
11

Kokia mano įmonės vertė ?

Algimantas Variakojis
UAB “MesInvest” vadovas
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KlausimaiKlausimai sausau ::

KokiosKokios investicininvesticinėės grs grąžąžos Jos Jūūs tikits tikitėės ? :s ? :
-- iišš savo valdomos Bendrovsavo valdomos Bendrovėės s 
-- iišš investicijinvesticijųų įį kitas akcijaskitas akcijas
-- iišš paskolpaskolųų, , obligacijobligacijųų
-- uužž turimo nekilnojamo turto nuomturimo nekilnojamo turto nuomąą
-- uužž indindėėllįį bankebanke

5-15 proc.

8-15 proc.
15-25 proc.

2-8 proc.
4-8 proc.
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Kapitalo struktKapitalo struktūūros ros įįtaka investicintaka investicinėės s 
grgrąžąžos dydos dydžžiuiiui

Esame investavę į Bendrovę 1.000.000 Lt      500.000 Lt         200.000 Lt         
Paskola su 6 % palūkanų 500.000 Lt         500.000 Lt         
Obligacijų emisija su 8 % palūkanų 300.000 Lt         
Veiklos pelnas 120.000 Lt         120.000 Lt         120.000 Lt         
Išlaidos palūkanoms mokėti -  Lt                 30.000 Lt           54.000 Lt           
Galutinis pelnas 120.000 Lt         90.000 Lt           66.000 Lt           
Mūsų investicijų pelningumas 12,00% 18,00% 33,00%

Už kiek parduotume šią kompaniją ?
1 variantas 2 variantas 3 variantas

Norimas pelningumas 12 % 1.000.000 Lt      750.000 Lt         550.000 Lt         
Norimas pelningumas 6 % 2.000.000 Lt      1.500.000 Lt      1.100.000 Lt      
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Biuro ofisoBiuro ofiso biznisbiznis

2.720 Lt.2.720 Lt.
32.640 Lt.32.640 Lt.

21,76 %21,76 %

NaujaNauja sutartissutartis
NuomosNuomos pajamospajamos per mper mėėnesnesįį 80 80 kv.mkv.m. . popo 34,00 lt.34,00 lt.
NuomosNuomos pajamospajamos per per metusmetus
InvesticinInvesticinėė grgrąžąžaa

520.000 Lt.520.000 Lt.
6,28 %6,28 %
5,28 %5,28 %

TurtoTurto vertintojvertintojųų nustatyta nauja kainanustatyta nauja kaina
InvesticinInvesticinėė grgrąžąža gaunant a gaunant 32.640 Lt. 32.640 Lt. Per metusPer metus
Minus Minus nekilnojamonekilnojamo turtoturto mokestismokestis 1 % 1 % nuonuo vertvertėėss

442.000 Lt.442.000 Lt.
78.000 Lt.78.000 Lt.
32.640 Lt.32.640 Lt.
5.200 Lt.5.200 Lt.

17.680 Lt.17.680 Lt.
9.760 Lt.9.760 Lt.
12,51 %12,51 %

Bankas finansuoja Bankas finansuoja 85 % 85 % nustatytosnustatytos vertvertėėss
ManoMano teorinteorinėė investicijainvesticija
GaunamosGaunamos nuomosnuomos pajamospajamos
Minus Minus nekilnojamonekilnojamo turtoturto mokestismokestis 1 % 1 % nuonuo vertvertėėss
Minus Minus mokamosmokamos bankuibankui palpalūūkanos (apie kanos (apie 4 %4 %))
LiekaLieka
ManoMano investicininvesticinėė grgrąžąžaa

840.000 Lt.840.000 Lt.
442.000 Lt.442.000 Lt.
398.000 Lt.398.000 Lt.

4.456 Lt. 4.456 Lt. 
1,12 %1,12 %

Man siMan siūūloma kainaloma kaina
BankoBanko paskolapaskola
ManoMano teorinteorinėė investicijainvesticija
PajamosPajamos 32.640 Lt. Minus NT 32.640 Lt. Minus NT mokestismokestis 5.200 Lt. minus 5.200 Lt. minus bankobanko (5,2 %)(5,2 %)
ManoMano investicininvesticinėė grgrąžąžaa

150.000 Lt.150.000 Lt.
2.000 Lt.2.000 Lt.

24.000 Lt.24.000 Lt.
16,00 %16,00 %

Pirktos ofisinPirktos ofisinėės patalpos s patalpos 2002 2002 metaismetais
NuomosNuomos pajamospajamos per mper mėėnesnesįį 80 80 kv.mkv.m. . popo 25,00 lt.25,00 lt.
NuomosNuomos pajamospajamos per per metusmetus
InvesticinInvesticinėė grgrąžąžaa
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Renkuosi kompanijRenkuosi kompanijąą::

1.1. ŠŠalies/sektoriaus/alies/sektoriaus/įįmonmonėės perspektyvos;s perspektyvos;
2.2. Kas tai per kompanija ?Kas tai per kompanija ?
3.3. ArAr man man suprantamassuprantamas verslasverslas;;
4.4. Kompanijos generuojami pinigKompanijos generuojami pinigųų srautai;srautai;
5.5. Kompanijos valdomas turtas;Kompanijos valdomas turtas;
6.6. Kompanijos vykdomos investicijos;Kompanijos vykdomos investicijos;
7.7. Rinkos dalis;Rinkos dalis;
8.8. Kompanijos elgsena su investuotojais;Kompanijos elgsena su investuotojais;
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TurtasTurtas

1.1. Kokia reali viso turto vertKokia reali viso turto vertėė ? K? Kąą tiksliai turime ?tiksliai turime ?
2.2. Koks turtas ( nekilnojamas, ilgalaikis, apyvartinKoks turtas ( nekilnojamas, ilgalaikis, apyvartinėės s 

llėėššos) reikalingas normaliai os) reikalingas normaliai įįmonmonėės veiklai ?s veiklai ?
3.3. Ko yra per daug, ko trKo yra per daug, ko trūūksta ? Kiek laiko uksta ? Kiek laiko užžims parduoti ims parduoti 

nereikalingam arba nereikalingam arba įįsigyti naujam ? Kokie kasigyti naujam ? Kokie kašštai ?tai ?
4.4. Ar turima kitAr turima kitųų alternatyvalternatyvųų (lizingas, ilgalaik(lizingas, ilgalaikėė nuoma) ?nuoma) ?
5.5. Koks apyvartiniKoks apyvartiniųų llėėššųų poreikis, perteklius (sandporeikis, perteklius (sandėėlys) ?lys) ?
6.6. Kiek reikia grynKiek reikia grynųų pinigpinigųų ??
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PaskolosPaskolos
1.1. Kokias skolas turKokias skolas turėėsiu grsiu grąžąžinti artimiausiu metu ?inti artimiausiu metu ?
2.2. Koks mokKoks mokėėjimjimųų grafikas, kokios galimybgrafikas, kokios galimybėės juos prats juos pratęęsti, sti, 

kokiomis skokiomis sąąlygomis bankas gali sutrumpinti terminus ? lygomis bankas gali sutrumpinti terminus ? 
3.3. Ar yra alternatyvAr yra alternatyvūūs finansavimo s finansavimo ššaltiniai ? Kiti bankai ?altiniai ? Kiti bankai ?
4.4. Kokios galimybKokios galimybėės is iššleisti obligacijas ?leisti obligacijas ?
5.5. ArAr galigali įįmonmonėė gauti papildomgauti papildomųų paskolpaskolųų veiklos veiklos ––

investicijinvesticijųų finansavimui ( faktoringas ) ?finansavimui ( faktoringas ) ?
6.6. Kokia galimybKokia galimybėė įįsigyti sigyti įįmonmonęę dalinai panaudojant banko dalinai panaudojant banko 

pinigus ?pinigus ?
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Papildomos sPapildomos sąąlygoslygos
1.1. UUžžbalansiniai balansiniai įįsipareigojimai.sipareigojimai.
2.2. Garantijos ir laidavimai.Garantijos ir laidavimai.
3.3. Produkto unikalumas.Produkto unikalumas.
4.4. IIššskirtinskirtinėės pozicijos rinkoje.s pozicijos rinkoje.
5.5. DarbuotojDarbuotojųų lojalumas.lojalumas.
6.6. Teismai.Teismai.
7.7. Nekonkuravimas.Nekonkuravimas.
8.8. TiekTiekėėjai.jai.
9.9. Aplinkosauga.Aplinkosauga.
10.10. ĮĮsipareigojimai, ribojansipareigojimai, ribojanččios sutartys.ios sutartys.
11.11. PrekPrekėės s žženklas.enklas.



99

Kabeliai (1)Kabeliai (1)

-- RitRitėė su jsu jėėgos kabeliu sveria nuo 1 iki 3 tongos kabeliu sveria nuo 1 iki 3 tonųų;;
-- RitRitėėje telpa nuo 500 iki 1000 metrje telpa nuo 500 iki 1000 metrųų varinio varinio 

kabelio;kabelio;
-- 1 metro kaina nuo 20 iki 60 lit1 metro kaina nuo 20 iki 60 litųų;;
-- RitRitėės kaina nuo 40 iki 60 ts kaina nuo 40 iki 60 tūūkst. Litkst. Litųų;;
-- ĮĮššaldytos laldytos lėėššos os –– 200 t200 tūūkst. Litkst. Litųų;;
-- UUžžimama teritorija imama teritorija –– 5 arai;5 arai;
-- Aptarnavimui reikalingas kranas plius Aptarnavimui reikalingas kranas plius žžmogus;mogus;
-- DidDidžžiausia problema iausia problema –– vagystvagystėės.s.
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Kabeliai (2)Kabeliai (2)
-- Su TiekSu Tiekėėju pasiraju pasiraššyta 3 metyta 3 metųų sutartis dsutartis dėėl kabelio l kabelio 

tiekimo rinkos kainomis plius 2000 littiekimo rinkos kainomis plius 2000 litųų per mper mėėnesnesįį uužž
savalaiksavalaikįį tiekimtiekimąą;;

-- TiekTiekėėjui 3 metams ijui 3 metams iššnuomota 5 arnuomota 5 arųų teritorija;teritorija;
-- Kranas iKranas iššnuomotas nemokamai su snuomotas nemokamai su sąąlyga, kad aptarnaus lyga, kad aptarnaus 

BendrovBendrovęę. Kranininkas per. Kranininkas perėėjo pas tiekjo pas tiekėėjjąą;;
-- Atlaisvintos apyvartinAtlaisvintos apyvartinėės ls lėėššos os –– 200 t200 tūūkst. Lt.kst. Lt.
-- Problema Problema -- TiekTiekėėjas prajas praššo nutraukti teritorijos ir krano o nutraukti teritorijos ir krano 

nuomos sutartnuomos sutartįį..
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InvestavimoInvestavimo pradpradžžiamokslis (iamokslis (11))

AkcijAkcijųų rinkos kainos rodikliairinkos kainos rodikliai
11.. P/BV (P/BV (PricePrice--toto--Book Value RatioBook Value Ratio) ) –– akcijos rinkos akcijos rinkos 

kainos ir jos buhalterinkainos ir jos buhalterinėės verts vertėės santykiss santykis
BV = nuosavas kapitalas / akcijBV = nuosavas kapitalas / akcijųų skaiskaiččiusius
Parodo, ar akcijos kaina padengta buhalterine jai tenkanParodo, ar akcijos kaina padengta buhalterine jai tenkanččios akcininkios akcininkųų
nuosavybnuosavybėės (nuosavo kapitalo) verte.s (nuosavo kapitalo) verte.

22.. P/E (P/E (PricePrice--toto--Earnings RatioEarnings Ratio) ) –– akcijos rinkos kainos ir akcijos rinkos kainos ir 
jai tenkanjai tenkanččio pelno santykis;io pelno santykis;
Parodo, kiek investuotojai yra pasiruoParodo, kiek investuotojai yra pasiruoššęę mokmokėėti uti užž vienvienąą litlitąą pelno. pelno. 
Naudojamas lyginant skirtingas Naudojamas lyginant skirtingas įįmones toje pamones toje paččioje ioje ššakoje ar visoje rinkoje, o akoje ar visoje rinkoje, o 
taip pat ir su tos pataip pat ir su tos paččios ios įįmonmonėės istoriniais duomenimis.s istoriniais duomenimis.
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InvestavimoInvestavimo pradpradžžiamokslisiamokslis (2)(2)
ĮĮmonmonėės sugebs sugebėėjimas ujimas užždirbtidirbti

1.1. EBITDAEBITDA ((Earnings Before InterestEarnings Before Interest, , TaxesTaxes, , DepreciationDepreciation, , and and 
AmortizationAmortization) ) --pelnas priepelnas priešš palpalūūkanas, mokeskanas, mokesččius, ius, 
nusidnusidėėvvėėjimjimąą ir amortizacijir amortizacijąą
EBITDA = grynasis pelnas + palEBITDA = grynasis pelnas + palūūkanos + pelno mokestis + kanos + pelno mokestis + 
nusidnusidėėvvėėjimas ir amortizacijajimas ir amortizacija
Parodo realiai uParodo realiai užždirbamus dirbamus įįmonmonėės pinigus duotu periodu. s pinigus duotu periodu. 
Geras tada, kai (pvz., lyginant skirtingas Geras tada, kai (pvz., lyginant skirtingas įįmones) norima mones) norima 
atsiriboti nuo jatsiriboti nuo jųų, galb, galbūūt skirtingt skirtingųų, finansavimo ir apskaitos , finansavimo ir apskaitos 
sprendimsprendimųų..

2. EBIT (2. EBIT (Earnings Before Interest and TaxEarnings Before Interest and Tax) ) –– pelnas priepelnas priešš
palpalūūkanas ir mokeskanas ir mokesččiusius
EBIT = grynasis pelnas + palEBIT = grynasis pelnas + palūūkanos + pelno mokestiskanos + pelno mokestis
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InvestavimoInvestavimo pradpradžžiamokslisiamokslis (3)(3)

Grynasis pelnasGrynasis pelnas

+ Nusid+ Nusidėėvvėėjimas ir amortizacijajimas ir amortizacija
-- InvesticijosInvesticijos
++ //-- Apyvartinio kapitalo pokytisApyvartinio kapitalo pokytis

== SrautasSrautas

+ + Turto pardavimasTurto pardavimas
++ / / -- PaskolPaskolųų pokytispokytis
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InvestavimoInvestavimo pradpradžžiamokslisiamokslis (4)(4)

WACC WACC == Vidutiniai Vidutiniai svertiniai kapitalosvertiniai kapitalo kakašštaitai
WACCWACC = = E/(E+DE/(E+D)*)*RRe+De+D/(D+E)(1/(D+E)(1--TcTc)*)*RRdd

EE -- akcininkakcininkųų nuosavybnuosavybėė
D D == skolaskola
Re Re == reikalaujamas akcininkreikalaujamas akcininkųų nuosavybnuosavybėės s 
pelningumaspelningumas
RdRd = reikalaujamas skol= reikalaujamas skolųų pelningumas = palpelningumas = palūūkanoskanos
Tc Tc == pelno mokespelno mokesččio dydisio dydis

= 250 Lt

= 750 Lt

= 16 %
= 4%

= 17

6,49 = 250/(750 + 250)*16+750/(750 + 250)(1-0,17)*4
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WACC skaiWACC skaiččiavimasiavimas

Papildoma akcijos rizika

Šalies rizikos premija

Bendra akcijų rizikos premija

Nerizikinga palūkanų norma

Įmonės beta

Nesvertinė beta sektoriui
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KokiKokiąą kainkainąą investuotojas pasiruoinvestuotojas pasiruoššęęs moks mokėėti ti 
–– derybos ( 1 )derybos ( 1 )

AB XXX diskontuoti pinigų srautai

Perkamas paketas 51%
WACC 15,00%
Ilgalaikis augimas (IA) 1,00%
Grynoji skola tūkst. Lt. 100        

2008 2009 PR 2010 PR 2011 PR 2012 PR AV
EBIT * (1 - mokesčiai) tūkst. Lt. 546             570                    617                   620                     650            
 + Nusidėvėjimas ir Amortizacija tūkst. Lt. 65               85                      95                     95                       102            
 -  Apyvartinio kapitalo pokytis tūkst. Lt. (200)                   (200)           
 -  Investicijos tūkst. Lt. (100)                  (25)                    (50)                     (10)             
 = Pinigų srautas tūkst. Lt. 611           555                  687                  465                   542          3.743           
Metų faktorius 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00
Diskonto daugiklis 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,57
Diskontuotas pingų srautas mln. 611 483 519 306 310 2.140

Pinigų srautų dabartinė vertė tūkst. Lt. 1.135,1 Amžinoji vertė = Paskutinių metų pinigų srautas / (WACC - IA)
 + Amžinoji vertė tūkst. Lt. 2.140,1 Amžinoji vertė = 524/( 15 % - 1 % ) = 3 743
 - Grynoji skola tūkst. Lt. 100,0
 = Bendrovės vertė tūkst. Lt. 3.175,2
Perkamas paketas 51 proc. tūkst. Lt. 1.619
Plius 10 proc. Už kontrolę tūkst. Lt. 1.781        
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KokiKokiąą kainkainąą investuotojas pasiruoinvestuotojas pasiruoššęęs moks mokėėti ti 
–– derybos ( 2 )derybos ( 2 )

AB XXX diskontuoti pinigų srautai

Perkamas paketas 51%
WACC 7,00%
Ilgalaikis augimas (IA) 1,00%
Grynoji skola tūkst. Lt. 100        

2008 2009 PR 2010 PR 2011 PR 2012 PR AV
EBIT * (1 - mokesčiai) tūkst. Lt. 546             570                    617                   620                     650            
 + Nusidėvėjimas ir Amortizacija tūkst. Lt. 65               85                      95                     95                       102            
 -  Apyvartinio kapitalo pokytis tūkst. Lt. (200)                   (200)           
 -  Investicijos tūkst. Lt. (100)                  (25)                    (50)                     (10)             
 = Pinigų srautas tūkst. Lt. 611           555                  687                  465                   542          8.733           
Metų faktorius 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00
Diskonto daugiklis 1,00 0,93 0,87 0,82 0,76 0,76
Diskontuotas pingų srautas mln. 611 519 600 380 413 6.662

Pinigų srautų dabartinė vertė tūkst. Lt. 1.393,1 Amžinoji vertė = Paskutinių metų pinigų srautas / (WACC - IA)
 + Amžinoji vertė tūkst. Lt. 6.662,4 Amžinoji vertė = 524/( 7 % - 1 % ) = 8 733
 - Grynoji skola tūkst. Lt. 100,0
 = Bendrovės vertė tūkst. Lt. 7.955,5
Perkamas paketas 51 proc. tūkst. Lt. 4.057
Plius 10 proc. Už kontrolę tūkst. Lt. 4.463        
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Degutas Degutas 1 1 ampulampulėė

Data 2006.11.09 2006.11.13
AB "Sanitas" PVA kaina 14,50 Lt 12,33 Lt
AB "Sanitas" PVA skaičius 31.105.920 31.105.920
AB "Sanitas" kapitalizacija 451.035.840,00 Lt 383.535.993,60 Lt 67.499.846,40 Lt
AB "Invalda" PVA kaina 12,07 Lt 10,90 Lt
AB "Invalda" PVA skaičius 45.008.376 45.008.376
AB "Invalda" kapitalizacija 490.591.298,40 Lt 52.659.799,92 Lt

Nuostolis – 120 159 646,32 Lt.

543.251.098,32
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AkcijAkcijųų pelningumaspelningumas

AB "HANNER" UAB “XXX"
Norimas

% 8 proc. 20 proc.

Paketui tenkantis pelnas 120.000,00 Lt 120.000,00 Lt

Mokama suma 1.500.000,00 Lt 600.000,00 Lt

Skirtumas 900.000,00 Lt
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Skolos obligacijosSkolos obligacijos

AB "HANNER" UAB “XXX"

% 8 proc. 15 proc.

Suma 100.000.000,00 Lt 3.000.000,00 Lt

8% 8.000.000,00 Lt 240.000,00 Lt
15% 15.000.000,00 Lt 450.000,00 Lt

7.000.000,00 Lt 210.000,00 Lt
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IIššvados, patarimai, rekomendacijosvados, patarimai, rekomendacijos

1.1. NesvarbuNesvarbu kieno pinigai dirba Bendrovkieno pinigai dirba Bendrovėėje, visada je, visada 
reikia iereikia iešškoti palankiausikoti palankiausiųų finansavimo finansavimo ssąąlyglygųų;;

2.2. NNėėrara teisingos bendrovteisingos bendrovėės/akcijs/akcijųų kainos. Tiek kainos. Tiek 
investuotojai, tiek savininkai, tiek turto investuotojai, tiek savininkai, tiek turto 
vertintojai turi savo (davertintojai turi savo (dažžniausiai pagrniausiai pagrįįststąą) kainos ) kainos 
variantvariantąą;;

3.3. RekomendacijaRekomendacija –– nors kartnors kartąą per metus per metus 
atsinaujinti bendrovatsinaujinti bendrovėės s įįvertinimvertinimąą..



2727

TurtasTurtas
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KontaktaiKontaktai

Algimantas VariakojisAlgimantas Variakojis

UABUAB ““MesInvestMesInvest””
Investicijos/MokesInvesticijos/Mokesččiai/Valdymasiai/Valdymas
Jogailos g. Jogailos g. 44,, VilniusVilnius
aa.variakojis.variakojis@@mesinvest.ltmesinvest.lt


