proc. (17,5 tūkst. Lt) ir tai įvyko dėl sumažintų bendrųjų ir 

administracinių išlaidų. 2003 m. šios sąnaudos išaugo 2,67 proc. (18,3 tūkst. Lt). Tam įtakos 

turėjo didėjančios administracinės išlaidos, kurios sudarė didžiąją dalį veiklos sąnaudų (2.8 

pav.). 

Kadangi 2002 m. bendrasis pelnas sumažėjo beveik 19 proc., o veiklos sąnaudos -  2,5 

proc., todėl analogiškai kito ir veiklos pelnas: jis sumažėjo 257482 Lt arba 33,5 proc. lyginant 

su praėjusiais metais. Kaip jau minėta 2003 m. apie 3 proc. išaugo įmonės veiklos sąnaudos, o 

bendrojo pelno mažėjimas siekė apie 17 proc., todėl ir veiklos pelnas dar mažėjo 225519 Lt 

arba 44,13 proc. lyginant su 2002 m. 

 

2001 - 2003 m. iš kitos veiklos gautos pajamos buvo didesnės už išlaidas, todėl buvo 

gautas kitos veiklos pelnas, kuris, nors ir svyravo analizuojamuoju laikotarpiu, teigiamai 

prisidėjo prie ligoninės įprastinės veiklos pelno. 2002 m. pelnas iš kitos veiklos 8,44 proc. 

(31516 Lt) sumažėjo lyginant su 2001 m., o 2003 m. vėl išaugo 10568 Lt (257 proc.), tačiau 

vertine išraiška nepasiekė 2001 m. pelno sumos.  

 

Pelnas iš finansinės-investicinės veiklos 2001 m. buvo neigiamas ir sudarė 126521 Lt. 

Gautas pajamas iš šios veiklos sudarė palūkanos už terminuotus indėlius, delspinigiai už 

paslaugas, gauta labdara ir kitos pajamos. Sąnaudos finansinei-investicinei veiklai atsiranda iš 

skolų nurašymo suėjus senaties terminui, paskolų perskaičiavimo nuostolių, baudų pagal 

kontrolės aktą, žalos atlyginimų, kitų sąnaudų. 2002 m. gautas nuostolis iš finansinės-

investicinės veiklos, dėl paskolų palūkanų sumažėjimo, mažėjo 36291 Lt arba 28,68 proc. 

lyginant su praėjusiais metais. 2003 m., mažėjant pajamoms iš finansinės-investicinės veiklos 
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69500 Lt (17,13 proc.)  ir mažėjant palūkanoms 16,24 proc. (80559 Lt), dar 12,26 proc. (11060 

Lt) sumažėjo nuostolis iš šios veiklos. 

 

Sumažėjus įstaigos veiklos pelnui, sumažėjus pajamoms iš kitos veiklos 2002 m. 

įprastinės veiklos pelnas sumažėjo 37 proc. arba 252707 Lt. 2003 m., dar sparčiau, nei prieš 

tai buvusiais metais, mažėjant veiklos pelnui ir nors kita veikla išaugo, o kartu ir iš jos 

surinktos pajamos, tačiau nuostolinga finansinė – investicinė veikla nulėmė, kad įprastinės 

veiklos pelnas toliau mažėjo dar 48 proc. arba 203891 Lt.  

 

Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą. Tik 2001 m. šis pelnas sudarė 675064 

Lt. Nuo 2002 m. skaičiuojamas nuostolis, kuris pasiekė ir 2003 m. Taigi, 2002 m. nuostolis 

siekė 1434749 Lt, o bendras nuosmukis nuo 2001 m. siekė 112,54 proc., t.y. 2107702 Lt. 

Tačiau 2003 m. šį nuostoli ligoninei pavyko sumažinti 1231285 Lt arba  beveik 86 proc.   

Esant tokiai situacijai, tik 2001 m. buvo skaičiuojamas pelno mokestis, kuris sudarė 2111 

Lt. 

2001 m. įstaigos grynasis pelnas (2.7 pav.) siekė 672953 Lt. 2002 m. ir 2003 m. 

ligoninės veiklai buvo nuostolingi, nors reikia atkreipti dėmesį, kad administracijai pavyko šį 

nuostolį sumažinti 2003 m., nes sėkmingai išplėsta kita veikla, o finansinės – investicinės 

veiklos nuostolis mažėjo. 
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2.7 pav. “X ”  ligoninės bendrojo pelno, veiklos pelno ir grynojo pelno dinamika 2001-

2003 m. laikotarpiu
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2.3 . VERTIKALI „X“ LIGONINĖS BALANSO ANALIZĖ 
     Vertikalioji analizė – tai įstaigos finansinės būklės įvertinimas, naudojant įvairius 

santykinius rodiklius [16, p.12]. Tai yra finansinių ataskaitų struktūrinių rodiklių apskaičiavimas, 

tai leidžia gana operatyviai pastebėti neigiamus įmonės veiklos pokyčius. Finansinės ataskaitos 

rodiklis lyginimas su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis yra išreiškiamas 

bazinio dydžio procentais. Atliekant šią analizę yra nustatoma, kaip keitėsi daliniai rodikliai ir 

kokios priežastys įtakojo tuos pasikeitimus. 

 
    Siekiant palengvinti vertikalią įstaigos balanso analizę buvo sudaryta 2.3 lentelė. 

 

2.3 lentelė. “X” ligoninės balanso vertikali analizė 
 

2001m. 2002m. 2003m. 2001m 2002m. 2003m. Eil. 
Nr. Straipsniai 

Lt Lt Lt 

Lyginamasis 
svoris 

(dalis), % 

Dalinis 
svoris, % 

Lyginamasis 
svoris 

(dalis), % 

Dalinis 
svoris, % 

Lyginamasis 
svoris (dalis), 

% 

Dalinis 
svoris, % 

A. Ilgalaikis turtas 
3002284 2540442 2101872 37.67 100 40.81 100 41.10 100 

II. Nematerialus 
turtas 1500     0.02 0.05         

III. Materialusis turtas 
1885434 1709996 1556330 23.66 62.80 27.47 67.31 30.43 74.04 

III.4. Transporto 
priemonės 29171 21491 13811 0.37 0.97 0.35 0.85 0.27 0.66 

III.5. Kiti įrenginiai ir 
įrankiai 1856263 1688505 1542519 23.29 61.83 27.12 66.47 30.16 73.39 

IV. 
Ilgalaikis 

finansinis turtas 1115350 830446 545542 13.99 37.15 13.34 32.69 10.67 25.96 
B. Trumpalaikis 

turtas 4938134 3665791 2989157 61.96 100 58.88 100 58.45 100 
I. Atsargos ir 

nebaigtos vykdyti 
sutartys 2414016 905496 821442 30.29 48.89 14.54 24.70 16.06 27.48 

I.1  Atsargos 2413734 900501 820018 30.29 48.88 14.46 24.56 16.03 27.43 
I.2. Nebaigtos vykdyti 

sutartys 
282 4995 1424 0.004 0.01 0.08 0.14 0.03 0.05 

II. Per vienerius 
metus gautinos 

sumos 2181779 2213671 2047752 27.38 44.18 35.56 60.39 40.04 68.51 
II.1. Pirkėjų 

įsiskolinimas 2164653 2194532 2034684 27.16 43.84 35.25 59.87 39.78 68.07 
II.2. Kitos gautinos 

sumos 17126 19139 13068 0.21 0.35 0.31 0.52 0.26 0.44 
IV. 

Gryni pinigai 
sąskaitoje ir kasoje 342339 546624 119963 4.30 6.93 8.78 14.91 2.35 4.01 

C. Sukauptos 
(gautinos 
pajamos) ir 
ateinančio 
laikotarpio 
sąnaudos 29277 19563 23277 0.37 100 0.31 100 0.46 100 

  TURTAS IŠ 
VISO 7969695 6225796 5114306 100   100   100   
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                                                                                                                 2.3 lentelės tęsinys 
 

A. Kapitalas ir 
rezervai 4791205 4091205 3962256 60.12 100 65.71 100 77.47 100 

I. Kapitalas 198448 198448 198448 2.49 4.14 3.19 4.85 3.88 5.01 
IV. Rezervai 4592757 3892757 3763808 57.63 95.86 62.53 95.15 73.59 94.99 
 IV.2. Nepaskirstytini 

2092757 2092757 2092757 26.26 43.68 33.61 51.15 40.92 52.82 
 IV.3. Paskirstytini 2500000 1800000 1600000 31.37 52.18 28.91 44.00 31.28 40.38 
V. Nepaskirstytasi

s pelnas 
(nuostolis) 809264 74515 71051 10.15 16.89 1.20 1.82 1.39 1.79 

B. Finansavimas 
(dotacijos ir 
subsidijos) 

278971 220075 195149 3.50 100 3.53 100 3.82 100 
D. Po vienerių 

metų 
mokėtinos 
sumos ir 

ilgalaikiai 
įsipareigojimai 977098 764343 524606 12.26 100 12.28 100 10.26 100 

I.1. Finansinės 
skolos 977098 764343 524606 12.26 100 12.28 100 10.26 100 

E. Per  vienerius 
metus 

mokėtinos 
sumos ir 

trumpalaikiai 
įsipareigojimai 1113157 1075658 432295 13.97 100 17.28 100 8.45 100 

III. Prekybos 
skolos 506393 472038 238732 6.35 45.49 7.58 43.88 4.67 55.22 

III.1. Tiekėjams 
506393 472038 238732 6.35 45.49 7.58 43.88 4.67 55.22 

V. Mokesčiai, 
atlyginimai ir 
socialinis 
draudimas 606764 603620 193563 7.61 54.51 9.70 56.12 3.78 44.78 

V.1.    Mokesčiai 

135342 130712 7438 1.70 12.16 2.10 12.15 0.15 1.72 
V.2.    Atlyginimai ir 

socialinis 
draudimas 471422 472908 186125 5.92 42.35 7.60 43.96 3.64 43.06 

  SAVININKŲ 
NUOSAVYBĖ 
IR 
ĮSIPAREIGO
JIMAI IŠ 
VISO 7969695 6225796 5114306 100   100   100   

 
 
     Ilgalaikio turto dalis visame ligoninės turte 2001-2003 m. laikotarpyje kasmet augo (2.8 

pav.), nors turto vertė per šiuos metus mažėjo. 2001 m. ilgalaikis turtas (tai yra ilgalaikis 

nematerialusis, materialusis ir ilgalaikis finansinis turtas) sudarė 37,7 proc. viso įstaigos turto. 

Didžiausią dalį, net 63 proc., ilgalaikiame turte sudarė ilgalaikis materialusis turtas, kurio 61,83 

proc. vertės atitenka įrenginiams ir įrankiams. Transporto priemonės sudaro labai nežymią dalį 

(0,97 proc.) ilgalaikiame materialiajame turte, o taip pat ir visame turte (0,37 proc.). 

     2002 m. ligoninės turtas sumažėjo didesne dalimi (22 proc.), nei ilgalaikio turto vertė 

(sumažėjo 15,4 proc.), todėl šio turto lyginamasis svoris išaugo ir sudarė 40,81 proc. viso 

bendrovės turto. Didžiausiąją dalį (67,31 proc.) įstaigos ilgalaikiame turte sudarė ilgalaikis 

materialusis turtas, nors jo vertė lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 9,3 proc. Šiame turte 
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žymiausią dalį (66,47 proc.) užėmė kiti įrenginiai ir įrankiai, nors jų vertė lyginant su 2001 m. ir 

sumažėjo 9 proc. Transporto priemonės sudarė dar mažesnę dalį (0,85 proc.) ilgalaikio 

materialaus turto vertės lyginant su praėjusiais metais. Ilgalaikis finansinis turtas nuo 37 proc. 

2001 m. sumažėjo iki 33 proc. viso ilgalaikio turto sumos. 
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2.8 pav. „X” ligoninės turto struktūra 2001-2003 metais 

 

     2003 m. ligoninės turtas ir toliau, nors lėtėjančiu tempu, mažėjo, t.y. jis sumažėjo dar 18 

proc., tačiau ilgalaikio turto dalis jame dar vienu punktu išaugo ir sudarė 41 proc., nors jo vertė 

2003 m. krito 18 proc. Materialaus turto dalis vėl buvo didžiausia, t.y. ji sudarė 74 proc. viso 

ilgalaikio turto. Taip pat išliko didžiausia dalis kitų įrenginių ir įrankių, kuri  sudarė 73 proc. 

ilgalaikio turto, nors jų vertės sumažėjo beveik 9 proc. Lyginant su praėjusiais metais net 36 

proc. sumažėjo transporto priemonių vertė, tačiau ji ilgalaikiame turte tebesudarė labai nedidelę 

dalį (0,66 proc.). 

 

     „X“ ligoninė tik 2001 m. turėjo ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris  tiek ilgalaikiame turte, tiek 

ir įstaigos turte sudarė labai mažą dalį ir nesiekė net 0,1 proc. 

 

          Ligoninės trumpalaikis turtas 2001-2003 m. sudarė didžiausią dalį viso įstaigos turto 

(2001 m.- 62 proc.; 2002 m.- 59 proc.; 2003 m.-58,5 proc.), analizuojamu laikotarpiu jis mažėjo 

ir tai turėjo įtakos viso ligoninės turto vertės kritimui. Gerai besitvarkančioje organizacijoje taip 

neturėtų būti. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys kasmet mažėjo, bet sudarė didžiausią 

trumpalaikio turto dalį, t.y. 2001 m. - apie 49 proc., o visame turte – apie 30 proc. 2002 m. 

ligoninei pavyko ženkliai jas sumažinti (beveik 26 proc.) ir atsargų lyginamasis svoris 

trumpalaikiame turte buvo 25 proc., o visame turte – 15 proc. 2003 m. ir toliau mažėjo atsargos,  

o kartu ir trumpalaikis turtas, nors atsargų lyginamasis svoris trumpalaikiame turte išaugo 3 
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punktais ir siekė 27 proc. Trumpalaikio turto struktūros pokyčiai 2001-2003 m. parodyti 2.9 

paveiksle. 
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2.9 pav. „X” ligoninės trumpalaikio turto struktūra 2001-2003 metais 

 

     Dėl gyventojų ir gydymo įstaigų įsiskolinimų per vienerius metus gautinos sumos 2002 m. 

išaugo: jos padidėjo 1,5 proc. lyginant su 2001 m. ir bendrame turte sudarė 36 proc., o 

trumpalaikiame turte – 60 proc.; 2003 m. jos sumažėjo 7,5 proc. lyginant su 2002 m. ir bendrame 

turte sudarė 40 proc., o trumpalaikiame turte – 68,5 proc.  

     „X“ ligoninės grynųjų pinigų atitinkamas kiekis yra laikomas kasoje ir sąskaitoje, nes to 

reikalauja gautų paskolų sutartys. 2002 m. šis straipsnis išaugo net 60 proc., o lyginamasis svoris 

įstaigos turte sudarė apie 9 proc., trumpalaikiame turte - apie 15 proc. 2003 m. grynų pinigų 

suma kasoje ir sąskaitoje buvo sumažinta 78 proc. ir jos dalis bendrame turte siekė 2 proc., o 

trumpalaikiame turte – 4 proc. 

     Ligoninės nuosavo kapitalo struktūros pokyčiai parodyti 2.10 paveiksle, kuriuos 

išanalizuosime plačiau.   
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2.10 pav. „X” ligoninės kapitalo struktūra 2001-2003 metais 
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     Ligoninės nuosavas kapitalas 2001-2003 m. mažėjo, tik 2003 m. šie tempai buvo mažesni 

(18 proc. arba 1111490 Lt) nei 2002 m. mažėjimo tempai (22 proc. arba 1743899 Lt). 

Analizuojamu laikotarpiu įstaigos kapitalo struktūroje nuosavas kapitalas sudarė atitinkamai 

60,12 proc., 65,71 proc. ir 77,47 proc. viso kapitalo, t.y. jo dalis yra žymiai didesnė nei skolinto 

kapitalo. Didžiausią nuosavo kapitalo dalį 2001 m. (95,86 proc.), 2002 m. (95,15 proc.) ir 2003 

m. (94,99 proc.) sudarė rezervai. 

     Kadangi ligoninės veikla 2002 – 2003 m. buvo nuostolinga, 2002 m. nepaskirstytasis pelnas 

sumažėjo net 91 proc., o 2003 m. mažėjo jau tik 5 proc., tai jo lyginamasis svoris  

paskutiniaisiais metais svyravo nežymiai ir siekė apie 2 proc.  
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2.11 pav. „X” ligoninės skolinto kapitalo struktūra 2001-2003 metais 

     Nors ligoninės skolintas kapitalas 2002 m. buvo sumažėjęs 5,37 proc., 2003 m. sparčiai 

išaugęs 23,71 proc., per visą analizuojamąjį laikotarpį įstaigos kapitalo struktūroje jis sudarė 

didžiausią dalį, t.y. apie 60 proc. Kaip matyti iš 2.11 pav., ilgalaikių įsipareigojimų lyginimasis 

svoris skolintame kapitale yra nedidelis ir tik 2001 m. jis sudarė 6,19 proc., o 2002 m. ir 2003 m. 

nesiekė 2 proc., nes per visą analizuojamąjį laikotarpį įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai mažėjo 

dėl to, kad bendrovė naujų sutarčių paskoloms gauti su kreditinėmis institucijomis nesudarė, o 

per tuos metus dengė gautų paskolų dalis su palūkanomis.  

 

     Didesnę skolinto kapitalo dalį 2001 – 2002 m. sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie 

2001 m. sudarė 14 proc., o 2002 m. išaugo 3 proc. ir jų lyginamasis svoris siekė apie 17 proc. 

viso kapitalo. 2003 m. trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo net 60 proc. lyginant su praėjusiais 

metais ir jų dalis visame ligoninės kapitale tesudarė 10 proc. Trumpalaikių įsipareigojimų 

dinamikai analizuojamuoju laikotarpiu didžiausią įtaką turėjo prekybos skolos ir mokesčiai, 

atlyginimai, socialinis draudimas. Prekybos skolų (įsiskolinimų tiekėjams) lyginamasis svoris 

2001 m. buvo 45,5 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų sumos ir sekančiais 2002 m. metais 

sumažėjo ir sudarė 43,88 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų sumos. 2003 m. šios skolos 
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mažėjo toliau dar net 49,5 proc., tačiau jų lyginamasis svoris trumpalaikiuose įsipareigojimuose 

pakilo iki 55 proc., nes labai žymiai, net 94 proc., sumažėjo įsiskolinimai mokesčiams ir 61 proc. 

– atlyginimams, todėl kad 2003 m. ligoninė nedidino darbuotojų skaičiaus, mažino etatų skaičių, 

nedidėjo atlyginimai. Šio straipsnio lyginamasis svoris trumpalaikiuose įsipareigojimuose 

nežymiai svyravo: 2001 m. buvo 42 proc., 2002 m. – 44 proc. ir 2003 m. – 43 proc. 

  

Ligoninės vadovai turėtų ir toliau laikytis įsiskolinimų tiekėjams mažinimo politikos ir 

siekti išlaisvinti lėšas, kurios įšaldytos atsargose.   

 

 

2.4. „X“ LIGONINĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS 

VERTIKALI ANALIZĖ 
 

       Taikant vertikalios analizės metodą išsiaiškinsim pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių 

tarpusavio ryšius, jų dinamiką. 

      Siekiant palengvinti vertikalią įmonės pelno (nuostolio) analizę buvo sudaryta 2.4 lentelė. 

                                                                                            

2.4 lentelė.  „X” ligoninės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė           

    2001m.    2002m.   2003m.    
Eil. 
Nr. Straipsniai Lt %  Lt % Lt % 

I. 

PARDAVIMAI IR 
PARDUOTŲ 
PREKIŲ BEI 
PASLAUGŲ 
SAVIKAINA             

  I.1. Pardavimai   12883220 100.00 12577325 100.00 12396823 100.00 
  I.2. Parduotų prekių ir 

paslaugų savikaina 11411884 88.58 11380923 90.49 11047671 89.12 

II. 
BENDRASIS 

PELNAS 1471336 11.42 1196402 9.51 989152 7.98 
  (NUOSTOLIS)             

III. 
VEIKLOS 

SĄNAUDOS 702789 5.46 685337 5.45 703606 5.68 
IV. VEIKLOS PELNAS 768547 5.97 511065 4.06 285546 2.30 
V. KITA VEIKLA 35634 0.28 4118 0.03 14686 0.12 

VI. 

FINANSINĖ IR 
INVESTICINĖ 

VEIKLA -126521 -0.98 -90230 -0.72 -79170 -0.64 
VI.1. Pajamos 466237 3.62 405773 3.23 336273 2.71 
VI.2. Sąnaudos 592758 4.60 496002 3.94 415443 3.35 

VII. 
ĮPRASTINĖS 

VEIKLOS PELNAS 677660 5.26 424953 3.38 221062 1.78 
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                                                                                                      2.4 lentelės tęsinys 
 

VIII. 
YPATIGOJI 

VEIKLA -2596 -0.02 -1859702 -14.79 -424526 -3.42 
VIII.1. Pagautė 31 0.0002     312  0.003 
VIII.2. Netekimai  2627 0.02 1859702 14.79 424838 3.43 

IX. 

 ATASKAITINIŲ 
METŲ PELNAS 
PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 675064 5.24         

  (nuostolis)   0.00 1434749 11.41 203464 1.64 
X. PELNO MOKESTIS 2111 0.02         

XI. 

GRYNASIS 
ATASKAITINIŲ 
METU PELNAS 

PASKIRSTYMUI 672953 5.22         
  (nuostolis)     1434749 11.41 203464 1.64 

 

 

2001-2003 m „X” ligoninė savo veikloje už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas gauna 

pajamas, kurių sumas prilyginam 100 procentų.  
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2.12 pav. „X” ligoninės pajamų struktūra 2001-2003 metais 

 

Didžiąją pajamų dalį sudaro savikaina (tai gerai matyti 2.12 pav.), iš kurios lyginamojo 

svorio sužinome kiek išlaidų patiriama vienam pardavimų litui. 2002 m., sumažėjus pajamoms 

už suteiktas ir parduotas paslaugas bei prekes didesniu procentu (2,37 proc.) nei sumažėjo atliktų 

paslaugų savikaina (0,27), bendrasis pelnas buvo mažesnis 19 proc. (274934 Lt) ir sudarė 9,5 

proc. dalį visų pajamų, t,y, ši dalis sumažėjo 2 punktais lyginant su praėjusiais metais. 2001 m. 

tai buvo didžiausias bendrojo pelno lyginamasis svoris per 2001-2003 m. laikotarpį, kuris siekė 

11,42 proc. 2003 m. 1,44 proc. sumažėjus atliktų paslaugų apimties vertei, o savikainai, kuri ir 
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taip yra aukšta, nes sudaro net 92 proc. pardavimų pajamų sumos, išaugus 0,24 proc., bendrasis 

pelnas toliau mažėjo 17 proc., jo lyginamasis svoris sudarė 8 proc.  

Veiklos sąnaudos, kurių didžiąją dalį sudaro administracinės sąnaudos, absoliutine išraiška 

per visą analizuojamąjį laikotarpį svyruoja 2,5 proc.: 2002 m. sumažėja, o 2003 m. vėl išauga. 

2003 m. jos buvo didžiausios ir lyginamasis svoris (5,68 proc.) pardavimų ir paslaugų pajamų 

sumoje buvo didžiausias analizuojamo laikotarpio eigoje.    

Svarbus rodiklis yra veiklos pelno ir pardavimų pajamų santykis, t.y. veiklos pelningumas. 

Ligoninės veiklos pelnas kasmet mažėja didėjančiu greičiu: 2002 m. sumažėjo 33,5 proc., o 2003 

m. – dar 44,13proc.;- todėl mažėja ir veiklos pelningumas, kuris didžiausiais (6 proc.) buvo 2001 

m., o 2003 m. pasiekė tik 2,3 proc. 

Kitos veiklos pajamos visą nagrinėjamąjį laikotarpį viršijo sąnaudas. Buvo gaunamas 

pelnas iš kitos veiklos, kuris ypač išaugo 2003 m. (net 257 proc.) ir sudarė 0,12 proc. pardavimų 

pajamų dalį.  

„X” ligoninė kiekvienais metais gauna nuostolį iš finansinės investicinės veiklos, kuris 

kasmet mažėja lėtėjančiu greičiu ir jo lyginamasis svoris mažėja taip pat lėtėjančiai: 2003 m. yra 

mažiausias, t.y. 0,64 proc. pardavimų pajamų. 

Įprastinės veiklos pelnas analizuojamu laikotarpiu kasmet mažėja ir jo mažiausia dalis 

pardavimų sumoje yra 2003 m. Ji sudaro nepilnus 2 procentus. Jei lyginti šiuos metus su 2002 m. 

matome, kad antraisiais metais įstaigos įprastinės veiklos pelnas buvo šiek tiek didesnis ir sudarė 

3,38 proc. pajamų sumos, o 2001 m. – dar didesnis ir sudarė 5,26 proc. pajamų sumos.  

Ligoninė ypatingąjį pelną (pagautę) gavo 2001m. ir 2003 m., tačiau ši suma prdavimų ir 

paslaugų pajamų visumoje yra nereikšminga, nes nesiekė nė 0,01 proc. Ypatinguosius 

praradimus įstaiga patyrė kiekvienais 2001-2003 m. Atitinkamai jie sudarė 0,02; 0,15 ir 3,43 

proc. organizacijos pardavimų pajamų. Šios santykinė ir absoliutinė reikšmė 2001 m. nėra 

didelė, tačiau 2003 m. ir ypač 2002 m. praradimai gana reikšmingi.  

Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą gautas tik 2001 m. ir siekė 5 proc. įstaigos 

pajamų sumos. 2002 m. jis peraugo į nuostolį ir analizuojamu laikotarpiu jo lyginamasis svoris 

11,41 proc. pardavimų ir paslaugų pajamų sumos buvo didžiausiais. 2003 m. ataskaitinių metų 

nuostolis sudarė 1,64 proc. visų įmonės pajamų sumos.  

Grynasis pelnas, vienas iš svarbiausių pelningumo rodiklių, suskaičiuotas tik 2001 m. 

Sumokėjusi pelno mokestį 2001 m. ligoninė baigė 5,22 cento grynuoju ataskaitinių metų pelnu 

paskirstymui vienam pajamų litui. Grynasis nuostolis 2002 m. sudarė 11,41 centą nuo kiekvieno 

pajamų lito, o 2003 m. – 1,64 centus nuo kiekvieno pajamų lito. 

„X“ ligoninės vadovams reikėtų atkreipti dėmesį į finansinės bei investicinės veiklos 

rezultatus, kurie visais 2001-2003 metais yra neigiami ir mažina grynąjį pelną. 
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Iš 2.12 pav. matome, jog savikaina sudaro didžiąją dalį pajamų. Taip pat nemažą 

lyginamąjį svorį turi veiklos sąnaudos, kurios paskutiniaisiais metais didėja. Galime teigti, kad 

„X“ ligoninės arministracija turėtų ieškoti galimybių mažinti savikainą, veiklos sąnaudas ir 

spręsti problemas, susijusias su ypatingais praradimais.  

 

2.5. „X“ LIGONINĖS LIKVIDUMO RODIKLIAI 
     Likvidumo rodikliai parodo įstaigos sugebėjimą padengti savo įsipareigojimus turtu. 

Organizacijos likvidumas yra vienas iš svarbiausių sėkmingos veiklos faktorių, nes tik moki ir 

patikima įstaiga gali išsilaikyti rinkoje, atnaujinti įrengimus ir produkciją bei lengvai gauti 

kreditus iš finansinių institucijų ir kitų kreditorių. Jeigu įstaiga nesugeba laiku atsiskaityti su 

kreditoriais, ji praranda savo autoritetą, o tai gali sukelti papildomų problemų, ieškant naujų ir 

bendradarbiaujant su esamais kreditoriais. 

     Kiekvienai organizacijai svarbu analizuoti likvidumo rodiklius, jų dinamiką tam, kad galėtų 

įvertinti, kada veikla bus rizikinga, kuomet įstaiga taps nelikvidi, t.y. jos įsiskolinimai viršys 

turtą. Užsienio firmų praktikoje manoma, kad išlaikyti finansinę pusiausvyrą, laiku sumokant 

trumpalaikius įsipareigojimus, geriausia, kad trumpalaikis turtas viršytų trumpalaikius 

įsipareigojimus 1,2 – 2,5 karto. Kuo įstaigos likvidumo rodikliai mažesni, tuo jai sunkiau 

įvykdyti įsipareigojimus suėjus terminui, o taip pat tai gali rodyti lėšų trūkumą einamoms 

reikmėms tenkinti. Kuomet įstaigos likvidumo rodikliai per aukšti (virš 2,5), tuomet gali iškilti 

kita problema, t.y. galimas turto panaudojimo pablogėjimas, dalis apyvartinių lėšų nėra 

panaudojama. Todėl labai svarbu vadovams sekti organizacijos likvidumo ir įsipareigojimų 

rodiklius bei jų pokyčius.  

     Atliekant analizę pirmiausia įvertinamas likvidumas. Ar įstaiga pajėgi apmokėti savo 

trumpalaikius įsiskolinimus pasibaigus jų terminui? Santykinė analizė tampa patogia priemone, 

nes ji susieja pinigų ir kito trumpalaikio turto apimtį su trumpalaikiais įsiskolinimais. Likvidumo 

santykinį rodiklį apibūdina likvidumo koeficientas, kurį skirtingi autoriai nevienodai išskiria. 

Šiame darbe santykinio likvidumo rodikliai suskirstyti į tris koeficientus: 

1. Einamasis (bendrasis) likvidumas arba padengimo koeficientas = Trumpalaikis 

turtas/ Trumpalaikiai įsipareigojimai 

2. Kritinis likvidumas arba padengimo grynaisiais pinigais rodiklis =  Gryni 

pinigai sąskaitoje ir kasoje /Trumpalaikiai įsipareigojimai 

3. Greitas likvidumas arba skubaus padengimo koeficientas = ( Trumpalaikis 

turtas – Atsargos )/ Trumpalaikiai įsipareigojimai 
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     Einamasis (bendrasis) likvidumo rodiklis parodo, kokiu laipsniu trumpalaikių kreditorių 

teisės yra padengtos turtu, kurį lengva paversti pinigais. Kuo didesnis šis rodiklis, tuo geresnės 

galimybės, kad situacija bus palanki. Jis taip pat parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis 

už trumpalaikius įsipareigojimus. Užsienio šalių praktika rodo, kad norint išlaikyti finansinę 

pusiausvyrą, laiku įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, būtina, kad trumpalaikis turtas viršytų 

įsipareigojimus ne mažiau nei 1,2 karto, nes atsilikusios nuo šios ribos firmos nepajėgia 

sugrąžinti trumpalaikių paskolų, o sumažinusios iki mažesnio už vienetą lygio – pradeda prarasti 

apyvartines lėšas. 

     Skaičiuojame „X“ ligoninės einamojo likvidumo rodiklius 2001-2003 m.: 

                                                                                       

2.5 lentelė. Einamasis (bendrasis) likvidumas 

Metai Trumpalaikis turtas, Lt Trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt Rodiklis

2001 4938134 1113157 4,44 

2002 3665791 1075658 3,41 

2003 2989157 432295 6,92 

      Taigi, iš 2.5 lentelės matome, kad 2001- 2003m. šis rodiklis pakankamai geras. 2003 m. 

bendrasis likvidumas buvo aukščiausias, t.y. 6,92. Įvertinus galima teigti, kad ligoninės bendro 

likvidumo būklė yra gera, nes įstaiga yra pajėgi įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš 

trumpalaikio turto.  

 

     Greito likvidumo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius 

įsiskolinimus neparduodant atsargų. Siūloma, kad šis rodiklis būtų lygus arba didesnis už 1. 

Greitojo likvidumo koeficientas parodo finansinės rizikos buvimą, todėl būtina jį nustatyti „X“ 

ligoninėje: 

 

2.6 lentelė. Greitas likvidumas 

Metai Trumpalaikis 
turtas, Lt 

Atsargos, 
Lt 

Trumpalaikiai 
įsipareigojimai, Lt Rodiklis

2001 4938134 2413734 1113157 2,27 

2002 3665791 900501 1075658 2,57 

2003 2989157 820018 432295 5,02 

 

 Greitojo likvidumo rodiklis yra gana aukštas, todėl kreditoriams reikalaujant greitai 

vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, ligoninei netektų parduoti dalį nelikvidaus ilgalaikio 



 52

turto. Didžiąją dalį trumpalaikio turto 2001 m. sudaro atsargos (49 proc.), todėl ir greitojo 

likvidumo koeficientas analizuojamu laikotarpiu yra mažiausias, tačiau jis pakankamas. 2003 

metais greitojo likvidumo koeficiento reikšmė pakyla net iki 5,02, nes 60 proc. sumažinami 

trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su 2002 m. ir atsargų dalis trumpalaikiame turte sumažėja, 

sudaro 27,43 proc. Jeigu įstagos vadovai ir toliau laikysis tokios politikos, galima prognozuoti, 

kad ateinančiame laikotarpyje ši reikšmė išliks gera. 

 

      Kritinis likvidumas parodo organizacijos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus 

grynaisiais pinigais, turimais sąskaitoje ir kasoje. Kai kurie finansininkai šį rodiklį laiko geresniu 

už bendrąjį likvidumą, nes jis apibūdina tik greitai realizuojamų, t.y. tokių aktyvų, kuriuos 

galima paversti pinigais arba paimti iš banko, likvidumą [KTU finansų katedra Įmonės finansų 

valdymas.-K.: KTU, 1997.- 217 p., p. 22]. Manoma, kad likvidumo rodiklis turėtų būti 0,05-0,2. 

Per didelis kritinio likvidumo rodiklis taip pat nėra gerai, nes tai rodo, kad įstaigos grynieji 

pinigai nėra panaudojami efektyviai. „X“ ligoninės kritinio likvidumo rodikliai pateikiami 2.7 

lentelėje: 

                                                                     

2.7 lentelė. Kritinis likvidumas 

Metai Pinigai, Lt 
Trumpalaikiai 

įsipareigojimai, Lt 
Rodiklis 

2001 342339 1113157 0.31 

2002 546624 1075658 0.51 

2003 119963 432295 0.28 

  

      „X” ligoninės šio koeficiento reikšmė 2001-2002 m. yra virš rekomenduojamos ribos. 

Turima daug grynųjų pinigų palyginus su turimais trumpalaikias įsipareigojimais. 2003 metais 

lyginant su 2002 m. pinigai kasoje sumažinti 426661 Lt. Tai leido sumažinti ir kritinį likvidumą, 

kurio reikšmė 0,08 viršijo rekomenduojamą ribą. Reikia tikėtis, kad ateityje šis koeficientas 

mažės, nes grynuosius pinigus būtina efektyviai naudoti. 

     Grynasis apyvartinis kapitalas yra trumpalaikio turto dalis, kuri lieka organizacijoje 

įvykdžius trumpalaikius įsipareigojimus. Šio rodiklio reikšmė turėtų būti teigiamas dydis, t.y. 

kiekviena įstaiga turi turėti pakankamą nuosavo trumpalaikio turto sumą. Neigiama grynojo 

apyvartinio kapitalo reikšmė rodo, kad organizacija gali neįvykdyti savo trumpalaikių 

įsipareigojimų. Didesnė šio rodiklio reikšmė parodo aukštesnį organizacijos likvidumo lygį. 

Grynasis apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai 
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Grynasis apyvartinis kapitalas 2001 m. buvo 3824977 Lt, 2002 m. – 2590133 Lt ir 2003 m. 

– 2556862 Lt. „X” ligoninėje grynojo apyvartinio kapitalo reikšmė yra teigiama ir kiekvienais 

sekančiais metais mažėjanti. 2003 m. padengus visus trumpalaikius įsipareigojimus ligoninei dar 

būtų likę trumpalaikio turto už 2556862 Lt. Galima teigti, kad ligoninės likvidumo lygis 

patenkinamas. 
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        2.13  pav. „X” ligoninės likvidumo rodiklių dinamika 2001-2003 metais 

 

     “X” ligoninės bendrojo likvidumo rodiklis parodo, kad įstaiga susitvarko su skoliniais 

įsipareigojimais iš savo trumpalaikio turto ir jai visai nereikia finansinės pagalbos iš išorinės 

aplinkos. Greitojo ir kritinio likvidumo rodikliai parodo realesnę  situaciją ir leidžia pamatyti, 

kad didžiąją trumpalaikio turto dalį 2001 m. „X” ligoninė turėjo atsargomis, kas mažina jos 

likvidumą. Taigi reiktų prisiminti, kad ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus. Per didelis 

kritinio likvidumo rodiklis 2001-2002 m. taip pat nėra gerai, nes tai rodo, kad ligoninės grynieji 

pinigai nėra panaudojami efektyviai. Iš rezultatų gautų 2003-iesiems metams, matome, kad 

padėtis gerėja (2.13 pav.), tai leidžia tikėtis optimistiškų perspektyvų.  

 

2.6.  “X” LIGONINĖS PELNINGUMO RODIKLIAI 

 

     Šių rodiklių grupė parodo įstaigos sugebėjimą ūkinės veiklos procese generuoti pelną bei 

atspindi bendrą turto ir įdėto kapitalo panaudojimo efektyvumo lygį organizacijoje. Pelningumo 

rodikliai geriausiai atspindi įstaigos laimėjimus. Šie rodikliai tarsi matavimo įrankiai, parodantys 

savo turto ir kapitalo apmokėjimo greitį, vadovų ir specialistų sugebėjimą gauti pelną iš įdėtų 

lėšų. Įstaigai svarbu ne tik būti pelningai, bet ir optimaliai panaudoti turimus resursus ir 

galimybes, t.y. pasiekti esamomis sąlygomis geriausią rezultatą.  
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     Pagrindinis komponentas apskaičiuojant pelningumo rodiklius yra pelnas. Jis svarbus ne tik 

pačiai organizacijai, kaip šaltinis jos plėtojimui ir finansavimui, bet ir akcininkams, 

investavusiems savo lėšas į įmonę. Pelningumo rodikliai parodo bendrą likvidumo, turto 

valdymo ir skolų poveikį įstaigos veiklos rezultatams. Jis matuojamas atsižvelgiant į visus 

panaudotus aktyvus, ilgalaikio kapitalo ir tarnautojų skaičių. Kitaip tariant, pelningumas yra 

pelno dalis, tenkanti tam tikram aktyvų ar kapitalo vertės vienetui: pardavimų litui, turto litui, 

nuosavybės kapitalo litui ir pan. Dažniausiai yra naudojami šie keturi santykiniai pelningumo 

rodikliai: 

1. Bendrasis pelningumas = Bendrasis pelnas / Pardavimai ir paslaugos 

2. Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas / Pardavimai ir paslaugos 

3. Turto grąža = Grynasis pelnas / Vidutinė turto vertė 

4. Nuosavybės (kapitalo) grąža = Grynasis pelnas / Vidutinė nuosavo kapitalo vertė  

 

     Bendrasis pelningumas nustato, kiek pelno gaunama kiekvienam pardavimų piniginiam 

vienetui, t.y. parodo, kiek pelninga yra parduoti prekes ar paslaugas. Rodiklio lygis žemesnis 

negu 10 proc. rodo, kad įstaiga turi ūkininkavimo išlaidų padengimo sunkumų, o didesnis nei 35 

proc. lygis rodo didelį pelningumą.  

 

2.8 lentelė. Bendrasis pelningumas 
Metai Bendrasis pelnas, Lt Pardavimai, Lt Rodiklis, % 

2001 1471336 12883220 11,42 

2002 1196402 12577325 9,51 

2003 989152 12396823 7,98 

 

     2001 m. „X” ligoninės bendrasis pelningumas siekia 11,42 proc. ir viršija žemiausią 10 proc. 

ribą. 2002 m. pardavimams sumažėjus didesniu procentu (2,37 proc.) nei sumažėjo savikaina 

(0,27 proc.), bendrojo pelningumo rodiklis nukrito iki 9,51 proc. 2003 m. pardavimų savikainai 

išaugus 0,24 proc., o pardavimų vertinei apimčiai sumažėjus 1,44 proc. lyginant su praėjusiais 

metais, bendrasis pelningumas dar smuktelėjo iki 7,98 proc., t.y. iš vieno pardavimų lito gauta 

7,98 ct bendrojo pelno.  

 

     Grynasis pelningumas parodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam pajamų iš paslaugų 

piniginiam vienetui. Išsivysčiusios rinkos sąlygomis jis svyruoja nuo 10 iki 25 procentų. 
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2.9 lentelė. Grynasis pelningumas 

Metai Grynasis pelnas, Lt Pardavimai, Lt Rodiklis, % 

2001 672953 12883220 5,22 

2002 -1434749 12577325 -11,41 

2003 -203464 12396823 -1,64 

 

 

 „X” ligoninės 2001 m. grynasis pelningumas labai žemas. Jis buvo ypač žemas, t.y. 5,22 

proc., dėl gauto mažo grynojo pelno. 2002 m. ir 2003 m. ligoninė dirbo nuostolingai, todėl 

vienam pardavimų litui 2002 m. teko 11,41 ct priskaičiuoto nuostolio sumos, o 2003 m. padėtis 

šiek tiek pagerėjo, nuostolis buvo sumažintas, todėl vienam pardavimų, litui tęko jau 1,64 ct 

nuostolio sumos. Tam įtakos turėjo sumažėję nuostoliai iš finansinės-investicinės veiklos, 

augančios pajamos iš kitos veiklos, 77 proc. sumažėję ypatingieji netekimai. Ligoninės 

vadovams reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos sąnaudų mažinimą, kad ateityje būtų galima didinti 

grynąjį pelną, o tuo pačiu didės ir grynojo pelningumo rodikliai.  

     Turto grąža parodo, kokia viso turto dalis susigrąžinama pelno pavidalu. Šis rodiklis 

apibūdina organizacijos sugebėjimą pelningai naudoti turtą. Turto pelningumo rodiklį priimta 

lyginti su palūkanų normomis, ir jei turto pelningumas mažesnis, reikia susirūpinti 

rezultatyvesniu turto valdymu, išsiaiškinti, kokie veiksniai lėmė nepatenkinamą turto 

pelningumo lygį. Įstaigos būklė vertinama kaip labai gera, jei šis rodiklis yra didesnis kaip 20 

proc., gera – kai rodiklis didesnis negu 15 proc., patenkinama – jei rodiklis didesnis negu 8 proc. 

                                                                                                                          

            

2.10 lentelė. Turto pelningumas 
 

Metai Grynasis pelnas, Lt Vidutinė turto vertė, Lt Rodiklis, % 

2001 672953 7969695 8,44 

2002 -1434749 7097746 -20,21 

2003 -203464 5670051 -3,59 

 

 

Iš karto galima matyti, kad patenkinamas turto pelningumas buvo pasiektas 2001 metais 

kada  vienas investuotas litas uždirbo 8,44 centus pelno. 2002-2003 metais buvo gautas turto 

nuostolingumas. Atitinkamai vienam investuotam litui 2002 m. teko apytiksliai 20 ct ir 3,59 ct 

nuostolio 2003 m. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad paskutiniaisiais metais ligoninės turtas 
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mažėja, tačiau grynasis pelnas, kurio dydį sąlygojo didelės bendrosios ir administracinės 

sąnaudos, didelė paslaugų savikaina, lėmė nepatenkinamą turto nuostolingumo lygį 

paskutiniaisiais metais.. 

  

     Nuosavybės (kapitalo) grąža parodo, kiek uždirba pelno savininkų kapitalas, apibūdina 

organizacijos gebėjimą pelningai naudoti akcininkų nuosavybę. Šis rodiklis padeda išsiaiškinti, 

ar įdėtos lėšos atsipirks greitai, normaliai ar nepateisinamai negreitai. (Dėl šio rodiklio augimo 

daugiausiai yra suinteresuoti akcininkai,jei tai yra UAB, kurie ir turėtų nuspręsti, ar juos tenkina 

bendrovės akcinio kapitalo pelningumas.) 

2.11 lentelė. Nuosavo kapitalo pelningumas 

Metai Grynasis pelnas, Lt 
Nuosavas 

kapitalas, Lt 
Rodiklis, % 

2001 672953 4791205 14,05 

2002 -1434749 4091205 -35,07 

2003 -203464 3962256 -5,14 

 

     2001 metais „X” ligoninės nuosavo kapitalo vienas litas davė 14 centų pelno (sąlyginai mažas 

nuosavo kapitalo pelningumas). Sekančiais metais sumažėjus nepaskirstytajam pelnui, 

rezervams, o tuo pačiu ir nuosavam kapitalui, be to ligoninei dirbant nuostolingai, nuosavo 

kapitalo vienas litas davė 35 centus nuostolio. 2003 m. šis rodiklis buvo sumažintas iki 5 ct 

nuostolio vienam kapitalo litui.  
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2.14  pav. „X“ ligoninės pelningumo rodiklių dinamika 2001-2003 metais 
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Iš 2.14 paveikslo galima aiškiai matyti, kad bendrasis pelningumas turi tendenciją  mažėti, 

šiek tiek daugiau krisdamas 2003 metais. Tais pačiais metais kitų pelningumo rodiklių reikšmės 

yra neigiamos. Pagal paskaičiuotas pelningumo rodiklių reikšmes matome, kad efektyviausiai 

veikla buvo vykdoma 2001 metais, nors bendrasis pelningumas nėra aukštas.  

 

2.7.  „X“ LIGONINĖS LĖŠŲ APYVARTUMO SANTYKINIAI RODIKLIAI 

 
    Pagrindinis organizacijos vadovų kompetencijos rodiklis yra efektyvus įstaigos turto 

valdymas. Šie rodikliai yra priskiriami prie efektyvumo rodiklių, jie parodo, koks pelnas yra 

gaunamas iš kiekvieno į turtą įdėto lito bei kiek kartų per tam tikrą laiką buvo panaudotas turtas. 

Apskaičiuojami penki apyvartumo rodikliai: 

1. Atsargų apyvartumas = Pardavimai / Vidutinės atsargos 

2. Atsargų apyvartumas dienomis = Vidutinės atsargos ⋅ dienų skaičius metuose / 

Pardavimai 

3. Turto apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos / Vidutinė turto vertė 

4. Apyvartinio kapitalo apyvartumas = Pajamos / Trumpalaikis turtas  

5. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas = Vidutinės tiekėjų skolos ⋅ 365 / Savikaina  

6. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas = Vidutinės pirkėjų skolos ⋅ 365 / Pardavimų 

pajamos 

 

     Atsargų apyvartumo rodiklis rodo visų atsargų ir elementų saugojimo įstaigos sandėliuose 

trukmę ir apyvartumą, t.y. kiek kartų per metus atnaujinamos atsargos bei prekių ir gamybos 

atsargų panaudojimą per metus. Didelės atsargos neigiamai veikia likvidumo rodiklius. 

 

2.12 lentelė. Atsargų apyvartumas kartais 

Metai Pardavimai, Lt Vidutinės atsargos, Lt Rodiklis 

2001 12883220 2413734 5,34 

2002 12577325 1657118 7,59 

2003 12396823 860260 14,41 

 

 

 2001 m. atsargos padarė vidutiniškai 5,34 apyvartos. Tais metais analizuojamu laikotarpiu 

atsargos atsinaujindavo lėčiausiai. 2002 m. atsargoms sumažėjus 63 proc. o pardavimams – 2,4 
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proc., atsargos per metus pasikeitė 7,6 karto. 2003 m. atsargų apyvartų skaičius per metus dar 

išaugo iki 14,41 karto, nes atsargos buvo toliau mažinamos 9 proc. Šis rodiklis apibūdina 

gamybos atsargų realizavimo galimybes bei atsargų valdymo efektyvumą. Kuo rodiklis didesnis, 

tuo yra geriau. „X” ligoninės atsargų apyvartumo rodiklis 2003 m. yra pakankamai geras.  

 

     Atsargų apyvartumas dienomis parodo per kiek dienų įstaiga atnaujina atsargas. Šis rodiklis 

tiksliai parodo per kiek dienų anksčiau pirktos atsargos pakeistos naujomis.  

 

2.13 lentelė. Atsargų apyvartumas dienomis 

Metai Vidutinės atsargos, Lt Dienų skaičius Pardavimai, Lt Rodiklis 

2001 2413734 365 12883220 68,39 

2002 1657118 365 12577325 48,09 

2003 860260 365 12396823 25,33 

 

 Šis rodiklis tiksliai parodo per kiek dienų anksčiau pirktos atsargos pakeistos naujomis. 

2003 metais ligoninės atsargos keitėsi sparčiausiai – vidutiniškai kas 25 dienos. Ilgiausias 

atsargų atnaujinimo periodas yra 2001 metais, apytiksliai 68 dienos. Taigi 2001 metais atsargos 

atsinaujindavo lėčiausiai. 

 

     Turto apyvartumo rodiklis nustato, kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto 

piniginiam vienetui ir apibūdina organizacijos sugebėjimą panaudoti visą turtą pardavimų 

pajamoms uždirbti.  

2.14 lentelė. Turto apyvartumas 

Metai 
Pardavimai, 

Lt 

Vidutinė turto vertė, 

Lt 
Rodiklis 

2001 12883220 7969695 1,62 

2002 12577325 7097746 1,77 

2003 12396823 5670051 2,19 
 

 Ligoninės turto efektyvumas 2001 metais yra1,62, tai reiškia, kad tais metais iš 1 turto 

lito buvo gauta 1,6 Lt pajamų. Įstaiga buvo nepatenkinamame lygyje. Vertinant „X” ligoninės  

situaciją, matome, jog turto apyvartumo rodiklis 2002 m.nežymiai didėjo. Tam įtakos turėjo 

mažėjantis ligoninės turtas sparčiau nei mažėjančios pajamos iš pardavimų. Rodiklis (1,77) rodo, 
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kad įstaiga ir toliau atsidūrusi nepatenkinamame lygyje. 2003 m. turto apyvartumo rodiklis 

padidėjo iki 2,19 ir turto valdymo lygis iš nepatenkinamo pakilo į patenkinamą.  

 

     Apyvartinio kapitalo apyvartumo rodiklis parodo, kiek kartų per metus įvyksta pilnas 

apyvartinio kapitalo cirkuliacijos ciklas.                                                                                                        

2.15 lentelė. Apyvartinio kapitalo apyvartumas 

Metai Pajamos, Lt Trumpalaikio turto vertė, Lt Rodiklis 

2001 12883220 4938134 2,61 

2002 12577325 3665791 3,43 

2003 12396823 2989157 4,15 

 

„X” ligoninės šis ciklas 2001 m. įvyko 2,61 karto, 2002 m. padidėjo iki 3,43 karto dėl sparčiau 

mažėjančio trumpalaikio turto vertės nei sumažėjusių pajamų iš  pardavimų, o 2003 m. vėl 

išaugo iki keturių kartų.  

 

     Pirkėjų įsiskolinimo apyvartos periodas nusakomas laiku, kuris reikalingas pirkėjų 

įsiskolinimą paversti pinigais.                                                                       

2.16 lentelė. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas 

Metai 
Vidutinės pirkėjų 

skolos , Lt 
Dienų skaičius Pardavimai, Lt Rodiklis 

2001 2164653 365 12883220 61,33 

2002 2179593 365 12577325 63,25 

2003 2114608 365 12396823 62,26 

 

     Įsiskolinimo tiekėjams likvidavimo periodas nusakomas vidine trukme tarp medžiaginių 

resursų ir darbo įsigijimo bei mokėjimų už juos pinigais.  

                                                                                                                     

2.17 lentelė. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas 

Metai 
Vidutinės skolos 

tiekėjams, Lt 
Dienų skaičius Savikaina, Lt Rodiklis 

2001 506393 365 11411884 16,20 

2002 489216 365 11380923 15,69 

2003 355385 365 11407671 11,37 
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2.15  pav. „X” ligoninės apyvartumo rodiklių dinamika 2001-2003 metais 

 

Paveiksle pateikti veiklos efektyvumo rodikliai. Jų reikšmės didėjančios: 2002 -2003 m. 

visi veiklos efektyvumo rodikliai įgavo tendenciją didėti. Apyvartumo rodikliai yra svarbūs 

įstaigai, kadangi nuo racionalaus išteklių panaudojimo priklauso gamybos rezultatas, pelno 

sukūrimas. Kuo efektyviau ligoninės turimi ištekliai naudojami, tuo greičiau jie virsta produkcija 

ir pajamomis. 

 

2.8. “X” LIGONINĖS FINANSINIO STABILUMO SANTYKINIAI 

RODIKLIAI 

 
Finansinio stabilumo rodikliai įvertina balanso struktūrą. Apskaičiuojami tokie santykiniai 

rodikliai: 

 1. Bendrojo mokumo koeficientas = Savininkų nuosavybė / Įsipareigojimai iš viso 

 2. Auksinės balanso taisyklės koeficientas = Ilgalaikis turtas / (Savininkų nuosavybė + 

ilgalaikiai įsipareigojimai) 

  3. Įsiskolinimo koeficientas = Visi įsipareigojimai / Turtas ⋅ 100 (proc.) 

  4. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas = Ilgalaikiai įsipareigojimai / Turtas ⋅ 100 (proc.) 

  5. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas = Trumpalaikiai įsipareigojimai / Turtas ⋅ 100 

(proc.) 

   6. Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas = Visi įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė 

⋅ 100 (proc.) 

 

Bendrojo mokumo koeficientas nustato kiek kartų savininkų nuosavybė viršija bendrus 

įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo aukštesnis mokumo lygis ir mažesnė finansinė rizika 
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bei bankroto grėsmė. Koeficientas 2,0 yra normalus, tuo tarpu „X” ligoninėje šis koeficientas yra 

aukštesnis. Tai rodo, kad įstaigos finansinė būsena nėra rizikinga visu 2001-2003 metų 

laikotarpiu. 

                                                                                                                          

2.18 lentelė. Bendrasis mokumas 

Metai Savininkų nuosavybė, Lt Įsipareigojimai iš viso, Lt Rodiklis 

2001 4791205 2090255 2.29 

2002 4091205 1840001 2.22 

2003 3962256 956901 4.14 

          

          Šio rodiklio reikšmė turi būti didesnė už 1, o ligoninės bendrasis mokumas viršijo šią ribą 

per visą analizuojamąjį laikotarpį. 2002 metais jis šiek tiek sumažėjo iki 2,22 dėl sparčiau 

sumažėjusios nuosavybės (700000 Lt) nei mažėjančių įsipareigojimų (250254 Lt). 2003 metais 

bendrojo mokumo išaugimą lėmė 883100 litais sumažėję įsipareigojimai, tuo tarpu kai savininkų 

nuosavybė sumažėjo tik 128949 Lt.  

 

Auksinės balanso taisyklės koeficientas parodo kokia dalimi ilgalaikis turtas 

finansuojamas akcininkų nuosavybe bei ilgalaikiais įsipareigojimais. Normalu, kai šis 

koeficientas yra mažesnis arba lygus 1,0, taip, kaip ir yra ligoninėje.  

                                                                                                                           

2.19 lentelė. Auksinės balanso taisyklės koeficientas 

Metai Ilgalaikis turtas, Lt 
Savininkų nuosavybė + ilgalaikiai 

įsipareigojimai, Lt 
Rodiklis 

2001 3002284 5768303 0,52 

2002 2540442 4855548 0,52 

2003 2101872 4486862 0,47 

 

          “X” ligoninės auksinės balanso taisyklės koeficientas didžiausias (0,52) buvo 2001 

m. ir 2002 m., o 2003 metais sumažėja iki 0,47. Tai reiškia kad vis didesnę ilgalaikio turto dalį 

ligoninė finansuoja ne nuosavybe ir ilgalaikiais įsipareigojimais, o trumpalaikiais 

įsipareigojimais. Tokie finansavimo sprendimai mažina įstaigos likvidumą, jos veiklos 

stabilumą.  

 

Įsiskolinimo koeficientas rodo, kiek įstaigos turto yra finansuojama skolintomis lėšomis. 

Jis naudojamas ilgalaikio mokumo įvertinimui, norint nustatyti, kokį augimą ligoninė gali 
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finansuoti skolindamasi. Aukščiausia optimali riba – 70 proc. Jeigu dydis viršija 100 proc., pagal 

bankroto įstatymą įstaiga yra nemoki. Vertinama labai gerai, jei koeficiento dydis yra 30 proc.  

                                                                                                                     

2.20 lentelė. Įsiskolinimo koeficientas 

Metai Visi įsipareigojimai, Lt Turtas, Lt Koeficientas, % 

2001 2090255 7969695 26,23 

2002 1840001 6225796 29,55 

2003 956901 5114306 18,71 

 

 

„X” ligoninės įsiskolinimo koeficientas neviršija 30 proc. ribos, kai vertinama labai gerai. 

2002 m., sumažėjus trumpalaikiams įsipareigojimams 3,37 proc. ir ilgalaikiams įsipareigojimams 

22 proc., įsiskolinimo koeficientas išaugo iki 29,55 proc., o 2003 m. koeficientas sumažėjo iki 

18,71 proc., nes 31 proc. buvo sumažinti ilgalaikiai įsipareigojimai ir 60 proc.- trumpalaikiai 

įsipareigojimai. Tačiau galima pastebėti, kad ligoninės augimo finansavimui būtų galima 

pasinaudoti ilgalaikiais kreditais.  

 

Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas parodo, kiek įstaigos turte sudaro ilgalaikės skolos. 

Jis yra trumpalaikio mokumo stebėjimo dydis. Jei ilgalaikių skolų sąskaita didėja finansuojamas 

įmonės turtas, tai mažėja trumpalaikių skolų negrąžinimo rizika. Labai gerai vertinama kai šis 

rodiklis yra lygus ar mažesnis negu 30 proc., blogai kai jis yra mažesnis už 1 proc.  

                                                                                                                     

2.21 lentelė. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas 

Metai Ilgalaikiai įsipareigojimai, Lt Turtas, Lt Koeficientas, % 

2001 977098 7969695 12,26 

2002 764343 6225796 12,28 

2003 524606 5114306 10,26 

 

 

2001 m. ir 2002 m. įstaigos ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas nesiekė 12,5 proc. ir 

galima vertinti kaip patenkinamu turto finansavimu ilgalaikėmis skolomis. 2003 m. ligoninės 

ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas sumažėjo ir siekė 10 proc. ir todėl galima vertinti taip, kad 

ligoninės vadovai turėtų keisti finansavimo skolintu kapitalu struktūrą, didindami ilgalaikių 

skolų dalį. 
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Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis finansuojama 

trumpalaikėmis skolomis.  

 

2.22 lentelė. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas 

Metai Trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt Turtas, Lt Koeficientas, % 

2001 1113157 7969695 13,97 

2002 1075658 6225796 17,28 

2003 432295 5114306 8,45 

        

         Vertinama gerai, jei šis rodiklio dydis yra 20-40 procentų, blogai, jei rodiklis yra 100 proc. 

„X” ligoninės turto finansavimą trumpalaikėmis skolomis 2001 – 2003 m. turime įvertinti labai 

gerai, nes rodiklis neviršija 20 proc.  

 

          Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka 

skolintų lėšų. Rodiklis atspindi įstaigos priklausomybę nuo skolininkų. Kuo šis rodiklis didesnis, 

tuo didesnė priklausomybė. Vertinama labai gerai, jei šis rodiklis yra mažesnis arba lygus 30 

proc., gerai – jei jis yra nedidesnis kaip 70 proc., o blogai – jei rodiklis lygus 100 proc. 

 

2.23 lentelė. Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas 

 

Metai Visi įsipareigojimai, Lt Savininkų nuosavybė, Lt Koeficientas, % 

2001 2090255 4791205 43,63 

2002 1840001 4091205 44,98 

2003 956901 3962256 24,15 

 

Rodiklis atspindi ligoninės priklausomybę nuo skolininkų. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo 

didesnė priklausomybė. 2001 m. ir 2002 m. „X“ ligoninės skolos-nuosavybės koeficientas nuo 

43,63 proc. artėjo prie 45 proc. 2003 m. šis koeficientas sumažėjo iki 24,15 proc., todėl darau 

išvadą, kad įstaigos priklausomybė nuo skolininkų yra labai nedidelė ir jos veiklai nėra iškilusios 

didelės rizikos.   
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2.16  pav. „X“ ligoninės stabilumo santykinių rodiklių dinamika 2001-2003 metais 

 

          Iš 2.16 paveikslo lengvai galima matyti įsiskolinimo koeficientų kasmetinę kaitą. Visi 

koeficientai padidėja 2002 m. ir ryškiai sumažėja 2003 m., tačiau jų reikšmės parodo, kad 

ligoninės veiklai kreditoriai nekelia realios grėsmės. Įsiskolinimo koeficientaslabai geras.  

 

2.9. BANKROTO DIAGNOSTIKA 
 

Pirmieji bankroto prognozavimo darbai prasidėjo praeito šimtmečio VII - ojo dešimtmečio 

pabaigoje. Apie šešiasdešimtuosius metus ekonomistas E.I. Altman’as tyrė 33 subankrutavusių 

Amerikos firmų finansinę būklę ir gautus duomenis palygino su tų pačių šakų ir analogiškų 

dydžių klestinčiomis įmonėmis. Remdamasis tyrimo duomenimis,jis išrinko penkis labiausiai 

reikšmingus prognozei rodiklius ir sudarė daugiafaktorinę regresinę lygtį - funkciją tam tikrų 

rodiklių, kurie charakterizuoja ekonominį įmonės/įstaigos potencialą ir jos darbo rezultatus už 

praėjusį periodą, bei šių rodiklių svertinių koeficientų [15, p. 99]. 

Esmę sudaro tai, kad organizacijos įvairios pusės įvertinamos santykiniais rodikliais, iš 

kurių išvedamas apibendrinantis specialus Z rodiklis: 

Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1K5 

 
Kur:  

   K1 – Nuosavų apyvartinių lėšų dalis aktyvuose, arba [Apyvartinis kapitalas / Turtas]; 

            K2 – Grynasis turto pelningumas, arba [Nepaskirstytasis pelnas / Turtas]; 

K3 – Aktyvų pelningumas, arba [Veiklos pelnas  / Turtas];  
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K4 – Nuosavo kapitalo padengimas, arba [Nuosavas kapitalas (akcijos rinkos kaina) / 

Skolintas kapitalas (įsipareigojimai)]; 

K5 – Turto apyvartumas, arba [Pardavimų apimtis / Turtas]. 

 
Kiekvienas iš šių rodiklių apibūdina tam tikru aspektu įmonės riziką [15, p.100]: 

K1 - trumpalaikio mokumo riziką, K2 – turto pelningumą, kuriam apskaičiuoti naudojamas 

nepaskirstytas pelnas, K3 – dabartinį pelningumą, K4 - ilgalaikio mokumo riziką, K5 – įmonės 

turto sugebėjimą skatinti pardavimus. 

2.24 lentelėje pateikti Z rodiklio reikšmės, pagal kurias Altman’as grupavo įmones/įstaigas 

į nepatikimas, kurioms gresia bankrotas ir patikimas, kurioms nėra bankroto grėsmės. 

 

2.24 lentelė. Z rodiklio reikšmės 

Z reikšmės Bankroto tikimybė 

1,8 ir mažiau Labai didelė bankroto tikimybė 

Nuo 1,8 iki 2,7 Didelė bankroto tikimybė 

Nuo 2,7 iki 2,9 Galimas bankrotas 

3,0 ir daugiau Labai maža bankroto tikimybė 

 

Kaip ir bet kuri kita teorija E.I. Altamano teorija turi privalumų ir trūkumų: 

 

Teorijos privalumai. Suteikia galimybę iš anksto identifikuoti įstaigos bankroto grėsmę. 

Naudojant E.I. Altmano modelį, bankroto tikimybę per vienerius metus galima numatyti 90%, 

per dvejus – 70%, per trejus metus – 50% tikslumu. 

 

Teorijos ribotumai. Gana svarbus šios teorijos (ir modelio) trūkumas tas, kad ji pritaikyta 

stambioms įmonėms/įstaigoms, kurios kotiruoja savo akcijas biržose. Tik tokioms kompanijoms 

galima nustatyti objektyvią nuosavo kapitalo rinkos kainą, o ji yra vieno iš penkių lygties 

rodiklių sudedamoji dalis. 

 

Atlikti skaičiavimai „X” ligoninės bankroto rizikos grėsmei nustatyti pateikti 2.25 

lentelėje.  

2.25 lentelė. Bankroto tikimybės skaičiavimas 

 Metai 2001 2002 2003
Veiklos pelnas 768547 511065 285546
Pardavimų pajamos 12883220 12577325 12396823
Nepaskirstytas pelnas 809264 74515 71051
Turtas 7969695 6225796 5114306
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                                                                                                        2.25 lentelės tęsinys 
 

Nuosavas kapitalas 4791205 4091205 3962256
Skolintas kapitalas 2090255 1840001 956901
Trumpalaikis turtas 4938134 3665791 2989157
Trumpalaikiai įsipareigojimai  1113157 1075658 432295
Apyvartinis kapitalas 6051291 4741449 3421452
1,2K1 0,91 0,91 0,80
1,4K2 0,14 0,02 0,02
3,3K3 0,32 0,27 0,18
0,6K4 1,38 1,33 2,48
1K5 1,62 2,02 2,42
Z rodiklis 4,37 4,55 5,90

 

          Pagal apskaičiuotus Altmano Z  rodiklius iš 2.25 lentelės matome, kad 2001-2003 m. 

jokios bankroto grėsmės ligoninei nebuvo. Rodikliai patvirtina, kad ligoninės administratoriai  

sėkmingai valdė įstaigą.  
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2.17  pav. Altmano Z rodiklio dinamika 

 

Altmano modelis buvo sukurtas remiantis Amerikos įmonių/įstaigų veiklos 

rodikliais.Reikia sutikti, kad vidinė bei išorinė verslo aplinka, kurios pokyčiai daro įtaką 

organizacijos veiklai, o kartu ir bankroto tikimybei, Amerikoje ir Lietuvoje smarkiai skiriasi. 

Manau, kad E.I. Altman’o modelį Lietuvos sąlygomis galima taikyti tik apytiksliam bankroto 

diagnozavimui. 

 

 

2.10. „X“ LIGONINĖS VEIKLOS FINANSINĖS ANALIZĖS IŠVADOS 

 
1. Ligoninės turtas 2001-2003 m. laikotarpiu mažėjo: 2002 m. sumažėjo 22 proc. (1743899 Lt) 

lyginant su 2001 m., o 2003 m. dar mažėjo 18 proc., arba 1111490 Lt lyginant su 2002 m. 
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Neigiamam turto vertės pokyčiui įtaką darė tai, kad analizuojamu laikotarpiu nebuvo įsigyjama 

naujo ilgalaikio turto, o turimas -  tik amortizavosi. 2002-2003 m. visų ilgalaikio materialaus 

turto straipsnių vertė mažėja. Šį vertės mažėjimą sąlygojo turto nusidėvėjimas. Ligoninė 

kapitalizuoja rekonstrukcijos išlaidas, kurios ilgina atitinkamo objekto naudingą tarnavimo laiką, 

ir jas nudėvi per naudingą tarnavimo laiką. Atlikus remontą ir renovaciją padidėtų ir transporto 

vertė, tuo tarpu priešingu atveju, kaip ir „X“ ligoninėje, transporto vertė dėl amortizacijos 

mažėjo (2002 m. – 26 proc. arba 7680 Lt, 2003 m. – 36 proc. arba 7680 Lt). Kitų įrenginių ir 

įrankių vertė taip pat dėl nusidėvėjimo 2002 m. sumažėjo 9 proc. (16775 Lt), 2003 m. – 8,65 

proc. (145986 Lt).   
2. Ligoninės trumpalaikis turtas 2001-2003 m. sudarė didžiausią dalį viso įmonės turto (2001 

m.- 62 proc.; 2002 m.- 59 proc.; 2003 m.-58,5 proc.), analizuojamu laikotarpiu jis mažėjo ir tai 

turėjo įtakos viso įstaigos turto vertės kritimui. Tokia ilgalaikio ir trumpalaikio turto proporcija 

visame ligoninės turte yra nepriimtina gerai besitvarkančioms įstaigoms. Atsargos ir nebaigtos 

vykdyti sutartys kasmet mažėjo, bet sudarė didžiausią trumpalaikio turto dalį, t.y. 2001 m. - apie 

49 proc., o visame turte – apie 30 proc. 2002 m. ligoninei pavyko ženkliai jas sumažinti (beveik 

26 proc.) ir atsargų lyginamasis svoris trumpalaikiame turte buvo 25 proc., o visame turte – 15 

proc. 2003 m. ir toliau mažėjo atsargos,  o kartu ir trumpalaikis turtas, nors atsargų lyginamasis 

svoris trumpalaikiame turte išaugo 3 punktais ir siekė 27 proc.  

3. Ligoninės nuosavas kapitalas analizuojamu laikotarpiu mažėjo: 2002 m. jis sumažėjo 21,88 

proc. arba 1743899 Lt, 2003 m. mažėjimo tempai buvo lėtesni ir siekė 17,85 proc. arba 1111490 

Lt. Nuosavo kapitalo mažėjimą sąlygojo nepaskirstytojo pelno smukimas greitėjančiu tempu, 

kuris, savo ruožtu, sietinas su nuostolinga įstaigos veikla, ir finansavimo (labdara, dotacijos ir 

subsidijos) sumažinimas. 

4. Per vienerius metus mokėtinos sumos 2002 m. sumažėjo 3,37 proc. arba 37499 Lt,  2003 m. 

toliau mažėjo net 59,81 proc. arba 643363 Lt. 2002 m. Avansinių lėšų svyravimai dažniausiai 

priklauso nuo valstybinių įstaigų, negaunančių iš biudžeto pakankamai pinigų, mokumo. Tada 

„X“ ligoninė daugiau skolinasi iš tiekėjų (jiems sutikus). Tačiau įsiskolinimai tiekėjams mažina 

įstaigos prestižą, galima tiekėjus netgi prarasti. Taigi finansuoti turtą vien tik iš trumpalaikių 

įsiskolinimų yra rizikinga, nes skolas reikia grąžinti per metus, ir tai turi neigiamą įtaką ligoninės 

veiklos stabilumui. 2002 m. „X“ ligoninė įsiskolinimą tiekėjams sumažino 34355 Lt arba 7 proc., 

o 2003 m. -  net beveik 50 proc., t.y. 233306 Lt.  

5. 2001 m. už ligoninės suteiktas paslaugas,  buvo gauta 12,9 mln. Lt pajamų. 2002 m. 

pajamos sumažėjo 2,37 proc. (305895 Lt.). Šiam sumažėjimui įtakos turėjo mažesnis pacientų 

skaičius, kurį būtų galima sieti su šalies gyventojų skaičiaus mažėjimu. Tos pačios priežastys 

sąlygojo mažėjantį ligoninės pajamų surinkimą ir 2003 m.: palyginti su 2002 m., jos mažėjo 
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lėtėjančiu tempu, t.y. 1,44 proc. (180502 Lt). Grynasis pelnas, kurio dydį sąlygojo didelės 

bendrosios ir administracinės sąnaudos, didelė paslaugų savikaina, lėmė nepatenkinamą turto 

pelningumo lygį.  

6. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą. Tik 2001 m. šis pelnas sudarė 675064 Lt. 

Nuo 2002 m. skaičiuojamas nuostolis, kuris pasiekė ir 2003 m. Taigi, 2002 m. nuostolis siekė 

1434749 Lt, o bendras nuosmukis nuo 2001 m. siekė 112,54 proc., t.y. 2107702 Lt. Tačiau 2003 

m. šį nuostoli ligoninei pavyko sumažinti 1231285 Lt arba  beveik 86 proc. Esant tokiai 

situacijai, tik 2001 m. buvo skaičiuojamas pelno mokestis, kuris sudarė 2111 Lt. 

7. 2001 m. įstaigos grynasis pelnas siekė 672953 Lt. 2002 m. ir 2003 m. ligoninės veiklai buvo 

nuostolingi, nors reikia atkreipti dėmesį, kad administracijai pavyko šį nuostolį sumažinti 2003 

m., nes sėkmingai išplėsta kita veikla, o finansinės – investicinės veiklos nuostolis mažėjo. 

8.  2001 metais „X” ligoninės nuosavo kapitalo vienas litas davė 14 centų pelno (sąlyginai mažas 

nuosavo kapitalo pelningumas). Sekančiais metais sumažėjus nepaskirstytajam pelnui, 

rezervams, o tuo pačiu ir nuosavam kapitalui, be to ligoninei dirbant nuostolingai, nuosavo 

kapitalo vienas litas davė 35 centus nuostolio. 2003 m. šis rodiklis buvo sumažintas iki 5 ct 

nuostolio vienam kapitalo litui.  

9. “X” ligoninės bendrojo likvidumo rodiklis parodo, kad įstaiga susitvarko su skoliniais 

įsipareigojimais iš savo trumpalaikio turto ir jai visai nereikia finansinės pagalbos iš išorinės 

aplinkos. Greitojo ir kritinio likvidumo rodikliai parodo realesnę  situaciją ir leidžia pamatyti, 

kad didžiąją trumpalaikio turto dalį 2001 m. „X” ligoninė turėjo atsargomis, kas mažina jos 

likvidumą. Taigi reiktų prisiminti, kad ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus. Per didelis 

kritinio likvidumo rodiklis 2001-2002 m. taip pat nėra gerai, nes tai rodo, kad ligoninės grynieji 

pinigai nėra panaudojami efektyviai. Iš rezultatų gautų 2003-iesiems metams, matome, kad 

padėtis gerėja, tai leidžia tikėtis optimistiškų perspektyvų.  

10.  Greitojo likvidumo rodiklis yra gana aukštas, todėl kreditoriams reikalaujant greitai vykdyti 

trumpalaikius įsipareigojimus, ligoninei netektų parduoti dalį nelikvidaus ilgalaikio turto. 

Didžiąją dalį trumpalaikio turto 2001 m. sudaro atsargos (49 proc.), todėl ir greitojo likvidumo 

koeficientas analizuojamu laikotarpiu yra mažiausias, tačiau jis pakankamas. 2003 metais 

greitojo likvidumo koeficiento reikšmė pakyla net iki 5,02, nes 60 proc. sumažinami 

trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su 2002 m. ir atsargų dalis trumpalaikiame turte sumažėja, 

sudaro 27,43 proc. Jeigu įstagos vadovai ir toliau laikysis tokios politicos, galima prognozuoti, 

kad ateinančiame laikotarpyje ši reikšmė išliks gera. 

11. Turima labai daug grynųjų pinigų palyginus su turimais trumpalaikias įsipareigojimais. 2003 

metais lyginant su 2002 m. pinigai kasoje sumažinti 426661 Lt. Tai leido sumažinti ir kritinį 
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likvidumą, kurio reikšmė 0,08 viršijo rekomenduojamą ribą. Reikia tikėtis, kad ateityje šis 

koeficientas mažės, nes grynuosius pinigus būtina efektyviai naudoti. 

12. 2001 m. atsargos padarė vidutiniškai 5,34 apyvartos. Tais metais analizuojamu laikotarpiu 

atsargos atsinaujindavo lėčiausiai. 2002 m. atsargoms sumažėjus 63 proc. o pardavimams – 2,4 

proc., atsargos per metus pasikeitė 7,6 karto. 2003 m. atsargų apyvartų skaičius per metus dar 

išaugo iki 14,41 karto, nes atsargos buvo toliau mažinamos 9 proc. Šis rodiklis apibūdina  

atsargų realizavimo galimybes bei atsargų valdymo efektyvumą. Kuo rodiklis didesnis, tuo yra 

geriau. „X” ligoninės atsargų apyvartumo rodiklis 2003 m. yra pakankamai geras.  

12. Ligoninės turto efektyvumas 2001 metais yra 1,62, tai reiškia, kad tais metais iš 1 turto lito 

buvo gauta 1,6 Lt pajamų. Įstaiga buvo nepatenkinamame lygyje. Vertinant „X” ligoninės  

situaciją, matome, jog turto apyvartumo rodiklis 2002 m.nežymiai didėjo. Tam įtakos turėjo 

mažėjantis ligoninės turtas sparčiau nei mažėjančios pajamos iš pardavimų. Rodiklis (1,77) rodo, 

kad įstaiga ir toliau atsidūrusi nepatenkinamame lygyje. 2003 m. turto apyvartumo rodiklis 

padidėjo iki 2,19 ir turto valdymo lygis iš nepatenkinamo pakilo į patenkinamą.  

13. 2003 m. ligoninė neefektyviai valdė debitorines skolas, nes skolas padengia per 6 kartus 

ilgesnį laiką, nei sumoka kreditoriams, t.y. vidutiniškai per 62 dienas, o tiekėjams – per 11 dienų. 

14. Bendrojo mokumo rodiklio reikšmė turi būti didesnė už 1, o ligoninės bendrasis mokumas 

viršijo šią ribą per visą analizuojamąjį laikotarpį. 2002 metais jis šiek tiek sumažėjo iki 2,22 dėl 

sparčiau sumažėjusios nuosavybės (700000 Lt) nei mažėjančių įsipareigojimų (250254 Lt). 2003 

metais bendrojo mokumo išaugimą lėmė 883100 litais sumažėję įsipareigojimai, tuo tarpu kai 

savininkų nuosavybė sumažėjo tik 128949 Lt.  

15. “X” ligoninės auksinės balanso taisyklės koeficientas didžiausias (0,52) buvo 2001 m. ir 

2002 m., o 2003 metais sumažėja iki 0,47. Tai reiškia kad vis didesnę ilgalaikio turto dalį 

ligoninė finansuoja ne nuosavybe ir ilgalaikiais įsipareigojimais, o trumpalaikiais 

įsipareigojimais. Tokie finansavimo sprendimai mažina įstaigos likvidumą, jos veiklos 

stabilumą.  

16.  2001 m. ir 2002 m. įstaigos ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas nesiekė 12,5 proc. ir galima 

vertinti kaip patenkinamu turto finansavimu ilgalaikėmis skolomis. 2003 m. ligoninės ilgalaikio 

įsiskolinimo koeficientas sumažėjo ir siekė 10 proc. ir todėl galima vertinti taip, kad ligoninės 

vadovai turėtų keisti finansavimo skolintu kapitalu struktūrą, didindami ilgalaikių skolų dalį. 

17.  2001 m. ir 2002 m. „X“ ligoninės skolos-nuosavybės koeficientas nuo 43,63 proc. artėjo prie 

45 proc. 2003 m. šis koeficientas sumažėjo iki 24,15 proc., todėl darau išvadą, kad įstaigos 

priklausomybė nuo skolininkų yra labai nedidelė ir jos veiklai nėra iškilusios didelės rizikos.   

18. Svarbiausios silpnybės, mažinančios veiklos efektyvumą, yra finansų srityje: nuostolinga 

veikla; mažėjantys paslaugų pardavimai; įšaldytos lėšos atsargose; dideli pirkėjų įsiskolinimai.  
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3. “X” LIGONINĖS PAGRINDINĖS FINANSINĖS VEIKLOS 
TOBULINIMO KRYPTYS 

 
          Antroje dalyje atlikta „X” ligoninės veiklos analizė leidžia teigti, kad pagrindinės įstaigos 

finansinės veiklos tobulinimo kryptys galėtų būti šios: apyvartinio kapitalo valdymo tobulinimas 

(optimalus atsargų dydžio nustatymas ir jo palaikymas), pardavimų didinimas, gerų ir ilgalaikių 

santykių su skolininkais palaikymas (faktoringo operacijos vykdymas). Ligoninei tai leistų 

efektyviau panaudoti lėšų šaltinius, padidintų likvidumą ir pelningumą, palaikytų jos 

gyvybingumą ateityje.  

3.1. APYVARTINIO KAPITALO VALDYMO TOBULINIMAS 

                  Atsargos yra mažiausiai likvidus trumpalaikis turtas ir sudaro didžiausią trumpalaikio 

turto dalį. Sprendimas dėl atsargų laikymo ir jų kiekio yra investicinis. Atsargos užšaldo lėšas ir 

dėl to jos reikalauja kruopštaus valdymo, ne tik jų dydžio, bet ir sudėties požiūriu. Be to, 

atsargos gali prisidėti prie pelno rizikos ir netgi turėti įtakos įmonės/įstaigos išlikimui (14, 

p.193).  

          Kadangi atsargos yra turtas, jis turi būti išlaikomas, panaudojant įmonės/įstaigos uždirbtas 

arba skolintas lėšas. Jei atsargos bus sumažintos, tuomet “išlaisvintas” kapitalas gali būti 

panaudotas padengti skolas arba kur nors kitur.  

          Atsargų valdymas susijęs su trim pagrindiniais klausimais. Kokio dydžio visų pavadinimų 

atsargos natūrine išraiška turi būti sandėlyje? Kokia atsargų apimtis natūrine išraiška turi būti 

užsakyta ar pagaminta duotu momentu? Kokiu momentu reikia užsakyti ar pagaminti atsargas? 

Einamosios atsargos turi bet kuriuo momentu patenkinti konkretaus pavadinimo atsargų poreikį. 

Draustinės atsargos yra reikalingos netikėtam pardavimų prieaugiui. Faktinį atsargų lygį sudaro 

einamųjų atsargų ir draustinių atsargų suma.  

          Laikymo kaštai – tai panaudoto kapitalo apimtis, sandėliavimo kaštai, draudimas, 

nusidėvėjimas. Šie kaštai didėja proporcingai vidutiniam laikomų atsargų dydžiui. Vidutinės 

atsargos apskaičiuojami pagal formulę: (17, p.126) 

A = Užsakymo dydis / 2 = Q / 2 = (S / N) / 2 

S – parduotų vienetų skaičius per metus; N – užsakymų skaičius per metus. 

          Bendrieji laikymo kaštai apskaičiuojami atsargų laikymo metinius kaštus išreiškiant 

procentais. Jie apskaičiuojami pagal formulę: (17, p.126) 

 

TCC = (C)(P)(A) 
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C – laikymo kaštai procentais; P – atsargų vieneto kaina; A – vidutinių atsargų kiekis. 

          Užsakymo kaštai nepriklauso nuo partijos dydžio, todėl jie yra pastovūs. Tai užsakymo 

pateikimo ir įvykdymo kaštai: įstaigų susirašinėjimui, telefoniniam ryšiui, atsargų priėmimui. 

Užsakymo kaštai skaičiuojami pagal formulę: (17, p.126) 

 

TOC = (F)(N) = (F)(S / Q) 

 

F – pastovūs kaštai atsargų užsakymui; N – užsakymų skaičius. 

          Bendrieji metiniai atsargų kaštai tai atsargų laikymo ir užsakymo kaštų suma (17, p.127) 

 

TIC = TCC + TOC = (C)(P)(Q/2) + (F)(S/Q). 

 

          Augant atsargų apimčiai, laikymo kaštai pastoviai didėja, o užsakymo kaštai – mažėja. 

Įmonės/įstaigos atsargų valdymo tikslas – pasirinkti tokį atsargų dydį, kuris iki minimumo 

sumažintų visų išvardintų išlaidų sumą. Optimalaus užsakymo dydžio nustatymas leidžia 

minimizuoti bendruosius atsargų kaštus. Skaičiuojant optimalų užsakymo dydį įvertinami 

laikymo, užsakymo, transportavimo kaštai, prekių paklausa, atsargų vieneto kaina. Optimalus, 

arba mažiausiai sąnaudų reikalaujantis užsakymas randamas naudojant EOQ modelio formulę:  

(17, p.127) 

 ))((
))((2

PC
SFEOQ=  

F- pastovūs kaštai atsargų užsakymui; S- parduota vienetų per metus; C- laikymo kaštai, proc.; 

P- vieneto kaina. 

      Kai vykdomo užsakymo dydis optimalus, kai prekių pirkimo ir atsargų laikymo kaštai, 

skaičiuojant atitinkamos prekės vienam atsargų vienetui, yra mažiausi, bendra nuostolių dėl per 

mažų ir per didelių atsargų suma yra minimali (3, p.342). Todėl siekdama išvengti per didelio 

piniginių lėšų įšaldymo atsargose bei nepaklausių prekių susikaupimo sandėlyje, įmonė turėtų 

įdiegti operatyvinį atsargų valdymą, kuris garantuotų maksimalų pirkėjų paklausos patenkinimą 

ir optimalų atsargų dydį.  

          Atliksime “X” ligoninės 2003 m. atsargų analizę. 

         Pradiniai duomenys, panaudoti 3.1 lentelės apskaičiavimui („X“ ligoninės duomenys): 
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1. Ketvirto ketvirčio prekių paklausa, Lt 860 260 

2. Tiekėjų nuolaidos atsižvelgiant į pirkimo apimtį, proc. 

    100000 Lt 1 

    200000 Lt 2 

    400000 Lt 3 

3. Transportavimo kaštai nuo prekių vertės, proc. 7 

4. Užsakymo kaštai (pastovus dydis kiekvienam  

     Užsakymui, nepriklausomai nuo užsakymo dydžio),Lt       1400 

5. Vienos dienos atsargų laikymo kaštai „X“ ligoninėje 

     (100-ui Lt vertės atsargų) (Ci)                                              0,14 

3.1 lentelė. Prekių pirkimo ir atsargų laikymo kaštų apskaičiavimas 

 

 Prekės skirtos perparduoti 
 I II            III 
 
 Užsakymų skaičius, (k)                                                         6        3                2 
 Užsakymo vertė (V), Lt 143377      286753     430130 
 

Prekių pirkimo kaštų apskaičiavimas 
 Visa pirkimo suma (P), Lt 860260       860260      860260 
 Nuolaida, proc. 1 2 3 
 Atskaitoma kiekio nuolaida (N), Lt 8603 17205 25808 
 Prekių pirkimo suma su nuolaida (P-N), Lt 851657       843055      834452 
 Transporto kaštai (7 proc. nuo prekių vertės) (T), Lt 59616 59014 58412 
 Užsakymo kaštai (U), Lt 8400 4200 2800 
 
 Prekių pirkimo kaštų suma (P-N+T+U), Lt                    919673        906269      895664 
 

Atsargų laikymo kaštų apskaičiavimas 
 
 Vidutinės prekių atsargos (V/2),Lt 71689  143377 215065 
 
 Apyvartumo trukmė, (90/k), dienomis 15 30 45 
 
 Atsargų laikymo kaštai (V/2*90*Ci),Lt 9033  18065 27098 
 

 Prekių pirkimo ir atsargų laikymo kaštų suma, Lt 928706     924334      922762 
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          Iš 3.1 lentelės matome, kad ekonomiškiausias variantas yra trečiasis, kai prekės 

užsakomos du kartus per ketvirtį po 430130 litų. Užsakant didesnes atsargas jų laikymo kaštai 

išauga beveik tris kartus lyginant su pirmuoju variantu, tačiau šiuos kaštus kompensuoja 

gaunamos nuolaidos iš tiekėjų, mažesni transportavimo kaštai ir mažesni užsakymo kaštai, o tai  

bendrus kaštus sumažina apie 6 tūkst. litų lyginant su pirmuoju variantu ir 1,5 tūkst. litų - 

lyginant su antruoju variantu.  

          Žinant optimalų užsakymo dydį (430130 Lt), užsakymų dažnumą (2 kartai per ketvirtį), 

galima apskaičiuoti optimalų vidutinį atsargų dydį: 430130 / 2 = 215065 Lt. 

          Atsargų dydis įmonėje gali svyruoti nuo 430130 Lt tuoj po užsakymo įvykdymo iki nulio 

– prieš tolesnio užsakymo vykdymą. Patobulinus apyvartinio kapitalo valdymą atsargų atžvilgiu, 

būtų galima išlaisvinti: 820018 Lt – 430130 Lt = 389 888 Lt. Atsargų lyginamasis svoris turte 

sumažėtų nuo 16 proc. iki 8,4 proc., o tai sąlygotų įstaigos įsiskolinimo tiekėjams sumažėjimą 

bei likvidumo padidėjimą.  

      

3.2. FAKTORINGO OPERACIJOS VYKDYMAS   
           

          Apyvartinis kapitalas siejamas su įstaigos investicijomis į trumpalaikio pobūdžio 

turtą – tai pinigai, rinkos vertybiniai popieriai, atsargos ir pirkėjų įsiskolinimas. Apyvartinio 

kapitalo finansavimas susijęs su organizacijos vykdoma politika., kurią galima apibrėžti kaip 

valdymo sprendimų rinkinį, susijusį su trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų 

sudedamųjų dalių nustatymu, derinimu tarpusavyje, didinant įstaigos savininkų kapitalo vertę. 

Dauguma įmonių/organizacijų užsiima savo verslu, didindamos skolinimo ir skolinimosi  būdų 

įvairovę, taip sukurdamos debitorinius įsiskolinimus balanso trumpalaikio turto dalyje (14, 

p.191). 

Įstaigos trumpalaikis turtas gali būti finansuojamas iš trijų pagrindinių šaltinių: 

- savininkų kapitalo (einamojo laikotarpio nepaskirstyto pelno); 

- trumpalaikėmis skolomis; 

- ilgalaike skola. 

Kai įstaiga trumpalaikio turto augimo tempų nebegali finansuoti  savais  rezervais,  iškyla  

klausimas – finansavimui pasirinkti trumpalaikes  ar ilgalaikes skolas. Šiuo atveju reikia įvertinti 

rizikos – kaštų priklausomybę: 

- ilgalaikės paskolos būna brangesnės nei trumpalaikės, todėl įmonė susidurs su 

didesniais kaštais, kurie mažins įmonės pelną; 
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- finansuodama trumpalaike paskola organizacija susidurs su didesne rizika: finansinės 

būklės pablogėjimo atveju bankas gali atsisakyti tolesnio jos kreditavimo, be to 

trumpalaikių paskolų palūkanų norma svyruoja labiau nei ilgalaikių. 

          Vienas iš trumpalaikio finansavimo šaltinių yra komercinis kreditas, kai už žaliavas, 

medžiagas ar prekes apmokėjimas atidedamas. Ši finansavimo forma įstaigai svarbesnė tuo 

atveju, kai didesnė pirkimų apimtis ir kuo ilgesnis įsiskolinimo padengimo terminas. Dauguma 

organizacijų pirkimams šalies viduje naudoja atvirą sąskaitą su apmokėtinomis sąskaitomis, 

apibūdinančiomis paskolos sąlygas, kurios gali būti, pavyzdžiui, 30 dienų, t.y. mokėti po 30 

dienų nuo pardavimo. Jeigu yra numatyta bauda už pavėluotą apmokėjimą, įstaiga turėtų į tai 

atsižvelgti, nes tokiu atveju tai mokestis už finansavimą. Tačiau ši bauda gali būti mažesnė, nei 

naudojantis banko finansavimu. Jeigu nėra numatyta jokios baudos, tuomet ji turi puikią 

galimybę uždelsti mokėjimus ir pasipelnyti naudodamasi nieko nekainuojančiu finansavimu (14, 

p.188). 

          Įstaigai gali būti pasiūlyta piniginė nuolaida, iš esmės keičianti situaciją. Ši nuolaida yra 

efektyvus palūkanų mokestis ir ji turėtų apskaičiuoti sąnaudas ir pelną pasinaudojusi ar atmetusi 

nuolaidą.  

          Komercinio kredito kaina nustatoma santykiu tarp nuolaidos dydžio ir kredito suteikimo 

termino. 

          Komercinio kredito metiniai kaštai: 

Kaštai, % = [nuolaida,% / (100-nuolaida,%)] ⋅ [360 / (apmokėjimo terminas-nuolaidos galiojimo 
terminas)] 

          Pirmasis sandaugos narys parodo komercinio kredito kainą per laikotarpį, o antrasis narys 

– kiek kartų per metus šis periodas kartojasi. Tarp komercinio kredito kaštų ir nuolaidos dydžio 

egzistuoja tiesioginė priklausomybė – kuo didesnė nuolaida, tuo didesni komercinio kredito 

kaštai, o tarp komercinio kredito kaštų ir apmokėjimo termino – atvirkščia priklausomybė: kuo 

ilgesnis apmokėjimo terminas, tuo mažesni kaštai. 

          Komercinis kreditas – tai skolos tarp firmų. Jos atsiranda parduodant skolon. Pardavėjui 

šios skolos reiškia pirkėjų įsiskolinimą, o pirkėjui – įsiskolinimą tiekėjams. Ši kreditavimo forma 

patraukli ne tik įstaigai – skolininkei, bet ir jos tiekėjams, nes laidžia padidinti realizuojamos 

produkcijos apimtis. Komercinis kreditas – tai savaiminis finansavimo šaltinis, nes jis atsiranda 

vykdant paprastas komercines operacijas. Tačiau prekinis kreditas pasižymi ir trūkumais: kredito 

panaudojimas yra labai ribotas – jis leidžia patenkinti įstaigos poreikį lėšoms tik atsargų 

finansavimui; apribota ir laiko atžvilgiu (laikotarpis apsiriboja keletu mėnesių).  
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          Sekantis iš trumpalaikio turto finansavimo šaltinių yra kreditinė linija (paskolų limitai). 

Tai susitarimas tarp banko ir kompanijos dėl paskolos suteikimo tam tikros susitartos sumos 

ribose. Šios linijos suteikiamos laikotarpiui iki vienerių metų ir pasibaigus terminui gali būti 

atnaujinamos, padidinant ar sumažinant limitą, jei klientas to pageidauja. Kai kartą kreditinė 

linija yra patvirtinama banko, besiskolinanti įstaiga gali imti lėšas, kai jų prireikia, iki tam tikro 

nustatyto limito. Susitarimo privalumai pasireiškia tuo, kad besiskolinanti organizacija žino, 

kokio dydžio bankinio kredito ji gali tikėtis. Skolos gali būti apribojamos iki tokio kiekio, kokio 

įstaigai iš tikrųjų reikia.  

          Kreditinės linijos dėka klientas sutaupo laiką gauti paskolai, o jei susidaro tokia situacija, 

kad suteikto kredito neužtenka staigiai išaugusiam sąskaitos neigiamam saldo padengti, tai 

bankas be specialaus susitarimo leidžia trumpalaikį kreditavimo limito išplėtimą, jeigu tai 

“patikimas” klientas. Šios linijos privalumas , kad klientui panaikina būtinybę kiekvieną kartą 

prašyti paskolos, be to, jis moka palūkanas tik už iš tikrųjų panaudotą paskolos sumą. Tuo tarpu 

individualios paskolos atveju klientas turi apmokėti visą sumą nuo jos gavimo dienos, 

nepriklausomai nuo to, kuri jos dalis buvo panaudota. Paskolos sutartyse numatoma, kad 

palūkanos skaičiuojamos už faktiškai panaudotą sumą, tačiau gali būti numatytas ir 

įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą paskolos dalį. Kaip papildoma sąlyga gali būti nustatyta, 

kad mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip kredito linijos terminas. Nesant šios sąlygos, 

klientas paskolas gali grąžinti savo nuožiūra, esant laisvų lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose. 

Skolininkas sutarto laikotarpio ir kiekinio dydžio ribose gali skolintis ir grąžinti pinigų sumas ir 

mokėti palūkanas, kada jam patogu. Tai leidžia gana efektyviai valdyti grynųjų pinigų srautų 

balanso poziciją. 

          Trumpalaikės kredito linijos tikslinė paskirtis – finansuoti apyvartinį kapitalą. Paskolos, 

suteikiamos per kreditines linijas, yra gerokai pigesnės, lyginant jas su ilgalaikėmis paskolomis. 

          Skubus kreditas apyvartinėms lėšoms, gana naujas ūkio subjektų finansinių problemų 

sprendimo būdas Lietuvoje – faktoringas. Jį galima apibrėžti kaip paslaugų visumą, kurios esmė 

- skolos įsipareigojimų pirkimas, kai klientas perleidžia bankui piniginius reikalavimus pagal 

pirkėjams pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.  

          Vidaus faktoringo operacija yra atliekama tada, kai faktoringo dalyviai yra vienoje šalyje. 

Faktoringo dalyviai dažniausiai yra trys šalys, tai kreditorius (prekes/paslaugas parduodanti 

įmonė/įstaiga), skolininkas (prekes/paslaugas perkanti įmonė/įsataiga) ir finansuotojas (bankas ar 

kitas pelno siekiantis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti faktoringo 

veiklą). Vykdant faktoringo operaciją kreditorius iš karto gauna 70-90 proc. nominalios sąskaitų 

faktūrų vertės. Likę 10-30 proc. atskaičius palūkanas už kreditą ir komisinius už paslaugas 
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pervedami į užblokuotą kreditoriaus sąskaitą. Jeigu debitorius visus savo įsipareigojimus 

padengia laiku, faktoringo kompanija išblokuoja sąskaitą ir sugrąžina likutį kreditoriui.  

          Faktoringo paslaugų kaina yra santykinai aukšta dėl kompleksinio paslaugų pobūdžio bei 

padidintos rizikos faktoringo be regreso teisės atveju. Ją sudaro: 

- kredito palūkanos, didesnės už atitinkamos trukmės kreditų rinkos palūkanų normas 2-

3 procentiniais punktais; 

- mokestis už aptarnavimą, kuris skaičiuojamas procentais nuo sąskaitų faktūrų vertės 

(paprastai 0,5-3 proc.); 

- faktoringo be regreso teisės atveju – specialus rizikos priedas, siekiantis iki 0,2-0,5 

proc. kreditavimo sumos.  

          Naudodamiesi faktoringo paslauga, naudą gauna ir pardavėjas, ir pirkėjas. Faktoringas 

pardavėjui suteikia galimybę gauti finansavimą neįkeičiant turto, nes faktoringas daugiau remiasi 

įmonės/įsataigos klientų finansinės būklės įvertinimu bei pačios verslo sferos specifika, pagerina 

likvidumą, turto valdymą bei atsiskaitymo tvarką, palengvina pinigų srautų planavimą bei pinigų 

surinkimą, sutaupo laiko, kuris būtų sugaištas mokėjimo problemoms spręsti. Pardavėjas gauna 

išsamias ataskaitas apie pirkėją, gali pasiūlyti pirkėjui mokėjimo terminus (dažniausiai ilgesnius 

negu įprasta) ar pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už apmokėjimą anksčiau laiko, o tai 

leidžia parduoti daugiau prekių ar paslaugų. 

          Pirkėjas, besinaudojantis faktoringo paslauga, gali gauti ilgesnį apmokėjimo terminą (tai 

palengvina atsiskaitymą su pardavėju), padidinti perkamąją galią nenaudojant kitų finansavimo 

šaltinių ir tai leidžia išlaikyti stabilius finansinius rodiklius. Savalaikis atsiskaitymas padeda 

pritraukti naujų tiekėjų. Atliekant visus apmokėjimus savo kreditoriams laiku, gerėja ir pačios 

įmonės/įsataigos kaip patikimo verslo partnerio reputacija. 

       “X” ligoninės vadovai, siekdami patikimesnių ir ilgalaikių santykių su paslaugų pirkėjais, 

galėtų, jiems sutikus, pasinaudoti finansine paslauga – faktoringu, kai perkama teisė išieškoti 

įsiskolinimą. Įstaiga kasmet beveik už 1 mln. Lt parduoda savo paslaugas kitoms ligoninėms, 

tačiau šios tokios pinigų sumos iš karto nepajėgia sumokėti. 2003 metais „X“ ligoninės visų 

pirkėjų įsiskolinimas išaugo iki 2,05 mln.Lt. Nenorint prarasti pasalugų pirkėjų įstaiga galėtų 

tartis su jais dėl faktoringo paslaugos 1 mln. Lt išrašant 4 vekselius, kuriuos reikia apmokėti kas 

ketvirtį.  

          Vykdant faktoringo operaciją įsataiga iš karto gauna nuo 70 iki 90 proc. nominalios 

sąskaitų faktūrų vertės, t.y. apie 800 tūkst. Lt. Likę 10-30 proc. atskaičius palūkanas už kreditą ir 

komisinius už paslaugas pervedami į užblokuotą ligoninės sąskaitą. Tokiu būdu faktoringo firma 

apsidraudžia nuo debitoriaus nemokumo rizikos. Jeigu skolingos ligoninės visus savo 
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įsipareigojimus padengs laiku, faktoringo kompanija išblokuos sąskaitą ir sugrąžins likutį „X“ 

ligoninei.  

          Pinigų suma, kurią gaus “X” ligoninė, pardavus vekselių portfelį bankui, kai diskonto 

norma 9,75 proc., metinė palūkanų norma 10 proc. (15, p.261): 

ΣVt = P ⋅ Za = P ⋅ [1 + (n+1) / 2 ⋅ i] = 1000000 ⋅ 0,998516 = 998516 Lt 

P – prekių vertė, Za – koregavimo koeficientas. 

          Šiomis sąlygomis įstaiga už paslaugas gaus 1484 Lt mažesnę pinigų sumą nei 1 mln. Lt. 

Partneriai turėtų nuspręsti, ar koreguoti prekių vertę, nurodytą sandoryje. Koreguota prekių vertė 

lygi 1001,484 tūkst. Lt. Ši suma turi būti nurodyta vekselių portfelyje, kad „X“ ligoninė, esant 

diskonto normai 2,4375 proc. per ketvirtį, galėtų gauti už prekes 1 mln. Lt.  

          “X” ligoninė, vykdant faktoringo operaciją, turėtų galimybę per metus balanso straipsnyje 

“per vienerius metus gautinos sumos” 750 tūkst. Lt sumažinti pirkėjų įsiskolinimus. Tai sąlygotų 

trumpalaikio turto sumažėjimą ir ilgalaikio turto lyginamojo svorio dalies padidėjimą 

organizacijos turte. 

 

3.3. “X” LIGONINĖS FINANSINĖS VEIKLOS PROGNOZAVIMAS 
 

     „X“ ligoninei būtina didinti teikiamų paslaugų pardavimus. Tuo tikslu būtų galima įsteigti 

gimdos kaklelio vėžio profilaktikos centrą. Pateikiu biudžetą šiam centrui sukurti ir įgyvendinti 

(1 priedas).  

          Prielaidos, kuriomis remiantis prognozuojami “X” ligoninės veiklos rezultatai: 

• paslaugų pardavimų pajamos, įsteigus gimdos kaklelio vėžio profilaktikos centrą, išaugs 

15 procentų; 

• parduodamų prekių ir paslaugų savikainos sumažėjimas 0.5 proc. Dėl gaunamų 3 proc. 

nuolaidų iš tiekėjų; 

• didėjant atlyginimams, brangstant kurui veiklos sąnaudos didės 2 proc.; 

• atsargų apimtys, organizuojant optimalesnius atsargų užsakymus, sumažės 389 888 Lt 

(apskaičiuota 3.1 skyr.); 

• finansinės investicinės veiklos nuostoliai, kaip ir prieš tai buvusiais metais, toliau mažės 

apie 25 proc.;  

• pirkėjų įsiskolinimų sumažinimas 750 tūkst. Lt naudojantis faktoringo paslaugomis. 

Remiantis šiomis prielaidomis planuojamas įmonės balansas ir pelno (nuostolio) 
ataskaita.                                                                                                                    
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3.2 lentelė. Prognozuojama 2004 metams įstaigos pelno (nuostolio) ataskaitos lentelė 

    2003m. 2004m. 
2004m. Pokytis lyginant su 

2003m. 
Eil. 
Nr. Straipsniai Lt Lt Lt % 

I. 

PARDAVIMAI IR 
PARDUOTŲ PREKIŲ 

BEI PASLAUGŲ 
SAVIKAINA         

I.1. Pardavimai   12396823 14256346 1859523 15.00 
I.2. Parduotų prekių ir 

paslaugų savikaina 
11407671 13099143 1691472 14.83 

II. BENDRASIS PELNAS 989152 1157203 168051 16.99 

  (NUOSTOLIS)         

III. VEIKLOS SĄNAUDOS 703606 717678 14072 2.00 
IV. VEIKLOS PELNAS 285546 439525 153979 53.92 

  (NUOSTOLIS)     0   

V. KITA VEIKLA 14686 14686 0 0.00 

VI. 
FINANSINĖ IR 

INVESTICINĖ VEIKLA -79170 -59170 20000 -25.26 
VI.1. Pajamos 336273       
VI.2. Sąnaudos 415443       

VII. 
ĮPRASTINĖS VEIKLOS 

PELNAS 221062 395041 173979 78.70 

  (NUOSTOLIS)     0   
VIII. YPATINGOJI VEIKLA -424526 -424526 0 0.00 

VIII.1. 
Pagautė         (ypatingasis 

pelnas) 312       

VIII.2. 
Netekimai (ypatingieji 

praradimai) 424838       

IX. 

 ATASKAITINIŲ METŲ 
PELNAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMA     

  (NUOSTOLIS) 203464  29485 -173979 -85.51  
X. PELNO MOKESTIS         

XI. 

GRYNASIS 
ATASKAITINIŲ METU 

PELNAS 
PASKIRSTYMUI       

  (NUOSTOLIS) 203464  29485 -173979 -85.51  
 

Iš prognozuojamosios pelno (nuostolio) ataskaitos 2004 metams, projekto įgyvendinimas 

duotų pastebimų teigiamų rezultatų. Prekių ir paslaugų pardavimus padidinus 15 proc., 

pasinaudojus tiekėjų teikiama 3 proc. Nuolaida perkant prekes didesnėmis partijomis, parduotų 

prekių ir atliktų paslaugų savikainą sumažinus 0,5 proc., bendrasis pelnas išaugtų 194 proc., t.y. 

beveik du kartus. Veiklos sąnaudoms padidėjus 2 proc. Ir nekeičiant finansinės ir investicinės 
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veiklos (sugrąžinus paskolas šios veiklos sąnaudos sumažėja 25 proc.) bei kitos veiklos, grynasis 

pelnas 2004 metais turėtų būti gaunamas 1719025,69 Lt. 

 

           Prognozuojama  ligoninės balanso ataskaita ir palyginimas su 2003 m. Laikotarpiu 

pateikti 3.3 lentelėje. 

3.3 lentelė. Prognozuojama 2004 metams įmonės balanso lentelė 

 

    2003m. 2004m. 2004m. Pokytis lyginant su 2003m. 
Eil. 
Nr. Straipsniai Lt   Lt % 

A. Ilgalaikis turtas 2101872 2544709 442837 21.07 
B. Trumpalaikis turtas 

2989157 2230583 -758574.2 -25.38 
I. Atsargos ir nebaigtos 

vykdyti sutartys 821442 431554 -389888 -47.46 
I.1  Atsargos 820018 430130 -389888 -47.55 
I.2 Nebaigtos vykdyti 

sutartys 1424 1424 0 0.00 
II. Per vienerius metus 

gautinos sumos 2047752 1604915 -442837.2 -21.63 
IV. Gryni pinigai sąskaitoje 

ir kasoje 119963 194114 74151 61.81 
C. Sukauptos (gautinos 

pajamos) ir ateinančio 
laikotarpio sąnaudos 

23277 23277 0 0.00 
  TURTAS IŠ VISO 5114306 4798569 -315737.2 -6.17 
A. Kapitalas ir rezervai 

3962256 4409857 447601 11.30 
I. Kapitalas 198448 198448 0 0.00 
IV. Rezervai 3763808 4140358 376550 10.00 
V. Nepaskirstytasis pelnas 

(nuostolis) 71051 71051 0 0.00 
B. Finansavimas(dotacijos 

ir subsidijos) 195149 195149 0 0.00 
D. Po vienerių metų 

mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai 

įsipareigojimai 524606 0 -524606 -100.00 
E. Per vienerius metus 

mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai 
įsipareigojimai 432295 193563 -238732 -55.22 

III. Prekybos skolos 238732 0 -238732 -100.00 
III.1. Tiekėjams 238732 0 -238732 -100.00 
V. Mokesčiai, atlyginimai 

ir socialinis draudimas 193563 193563 0 0.00 
  SAVININKŲ 

NUOSAVYBĖ IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 
IŠ VISO 5114306 4798569 -315737 -6.17 
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    „X” ligoninės 2004 metams prognozuojamame balanse lyginant su 2003 m. visas turtas arba 

savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai turėtų dar sumažėti 6 proc. Arba 315 737 Lt. Planuojant 

įsteigti gimdos kaklelio vėžio profilaktikos centrą ir pirkti reikiamą aparatūrą, ilgalaikio turto 

reikšmė, atskaičiavus proporcingu (tiesiniu) metodu 10 proc. Nusidėvėjimą ir prisumavus 

489387 Lt (įrenginių vertė), išaugs 21 proc. Arba 442837 Lt. Atsargų kiekis 2004 m. paskutinei 

dienai, vykdant optimalesnių užsakymų politiką, turėtų sumažėti 47,55 proc., o visos atsargos 

sumažėtų 47,46 proc. Lyginant su 2003 m. Per vienerius metus gautinos sumos, 2004 m. 

pardavimus didinant 15 proc., taip pat didės 15 proc. Arba 2354915 Lt, tačiau, ligoninei 

sėkmingai susitarus su skolingomis įstaigomis dėl faktoringo paslaugos suteikimo, ši suma būtų 

sumažinama 750 tūkst. Lt. Gavus šią sumą bus galima padengti finansines skolas ir įsiskolinimus 

tiekėjams. Iš atsargų išlaisvinusi 389888 Lt., įstaiga pilnai atsiskaitys su tiekėjų skolomis ir 

likusią sumą, t.y. 376550 Lt, padės į rezervą. „X” ligoninė 2004 m. planuoja, kad visi 

įsipareigojimai turėtų sudaryti tik 193 563 Lt.  

 

3.4 lentelė. Prognozuojamų metų santykiniai rodikliai 

Rodikliai 2003 
metai 

2004 
metai 

PELNINGUMO RODIKLIAI     
Bendrasis pelningumas 7,98  8,12 
Grynasis pelningumas -1,64  -0,21 
Turto pelningumas  -3,59 -0,39 
Nuosavo kapitalo pelningumas  -5,14  -0,70  
LIKVIDUMO RODIKLIAI     
Bendrasis likvidumas 6,92  11,52  
Kritinis likvidumas  0,28  1,00 
Greitasis likvidumas  5,02  9,30 
APYVARTUMO RODIKLIAI     
Atsargų apyvartumas (kartais) 14,41 22,81 
Atsargų apyvartumas (dienomis) 25,33 16 
Turto apyvartumas 2,19 1,90 
Apyvartinio kapitalo apyvartumas  4,15 6,39 
Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas 
(dienomis) 

11,37 6,65 

Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas 
(dienomis) 

62,26 72,97 

FINANSINIO STABILUMO RODIKLIAI      
Bendrasis mokumas 4,14 22,78 
Auksinė balanso taisyklė 0,47 0,58 
Įsiskolinimo koeficientas 18,71 4,03 
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                                                                                                         3.4 lentelės tęsinys 
 

Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas 10,26 0,00 
Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas 8,45 4,03 

Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas 24,15 4,39 
 

          Pradėjus įgyvendinti priemones kilusioms ligoninės problemoms spręsti galime nustatyti 

jo poveikį organizacijos santykiniams rodikliams ir išsiaiškinti, ar projekto poveikis yra 

teigiamas įstaigos finansinei veiklai ir būklei. 

         Ligoninės santykiniai pelningumo rodikliai padidėtų dėl 173979 Lt sumažėjusio grynosios 

veiklos nuostolio. Jo padidėjimą sąlygotų pajamų iš pardavimų augimas. Padidėjusios pardavimų 

pajamos 15 proc. Ir 0,2 proc. Sumažėjusi savikaina padidintų bendrąjį pelningumą 0,14 punkto, 

o grynąjį pelningumą, t.y. grynosios veiklos nuostolį sumažintų 1,43 punkto.  Augantys 

pelningumo rodikliai organizacijai yra teigiamas rodiklis. 

Likvidumo rodikliai turėtų didėti, kadangi mažėtų įstaigos atsargos, o taip pat mažėtų ir 

įsiskolinimas tiekėjams. Padidėsiantis likvidumas rodo, kad prognozuojamais metais ligoninei 

bus lengviau padengti trumpalaikius įsipareigojimus.  

 Atsargų kiekio mažėjimas teigiamai veiks apyvartumo rodiklius. Viso turto apyvartumas 

sumažės 0,29 punkto dėl sumažėjusios turto vertės , o apyvartinio kapitalo apyvartumo teigiamas 

pokytis net 2,24 punkto. 2003 metais atsargos buvo atnaujinamos 14,41 karto, 2004 m. atsargų 

atnaujinimas turėtų vykti dažniau, t.y. 22,81 kartus per metus. Ligoninės atsargos 2004 metais 

turės atsinaujinti kas 16 dienų.  

          Bendrojo mokumo rodiklis išaugtų net iki 18,64 punkto dėl didėjančios savininkų 

nuosavybės ir mažėjančių įsipareigojimų. Auksinės balanso taisyklės koeficientas padidėtų 0,11 

punkto ir tai rodo, kad vis didesnę ilgalaikio turto dalį ligoninė finansuos savininkų nuosavybe, o 

ne trumpalaikiais įsipareigojimais. Įstaigos turto finansavimas skolintomis lėšomis sumažėtų 

14,68 punkto (įsiskolinimo koeficientas) ir galima vertinti gerai, nes tai rodo, kad vis mažesnė 

turto dalis finansuojama skolintomis lėšomis. Turtas finansuojamas tik trumpalaikėmis skolomis. 

Skolos-nuosavybės koeficientas, rodantis ligoninės priklausomybę nuo skolininkų, sumažėjo 

beveik 20-čia punktų. Tai vertinama gerai. 

 Prognozuojamojo laikotarpio santykinė analizė parodė, kad atlikti pakeitimai davė 

teigiamų rezultatų.  
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4. ORGANIZACINIAI PASIŪLYMAI 

 
     Sėkmingas finansų analitinio darbo atlikimas labai priklauso nuo apgalvoto jo planavimo, 

kryptingo paskirstymo atskiriems atlikėjams, metodologinio parengimo, kompiuterių taikymo.  

     Aktyviausias finansinės analizės sistemos elementas yra finansininkas – analitikas. Jis pats 

arba pasitelkęs specialistus turi organizuoti analitinio darbo funkcionavimą ir valdymą, tai yra 

parengti analizės būdus, informacijos apdorojimo priemones, metodiką, projektuoti analizės 

procesą. Analizės sistema gali funkcionuoti tik tada, kai visi jos elementai yra visiškai parengti 

veikimui ir suderinti erdvėje bei laike.  

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 pav. Analizės funkcionavimo schema (15, p.42) 

 

     Iš 4.1 paveikslo matome, kad visi „keliai“ tarsi susieina į metodiką. Metodika ir yra visuma 

būdų, taisyklių, kurių reikia laikytis, norint gerai atlikti finansinę analizę. Mūsų atveju metodika 

yra analizės atlikimo tvarkos ir analizuojamų rodiklių algoritmų aprašymas. Ji apima analizės 

tikslą, uždavinius, principus, techniką. 4.2 paveiksle pateikiu finansinės veiklos analizės 

metodikos schemą gydymo įstaigoms, kuria būtų galima vadovautis analizuojant ligoninių 

finansinės veiklos efektyvumą. 

 
 

 
Įvedama 

informacija 
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Būdai bei metodai 

Finansininkas - 
analitikas 

Technika
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Analizės 
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Išvedama 
(analitinė) 
informacija 
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4.2 pav. Analizės sudarymo procesas 

 

Išvados: 
1. Ilgalaikio turto sudėtis, struktūra ir dinamika. 
2. Trumpalaikio turto sudėtis, struktūra ir dinamika. 
3. Atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių sudėtis ir dinamika. 
4. Ilgalaikių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų sudėtis ir

dinamika. 

Išvados: 
1. Bendrojo pelno, veiklos pelno ir grynojo pelno dinamika. 
2. Pajamų struktūra. 
3. Veiklos sąnaudų sudėtis, struktūra ir dinamika. 
4. Finansinės bei investicinės veiklos rezultatų įvertinimas. 

Išvados: 
1. Einamasis likvidumo rodiklis turi būti didesnis už 1,2. 
2. Kritinis likvidumas turi būti nuo 0,05 iki 0,2. 
3. Greitojo likvidumo koeficientas turi būti didesnis arba lygus 1.

Išvados: 
1. Bendrasis pelningumas turi būti didesnis nei 10 proc. 
2. Grynasis pelningumas gali svyruoti nuo 10 proc. iki 25 proc. 
3. Turto grąža: labai gerai, kai rodiklis didesnis už 20 proc., gerai,

kai rodiklis didesnis nei 15 proc., patenkinamai, kai rodiklis
didesnis nei 8 proc.

Išvados: 
1. Atsargų apyvartumas: kuo didesnis, tuo geriau. 
2. Turto apyvartumas. 
3. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. 
4. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. 

Išvados: 
1. Bendrojo mokumo koeficientas didesnis už 1. 
2. Auksinės balanso taisyklės koeficientas didesnis arba lygus 1. 
3. Įsiskolinimo koeficientas mažesnis arba lygus 70 proc.

Vertinama labai gerai, jei koeficiento dydis yra 30 proc. 
4. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas vertinamas labai gerai kai

šis rodiklis lygus arba mažesnis negu 30 proc., blogai-kai jis
mažesnis už 1 proc. 

5. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas vertinamas gerai, jei
rodiklio dydis yra 20-40 proc., blogai, jei rodiklis yra 100 proc.

6. Skolos-nuosavybės koeficientas: vertinama labai gerai, jei
rodiklis yra mažesnis arba lygus 30 proc., gerai – jei jis yra
nedidesnis kaip 70 proc., o blogai – jei rodiklis lygus 100 proc.

Balanso horizontali analizė 

Balanso vertikali analizė 

Pelno (nuostolio) ataskaitos 
horizontali analizė 

Pelno (nuostolio) ataskaitos 
vertikali analizė 

Likvidumo santykiniai 
rodikliai 

Pelningumo santykiniai 
rodikliai 

Apyvartumo santykiniai 
rodikliai 

Finansinio stabilumo 
santykiniai rodikliai 

 
Išvados 
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     Išvadas geriausiai pateikti punktais, trumpai suformuluojant pagrindinių analizuojamų 

rodiklių pagerėjimą bei pablogėjimą arba kitus pakitimus, nurodant svarbiausias jų priežastis. Šie 

teiginiai gali būti patikslinam juos charakterizuojančiais skaičiais iš analitinės dalies.  

     Įvairių tipų didesnėse įstaigose finansų analizę dažniausiai atlieka vyr. finansininkas, 

mažesnėse – vyr. buhalteris. Įstaigose tikslinga, priklausomai nuo jų dydžio, turėti asmenis ar 

tarnybas, atliekančias analizę. Analizės rezultatų panaudojimo procese dalyvautų įstaigos 

vadovas bei visi specialistai. Jų komunikacinius rušius koordinuotų analizės organizatorius. Tai 

leistų įstaigos ir jos padalinių vadovams numatytais terminais operatyviai gauti analitinę 

informaciją (finansinius rodiklius) apie valdomų objektų veiklą per dieną, savaitę mėnesį, 

ketvirtį ir priimti tikslesnius, diagnostinius valdymo sprendimus. 

     Praktinis įstaigos finansinės veiklos analizės poreikis yra didelis ir svarbus, nes ja turėtų 

naudotis: 

1. Įstaigos vadovai. Efektyvus įstaigos veiklos valdymas ir planavimas negalimas 

nesiremiant finansinės analizės rezultatais. Būtent ši analizė suteikia svarbią informaciją 

priimant valdymo sprendimus, sudarant įstaigos veiklos planus. 

2. Marketingo specialistai, nes marketingo programų rengimas bei vykdymas reikalauja 

atitinkamų analitinių apskaičiavimų. 

3. Finansininkai, nes įstaigos finansavimo tvarka nuolat tobulinama atsižvelgiant į analizės 

rezultatus. 

4. Ekonomistai, auditoriai. Ekonomistas iš atskirų požymių, kurių nepastebi kiti, gali 

nustatyti įstaigos veiklos sutrikimus ir pateikti pasiūlymų jiems šalinti. Finansinė analizė 

kartu su auditu gali labiau įsigilinti į įstaigos veiklą ir pateikti efektyvesnių pasiūlymų jai 

gerinti. Apskritai galutinis audito tikslas yra įstaigos finansinės būklės analizė. 

     Reikia stengtis, kad atliekant įstaigos veiklos finansinę analizę dalyvautų daugelis 

organizacijos darbuotojų, o ne vien tik analitikai profesionalai, nes tik taip galima išaiškinti 

sukauptą pažangią patirtį, panaudoti esamus vidinius rezervus. 
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IŠVADOS 
 

1. Apibendrinant veiklos finansinių rezultatų ir jų pokyčių įvertinimo teorijas galima teigti, 

jog nėra vienos teorijos, kuri tiksliausiai ir išsamiausiai įvertintų įstaigos padėtį ir 

pasiekimus. Norint identifikuoti priežastis, sąlygojusias finansinių rezultatų pokyčius, ir 

suvokti įstaigos būklę, neužtenka analizuoti ir vertinti tik pagal vieną teorinį rodiklį. 

Svarbu susikurti sistemą rodiklių ir metodų, kurie sąlygotų atlikto įvertinimo 

tikslingumą ir naudą įstaigai, t.y. ateityje užtikrintų efektyvesnę įstaigos veiklą ir 

augantį rezultatyvumą. Dažnai užsienio autorių pateikiamas įstaigos finansinių rezultatų 

pokyčių įvertinimo schemas sudėtinga pritaikyti Lietuvos sąlygomis dėl skirtumų 

buhalterinės apskaitos srityje, todėl darbe, remdamasi Lietuvos Respublikos buhalterinę 

apskaitą reglamentuojančiais įstatymais, pasiūliau finansinio rezultato pokytį 

formuojančių veiksnių modelį (žiūr. 1.11 pav.).  

 

2. Argumentavus finansinių rezultatų pokyčių įvertinimo metodų taikymą „X“ ligoninės 

atveju, buvo atlikta šios įstaigos finansinių rezultatų ir jų pokyčių analizė, kuri atskleidė 

ligoninės stipriąsias (administracijai pavyko sumažinti finansinės veiklos nuostolius, 

sėkmingai išplėsta kita veikla) ir silpnąsias (mažėjantys paslaugų pardavimai; įšaldytos 

lėšos atsargose (prekėse, skirtose perparduoti); dideli pirkėjų įsiskolinimai) pozicijas, 

sąlygojančias įstaigos finansinio rezultato dydžio kitimą. 

 

 

3. Iškeltų sunkumų sprendimas – patobulinus apyvartinio kapitalo valdymą atsargų 

atžvilgiu, atsargų lyginamasis svoris turte sumažėtų nuo 16,03 proc. iki 8,99 proc., o tai 

sąlygotų įmonės įsiskolinimo tiekėjams sumažėjimą bei likvidumo padidėjimą. „X“ 

ligoninė vykdant faktoringo operaciją turėtų galimybę per metus balanso straipsnyje 

“per vienerius metus gautinos sumos” 750 tūkst. Lt sumažinti pirkėjų įsiskolinimus. 

Gaunant iš tiekėjų 3 proc. nuolaidas įstaiga gali sumažinti savikainą įvertinusi 

alternatyvias atsargų įsigijimo ir laikymo galimybes. Pagal atliktus skaičiavimus gautas 

rezultatas rodo, kad organizacijai apsimoka pirkti didesnį atsargų kiekį ir patirti 

didesnes laikymo išlaidas gaunant prekybinę nuolaidą ir sumažinant užsakymo kaštus.  

 

4.  Vadovai, tobulindami apyvartinio kapitalo valdymą nustatant optimalų atsargų dydį, 

susigrąžinant pirkėjų skolas ir mažinant įmonės įsipareigojimus, galėtų racionaliau 

panaudoti įstaigos lėšų šaltinius, padidinti jos likvidumą ir pelningumą:  
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• didėjant pardavimų pajamoms, mažėjant savikainai 2004 metais „X“ ligoninė turėtų 

gauti 168051 Lt didesnį bendrąjį pelną, o grynasis veiklos nuostolis sumažėtų 173979 

Lt; 

• sumažinus atsargų kiekį 47 proc. sumažėtų bendrosios išlaidos atsargoms. Atsargų 

kiekio mažėjimas teigiamai veiks apyvartumo rodiklius. Viso turto apyvartumas 

sumažės 0,29 punkto dėl sumažėjusios turto vertės, o apyvartinio kapitalo 

apyvartumo teigiamas pokytis net 2,24 punkto. 2003 metais atsargos buvo 

atnaujinamos 14,41 karto, 2004 m. atsargų atnaujinimas turėtų vykti dažniau, t.y. 

22,81 kartus per metus. Ligoninės atsargos 2004 metais turės atsinaujinti kas 16 

dienų;  

• likvidumo rodikliai turėtų didėti, kadangi mažėtų įstaigos atsargos, o taip pat mažėtų 

ir įsiskolinimas tiekėjams (bendrasis likvidumas padidėtų 4,60 punkto, grynasis – 

0,72 punkto, greitasis – 4,28 punkto). Padidėsiantis likvidumas rodo, kad 

prognozuojamais metais ligoninei bus lengviau padengti trumpalaikius 

įsipareigojimus;  

• lyginant prognozuojamus ir faktinius pelningumo rodiklius matome: stipriai augantys 

rodikliai (bendrasis pelningumas padidėjo 0,14 punkto, grynasis veiklos nuostolis 

sumažėjo 1,43 punkto, turto nuostolis sumažėjo 3,20 punkto ir nuosavo kapitalo 

nuostolis sumažėjo 4,44 punkto) rodo, kad ateinančiu laikotarpiu turėtų būti daugiau 

uždirbama iš kiekvieno investuoto į turtą lito, lengviau galėtų padengti trumpalaikius 

įsiskolinimus iš trumpalaikio turto;  

• turėtų būti imtasi nuolatinių užsakymų su didžiausias nuolaidas siūlančiais tiekėjais, 

dėl ko sumažėtų savikaina didindama pelningumo rodiklius; 

                  „X“ ligoninės padėtis ateityje turėtų gerėti, nes prognozuojamųjų santykinių rodiklių        

reikšmės gerėja. Atsargų kiekio optimizavimas, trumpalaikių įsipareigojimų mažinimas turėtų 

duoti teigiamą pokytį įstaigos veikloje.   

 

5. Praktika rodo, kad daugelyje Lietuvos įstaigų finansinės veiklos analizės sistemos 

organizacinės valdymo struktūros dažniausiai susidaro stichiškai, o toks analitinis 

darbas atliekamas epizodiškai. Siekiant gerinti analitinį darbą įstaigose, siūloma: 

• Atlikti šį darbą visuose įstaigos valdymo lygiuose. 

• Sukurti lanksčią analizės sistemos organizacinę struktūrą. 

• Maksimaliai sumažinti atotrūkį tarp atliktos analizės rezultatų bei išvadų ir jos 

rekomendacijų panaudojimo, nes šia informacija turėtų naudotis ligoninės vadovai, 

finansininkai, ekonomistai, auditoriai. 
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6. Metodika yra visuma būdų, taisyklių, kurių reikia laikytis, norint gerai atlikti finansinę 

analizę. Mūsų atveju metodika yra analizės atlikimo tvarkos ir analizuojamų rodiklių 

algoritmų aprašymas. Ji apima analizės tikslą, uždavinius, principus, techniką. 4.2 

paveiksle pateikiama finansinės veiklos analizės metodikos schema gydymo įstaigoms, 

kuria būtų galima vadovautis analizuojant ligoninių finansinės veiklos efektyvumą. 
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1 PRIEDAS 

 
GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO PROFILAKTIKOS CENTRAS 

1 lentelė 
 
DETALUS PROJEKTO BIUDŽETAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIUI 

 
Nr. Išlaidų pavadinimas Iš viso išlaidos 

su PVM (litais) 
1. 1. Administracinės išlaidos   
      

2. 1.1. Biuro prekės 1200.00 
3. 1.2. Biuro išlaikymas   
4. 1.3. Darbo užmokesčio 

sąnaudos 250 000.00 
5. 1.4. Personalo mokymas   
6. 1.5. Personalo kelionių išlaidos   
7. 1.5.1. Vietinės kelionės 10 000.00 
8. 1.5.2. Tarptautinės kelionės   
9. 1.6. Administravimo paslaugų 

pirkimo išlaidos   
10. Iš viso 261 200.00 

      
11. 2. Vykdymo išlaidos   
12. 2.1. Darbo užmokesčio 

sąnaudos 78 780.00 
13. 2.2. Personalo mokymas 60 000.00 
14. 2.3. Personalo kelionių išlaidos   
15. 2.3.1. Vietines kelionės   
16. 2.3.2. Tarptautinės kelionės   
17. 2.4. Įrangos pirkimas 489 387.00 
18. 2.5. Išlaidos patalpoms, kurios 

naudojamos projekto veikloms 9 000.00 
20. 2.6.1. Ilgalaikis materialusis 

turtas 44 675.00 
21. 2.6.2. Kompiuterinė programinė 

įranga   
22. 2.6.3. Kitas ilgalaikis 

nematerialusis turtas   
23. 2.7. Kitos projektos vykdymo 

išlaidos 89 700.00 
24. Iš viso 771 542.00 

      
25. 3. Kitos išlaidos   
26. 3.1. Audito paslaugos 48 890.00 
27. 3.2. Informacijos sklaida ir  730 000.00 

  reklamos paslaugos   
28. 3.3. Finansinės paslaugos:   
30. 3.3.2. Ilgalaikio turto draudimas 60 000.00 
31. 3.3.3. Komisiniai bankui ir kitos 70 000.00 

  finansinės išlaidos   
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                                                                                                        1 lentelės tęsinys 
 

32. Iš viso 838 890.00 
      

33. 4. Projekto dalyvių išlaidos   
34. 4.1. Dirbančiųjų darbo  54 446.60 

  užmokesčio sąnaudos   

36. 
4.3.Dalyvių kelionių ir 
pragyvenimo  10 000.00 

  išlaidos   

37. 
4.4. Kitos projekto dalyvių 
išlaidos 10 000.00 

38. Iš viso 74 446.60 
39. IŠ VISO NUMATYTŲ    

  PROJEKTO IŠLAIDŲ 1946078.60 
  (10+24+32+38):   
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