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Summary 

Ramanauskas, J., UAB "Viciunai ir Ko" Accounts Receivable Management Solutions 

[Manuscript]: Bachelor Thesis, Economics, Kaunas ISM University of Management and 

Economics, 2014 

The purpose of this thesis is to suggest accounts receivable management solutions to UAB 

„Viciunai ir Ko“ that would reduce the costs incurred by current accounts receivable 

management policy. In this work both bad debt and short term overdue debt are analyzed on 

theoretical and practical level. 

The first part of this work is dedicated to general review of the company and the sector it 

operates in. Company‘s competitive positions, financial situation and problems associated with 

working capital management are also analyzed in this part. In the second part theoretical models 

and methods for accounts receivable management are researched, followed by rationale and 

overview of the methodology used in empirical analysis. Literature analysis has determined that 

for business decision forecasting time series methods are the easiest, cheapest and most of the 

time more accurate compared to other methods, therefore in this thesis bad debt and overdue debt 

forecasting is done using time series methods 

The research has determined that Vicinai ir Ko should stop using trade credit insurance for bad 

debt management and just absorb any bad debt, due to the fact that bad debt is forecasted to 

reduce in 2014. Short term overdue debt analysis has determined that the company will face 

substantial opportunity cost in 2014 therefore it should employ a fine policy for overdue debt to 

reduce the opportunity costs. 

Key words: bad debt, time series forecasting, management instrument, trade credit insurance 
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Įvadas 

Šiame bakalauro baigiamajame darbe bus nagrinėjamas UAB „Vičiūnai ir Ko“ pirkėjų skolų 

valdymas. Darbe ai6kinamasi ar šiuo metų taikomi pirkėjų skolų valdymo instrumentai yra 

geriausi. Darbo tyrime yra nustatoma, kokius pirkėjų skolų valdymo sprendimus priėmus įmonė 

sumažintų savo kaštus. 

Šis darbas yra aktualus įmonei, kadangi pastaruoju metu dėl taikomo pirkėjų skolų draudimo 

instrumento įmonė patiria apie 60 tūkst. litų nuostolių, kadangi draudimo išmokos yra beveik tris 

kartus mažesnės negu draudimo kaina. Tačiau įmonė baiminasi atsisakyti kredito draudimo 

instrumento ir tokiu būdu likti be „blogų skolų“ saugiklio. Šio darbo tyrime naudojantis laiko 

eilučių prognozavimo metodais bandoma išsiaiškinti ar verta įmonei ateityje naudoti pirkėjų 

skolų draudimą ir kokie sprendimai sumažintų pirkėjų skolų valdymo kaštus. Taip pat darbe 

nagrinėjami kaštai patiriami dėl trumpą terminą pradelstų skolų ir galimi sprendimai šiuos kaštus 

sumažinti. 

Nagrinėjama problema. Kurie iš galimų UAB "Vi čiūnai ir Ko" pirkėjų skolų valdymo 

sprendimų įmonei atneštų didžiausią finansinę naudą.  

Darbo tikslas. Pritaikius įvairius kiekybinius metodus atlikti UAB "Vičiūnai ir Ko" pirkėjų 

skolų valdymo kaštų analizę ir pateikti strateginius sprendimus kaštų mažinimui. 

Darbo tikslui pasiekti buvo suformuoti šie darbo uždaviniai: 

1. Apibūdinti įmonės strateginius pasiekimus, nustatyti konkurencinę poziciją bei stipriąsias 

ir silpnąsias puses, didmeninės maisto gaminių prekybos sektoriuje, 2011-2013 metų 

laikotarpiu. 



UAB „VI ČIŪNAI IR KO“ PIRKĖJŲ SKOLŲ VALDYMO SPRENDIMAI   10 

2. Išanalizuoti įmonės pelningumo ir pajamų augimo dinamiką 2011-2013 metų laikotarpiu 

3. Atlikti įmonės finansinės situacijos, ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymo bei rodiklių 

analizę. 

4.  Išanalizuoti teorinius pirkėjų skolų valdymo instrumentus, metodus ir modelius bei 

parinkti tinkamus UAB "Vičiūnai ir Ko" pirkėjų skolų valdymo kiekybinei analizei. 

5. Pristatyti tyrimo metodiką, žingsnius ir pirkėjų skolų valdymo sprendimų naudos 

vertinimo metodiką. 

6. Atlikti UAB "Vi čiūnai ir Ko" „blogų skolų“ prognozavimą ir įvertinti kaštus patiriamus 

dėl uždelstų skolų. 

7. Įvertinti pirkėjų skolų valdymo sprendimų alternatyvų kaštus ir pateikti rekomendacijas. 

Tyrimas atliekamas naudojantis Microsoft Excel programinę įrangą ir laiko eilučių modeliavimo 

metodus, kadangi literatūros analizė atskleidė, kad laiko eilučių metodai dažnai pateikia 

tiksliausias prognozes. Tyrime bus koncentruojamasi į pirkėjų skolų laiko eilutes suformuotas iš 

2013 metų mėnesinių UAB „Vi čiūnai ir Ko“ pirkėjų skolų ataskaitų. Prognozavimui naudojama 

12 stebėjimų. 

Praktin ė darbo vertė. Žinodama savo tikėtiną ateinančių metų „blogų skolų“ lygį įmonė gali 

priimti ekonomiškiausius sprendimus dėl šių skolų valdymo, o prognozavimo laikotarpiui 

pasibaigus įmonė galės įtraukti naujus duomenis į modelį, atlikti prognozes sekančiam periodu ir 

tokiu būdu vėl priimti reikiamus pirkėjų skolų valdymo sprendimus. 
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1. UAB „Vi čiūnai ir Ko“ situacijos analizė 

Siekiant kuo geriau atlikti tyrimą ir pasiekti užsibrėžtą darbo tikslą visų pirma reikia išanalizuoti 

dabartinę įmonės situaciją. Šioje dalyje bus  pateikta išsami informacija apie įmonę, jos 

konkurentus ir sektorių, kuriame bendrovė vykdo savo veiklą. Analizę atlikta šioje dalyje padės 

atskleisti pasirinktos darbo temos aktualumą. 

1.1 Bendra informacija apie įmonę 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ įsteigta 1999 metais, po to, kai buvo padalinta Vičiūnai įmonių grupės 

motininės kompanijos UAB „Vičiūnai“ veikla į dvi atskiras įmones: tarptautinių gabenimų 

įmonę UAB „Vi čiūnai“ ir produktų platinimo - UAB „Vičiūnai ir Ko“. Pastarajai įmonei po 

įkūrimo perduoti distribucijos padaliniai didžiosiose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 

Veiklos pradžioje UAB „Vičiūnai ir Ko“ platino tik „Esva“ prekių ženklu pažymėtus žuvies 

pirštelius. Vėliau, pradėjus veikti gamybinėms linijoms bendrovėse „Plungės kooperatinė 

prekyba“ ir „Vičiūnai ir partneriai“, pradėta platinti šių įmonių produkciją. 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ prekiauja ne tik Vičiūnai grupės gamybinėse įmonėse gaminamais 

produktais, bet ir atstovauja gerai žinomus, tarptautinius prekinius ženklus. „Tarptautinių 

prekinių ženklų atstovavimo istorijoje pirmieji platinami prekiniai ženklai buvo „Aviko“ ir 

„Dujardin“. Vėliau sąrašas pasipildė ir kitais iki šiol atstovaujamais prekiniais ženklais 

(„Hortex“, „Nestle“, „Mc CAIN“, „Food Union“).“ (http://intranet/vgis/, Apie VIK 2014) 

Didžiausias pasikeitimas įmonėje įvyko 2013 metais. Šiais metais buvo atlikta įmonės 

reorganizacija. „Vičiūnai ir Ko“ iš Lietuvoje produktus platinančios bendrovės tapo pardavimus 
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valdanti įmonė visoje Vidurio Europoje, Skandinavijoje, Vokietijoje bei Baltijos šalyse. Nuo 

2013 metų ši pardavimų kompanija atsakinga už naujų produktų kūrimo, asortimento, prekybos, 

marketingo, logistikos bei produktų atsargų valdymo rinkose ir centriniuose sandėliuose 

strategijos formavimą ir įgyvendinimą bei produktų kainodaros formavimą. 

Po reorganizacijos “Vičiūnai ir Ko” tapo atsakinga už Baltijos šalyse, Skandinavijos, Vokietijos 

ir Vidurio Europos regione veikiančių Vičiūnai įmonių grupei priklausančių distribucinių 

kompanijų:- SIA „Vi čiūnai LAT“, OU „Vichiunai Baltic“, Sp.z.o.o. „Vicziunai POL“, S.r.o. 

„Viciunai Central Europe“, S.R.L. „Viciunai Bucharest“, GmbH „VG Handel“, „Vichiunai 

SER“, „Viciunai Hungary“ pardavimų rezultatus. (Vičiūnai įmonių grupės struktūra pateikta 

prieduose) 

Pagrindiniai įmonės departamentai: 

• Pardavimų Lietuvoje 

• Pardavimų HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) sektoriuje 

• Pardavimų Centrinėje Europoje 

• Logistikos 

• Produktų vystymo 

• Finansų 

Pagrindinės įmonės veiklos: 

Prekyba ir distribucija – prekyba Vičiūnai įmonių grupėje veikiančių gamyklų ir atstovaujamų 

prekinių ženklų maisto gaminiais Baltijos šalyse, Skandinavijos šalyse ir Centrinėje Europoje. 

Prekių asortimentą sudaro: surimio produktai, šaldyti žuvų pusfabrikačiai, šaldytos jūros 
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gėrybės, sūdytos ir rūkytos žuvys ir jų gaminiai, salotos, žuvies produktai džiūvėsėliuose, šaldyta 

paukštiena, šaldytos bulvių lazdelės ir gaminiai iš bulvių, šaldytos daržovės, grybai ir uogos, 

daržovių mišiniai, konservuoti vaisiai, alyvuogės, margarinai, ledai ir kiti. 

Logistika – prekių tiekimas mažmeninės prekybos tinklams bei kitiems klientams ir prekių 

sandėliavimas. 

Produktų vystymas/rinkodara – naujų maisto produktų kūrimas jų vystymas ir pristatymas į 

rinką. Taip pat, įmonė teikia platinamų produktų rinkodaros paslaugas. 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ yra vidutinio dydžio įmonė, joje dirba apie 170 darbuotojų. Bendrovė turi 

padalinius didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir Kauno laisvojoje ekonomikos zonoje. 

Įmonės valdymas 

Valdymo politika ir hierarchinė struktūra yra vienas svarbiausių aspektų ilgalaikiam ir pelningam 

įmonės egzistavimui. UAB Vičiūnai ir ko struktūra pateikta prieduose. 

Kadangi įmonė yra uždaroji akcinė bendrovė ir nėra listinguojama akcijų biržose tikslus 

akcininkų ir akcijų skaičius išlieka konfidencialia informacija. Tačiau remiantis Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo rinkimų komisijos internetinio tinklalapio duomenimis vienas iš 

kompanijos akcininkų yra įmonės steigėjas Visvaldas Matijošaitis. Nuo 2013 metų bendrovei 

vadovauja samdomas generalinis direktorius Egidijus Remeikis. 

Analizuodami bendrovės valdymo struktūrą (pateikta prieduose) matome, kad generalinis 

direktorius yra pavaldus tik akcininkų susirinkimui, ir nei vienas kitas vadovas nėra lygiavertis. 

Generaliniam direktoriui yra pavaldūs atskirų skyrių vadovai, kurie yra lygeverčiai tarpusavyje. 

Didžiausias bendrovės skyrius yra pardavimų, todėl šiam skyriui yra priskirti net 3 vadovai: 
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pardavimų Lietuvoje, pardavimų HoReCa sektoriuje ir pardavimų Centrinėje Europoje, iš kurių 

kiekvienas yra atsakingas už savo sektorių, kuriame organizuojami pardavimai. 

Įmonėje egzistuoja griežta išsamaus bei detalaus planavimo ir biudžetavimo politika. Metų 

pabaigoje kiekvieno departamento vadovas pateikia ateinančių metų planą, kurį analizuoja ir 

tvirtina generalinis direktorius. Tikslus planavimo būdas yra įmonės konfidenciali informacija. 

Taip pat, detaliai ir išsamiai yra vedami faktiniai kiekvieno mėnesio duomenys tam, kad 

mėnesiui pasibaigus, būtų galima atlikti lyginamąją analizę tarp plano ir fakto. Toks detalus 

planavimas ir kontrolė leidžia greičiau pastebėti problemines produktų grupes, kurios neneša 

suplanuoto pelno. Identifikavus problemines produktų grupes yra šaukiamas vadovų 

susirinkimas, kuriame priimami strateginiai sprendimai siekiant nenukrypti nuo bendro metų 

plano. Sprendimai priimti šių susirinkimų metų daro tiesioginę įtaką bendrovės galutiniams metų 

rezultatams, todėl galime teigti, kad vadovų įtaka įmonės rezultatams yra didelė. 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ turi gana žemą rizikos toleravimo lygį. Visi įmonės pardavimai su 

atidėtinu mokėjimu, net patikimiems ir stabiliems klientams yra apdraudžiami kreditų draudimu 

siekiant panaikinti nuostolio rizika dėl klientų įsipareigojimų nevykdymo. Atsiradus konkurentų 

atitinkamų produktų kainų mažėjimo rizikai bendrovė renkasi prisitaikymo strategiją ir sulygina 

savo kainas su konkurentų kainomis. Jeigu iškyla produktų likučių užsistovėjimo rizika 

atitinkami įmonės vadovai priima sprendimus nuostolio minimizavimui: organizuoja kainų 

akcijas, parduoda prekes už savikainą ar net žemiau savikainos. 
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1.2 Išorinės aplinkos analizė 

Analizuojamos įmonės pagrindinė veikla yra plataus spektro maisto gaminių didmeninė prekyba. 

Vienas pagrindinių ir didžiausią pelną nešančių produktų krepšelių yra žuvies ir surimio 

produktai. Siekiant atlikti kuo geresnę verslo rizikos analizę, visų pirma, reikia išanalizuoti 

verslo sektorių. Sektoriaus analizei bus naudojami Lietuvos statistikos departamento teikiami 

duomenys. 

Sektoriaus analizė 

1 paveikslas. Maisto pramonės didmeninės prekybos įmonių apyvarta 2009-2012 metai. (mln. Lt) 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, mažmeninė ir didmeninė prekyba, 

didmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) to meto kainomis 2009 – 2012 metai. 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

2009 2010 2011 2012

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir

jo gaminių didmeninė prekyba

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė

prekyba

Mėsos ir mėsos produktų

didmeninė prekyba

Pieno produktų, kiaušinių bei

valgomųjų aliejaus ir riebalų

didmeninė prekyba



UAB „VI ČIŪNAI IR KO“ PIRKĖJŲ SKOLŲ VALDYMO SPRENDIMAI   16 

Analizuojant maisto pramonės didmeninių prekybos įmonių Lietuvoje apyvartų grafiką galime 

teigti, kad maisto pramonės sektorius pastaraisiais metais išgyvena teigiamas augimo 

tendencijas. Tiek bendro maisto produktų, tabako ir jo gaminių sektoriaus, tiek smulkesnių šio 

sektoriaus dalių: vaisių, uogų ir daržovių, mėsos ir mėsos gaminių bei pieno produktų, kiaušinių 

ir valgomojo aliejaus, kuriuose UAB „Vičiūnai ir Ko“ aktyviai prekiauja savo atstovaujama 

produkcija, apyvartos ženkliai augo 2009-2012 metų laikotarpiu. Bendroji maisto produktų, 

gėrimų ir tabako didmeninė prekyba išaugo nuo 8438 mln. litų 2009 metais, iki 10236 mln. litų 

2012 metais. Tai yra 17,5%  augimas per 4 metus arba  4,5% vidutinis sektoriaus apyvartumo 

augimas kasmet. Tuo tarpu,  vaisių ir daržovių sektoriaus apyvartumas padidėjo net 29,5% nuo 

864 mln. litų iki 1226 mln. litų. Mėsos ir mėsos produktų sektoriaus apyvarta išaugo dar daugiau 

-  net 38,2%,  nuo 353 mln. litų 2009 metais iki 572 mln. litų 2012 metais. Vienintelė išimtis yra 

pieno produktų, kiaušinių bei valgomojo aliejaus sektorius. Jame apyvartų augimo nesimato, 

tačiau ženklaus apyvartų mažėjimo indikuojančio galimą sektoriaus susitraukimą taip pat nėra. 

Nuo 2009 iki 2012 metų šis sektorius išliko stabilus, svyruodamas mažiau nei per 1%. Pasak 

įmonės generalinio direktoriaus, Egidijaus Remeikio, produktų krepšelis, patenkantis į pieno 

produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus sektorių, sudaro labai mažą dalį bendros įmonės 

apyvartos, todėl šio sektoriaus stagnacija nerimo nekelia. 

Maisto gaminiai ir produktai yra pirmo būtinumo prekė vartotojams, todėl ši pramonė yra gana 

atspari verslo ciklams. Tai galime pamatyti iš aukščiau esančio didmeninės prekybos įmonių 

Lietuvoje apyvartumo grafiko. 2008 metais Lietuvą, kaip ir beveik visas pasaulio šalis užklupo 

gili ekonominė krizė, kuri tęsėsi iki 2011-2012 metų. Krizės pradžioje smarkiai krito daugelio 

pramonės sektorių apyvartos nes smuko žmonių vartojimas. Bendras vidaus produktas 2009 

metais sumažėjo 14,6% (seb.lt „Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai“). Krizės 
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padariniai matomi ir aukščiau esančiame grafike, 2010 metais lyginant su 2009 maisto produktų, 

gėrimų ir tabako gaminių didmeninės prekybos sektoriaus apyvartumas krito, tačiau jis krito kur 

kas mažiau nei BVP, tik 2,3%. Tuo tarpu vaisių ir daržovių, bei mėsos ir mėsos gaminių 

sektorius krizės metu veikė anticikliškai. Abu šie sektoriai 2010 metais lyginant su 2009 augo po 

5,1% ir 14.5% atitinkamai.  

Valiutų kursų rizika . 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ prekiauja maisto produktais ne tik Lietuvoje, bet ir Centrinėje Europoje, 

Skandinavijos šalyse bei Artimuosiuose rytuose. Tai atveria duris galimiems nuostoliams dėl 

valiutų kursų rizikos, tačiau ši rizika analizuojamoje įmonėje yra minimizuota arba visiškai 

panaikinta perkeliant ją klientams. Pasak įmonės finansų vadovės, Justinos Pečiokaitės UAB 

„Vi čiūnai ir Ko“ visus užsienio sandorius, tiek pirkimus, tiek pardavimus atlieka tik dvejomis 

užsienio valiutomis: eurais arba Amerikos doleriais. Pavyzdžiui produktai į Lenkiją yra 

parduodami žemesnio lygio Vičiūnai įmonių grupei priklausančiam distributoriui Sp.z.o.o. 

„Vi čiūnai-POL“. Sandoris tarp Vičiūnai ir Ko ir Vičiūnai-POL yra vykdomas eurais. Kadangi 

litas yra pririštas prie euro Vičiūnai ir Ko nepatiria jokios valiutų kursų rizikos, o ši rizika yra 

perkeliama Lenkijos distributoriui. Taip pat, yra elgiamasi ir parduodant prekę tiesiai galutiniam 

klientui užsienio šalyje. Amerikos doleris yra naudojamas tik perkant jūrų gėrybes iš ne Europos 

sąjungos šalių. Kadangi Vičiūnai ir Ko iš tiekėjų prekes perka su atidėjimu, yra stebimas dolerio 

kursas ir priimamas sprendimas, kada sumokėti tiekėjui labiausiai apsimoka. 

Didmeninė maisto produktų ir gaminių prekyba yra „business to business“ tipo verslas. Viena iš 

sėkmingo B2B verslo paslapčių yra geri santykiai su klientu, tuo tarpu naujų technologijų 

įdiegimas ar pritaikymas daro mažesnę įtaką įmonės rezultatams. Todėl galime teigti, kad 
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nagrinėjama įmonė yra nedaug priklausoma nuo technologinių pokyčių, tačiau gana stipriai 

priklausoma nuo darbo rinkos. Jeigu vietinėje darbo rinkoje nėra laisvų aukšto lygio pardavimų 

vadybininkų, sugebančiu puoselėti ir gerinti santykius su esamais bei naujais klientais, įmonė 

gali greitai prarasti klientus konkurentams. 

1.3 UAB „Vi čiūnai ir Ko“ Konkurencin ė pozicija 

Nustatyti įmonės UAB „Vičiūnai ir Ko“ konkurencinę poziciją yra išties nelengva, kadangi 

įmonių užsiimančių didmenine maisto produktų prekyba yra labai daug ir jų skaičius nuolat 

kinta. Tuo pat metu kinta ir konkurencija rinkoje. Vičiūnai ir Ko nemažą dalį savo prekių 

eksportuoja, todėl konkurentų turi visoje Europoje, tačiau šiame darbe analizuosime įmonės 

konkurencinę poziciją tik Lietuvos rinkoje. Siekdami geriau įvertinti įmonės konkurencinę 

poziciją rinkoje naudosime M. Porterio 5 jėgų modelį. Šis modelis identifikuoja penkias išorines 

ir vidines jėgas, kurios daro įtaką konkurencijos intensyvumui rinkoje, todėl yra geras būdas 

nustatyti įmonės konkurencinę poziciją. 

Konkurentai ir jų veiksmai yra viena dažniausių temų, aptariamų įmonės vadovų susirinkimų 

metu. Bendraujant su produktų grupės vadovu Dariumi Blažausku ir pardavimų vadovu Lietuvai 

Laurynu Blože, kaip pagrindiniai bendrovės konkurentai, buvo įvardintos žemiau pateiktos 

įmonės: 

• IĮ „Desė“ – Žuvies perdirbimo ir didmeninės prekybos įmonė. Didžiausia dėmesio dalį 

skiria silkės perdirbimui, todėl ši įmonė yra labai stipri Vičiūnai ir Ko konkurentė silkės 

produktų grupėje. 

• UAB „Lignesa“ – žuvies ir žuvies produktų perdirbimo bei distribucijos įmonė. Ši įmonė 

taip pat specializuojasi silkės perdirbime ir rūkytų žuvies produktų gamyboje. 
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• UAB „Norvelita“ – žuvies produktu perdirbimo ir platinimo bendrovė. Specializuojanti 

lašišų produktų gamyboje. Lašišų produktų grupėje, pasak produktų grupės vadovo 

Dariaus Blažausko ši įmonė yra stipriausias konkurentas. 

• „Santa Brembor“ – baltarusiško/vokiško kapitalo bendrovė gaminanti ir importuojanti 

surimio produktus į Lietuvą. 

• „Lucky Union Foods Euro“ Sp z o.o. – Lenkijos bendrovė importuojanti „Atlantic“ 

prekinio ženklo, atšaldyto surimio produktus į Lietuvą.  

Pasak Vičiūnai ir ko pardavimų vadovo Lietuvos rinkai Lauryno Bložės, analizuojama bendrovė 

turi stiprių konkurentų praktiškai kiekvienoje produktų grupėje, tačiau lygiaverčio konkurento, 

kuris prilygtų siūlomų produktų įvairove, kokybe ir užimama rinkos dalimi analizuojama 

bendrovė Lietuvoje neturi. Remiantis įmonės vidine informacija, rinkos tyrimų bendrovės UAB 

„AC Nielsen Baltica“ atliktas tyrimas parodė, kad didžiausią rinkos dalį kompanija užima 

surimio ir paniruotų produktų grupėje. Pasak tyrimų bendrovės UAB „Vičiūnai ir Ko“ užima virš 

80% šios rinkos.  
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1.3.1 Konkurencinė pozicija pagal M. Porterio 5 jėgų modelį 

2 paveikslas. M. Porterio 5 jėgų modelis 

 

Šaltinis: Michael E. Porter. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy" 

Tiekėjų derybinė galia. Visi tiekėjai gaminantys pagrindinius UAB „Vičiūnai ir Ko“ platinamus 

produktus priklauso tai pačiai Vičiūnai įmonių grupei, kaip ir analizuojama įmonė. Todėl, šiuo 

atveju, tiekėjų derybinė galia yra labai maža, kartais netgi neegzistuojanti, kadangi tiek Vičiūnai 

ir Ko, tiek tiekėjai priklauso vienai įmonių grupei, paklusta tai pačiai vadovybei ir siekia vieno 

bendro tikslo. Maža tiekėjų derybinė galia analizuojamai įmonei suteikia ženklų pranašumą prieš 

konkurentus, kadangi tai suteikia galimybę vykdyti agresyvesnes žemų kainų akcijas ir išlaikyti 

jas ilgiau nepatiriant nuostolio. 

Klientų derybinė galia. Didmeninės maisto produktų prekybos sektoriuje klientai yra 

mažmeninės prekybos bendrovės. Jų derybinė galia Lietuvoje svyruoja nuo gana silpnos iki labai 

stiprios. Stipriausią derybinę galią turi didieji mažmeninės prekybos tinklai (Maxima, Palink), 

kadangi jų užsakymai yra patys didžiausi. UAB „Vičiūnai ir Ko“ turi ilgalaikes 

bendradarbiavimo sutartis, taip pat yra pajėgūs mokėti atitinkamus metinius bonusus, tokiu būdu 
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užsitikrindami didelius užsakymų kiekius ir vienas geriausių vietų didžiuosiuose mažmeninės 

prekybos tinkluose lyginant su konkurentais. 

Naujų rinkos dalyvių grėsmė. Ši grėsme yra maža, kadangi didmeninės maisto produktų 

prekybos sektoriuje egzistuoja aukšti įėjimo į rinką barjerai. Šioje rinkoje vidinė konkurencija 

yra labai aukšta, o rinkos dalyviai prieš konkurentus dažniausiai renkasi mažų kainų strategiją, 

ko pasekoje mažėja pelno maržos. Kuomet pelno maržos nedidelės, pelningai dirbti gali tik 

didžiulės įmonės, turinčios platų produktų asortimentą ir klientų ratą. Tuo tarpu, naujas rinkos 

dalyvis, tik pradedantis bendradarbiauti su tiekėjais ir klientais, negalėtų prilygti konkurentams 

„kainų kare“ ir būtų priverstas dirbti nuostolingai. 

Produktų pakaitalų grėsmė. Lietuvos maisto produktų rinkoje pirkėjai yra labai jautrūs kainai, o 

produktų spektras yra beveik begalinis, todėl pakaitalų grėsmė yra didelė. Kovodama su šia 

grėsme UAB „Vičiūnai ir Ko“ savo klientams siūlo labai platų maisto produktų spektrą: žuvį, 

surimio produktus, mėsos gaminius, salotas, daržoves, kiaušinius, pieno produktus ir t.t., taip pat, 

nuolat vykdo žemų kainų akcijas daliai savo produktų, tokiu būdu užtikrindami pardavimus ir 

mažindami pakaitalų grėsmę. 

Konkurencija rinkoje. Konkurencija rinkoje, kurioje savo veikla vykdo Vičiūnai ir ko yra labai 

aukšta. Tačiau analizuojama įmonę turi konkurencinį pranašumą prieš savo konkurentus, kadangi 

yra viena didžiausių įmonių rinkoje ir yra minimaliai veikiama tiekėjų derybinės galios. Tai 

leidžia kompanijai prisitaikyti prie bet kokios konkurentų žemų kainų akcijos ar strategijos, taip 

neprarandant konkurencingumo. 

Įvertinus visas penkias M. Porterio modelio jėgas galime teigti, kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ turi 

stiprią konkurencinę poziciją prieš savo konkurentus, kadangi nekenčia nuo tiekėjų derybinės 
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galios, gali suvaldyti pirkėjų derybinę galią, nepatiria didelės nei naujų rinkos dalyvių, nei 

produktų pakaitalų grėsmės ir sugeba kainomis prilygti bet kuriam rinkos vidaus konkurentui. 

1.4 Finansinės situacijos analizė 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ įmonės finansinės situacijos įvertinimui bus naudojami bendrovės trijų 

metų (2011, 2012, 2013) viešai skelbiami finansiniai duomenys: balansas bei pelno/nuostolio 

ataskaitos. Šie duomenys gauti iš įmonės finansų vadovės, todėl yra patikimi. Bendrovės 

prašymu duomenys buvo pakeisti pritaikius indeksą. Geresniam įmonės finansinės rizikos 

įvertinimui apskaičiuoti rodikliai bus lyginami su verslo sektoriaus rodikliais. Indeksuotos 

finansinės ataskaitos pateikiamos prieduose. 

Turto ir pelningumo analizė 

1 lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ pelningumo rodikliai 2011-2013 metai.  

Rodiklis 2011 2012 2013 

Pardavimo pajamos 89.552.450 Lt 102.014.885 Lt 190.673.673 Lt 

Pardavimo savikaina 77.922.610 Lt 90.400.993 Lt 169.499.267 Lt 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ 2011-2013 metų finansinės ataskaitos 

Norint aptarti įmonės pardavimų ir pelno dinamikas laike, visų pirma, reikia išanalizuoti įmonės 

pardavimo pajamas. Iš aukščiau pateikto lentelės matome, kad pardavimų pajamos kasmet 

didėjo. 2012 metais pardavimų pajamos pakilo iki 102.014.885 litų, nuo 89.552.450 litų 2011 

metais. Tai yra teigiamas pardavimų pokytis lygus 12,2%. Lyginant su Lietuvos maisto 

produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninės prekybos sektoriaus rodikliais (1 paveikslas) 

matome, kad 2012 metais pardavimo apyvarta kilo visame sektoriuje. Viena pagrindinių viso 

sektoriaus apyvartų kilimo priežasčių yra ekonominio sunkmečio pasitraukimas iš Lietuvos ir to 
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pasekoje kylanti vartotojų perkamoji galia. Tačiau sektoriaus pokytis lygus tik 9,7%. Didesnis 

nei sektoriaus pardavimo pajamų kilimas parodo, kad 2012 metais UAB „Vičiūnai ir Ko“ buvo 

vienas maisto pramonės rinkos lyderių Lietuvoje. 

2013 metais matomas labai didelis teigiamas šuolis kompanijos pardavimo pajamose. Jos pakilo 

beveik dvigubai – nuo 102.014.885 litų 2012 metais iki 190.673.673 litų 2013 metais. Šio 

pardavimo pajamų šuolio priežastis - 2013 metais atlikta įmonės reorganizacija, po kurios 

bendrovė įžengė į naujas prekybos rinkas Europoje. Tačiau žemiau pateiktoje lentelėje matome, 

kad nors 2013 metais pardavimo pajamos ir bendrasis pelnas išaugo beveik dvigubai, tipinės 

veiklos pelningumas vis tiek išliko neigiamas ir net padidėjo lyginant su 2012 metais. Nuo 

1,271,447 litų nuostolio iki 1.524.934 litų nuostolio. 

2 lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ bendrojo ir tipinės veiklos pelno rodikliai 2012-2013 metai. 

(mln. Lt) 

Rodiklis 2012 2013 Pokytis 

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 11,61 21,17 45,20% 

VEIKLOS SĄNAUDOS 12,89 22,70 43,20% 

    Pardavimo 11,01 20,52 46,30% 

    Bendrosios ir administracinės 1,87 2,18 14,20% 

TIPIN ĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) -1,27 -1,52 -16,60% 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ 2012-2013 metų finansinės ataskaitos 

Iš pateiktos lentelės matome, kad pagrindinė tipinės veiklos pelno nepagerėjimo priežastis yra 

ženklus veiklos sąnaudų ir ypač pardavimo sąnaudų padidėjimas. Kadangi po 2013 metų 

reorganizacijos bendrovė tapo atsakinga už pardavimus ne tik Baltijos šalyse, bet ir didžiojoje 

Europos dalyje, stipriai pasikeitė įmonės darbuotojų struktūra. Buvo atsisakyta sandėlio ir kitų su 

pardavimais nesusijusių darbuotojų ir pasamdyta daugiau pardavimų specialistų, todėl, pasak 
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bendrovės finansų vadovės Justinos Pečiokaitės, nors darbuotojų skaičius įmonėje kito nežymiai, 

vidutinė darbuotojo kaina išaugo ženkliai. 

Lygindami bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų pokyčius matome, kad abu šie rodikliai kito beveik 

identiškai. 2013 metais bendrasis pelnas padidėjo 45,2% tuo tarpu veiklos sąnaudos išaugo 

43,2%. 

3. lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ pelningumo rodikliai 

Pelningumo rodiklis 2011 2012 2013 
Bendrasis 
pelningumas 

12,99% 11,38% 11,11% 

Grynasis pelningumas 0,08% 0,03% 0,10% 

Turto pelningumas 0,35% 0,11% 0,35% 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ finansinės ataskaitos 2011-2013 metai. 

Trečioje lentelėje pateikti bendrovės pelningumo rodikliai. Formulės naudotos jų apskaičiavimui 

pateiktos prieduose. Analizuodami šią lentelę matome, kad visi trys pelningumo rodikliai 2011-

2013 metų laikotarpiu kito nežymiai ir išliko gana stabilūs. Nors pardavimo pajamos ir bendrasis 

pelningumas įmonėje didėjo stabiliai kiekvienais metais, adekvačiai spartus pardavimo 

savikainos augimas privertė bendrojo pelno rodiklį mažėti kasmet, nuo 12,99% 2011 metais iki 

11,11% 2013 metais. Pardavimo pajamų ir savikainos kitimas laike pateiktas 4 paveiksle. 
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3 paveikslas. Pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos kitimas laike. 

 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ finansinės ataskaitos 2011-2013 metai. 

 Analizuodami grynojo pelningumo ir turto pelningumo rodiklius matome, kad 2013 metų 

rodikliai yra beveik identiški 2011 metų rodikliams, o 2012 metais matomas staigus rodiklių 

suprastėjimas. Pagrindinė šio suprastėjimo priežastis yra grynojo pelno mažėjimas. Bendrovės 

grynasis pelnas sumažėjo beveik tris kartus, nuo 69.511 litų iki 28.075 litų 2012 metais. Grynojo 

pelno mažėjimą sąlygojo iš esmės nepakitęs bendrasis pelnas ir padidėjusios veiklos sąnaudos 

lyginant su 2011 metais. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Egidijau Remeikio, 

pelningumo rodiklių prastėjimas buvo viena pagrindinių priežasčių, dėl ko buvo atlikta įmonės 

reorganizacija. 

4. lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ turto valdymo rodikliai. 

Turto valdymo rodiklis 2011 2012 2013 

Turto apyvartumas 4,5 3,9 3,4 

Atsargų apyvartumas 21,5 16,5 17,1 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ finansinės ataskaitos 2011-2013 metai. 
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4 lentelėje pateikti bendrovės turto valdymo rodikliai – turto apyvartumas ir atsargų 

apyvartumas. Įmonei, prekiaujančiai fiziniais objektais, atsargų apyvartumas yra vienas 

svarbiausių turto valdymo rodiklių. Šis rodiklis parodo, kiek kartų per metus visas atsargų kiekis 

buvo parduotas. Šis rodiklis apskaičiuotas padalinus bendrą pardavimo savikainą iš atsargų 

kiekio. Analizuodami bendrovės atsargų apyvartumo rodiklį matome, kad didžiausias jis buvo 

2011 metais. Tais metais įmonė pardavė 21,5 karto daugiau produkcijos negu laikė atsargose. 

2012 metais matomas ženklus atsargų apyvartumo sumažėjimas iki 16,5 karto. Taip nutiko, 

todėl, kad išaugo įmonės atsargų kiekis, nuo 4,2 mln. litų 2011 metais iki beveik 5,5 mln. litų 

2012 metais. Teigiama, kad kuo didesnis atsargų apyvartumo rodiklis, tuo įmonė geriau valdo 

savo turtą, tačiau pasiekus tam tikrą ribą įmonė rizikuoja neturėti pakankamai atsargų 

padidėjusių užsakymų išpildymui, todėl sumažėjęs rodiklis nereiškia, kad įmonės finansinė 

situacija suprastėjo. 2013 metais bendrovei pradėjus prekiauti produkcija Centrinėje Europoje 

ženkliai išaugo bendri pardavimai, tačiau natūralu, kad apsidrausdama nuo užsakymų 

neišpildymo rizikos įmonė padidino savo atsargas. Atsargos buvo padidintos nuo 5,5 mln. litų 

2012 metais, iki beveik 10 mln. litų 2013 metais. Todėl atsargų apyvartumo rodiklis 2013 metais 

kito nežymiai lyginant su praėjusiais metais. Rodiklis pakito tik per 6 dešimtąsias. 

Turto apyvartumo rodiklis parodo, kiek kartų pardavimo pajamos yra didesnės už įmonės turtą. 

Šis rodiklis buvo apskaičiuotas padalinus bendras pajamas iš viso turto. Analizuodami UAB 

„Vi čiūnai ir Ko“ turto apyvartumo rodiklį matome, kad jis stabiliai mažėjo nuo 4,5 karto 2011 

metais iki 3,4 karto 2013 metais. Pagrindinė šio rodiklio mažėjimo priežastis yra įmonės turto 

augimas. Gilesnė trijų metų balansų analizė atskleidė, kad įmonės ilgalaikis turtas kito nežymiai, 

o viso turto augimo priežastis yra trumpalaikio turto, ypač atsargų, pirktų prekių perpardavimui 

ir pirkėjų skolų augimas. Pirkėjų skolos išaugo labiausiai nuo 7,8 mln litų 2011 metais iki 34 mln 
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2013 metais. Pasak informacijos skelbiamos auditum.lt interneto svetainėje prekybinės įmonės 

turto apyvartumo rodiklis laikomas geru jeigu viršija 5, patenkinamu jeigu viršija 3. Todėl 

galima daryti išvadą, kad analizuojamos bendrovės turto apyvartumo rodiklis, nors ir 

pastaraisiais metais mažėjo, yra pakankamai aukštas. 

Įmonės ilgalaikio turto analizė 

5 lentelė. Skolos nuosavybės santykis. 

Rodiklis 2011 2012 2013 

Nuosavas kapitalas 170.137,0 Lt 1.026.842,5 
Lt 

1.222.165,6 
Lt 

Mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 

19.848.632,2 
Lt 

25.339.447,6 
Lt 

55.320.446,2 
Lt 

Skolos-nuosavo kapitalo santykis 116,7 24,7 45,3 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ balansai 2011-2013 metai. 

5 lentelėje pateiktas UAB „Vičiūnai ir Ko“ skolos-nuosavybės santykis. Šis rodiklis gautas 

padalinus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus iš nuosavo kapitalo. Rodiklis parodo kokią dalį 

nuosavo kapitalo sudaro kompanijos skolos. Analizuojamos įmonės atveju šis santykis yra labai 

didelis. 2011 metais įmonės skolos nuosavą kapitalą viršijo 116,7 karto. Skolos nuosavybės 

santykis stipriai sumažėjo 2012 metais iki 24,7 karto. Pagrindinė šio sumažėjimo priežastis yra 

įstatinio kapitalo padidinimas. Įstatinis kapitalas 2012 metais buvo padidintas 830 tūkst. litų, nuo 

75.330 iki 903.000 litų. 2013 metais kompanijos kapitalas dėl mažo nepaskirstyto pelno padidėjo 

nedaug, o skolos išaugo daugiau nei dvigubai nuo 25,3 mln. litų iki 55,3 mln litų, todėl skolos-

nuosavybės santykis vėl ženkliai padidėjo iki 45,3 karto. Toks aukštas skolos su nuosavu 

kapitalu santykis leidžia daryti išvadą, kad įmonė beveik visą savo veiklą vykdo skolintomis 

lėšomis.  
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6 lentelė. Skolos santykis 

Rodiklis 2011 2012 2013 

Turto iš viso 20.018.769,2 
Lt 

26.366.290,1 
Lt 

56.542.611,8 
Lt 

Mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 

19.848.632,2 
Lt 

25.339.447,6 
Lt 

55.320.446,2 
Lt 

Skolos santykis 0,992 0,961 0,978 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ balansai 2011-2013 metai. 

6 lentelėje pateiktas analizuojamos bendrovės skolos santykis. Šis santykis apskaičiuotas visą 

turtą padalinus iš mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Šis rodiklis parodo kokią dali kompanijos 

viso turto sudaro skolintos lėšos. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė finansinė rizika įmonėje. 

Analizuodami UAB „Vičiūnai ir Ko“ skolos santykį, galime teigti, kad įmonėje finansinė rizika 

yra labai aukšta, nes visais metais skolintos lėšos sudarė virš 96% viso įmonės turto. O 2011 

metais skolintos lėšos sudarė virš 99% viso įmonės turto. 

Toks aukštas skolos su nuosavybe bei skolos santykis paprastai yra nepriimtinas ir dažnu atveju  

prognozuoja įmonės bankrotą, tačiau kalbant apie analizuojamą įmonę to teigti negalima. 

Kadangi UAB „Vičiūnai ir Ko“ yra įmonių grupės dalis ir didžioji dauguma bendrovės skolų yra 

paskirstyta tarp grupės įmonių, remiantis aukščiau apskaičiuotais rodikliais, konkrečių finansinės 

rizikos išvadų daryti negalime.  

Įmonės trumpalaikio turto analizė 

7 lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ pinigų apyvartos ciklas 

Rodiklis 2011 2012 2013 
Atsargos 4.210.673 Lt 5.489.095 Lt 9.922.990 Lt 
Pirkėjų skolos 7.820.007 Lt 13.101.320 Lt 34.051.248 Lt 
Skolos tiekėjams 12.769.634 Lt 18.825.989 Lt 34.225.291 Lt 
Pardavimai 89.552.450 Lt 102.014.885 Lt 190.673.673 Lt 
Pardavimų savikaina 77.922.610 Lt 90.400.993 Lt 169.499.267 Lt 



UAB „VI ČIŪNAI IR KO“ PIRKĖJŲ SKOLŲ VALDYMO SPRENDIMAI   29 

Atsargų apyvartumas dienomis 19,72  22,16  21,37  
Pirkėjų skolų apyvartumas dienomis 31,87  46,88  65,18  
Skolų tiekėjams apyvartumas 
dienomis 59,81  76,01  73,70  

Pinigų apyvartos ciklas (dienomis) -8,22  -6,97  12,85  

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ balansai 2011-2013 metai. 

7 lentelėje pateikti analizuojamos bendrovės pinigų apyvartos ciklo komponentai ir suskaičiuotas 

kompanijos pinigų apyvartos ciklas. Iš lentelės matome, kad bendrovės pinigų apyvartos ciklas 

suprastėjo nuo -8,2 dienų iki 12,85 dienų. 2011 ir 2012 metais pinigų apyvartos ciklas buvo 

neigiamas, tai reiškia, kad kompanija pardavusi prekę, pinigus už ją gaudavo anksčiau negu, kad 

sumokėdavo pinigus tiekėjui už tą pačią prekę. Vidutiniškai 8,2 dienos anksčiau 2011 metais ir 7 

dienomis anksčiau 2012 metais. Tuo tarpu 2013 metais matomas žymus pinigų apyvartos ciklo 

suprastėjimas, tais metais kompanija pinigus už parduotą prekę vidutiniškai gaudavo 13 dienų 

vėliau negu, kad atsiskaitydavo su tiekėjais už tą pačią prekę. Viena pinigų apyvartos ciklo 

suprastėjimo priežasčių yra ta, kad pradėjus prekiauti užsienio rinkose, dėl ilgesnių atidėjimų 

dideliems užsienio klientams ir ilgesnio piniginės transakcijos iš užsienio apdorojimo laiko, 

stipriai pailgėjo pirkėjų skolų apyvartumas. Pirkėjų skolų apyvartumas pailgėjo nuo 31,8 dienos 

2011 metais iki 65 dienų 2013 metais. 

8 lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ likvidumo rodikliai. 

Rodiklis 2011 2012 2013 
Trumpalaikis turtas 13,2 mln. Lt 19,7 mln. Lt 52,1 mln. Lt 
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17,4 mln. Lt 23,6 mln. Lt 53,5 mln. Lt 
Atsargos 4,2 mln. Lt 5,4 mln. Lt 9,9 mln. Lt 
Bendrasis likvidumas 0,76 0,84 0,97 
Kritinis likvidumas 0,51 0,60 0,79 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ balansai 2011-2013 metai. 
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8 lentelėje pateikti bendrovės likvidumo rodikliai ir finansinių ataskaitų komponentai naudoti 

jiems apskaičiuoti. „Likvidumo rodikliai parodo, kaip įmonė sugeba vykdyti savo trumpalaikius 

įsipareigojimus, t.y. jos trumpalaiki mokumą“. (A. Klimavičienė). Bendrovės Vičiūnai ir Ko 

trumpalaikiam mokumui nustatyti buvo apskaičiuoti bendrojo ir kritinio likvidumo rodikliai. Iš 

lentelės matome, kad nuo 2011 iki 2013 metų abu šie rodikliai gerėjo. Bendrasis likvidumas 

pagerėjo nuo 0,76 iki 0,97 o kritinis likvidumas pagerėjo nuo 0,51 iki 0,79. Tačiau bendrasis 

likvidumas nors ir gerėjo yra gana mažas, likvidumo rodiklis žemiau 1 reiškia, kad įmonė nėra 

pajėgi padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus iš trumpalaikio turto, todėl galima teigti, kad 

analizuojama bendrovė turi likvidumo (mokumo) problemų. Kritinis likvidumas parodo kokią 

trumpalaikių įsipareigojimų dalį bendrovė gali padengti turimu, labiausiai likvidžiu turtu (visas 

trumpalaikis turtas be atsargų). Yra laikoma, kad kritinis likvidumas žemiau 0,5 yra neigiamas 

rezultatas ir parodo, kad įmonė turi rimtų likvidumo problemų, tačiau analizuojamos bendrovės 

likvidumo rodiklis yra aukštesnis ir gerėjantis kasmet. Nuo 2011 iki 2013 metų šis rodiklis 

pagerėjo 35%. Likvidumo rodiklių gerėjimo priežastis yra bendrovės trumpalaiko turto augimas. 

Trumpalaikis turtas 2011-2013 metų laikotarpiu išaugo dėl atsargų ir išankstinių apmokėjimų 

augimo. Atsargos padidėjo daugiau nei dvigubai, nuo 4,2 mln. litų iki beveik 10 mln. litų, tuo 

tarpu išankstiniai apmokėjimai padidėjo daugiau nei 10 kartų nuo 346 tūkst. litų 2011 metais iki 

3,7 mln. litų. 

1.5 UAB „Vi čiūnai ir Ko“ pirk ėjų skolų valdymo analizė 

Šiame poskyryje bus apžvelgta šiuo metu  UAB „Vičiūnai ir Ko“ įmonėje naudojama pirkėjų 

skolų valdymo strategija, politika ir naudojami instrumentai. 
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Vienas  iš pagrindinių bet kurios kompanijos finansinių komponentų yra grynasis apyvartinis 

kapitalas. Apyvartinio kapitalo valdymo esmė yra užtikrinti, kad įmonė yra pajėgi padengti 

besibaigiančio termino trumpalaikes skolas bei kitus trumpalaikius įsipareigojimus, taip pat 

artimiausias veiklos sąnaudas. (Keršys 2010). (Berk, DeMarzo 2007) teigia, kad pirkėjų skolos 

yra viena iš 4 grynąjį apyvartinį kapitalą sudedančių dalių, kartu su grynaisiais pinigais, 

atsargomis ir skolomis tiekėjams. Grynasis apyvartinis kapitalas apskaičiuojamas iš trumpalaikio 

turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus. Pinigų srautų valdymo dalyje jau išsiaiškinome kad 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ turi mokumo problemų (bendrasis likvidumas yra žemiau 1), kadangi 

bendrasis likvidumas apskaičiuojamas padalinus trumpalaikį turtą iš trumpalaikių įsipareigojimų, 

galime teigti, kad bendrovės grynasis apyvartinis kapitalas yra neigiamas. Neigiamas apyvartinis 

kapitalas ne visada yra blogai. Kai kuriais atvejais tai parodo aukštą kompanijos valdymo 

efektyvumą ir agresyvią apyvartinio kapitalo strategiją. Jeigu kompanija su savo tiekėjais sugeba 

atsiskaityti vėliau negu, kad gauna pinigus iš savo pirkėjų, kitais žodžiais tariant savo 

trumpalaikį turtą finansuoja skolomis tiekėjams apyvartinis kapitalas bus neigiamas, dėl didelių 

įsipareigojimų tiekėjams ir mažų pirkėjų skolų. Tačiau jeigu kompanija su tiekėjais turi 

atsiskaityti anksčiau nei gauna pinigus iš pirkėjų ir apyvartinis kapitalas yra neigiamas, tai 

ženklas, kad bendrovė turi rimtų finansinio stabilumo problemų. Kada yra sumokami ir gaunami 

pinigai įmonėje gali atskleisti pinigų apyvartos ciklas, kurį apskaičiavome šio darbo pinigų 

srautų valdymo skyriuje. 4 paveiksle pateikta UAB „Vičiūnai ir Ko“ apyvartinio kapitalo ir 

pinigų apyvartos ciklo dinamika. 
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4 paveikslas: Apyvartinio kapitalo ir pinigų apyvartos ciklo dinamika. 

 

Šaltinis: UAB „Vičiūnai ir Ko“ finansinės ataskaitos 2011-2013 metai. 

Nustatinėdami UAB „Vičiūnai ir Ko“ konkurencinę pozicija išsiaiškinome, kad tiekėjų derybinė 

galia yra labai maža, todėl analizuojama bendrovė gali savo trumpalaikį turtą finansuoti skolomis 

tiekėjams. Tai atsispindi apyvartiniame kapitale, kuris analizuojamu laikotarpiu yra neigiamas. 

Pinigų apyvartos ciklas taip pat yra neigiamas 2011-12 metų laikotarpiu, tai parodo, kad įmonė 

dirbo efektyviai ir sugebėjo generuoti pakankamus pinigų srautus trumpalaikiams 

įsipareigojimams padengti, tačiau dėl ženkliai pailgėjusio pirkėjų skolų apyvartumo 2013 metais 

pinigų apyvartos ciklas tapo teigiamas, o apyvartinis kapitalas išliko neigiamas. Tai ženklas, kad 

kompanija nebesugeba generuoti pakankamų pinigų srautų trumpalaikiams įsipareigojimams 

padengti ir turi rimtų finansinio stabilumo problemų. Tai viena iš priežasčių, kodėl kompanijai 

reikia peržvelgti dabartinę pirkėjų skolų valdymo strategiją ir priimti sprendimus strategijos 

tobulinimui. 
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1.5.1 UAB „Vičiūnai ir Ko“ pirk ėjų skolų valdymo politika. 

Dar darbo pradžioje išsiaiškinome, kad analizuojama bendrovė turi žemą rizikos toleravimo lygį, 

todėl pirkėjų skolų rizikos valdymui buvo pasirinktas saugiausias instrumentas – kreditų 

draudimas. Tam tikrais atvejais naudojamas akreditavimas ir faktoringas, tačiau šie atvejai bus 

aptarti vėliau. Kredito draudimo paslaugas suteikia tarptautinė rizikos valdymo kompanija 

„Coface“.  Pasak įmonės finansų vadovės Justinos Pečiokaitės kreditų draudimas, kaip pirkėjų 

skolų rizikos valdymo strategija pasirinkta dėl to, kad draudimo bendrovė neapmokėtas pirkėjų 

skolas padengia žymiai greičiau, negu, kad užtruktų einant skolos išieškojimo keliu, tokiu būdu 

yra mažiau trikdomi numatyti pinigų srautai, taip pat yra baiminamasi, kad net jei ir pavyks 

išieškoti skolą teismo keliu, debitorinė kompanija neturės turto iš kurio skolą grąžinti. 

Su kiekvienu UAB „Vičiūnai ir Ko“ klientu prekybos sutarties sąlygos yra derinamos 

individualiai, tačiau kredito limitą nustato bendrovė „Coface“. Kiekvienas klientas yra 

priduodamas kredito draudimo bendrovė, kuri atlikusi kliento finansinio stabilumo analizę 

pateikia kredito limitą, iki kurio draudimas galioja. UAB „Vičiūnai ir Ko“ gavę išvadą nustato 

kliento kredito limitą būtent ties šia riba. Jeigu klientas yra mažas jo nebūtina priduoti „Coface“ 

analizei. Tokiu atveju įmonė nustato klientui kredito limitą ties 70 tūkst. litų riba. Mokėjimo 

atidėjimo terminą savo nuožiūra nustato Vičiūnai ir Ko. Mokėjimo atidėjimo terminas 

dažniausiai būna tarp 14 ir 60 dienų. Susitartas terminas priklauso nuo kliento mokumo istorijos, 

pardavimo kanalo ir kitų kriterijų. UAB „Vi čiūnai ir Ko“ savo klientus skirsto pagal pardavimo 

kanalus, kurių yra keturi: „Horeca“ – viešojo maitinimo įstaigos, „Traditional trade“ – nedidelės 

mažmeninės prekybos įmonės ir „Modern trade“ – didelės, tinklinės mažmeninės prekybos 

įmonės. Istoriškai dažniausiai savo įsipareigojimų nevykdo smulkūs klientai, tai matoma ir 5 
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paveiksle, kuriame pateikta kokią dalį 2013 metais vidutiniškai per mėnesį kiekvieno sektoriaus 

klientai vėlavo sumokėti nuo bendros sektoriaus apyvartos. 

5 paveikslas. Pradelstų mokėjimų dalis nuo bendros pardavimų kanalo apyvartos 

 

Šaltinis: UAB „Vi čiūnai ir Ko“ finansų skyriaus vidinė informacija. 

Kaip matome iš 5 paveikslo dažniausiai su klientų įsipareigojimu nevykdymu susiduriama 

Horeca kanale, taip pat gana didelis procentas pradelstų pirkėjų skolų yra Traditional trade 

kanale, dėl šios priežasties Horeca ir Traditional trade pardavimo kanaluose dažniausiai 

nustatomas 14 dienų atidėjimo terminas, tuo tarpu Modern trade pardavimų kanale dažniausiai 

nustatomas 30 dienų ir daugiau atidėjimo terminas. Tokiu pačiu principu skirstomi pirkėjų skolų 

valdymo instrumentai, Horeca ir Traditional trade pardavimo kanalai yra besąlygiškai 

draudžiami kredito draudimu. Modern trade pardavimo kanale trijų didžiųjų mažmeninės 

prekybos tinklų: UAB „Palink“,UAB „ Maxima LT“ ir UAB „Rimi Lietuv a“ atsiskaitymus 

prižiūri faktoringo kompanija, likę klientai draudžiami kreditų draudimu. Tyrimo metu bus 

įvertinti kaštai patiriami dėl šiuo metu taikomos pirkėjų skolų valdymo politikos ir pasiūlyti 

sprendimai šių kaštų mažinimui. 
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2. Tyrimo metodų teorinė analizė 

Šiame skyriuje bus aprašyti planuojamo atlikti tyrimo teoriniai aspektai, daromos prielaidos ir 

paaiškinta tyrimo metodika. Visų pirma bus atlikta literatūros šaltinių analizė, kurios pagalba bus 

išanalizuoti pagrindiniai instrumentai naudojami pirkėjų skolų valdymui, atskleisti jų privalumai 

ir trūkumai, taip pat bus nagrinėjamos mokslininkų ir ekspertų nuomonės bei jų siūlomi 

sprendimai pirkėjų skolų valdymo efektyvumui gerinti. Nagrinėjama literatūra – knygos ir 

moksliniai straipsniai. Literatūros analizė reikalinga tam, kad išsiaiškinti, kokie instrumentai ir 

sprendimai egzistuoja norimam tyrimo rezultatui pasiekti ir, kurie iš jų yra taikytini konkrečiai, 

šio darbo tyrime analizuojamai situacijai. Antroje šio skyriaus dalyje bus išanalizuoti metodai ir 

modeliai naudojami apskaičiuoti kaštus susijusius su neefektyviu pirkėjų skolų valdymu. 

Paskutinėje šio skyriaus dalyje bus iškelta tyrime nagrinėjama problema, aprašyta tyrimo 

metodika ir tyrimo žingsniai, taip pat gautų rezultatų vertinimo kriterijai. 

2.1 Pirkėjų skolų valdymo instrumentų analizė. 

Šioje dalyje bus išanalizuoti letaratūros šaltiniuose dažniausiai sutinkami ir realiame pasaulyje 

dažniausiai naudojami pirkėjų skolų valdymo instrumentai. Šių instrumentų pagrindinė paskirtis 

– apsaugoti įmonė nuo nuostolio dėl kliento negalinčio įvykdyti savo įsipareigojimų. 

2.1.1 Kreditų draudimas 

Tai vienas plačiausiai naudojamų instrumentų apsaugančių pardavėją nuo „blogų“ skolų. 

Prekybos kreditų draudimas yra rizikos valdymo įrankis, kurį suteikia privačios ir vyriausybinės 

institucijos kompanijoms siekiančioms apsisaugoti nuo nuostolių patiriamų pirkėjui nevykdant 

savo įsipareigojimų ar atsitikus nenumatytam įvykiui. Prekių pardavimas kredito forma prilygsta 
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paskolos suteikimui pirkėjui ir reikalauja kapitalo investicijų iš pardavėjo. Keršyas (2010) 

įvardina 3 pagrindinius privalumus, kodėl kompanijai naudinga rinktis kreditų draudimą: 

Rizikos perkėlimas. Prekybos kredito draudimas yra finansinis instrumentas skirtas 

kompanijoms apsisaugoti nuo nuostolio rizikos dėl komercinių (pvz. pirkėjo bankrotas, 

negalėjimas vykdyti įsipareigojimų) ir politinių (pvz. politiniai nesutarimai, neramumai) įvykių, 

kurių kompanija negali kontroliuoti. Kompanija perkanti kreditų draudimą perkelia šią  riziką 

draudimo bendrovei, kadangi draudimo bendrovė valdo diversifikuotus rizikos portfelius, ji gali 

žymiai efektyviau valdyti ir susitvarkyti su rizikos padariniais. 

Papildomos paslaugos. Kreditų draudimas susideda iš daugybės paslaugų rinkinio, kurį sudaro 

pastovi kompanijos klientų kreditingumo, gebėjimo mokėti priežiūra (monitoringas), pirkėjų 

skolų portfelio priežiūra, taip pat kreditų draudimą teikianti bendrovė gali vertinti klientų rizikos 

lygį, pagal tai nustatyti prekybos sutarties sąlygas ir padėti kompanijai surinkinėti skolas. 

 Kompanijos finansavimo palengvinimas. Kompanijos dengiančios savo pirkėjų skolas kreditų 

draudimu gali gauti geresnes finansavimo sąlygas. Kai kurie bankai nesuteikia paskolų 

kompanijoms neturinčioms kreditų draudimo. Dažnu atveju tam, kad pardavėjas finansuotų savo 

klientus parduodamas prekę kredito sąlygomis, pačiam pardavėjui tenka skolintis pinigus. Tačiau 

pirkėjų skolos nėra saugus turtas iki tol kol yra apmokamos. Tuo tarpu jeigu pirkėjų skolos yra 

apdraudžiamos kreditų draudimu, jos tampa saugiu turtu, kuris gali būtį įkeistas siekiant padengti 

sekančio periodo veiklos sąnaudas pasiimant paskolą iš banko ar kitos skolinimo įstaigos. Todėl 

kreditų draudimas yra ne tik rizikos valdymo, bet ir prekybos finansavimo instrumentas. 
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6 paveikslas. Prekybos kreditų draudimo proceso schema. 

 

Šaltinis: Keršys, 2010. 

7 paveiksle pateikta tipinė kreditų draudimo veikimo schema. Keršys (2010) pateikia tokį kreditų 

draudimo proceso paaiškinimą: visų pirma kompanija pasirašo draudimo sutartį su draudimo 

kompanija, dėl tam tikro kliento ar klientų skolų draudimo (1A). Tuomet draudimo kompanija 

įvertina to kliento kreditingumą ir nustato kredito limitą iki kurio to pirkėjo skolos yra 

draudžiamos (1B). Kompanija gali klientui suteikti prekių skolon už didesnę sumą, negu kad 

nustatė kreditų draudimo bendrovė, tačiau suma viršijanti draudimo bendrovės limitą nebus 

apdrausta. Nustačius limitą kompanija parduoda prekes kredito sąlygomis klientui (2). Suėjus 

skolos terminui arba klientas sumoka už įsigytas prekes (3A), arba, jei pirkėjas nesugeba 

įvykdyti savo įsipareigojimų, kreditų draudimo bendrovė išmoka kompensaciją - tam tikrą 

kliento skolos dalį, nustatyta sutartyje (3B). 
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Kaip jau buvo minėta anksčiau kompanijoms kartais tenka skolintis lėšas apyvartinio kapitalo 

finansavimui, tokiu atveju galima papildyti prekybos kredito draudimo schema sekančiai: 

Kompanija kreipiasi į skolinimo įstaigą finansavimo prašymu ir pateikia pasirašytą draudimo 

sutartį, kurioje yra išvardinti visi apdrausti klientai ir jų skolos (a). Skolinimo įstaiga suteikia 

kompanijai reikalingą finansavimą (b). Tuomet suėjus skolos terminui arba klientai sumoka 

tiesiai skolinimo įstaigai (c1), arba, jei klientas negali vykdyti savo įsipareigojimų, kreditų 

draudimo bendrovė skolinimo įstaigai išmoka kompensacija. 

Iš pažiūros prekybos kreditų draudimas yra labai naudingas instrumentas, tačiau vienas 

pagrindinių jo trūkumų yra didelė kaina. Dažniausiai kreditų draudimo kainą yra skaičiuojama, 

kaip tam tikras procentas nuo draudžiamos sumos. Draudimo įmokos dydis priklauso nuo 

kompanijos pirkėjų skolų istorijos, draudžiamos sumos dydžio, pramonės šakos, draudžiamų 

klientų kiekio ir t.t. Dažniausiai metinis draudimo įmokos dydis būna  0,1-0,8% nuo apdraustos 

sumos. (Keršys 2010). Dennis (2012) pateikia sekančius pirkėjų skolų draudimo trūkumus: 

• Tam tikroms sąskaitoms draudimo bendrovė gali nustatyti žymiai mažesnį draudžiamos 

sumos limitą, negu reikalauja pirkėjas. 

• Visos draudimo sutartys turi metines ir kiekvienam atskiram nuostoliui taikomas 

frančizes. Tai reiškia, kad dalis rizikos lieka kreditoriui. 

• Draudimo bendrovė dažnu atveju reikalauja periodiškai teikti detalias ataskaitas apie 

apdraustų pirkėjų būklę. Tai didina pirkėjų skolų valdymo kaštus. 

• Pirkėjų skolų draudimas neperkelia rizikos, o tik pasidalina rizika su draudimo bendrove. 

Draudimo bendrovė dažnai nesutinka drausti pirkėjų, kuriuos įvertina kaip aukštos 

rizikos, tuo tarpu kompanija siekia apdrausti būtent padidintos rizikos klientus. 
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2.1.2 Faktoringas 

 Tai viena iš pagrindinių alternatyvų kreditų draudimui. Nors faktoringo paskirtis tokia pati kaip 

ir kreditų draudimo, šio instrumento veikimo principas yra visiškai kitoks. Kadangi faktoringas 

yra paslaugų visuma skirtingi autoriai pateikia skirtingus šios paslaugos apibrėžimus. Mian 

(1992) faktoringą apibūdino labai parastai – tai kompanijos pirkėjų skolų pardavimas finansų įstaigai 

kuri niekaip nepriklauso kompanijai. Kiti autoriai faktoringą apibūdino kaip procesą kai skolintojas, 

„faktorius“ garantuoja kompanijai įplaukas nupirkdamas kompanijos pirkėjų skolas, dėl šios 

priežasties kompanijos pirkėjai yra perspėjami, kad jų skola buvo perkelta iš pardavėjo į faktorių. 

Weisel, Harm, Bradley (2003) pasiūlė inovatyvų faktoringo apibrėžimą prilygindami šį procesą 

atsiskaitymui kredito kortele, kai kompanija parduoda produktą klientui už kredito garantiją, kurią 

surenka ir kompanijai sumokama kredito kortelę išdavęs bankas, be jokių neigiamų pasekmių 

pardavėjui, jeigu pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų bankui. Kitais žodžiais tariant kompanija 

parduoda pirkėjo skolą bankui, kuris garantuoja ją sumokėti ir sumoka pasilikdamas maža procentą. 

Apibendrinant skirtingų autorių pateiktus apibrėžimus galima teigti, kad mažinama „blogų skolų“ 

riziką ir užtikrinti ir greitesni pinigų srautai yra pagrindiniai faktoringo privalumai skatinantys 

kompanijas rinktis būtent šį instrumentą. Tačiau faktoringas yra gana brangus finansavimo 

instrumentas, kurio kaina priklauso nuo faktoringuojamos sumos, faktoringuojamų sąskaitų 

skaičiaus, klientų kreditingumo rizikos ir t.t. Keršys (2010) pateikia tokia faktoringo kainos struktūra: 

• Faktoringo sutarties ir limito nustatymo mokestis – 1-2% nuo nustatyto limito. 

• Finansavimo mokestis. Mokestis už iš anksto apmokėtas sąskaitas. Dažniausiai 

būna 1,5-3%. 

• Sąskaitų administravimo mokestis – 0,3-1% nuo sąskaitų sumos, taip pat dažnai 

yra fiksuotas administravimo mokestis už kiekviena sąskaitą. Todėl faktoringas 
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gali tapti nepatraukliu finansavimo instrumentu kompanijoms prekiaujančioms 

mažomis sumomis su daug klientų. 

• „Blogų skolų“ rizikos mokestis - 0,5-2%. Priklauso nuo klientų rizikos įvertinimo. 

Pasak Farag (2013) išmoka iš faktoringo kompanijos gaunama tik pristačius prekes klientui, 

todėl faktoringas yra netinkamas instrumentas priešakiniam finansavimui. Taip pat kompanijoms 

prekiaujančioms pramonės šakose, kuriose santykiai su klientu yra labai svarbūs alternatyvius 

pirkėjų skolų finansavimo instrumentus, kadangi naudojantis faktoringavimu yra prarandamas 

ryšys su klientu. 

7 paveikslas. Faktoringo proceso schema. 

 

Šaltinis. Keršys, 2010. 

8 paveiksle pateikta faktoringo proceso schema. Visų pirma kompanija gauna užsakymą iš 

kliento, išrašo sąskaita su atidėjimu ir pristato produktus klientui kaip ir paprastame prekybos 

susitarime. Faktoringo kompanija įvertina pirkėjo pardavimo knygos įrašus ir nuperka pirkėjo 

skolą iš kompanijos iš anksto sumokėdami didžiąją dalį pardavimo sumos. Pirkėjas gauna 
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pranešimą, kad jo skola yra perrašyta faktoringo kompanijai. Suėjus terminui pirkėjas sumoka 

savo skolą faktoringo kompanijai, o pastaroji sumoka likusią pardavimo sumos dalį prekes 

pardavusiai kompanijai. 

2.1.3 Akreditavimas (Letter of credit) 

 Tai dar vienas populiarus pirkėjų skolų valdymo instrumentas, kartais vadinamas banko 

garantija. Šia paslaugą suteikia bankas garantuodamas sumokėti pardavėjui pirkėjo skolą jeigu 

pardavėjas pateikia reikiamus dokumentus. Akreditavimą savo banke įsigija pirkėjas to 

pareikalavus pardavėjui. Jeigu pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, bankas išdavęs 

akreditavimą yra įsipareigojęs padengti pirkėjo skolą. Akreditavimas yra susijęs tik su vienu, 

individualiu sandoriu ir yra reglamentuojamas detaliomis taisyklėmis, akreditavimo procese 

dalyvauja bent du bankai. Pasak Keršys (2010) kompanijos dažniausiai reikalauja savo pirkėjų 

išsiimti akreditavimą kai: 

• Pardavėjai nepažysta arba mažai pažysta savo pirkėjus, ypač tarptautiniuose sandoriuose. 

• Pirkėjai nori apsisaugoti nuo politinės ar valiutų kursų rizikos susijusios su pirkėjo šalimi. 

• Pardavėjas nori užsitikrinti pinigų srautus sutartu laiku. 
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8 paveikslas. Prekybinio sandorio diagrama naudojantis akreditavimu 

 

Šaltinis.Keršys, 2010 

9 paveiksle pateiktas prekybos sandorio procesas, kurio finansavimui yra naudojamas 

akreditavimas. Visų pirma pardavėjas pasirašo prekybos sandorį su pirkėju (1). Tuomet pirkėjas 

kreipiasi į savo banką su prašymu išduoti akreditavimą pardavėjo naudai (2). Pirkėjo bankas 

išduoda akreditavimą ir pateikia jį pardavėjo bankui (3). Pardavėjo bankas peržiūri akreditavimo 

sąlygas ir perleidžia jį pardavėjui (4). Gavęs akreditavimą pardavėjas paruošia prekes ir išsiunčia 

jas pirkėjui (5). Tuomet pardavėjas pateikia reikiamus dokumentus pagal akreditavimo sąlygas 

savo bankui (6A), o šis perduoda dokumentus pirkėjo bankui (6B). Pirkėjo bankas sumoka 

pardavėjo bankui akreditavime nustatytą sumą, tačiau tik po to kai yra patvirtinami visi pateikti 

dokumentai (7A), pirkėjo bankas perleidžia gautus pinigus į pardavėjo sąskaitą (7B). Tuo pat 

metu pardavėjo bankas persiunčia iš pardavėjo gautus dokumentus, kuriuos pirkėjo bankas 

perduoda pirkėjui, kad jis galėtų atsiimti prekes iš siuntų tarnybos (7C). Pirkėjui sumokėjus savo 

bankui akreditavime sutartą sumą (8), bankas perleidžia likusius dokumentus (9). 

Pasak Keršys (2010) akreditavimo pagrindiniai privalumai yra: 



UAB „VI ČIŪNAI IR KO“ PIRKĖJŲ SKOLŲ VALDYMO SPRENDIMAI   43 

• Pardavejas yra garantuotas gauti įplaukas už parduotas prekes, jeigu bankui pateikia visus 

reikalaujamus dokumentus. 

• Pardavėjas gali panaikinti pirkėjo šalies politinę riziką, reikalaudamas kad akreditavimas 

būtų patvirtintas jo šalyje esančio banko. 

• Pardavėjas sutrumpina laiką tarp prekių pardavimo ir įplaukų gavimo kadangi 

naudojantis akreditavimu bankas sumoka greičiau. 

Akreditavimo trūkumai: 

• Akreditavimas yra brangus ir sudėtingas sandorių apmokėjimo būdas. 

• Pirkėjai dažniausiai yra nepatenkinti, jei jų prašoma išsiimti akreditavimą, kadangi jis 

didina transakcijos kaštus, taip pat mažina pirkėjo galimybę skolintis lėšas, kadangi 

akreditavimas yra įtraukiamas skaičiuojant kompanijos skolinimosi limitą. 

• Pardavėjo pateikti dokumentai turi atitikti visas akreditavimo sąlygas, tik tada pardavėjui 

bus sumokėta. 

• Visos šalys dalyvaujančios sandoryje susiduria ir tvirtina tik dokumentus, todėl rizika, 

kad pardavėjas neatsiūs prekių arba atsiūs ne tas prekes išlieka. 
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9 lentelė. Kreditų draudimo, faktoringo ir akreditavimo palyginimas. 

Šaltinis. Keršys, 2010 

Prieduose pateikiama rečiau sutinkamų ir naudojamų pirkėjų skolų instrumentų apžvalga. 

2.2 Sprendimų skatinančių pirk ėjų mokumą literatūros analizė 

Nors UAB „Vičiūnai ir Ko“ yra pasirinkusi teisingus pirkėjų skolų valdymo instrumentus 

apsisaugojimui nuo „blogų skolų“ rizikos, situacijos analizės dalyje išsiaiškinome, kad dabartinis 

instrumentų taikymas ir šiuo metu taikoma pirkėjų atsiskaitymo politika yra finansiškai 

nuostolinga. Norint atlikti tyrimą ir pateikti išvadas kokius sprendimus reikia priimti pirkėjų 

skolų valdymo instrumentų taikyme ir atsiskaitymo politikos keitime, visų pirma reikia atlikti 

analizę, kokie sprendimai ir atsiskaitymo politikos pakeitimai, pasak mokslinės literatūros 

autorių, skatina pirkėjus atsiskaityti su tiekėjais ir koks yra šių sprendimų kompromisas 

pardavėjui. 

Nuolaidos už greitą atsiskaitymą 

Kompanijos norėdamos paskatinti savo klientu atsiskaityti už prekes greičiau gali siūlyti tam 

tikro dydžio nuolaidą jeigu yra atsiskaitoma pavyzdžiui per pirmas 10 dienų.Hill, Riener, (1979) 

Kriterijus Kreditų draudimas Faktoringas Akreditavimas

Apsaugo nuo
Pirkėjo negalėjimo apskritai vykdyti 

savo įsipareigojimų ir nuo pirkėjo 
nemokumo

Pirkėjo negalėjimo apskritai 
vykdyti savo įsipareigojimų ir nuo 

pirkėjo nemokumo
Pirkėjo nemokumo

Suteikiamos 
paslaugos

Klientų rizikos vertinimas, skolų 
išieškojimas

Skolų išieškojimas Klientų rizikos vertinimas

Finasavimas
Palengvina finansavimo galimybes 

pardavėjui, jeigu sandoryje dalyvauja 
kredito įstaiga

Palengvina finansavimo galimybes 
pardavėjui

Palengvina finansavimo 
galimybes tiek pirkėjui tie 

ir pardavėjui.

Santykiai su klientais
Pirkėjas nėra įtraukiamas į draudimo 

sandorį

Egzistuoja rizika sugadinti 
santykius jeigu skolos yra 

surenkamos faktoringo 
kompanijos

Pirkėjas yra įtraukiamas į 
sandorį

Taikymo apribojimai
Gali būti taikomas praktiškai visiems 

sandoriams

Tinka naudoti kai santykiai su 
klientais nėra labai svarbūs ir 

vyrauja didelės sandorių apyvartos

Tinka naudoti sandoriuose 
su užsienio klientais
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pateikia kelias priežastis, kodėl kompanijoms yra naudinga siūlyti nuolaidas, tačiau taip pat 

išryškina ir galimus papildomus kaštus. Jeigu pirkėjas atsiskaito anksčiau pardavėjas neturi 

skolintis lėšų apyvartinio kapitalo finansavimui, taip pat jeigu kompanijos pirkėjai yra elastingi 

kainos atžvilgiu, papildoma nuolaida gali padidinti paklausą. Tuo pat metu trumpesnis 

atsiskaitymo terminas mažina „blogų skolų“ riziką, kadangi yra mažiau laiko per kurį pirkėjai 

gali susidurti su finansinėmis problemomis. Tačiau suteikiamos papildomos nuolaidos gali 

sumažinti bendras pajamas ir neigiamai paveikti įmonės pelną, ypač jeigu pirkėjai nėra elastingi 

kainos atžvilgiu ir papildomos nuolaidos nesugeneruoja atitinkamai didesnės paklausos. 

McCarthy, Borde (1998) teigia, kad 2% nuolaida gali sumažinti kompanijos galutinį pelną iki 

28%. 

Kredito termino sutrumpinimas  

Tai vienas iš paprastesnių pirkėjų skolų apyvartumo pagerinimo sprendimų. Jeigu terminas, per 

kurį klientai turi atsiskaityti bus trumpesnis, kaip ir nuolaidų atveju, bus mažiau laiko klientui 

susidurti su mokumo problemomis. Tačiau šis sprendimas nėra labai patrauklus kompanijos 

klientams, kadangi skolos tiekėjams yra daugelio kompanijų pagrindinis trumpalaikio turto 

finansavimo šaltinis, užimantis apie 40% visų trumpalaikių įsipareigojimų vidutinėje 

nefinansinėje firmoje. Borde, McCarty, (1998). Šis procentas yra dar didesnis mažose firmose, 

kurios neturi galimybės pasinaudoti kitais trumpalaikio turto finansavimo šaltiniais. Todėl šis 

sprendimas gali sumažinti kompanijos siūlomų produktų patrauklumą ir priversti klientus rinktis 

kitą tiekėją. 

Baudos už pavėluotus mokėjimus 

Griežta atsiskaitymo politika dažniausiai pagreitina pirkėjų mokėjimus Kokemuller (2010). 
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Vienas iš galimų sprendimų yra apmokestinti vėluojančius mokėjimus nustatyta palūkanų norma. 

Pirkėjai norėdami išvengti papildomų kaštų bus suinteresuoti už prekes atsiskaityti iki sutartyje 

numatyto termino. Tačiau tai neapsaugo nuo „blogų skolų“, kadangi šis sprendimas daro įtaka tik 

pradelstoms skoloms, kurios gali tapti blogomis. Jei skola taip ir neapmokama ji yra nurašoma 

kartu su susikaupusiomis palūkanomis. Taip pat, kaip ir trumpesnio kredito termino atveju, šis 

sprendimas gali būti nepatrauklus klientams, dėl ko kompanija gali netekti klientų savo 

konkurentams. 

2.3 Įmonės pirkėjų skolų kaštų vertinimo metodika 

Atliktoje literatūros analizėje buvo išaiškinta, kad kompanija parduodama savo prekes kredito 

sąlygomis patiria nemažai skirtingų kaštų, kurių dydis priklauso nuo naudojamų pirkėjų skolų 

valdymo instrumentų, kredito politikos bei priimamų sprendimų. Pagrindiniai kaštai yra 

patiriami, kai įmonės klientai vėluoja atsiskaityti arba visiškai neatsiskaito už jiems suteiktas 

prekes. Situacijos analizėje buvo pastebėta, kad dabartinė UAB „Vi čiūnai ir Ko“ pirkėjų skolų 

valdymo politika yra finansiškai nuostolinga, todėl šio darbo tyrime nagrinėjamas klausimas yra: 

Kokie UAB „Vi čiūnai ir Ko“ pirkėjų skolų valdymo politikos pokyčiai įmonei atneštų didžiausią 

finansinę naudą. 

Pirkėjų skolų valdymas bendrąja prasme yra sąnaudų reikalaujanti veikla, todėl kaštų 

sumažinimas dėl pasiūlytų sprendimų lyginant su „status quo“ bus vertinama, kaip finansinė 

nauda. Kiekviena įmonė, jos klientai bei rinkos sąlygos yra unikalios, todėl mokslinės literatūros 

šaltiniuose neegzistuoja ekonominis modelis pirkėjų skolų valdymo kaštų optimizavimui, kurį 

būtų galima pritaikyti analizuojamai įmonei, todėl šiame darbe bus sudarytas modelis, kurio 

rezultatais remiantis, bus galima įvertinti pirkėjų skolų valdymo pokyčių finansinę naudą.  
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Michalski (2007) pataria pirkėjų skolų valdymui pritaikyti turto portfelio valdymo teorijas ir 

pirkėjų skolų valdymu siekti maksimizuoti ne įmonės pelną, bet įmonės vertę. Zeng, Melville, 

Lang, Boier-Martin, Murphy (2007) straipsnyje „predictive modeling for collection of accounts 

receivable“ apibūdina savo sukurtą prognozavimo modelį, kuris pagal tam tikrus sąskaitos 

faktūros, išrašytos klientui, bei to kliento istorinius duomenis gali prognozuoti ar ši sąskaita bus 

apmokėta laiku, o jei ne, kiek ji vėluos. Kadangi UAB „Vičiūnai ir Ko“ turi labai daug įvairaus 

dydžio klientų, vykdančių veiklą skirtinguose pardavimo kanaluose, kiekvieno kliento analizė 

sugeneruotų labai daug papildomų administracinių kaštų, taip pat labai brangiai kainuotų 

modeliui reikiamų duomenų surinkimas. Bendrovei yra reikalingas paprastesnis modelis, 

naudojantis jau turimus duomenis ir pateikiantis kreditavimo politikos rekomendacijas klientų 

grupėms. Tačiau šiame tyrime sudarytame modelyje bus remiamasi Zeng, Melville, Lang, Boier-

Martin, Murphy (2007) modelio logika ir gairėmis. 

Tyrimo modelio logikos išdėstymas 

Tyrime naudojamo modelio pagrindinis tikslas – atrasti kurie pirkėjų skolų valdymo sprendimai 

įmonei atneštų didžiausią finansinę naudą, . Šiam tikslui pasiekti modelis turi: 

1. Naudojantis istoriniais duomenimis suprognozuoti ateities „blogų skolų“ dydį ir įvertinti 

ar verta naudoti pirkėjų skolų valdymo instrumentus. 

2. Įvertinti įmonės patiriamus kaštus dėl trumpą terminą vėluojančių skolų. 

Pirmam uždaviniui išspręsti bus pasitelkta kiekybiniais prognozavimo modeliais ir gairėmis 

išdėstytomis Zeng, Melville, Lang, Boier-Martin, Murphy (2007) . Pasak šių autorių naudojantis 

kiekybiniais prognozavimo modeliais galima gana tiksliai nustatyti ar pirkėjo skola bus 

apmokėta ar ne. Taip pat šie autoriai pabrėžia ypatingą dėmesį skirti virš 90 dienų pradelstoms 
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skoloms, kadangi jos turi didžiausią tikimybę tapti blogomis ir niekada nebūti apmokėtos. 

Tyrimui atlikti iš turimų duomenų bus suformuotos absoliučių dydžių ir santykinės duomenų 

eilutės. Tuomet naudojantis įvairiais kiekybinio prognozavimo modeliais bus atliekama 

trumpalaikė prognozė (iki 1 metų), kuri atskleis, kokia ateities pardavimų dalis vėluos būti 

apmokėta, ir kokia ateities pardavimų dalis yra realioje rizikoje tapti blogomis skolomis. Žinant 

„blogų skolų“ dydį, bus apskaičiuota kuriuos pirkėjų skolų valdymo instrumentus taikant 

kompanija patirs mažiausius kaštus. Praėjus prognozės terminui įmonė galės pakartoti prognozę 

su naujais duomenimis ir taip pasitikrinti ar pasiūlyti sprendimai buvusios prognozės vis dar yra 

geriausi. Tyrimo pradžioje prognozės bus atliktos bendrai visoms skoloms, tačiau po to bus 

bandoma patobulinti modelį kompanijos klientus skirstant pagal pardavimo kanalus ir atliekant 

prognozes grupėms. Tikimasi, kad tokiu būdu grupuojant klientus, bus galima dar efektyviau 

paskirstyti pirkėjų skolų valdymo instrumentus ir sumažinti bendrus kaštus. Tyrimo pabaigoje 

bus atlikta rezultatų jautrumo analizė, kuri atskleis kiek realus duomenys gali nukrypti nuo 

prognozės, kad pasiūlyti sprendimai vis dar būtų finansiškai naudingiausi. Tačiau prieš atliekant 

tyrimą reikia apžvelgti literatūroje sutinkamus kiekybinio prognozavimo metodus, kurie bus 

naudojami tyrimui atlikti. 

9 paveikslas. „Blogų skolų“ tyrimo schema. 
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Antram uždaviniui išspręsti bus pasitelktas dabartinės grynosios vertės metodas (NPV), kurį 

naudojant bus įvertinti kaštai patiriami dėl trumpą terminą pradelsiamų skolų. Žinant kaštus bus 

rekomenduojami sprendimai šiuos kaštus sumažinti. 

Tyrimui naudojami duomenys 

Tyrimui atlikti įmonė pateikė 2013 metų kiekvieno mėnesio paskutinės dienos skolų ataskaitas. 

Iš viso surinkta 12 stebėjimų. Skolų ataskaitose yra matomas kiekvieno kliento kredito limitas, 

jam suteiktas atsiskaitymo terminas bei skolos dydis. Kiekvieno kliento skola yra suskirstyta 

pagal jų pradelsimo terminą, į nepradelstą, nuo 1 iki 30 dienų pradelsimo, nuo 31 iki 60 dienų, 

61-90 dienų ir virš 90 dienų pradelsimo. Zeng, Melville, Lang, Boier-Martin, Murphy (2007)  

būtent taip ir pataria kategorizuoti pirkėjų skolas. Siekiant apsaugoti įmonės vidinę informaciją 

visi duomenys yra indeksuoti tuo pačiu indeksu, kaip ir įmonės finansinės ataskaitos, naudotos 

situacijos analizės dalyje. 

2.4 Kiekybinių prognozavimo metodų analizė  

  Visos kiekybinės prognozės plačiausia prasme yra skirstomos į dvi grupes: trumpalaikes (iki 1 

metų) ir ilgalaikes (virš 1 metų). Trumpalaikės prognozės naudojamos operatyviniams 

sprendimams priimti, tuo tarpu ilgalaikės prognozės naudojamos kompanijos strateginių planų 

parinkimui. Šiame darbe atliekamu tyrimu bus bandoma priimti operatyvinius sprendimus, todėl 

bus atliekamos tik trumpalaikės prognozės, iki 1 metų. Kiekybinės prognozės taip pat yra 

skirstomos pagal prognozavimo metodiką į dvi grupes: laiko eilučių ir priežastinių ryšių 

metodus. 

Laiko eilučių metoduose iš pradžių naudojantis istoriniais duomenimis yra sudaroma laiko eilutė 

ir stebint jos kitimą laike yra sudaroma ateities prognozė. Priežastinių ryšių metodai ieško 
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statistiškai reikšmingų ryšių tarp tiriamo kriterijaus ir išorinių veiksnių. Ragsdale (2007) teigia, 

kad didžiojoje daugumoje verslo planavimo situacijų prognozuoti priežastinių ryšių metodais yra 

labai sudėtinga, brangu ar tiesiog neįmanoma, taip pat rezultatai gauti naudojantis šiuos metodus 

retai savo tikslumu pranoksta laiko eilučių metodus. Todėl toliau analizuojami ir šio darbo 

tyrime bus naudojami laiko eilučių metodai. 

2.4.1 Laiko eilučių metodai 

Prognozavimui laiko eilučių metodais yra naudojami tik istoriniai duomenys, taip pat yra daroma 

prielaida, kad ateities įvykiai yra tam tikra praeities įvykių funkcija. Stevenson (2009) laiko 

eilučių metodus skaido į naivius metodus, vidurkinimo metodus ir kitus metodus. 

Naivūs metodai 

Naivus prognozavimo metodas iš esmės remiasi paskutine stebėta reikšme, kitais žodžiais tariant 

šis prognozavimo metodas teigia, kad „kaip buvo vakar, taip bus ir šiandien“. Tai nėra labai 

tikslus prognozavimo būdas, tačiau pasak Baker (1999) naivus metodas gali būti taikomas, kai 

analizuojama laiko eilutė turi daug neapibrėžtumo. Prognozuoti naiviu metodu galima trimis 

būdais: galima paimti paskutinę stebėtą reikšmę ir teigti, kad visi ateities dydžiai bus lygūs tai 

reikšmei, galima nustatyti istorinį vidurkį ir teigti, kad visi ateities dydžiai bus lygūs vidurkiui 

arba galima nustatyti laiko eilutės trendą ir teigti, kad visi ateities dydžiai seks trendo tiesę.  

Slenkantis vidurkis 

Slenkantis vidurkis yra vienas paprasčiausių ekstrapoliacijos metodų. Naudojantis šiuo metodu 

teigiama, kad prognozuojama laiko eilutės reikšmė (t+1) yra k kiekio praeities stebėjimų 
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vidurkis. Ragsdale (2007). Žemiau pateikta formulė naudojama duomenų prognozavimui 

slenkančio vidurkio metodu. 

����� �
�� � ���� � ���	��



 

Prognozuojama reikšmė (�����) yra k kiekio stebėtų reikšmių vidurkis. 

Svertinis slenkantis vidurkis 

Šis metodas nuo paprasto slenkančio vidurkio skiriasi tik tuo, kad skaičiuojant vidurkį naujesnės 

reikšmės yra vertinamos didesniu svoriu. (Render,Stair, Hanna, 2012). Būtent dėl šios priežasties 

svertinis slenkantis vidurkis neretai pateikia tikslesnias prognozes lyginant su tradiciniu 

vidurkinimo metodu.Prognozavimui svertinio slenkančio vidurkio metodu naudojama ši formulė: 

����� �	���� ������ ��	���	�� 

Prognozuojama reikšmė (�����) yra k kiekio stebėtų reikšmių (�) padaugintų iš jom priskirtų 

svorių (W) suma. Naudojami svoriai gali būti tarp 0 ir 1 tačiau jų suma turi būti lygi 1. 

Eksponentinis išlyginimas 

Tai dar vienas sudėtingesnis vidurkinimo metodas. Žemiau pateikta šio prognozavimo metodo 

formulė. 

����� � 	����∝ ��� � ���� 

Naudojant eksponentinio išlyginimo metodą prognozuojama reikšmė ����� yra lygi prognozuotai 

ankstesnio periodo reikšmei ����) padaugintai iš ankstesnio periodo prognozės paklaidos 

korekcijos (∝ ��� � ����). α reikšmė gali būti tarp 0 ir 1. Eksponentinio išlyginimo metodo 



UAB „VI ČIŪNAI IR KO“ PIRKĖJŲ SKOLŲ VALDYMO SPRENDIMAI   52 

pagrindinis trūkumas yra tas, kad šis metodas gali prognozuoti tik vieną periodą į priekį, kadangi 

prognozuojant pvz. 2 periodus į priekį nėra žinomas skirtumas tarp, vienu periodu ankstesnės nei 

prognozuojama, stebėtos reikšmės bei prognozuojamos reikšmės. Ragsdale (2007). 

Prognozuojant daugiau nei vieną periodą į priekį eksponentinio išlyginimo metodu visos 

reikšmės yra lygios pirmo periodo prognozei. 
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3. Tyrimas 

Šis skyrius skirtas aptarti tyrimą ir jo rezultatus. Tyrimu bus siekiama nustatyti kokie pirkėjų 

skolų valdymo sprendimai aptarti šio darbo antroje dalyje atneštų didžiausią finansinę naudą 

įmonei. Tyrimo metu bus siekiama sudaryti kuo tikslesnį prognozavimo modelį prognozuojantį 

„blogų skolų“ lygį ateityje, tokiu būdu bus nustatyta kokius „blogų skolų“ valdymo instrumentus 

įmonei verta naudoti, taip pat tyrime bus įvertinti kaštai patiriami, dėl trumpą laikotarpį 

vėluojančių skolų ir pasiūlyti sprendimai šiuos kaštus sumažinti. Tyrimo pabaigoje įmonei bus 

pateiktos pirkėjų skolų valdymo sprendimų rekomendacijos. Tačiau visų pirma reikia įvertinti 

šiuo metu taikomų instrumentų finansinę naudą bei apžvelgti tyrimui naudojamus duomenis ir 

daromas prielaidas. 

3.1 Esamos pirkėjų skolų valdymo politikos kaštų vertinimas 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ perkamo kreditų draudimo kaina susideda iš dviejų dalių: draudimo 

įmokos, kuri yra 0,15% nuo draudžiamos apyvartos ir monitoringo kaštų.  6 paveiksle pateikta 

kreditų draudimo kaštų ir gautų išmokų iš kredito draudimo bendrovės dinamika. 
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10 paveikslas. Draudimo kaštų ir išmokų dinamika. 

 

Šaltinis: UAB „Vi čiūnai ir Ko“ finansų skyriaus vidinė informacija. 

Augant įmonės apyvartai analizuojamu laikotarpiu didėjo ir kreditų draudimu draudžiama suma, 

ko pasekoje didėjo draudimo įmokos bei monitoringo kaštai. Plečiant prekybinius santykius su 

naujais klientais analizuojamu laikotarpiu padidėjo ir draudimo išmokos padengiančios 

įsipareigojimų nevykdančių klientų skolas, tačiau šios išmokos yra ženkliai mažesnės nei 

draudimo kaštai. 2013 metais išmokos gautos iš kreditų draudimo paslaugą teikiančios bendrovės 

sudarė vos 32% patiriamų kaštų. Todėl galime daryti išvadą, kad kreditų draudimas, kaip pirkėjų 

skolų valdymo įrankis šiuo metu įmonės taikomoje pirkėjų skolų valdymo politikoje yra 

finansiškai nenaudingas. Dėl šio instrumento taikymo 2013 metais įmonė patyrė virš 54 tūkst litų 

kaštų.  

3.2 Tyrimui naudojamų duomenų paruošimas 

Kaip buvo minėta teorinėje šio darbo dalyje UAB „Vičiūnai ir Ko“ tyrimui pateikė 2013 metų 

kiekvieno mėnesio paskutinės dienos skolų ataskaitas. Siekiant, kad duomenyse esančios 
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išskirtys neiškreiptų tyrimo rezultatų, buvo modifikuotos duomenų lentelės. Visų pirma iš 

duomenų lentelių buvo pašalintos visos įmonės priklausančios Vičiūnai įmonių grupei ar kitaip 

susijusios su UAB „Vičiūnai ir Ko“, kadangi prekyba ir atsiskaitymai tarp šių įmonių vyksta 

pagal vidinius susitarimus, o ne rinkos sąlygomis. Dėl šios priežasties į tyrimo duomenis 

įtrauktos tik įmonės klientai Lietuvos rinkoje, kadangi UAB „Vičiūnai ir Ko“ su užsienio šalimis 

prekiauja ne tiesiogiai, o per susijusias įmones. Galiausiai iš duomenų buvo pašalintos UAB 

„Maxima Lt“, UAB „Palink“ bei UAB „Rimi Lietuva“, kadangi šių trijų įmonių skolų valdymui 

išskirtinai yra taikomas faktoringo instrumentas ir pasak UAB „Vičiūnai ir Ko“ generalinio 

direktoriaus Egidijaus Remeikio, įmonė yra patenkinta dabartinių trijų didžiųjų Lietuvos 

mažmeninių prekybos tinklų skolų valdymo situacija. Šias tris įmones iš duomenų verta pašalinti 

ir iš statistinės analizės perspektyvos, kadangi dėl faktoringo instrumento praktiškai neegzistuoja 

pradelstos skolos, o suminė Palink, Maxima ir Rimi skola gerokai viršija visų kitų Vičiūnai ir Ko 

Lietuvos rinkos klientų bendrą skolą (žr. priedus). Tai reiškia, kad Šios trys įmonės duomenyse 

yra išskirtys ir jei būtų nepašalintos neigiamai paveiktų tyrimo rezultatus, ypač skaičiuojant 

santykinius dydžius. 

Atlikus aukščiau aprašytus duomenų tvarkymus ir sutraukus visas sumines reikšmes į vieną 

lentelę gauta tokia laiko eilučių matrica: 
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10 lentelė. 2013 metų UAB „Vičiūnai ir Ko“ pirkėjų skolų suvestinė 

Month Total 

Amount 
In Term 

Between 

1d and 10d 

Between 

11d and 

30d 

Between 

31d and 

60d 

Between 

61d and 

90d 

More than 

90d 

1 3.867.477 2.872.556 439.292 283.644 155.361 30.092 86.532 
2 3.932.304 3.013.501 397.761 237.460 96.427 107.558 79.597 
3 5.028.319 3.735.943 633.812 366.543 109.925 42.049 140.047 
4 4.226.233 3.225.074 344.280 322.020 183.216 30.563 121.080 
5 4.473.732 3.291.164 577.368 314.339 134.156 35.326 121.380 
6 4.556.328 3.029.818 612.261 454.274 278.218 53.996 127.762 
7 4.237.927 3.121.912 453.042 347.228 182.224 13.123 120.398 
8 4.365.580 3.069.631 644.409 210.136 247.730 72.888 120.786 
9 4.886.968 3.441.473 634.465 327.431 181.193 177.741 124.666 

10 5.121.721 3.655.657 699.509 238.537 213.110 96.690 218.218 
11 5.290.068 3.897.762 731.094 272.697 85.422 109.710 193.384 
12 5.648.679 4.445.244 540.251 434.422 59.870 23.077 145.815 

MAX 5.648.679 4.445.244 731.094 454.274 278.218 177.741 218.218 

Toliau tyrimas atliekamas naudojantis šiomis laiko eilutėmis bei jų transformacijomis.  

3.3 Kiekybinis „blogų skolų“ prognozavimas 

Modeliavimui ir prognozių formavimui pasirinkta MS Excel programa. Ši programa pasirinkta 

dėl to, kad įmonėje jau dirba šios programos specialistų, ko pasekoje perdavus modelį įmonė 

galės jį naudoti ateityje be papildomų kaštų patiriamų įsigyjant programą ar apmokant 

darbuotojus. Kiekybinėms prognozėms atlikti bus naudojami penki antroje darbo dalyje 

analizuoti laiko eilučių metodai: 

• Atsitiktinių klajojimų su driftu (naivus su driftu) 

• Slenkančio vidurkio 

• Svertinio slenkančio vidurkio 

• Eksponentinio išlyginimo 
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Prognozių kokybei ir tikslumui pamatuoti pasirinkta skaičiuoti RMSE paklaidą. Kuo ši paklaida 

mažesnė tuo prognozė yra tikslesnė. RMSE paklaida kaip kriterijus pasirinkta, kadangi ją 

apskaičiuoti yra paprasčiausia Ragsdale (2007). Papildomam prognozės įvertinimui bus 

apskaičiuota MAD paklaida, kuri taip pat kuo yra mažesnė, tuo modelio prognozė yra tikslesnė. 

Po kiekvienu prognozavimo modeliu bus pateikta lentelė su prognozių paklaidomis. 

Prognozavimo modelis turintis mažiausias paklaidas bus laikomas geriausiu. Slenkančio vidurkio 

metode vidurkinamų ankstesnių reikšmių skaičius (k) pasirinktas 3, kadangi su šia reikšme 

gautos mažiausios paklaidos. Svertinio slenkančio vidurkio svertų nustatymui panaudotas Excel 

Solver priedas, surasti tokius svertus, su kuriais prognozės paklaida yra mažiausia. 

Eksponentinio išlyginimo metodui taip pat naudojamas solver priedas surasti tokia α (prognozės 

paklaidos pataisymo koeficientą), su kuriuo prognozės paklaida yra mažiausia. Visi skaičiavimai 

pateikti prieduose. 

Blogų skolų prognozavimui naudojama daugiau kaip 90 dienų pradelstų skolų laiko eilutė 

pateikta 10 lentelėje. Prognozavimui naudojama tik ši laiko eilutė, kadangi, būtent virš 90 dienų 

pradelstos skolos turi didžiausią tikimybę būti niekada neapmokėtos (Zeng, Melville, Lang, 

Boier-Martin, Murphy 2007). Taip pat logiškai mąstant jeigu skola niekada nebus apmokėta ji 

visada pasieks 90+ kategoriją, todėl nėra tikslo prognozuoti kitų skolų kategorijas kalbant apie 

„blogas skolas“. Prognozavimui pasirinktas 12 mėnesių prognozės horizontas. Toks horizontas 

pasirinktas, dėl to, kad turimi blogų skolų išmokų duomenys taip pat yra 12 mėnesių. Turint 

vienodo horizonto duomenis bus paprasčiau palyginti ir suskaičiuoti „blogų skolų“ kiekį. 

Tyrime daromos prielaidos 

Dėl turimų duomenų apribojimų skaičiuojant „blogų skolų“ kiekį yra daromos kelios prielaidos: 
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1. „Blogų skolų“ santykis su daugiau kaip 90 dienų pradelstų skolų yra pastovus. Ši 

prielaida daroma, kadangi turimas tik vienas duomenų taškas „blogų skolų“ su 90+ dienų 

pradelstų skolų santykiui įvertinti. Ateityje turint daugiau taškų, būtų galima sudaryti 

laiko eilutę ir patobulinti modelį pritaikius tuos pačius prognozavimo metodus šiam 

santykiui nustatyti. 

2. Skolos dydis, kuriuo įmonė rizikuoja metų bėgyje yra lygus tų metų skolos dydžio laiko 

eilutės maksimaliai reikšmei. Kadangi skolos, jeigu nėra apmokamos, skolų ataskaitoje 

persikelia iš vieno mėnesio į kitą nėra aiškus tikslus bendras metinis skolos dydis. 

Sumuoti kiekvieno mėnesio skolas nėra teisinga, nes skolos kartojasi mėnesis iš mėnesio 

(ypač 90+ pradelsimo). Dėl tos pačios priežasties aritmetinis vidurkis taip pat nėra 

tikslingas dydis. Tuo tarpu maksimali reikšmė parodo, kiek teoriškai daugiausiai per 

laiko eilutę įmonė galėjo praprasti, jeigu tuo laiko periodu visos skolos būtų 

neapmokėtos. 

3. Kreditų draudimo komisinis ir monitoringo mokestis 2014 metais išliks nepakitęs. Šią 

prielaidą galima daryti, kadangi kredito draudimo mokestis tiesiogiai priklauso nuo UAB 

„Vi čiūnai ir Ko“ apyvartos. Kadangi įmonės detali apyvartos informacija Lietuvos 

rinkoje yra konfidenciali informacija negalime suprognozuoti apyvartos lygio 2014 

metams, tačiau, dėl kylančios ekonomikos tendencijų Lietuvoje galime daryti prielaidą, 

kad apyvartos išliks bent tokiame pačiame lygyje, ko pasekoje draudimo kaina taip pat 

išliks nepakitusi. 
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11 paveikslas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ bendrų 90+ pirkėjų skolų prognozės.   

 

Aukščiau pateikta bendrai visų pardavimo kanalų daugiau kaip 90 dienų vėluojančių skolų 

prognozė keturiais aptartais prognozavimo metodais. Atsitiktinių klojinių su driftu metodas 

prognozuoja stabilų skolų augimą po daugiau kaip 5000 Lt kasmet. Visi kiti trys metodai 

prognozuoja gana stabilų daugiau kaip 90 dienų pradelstų skolų kiekį ateinančiais metais. 

Patikrinus prognozės paklaidas (žr. 11 lentelę) gavome, kad slenkančio svertinio vidurkio 

prognozė yra tiksliausia, kadangi šio metodo RMSE ir MAD paklaidos yra mažiausios. 

11 lentelė. 90+ dienų bendrų pradelstų skolų prognozių tikrinimas. 

90+ dienų pradelstų skolų bendra prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 37519 36969 33194 36170 

MAD 26221 18808 16601 22290 

 Remiantis svertinio slenkančio vidurkio metodu, gauta tokia 2014 metų 90+ dienų pradelstų 

skolų prognozė: 
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12 lentelė. Svertinio slenkančio vidurkio bendrų 90+ skolų prognozės laiko eilutė. 

 

Remiantis slenkančio svertinio vidurkio prognoze matome, kad virš 90 dienų pradelstų skolų 

lygis 2014 metų sausio ir vasario mėnesiais augs, vasario mėnesį bus pasiekta didžiausia skolos 

reikšmė 178.000 Lt Sekančiais mėnesiais skolos dydis sumažės ir nusistovės aplink 170,000 Lt 

ribą. Duomenų nusistovėjimą galima paaiškinti tuo, kad vidurkinimo metodas visuomet išlygina 

svyravimus Ragsdale (2007).Lyginant su stebėtais 2013 metų duomenimis maksimalus skolos 

dydis yra mažesnis, todėl remiantis tyrimo pradžioje aprašytomis prielaidomis įmonė gali tikėtis 

patirti mažiau „blogų skolų“ kaštų lyginant su 2013 metais. 13 lentelėje pateikti kaštų 

skaičiavimai ir palyginimai. 

13 lentelė. Prognozuojami blogų skolų valdymo kaštai. 

  2013 2014 prognozė 

kredito draudimo išmokos 

su maksimalia 90+ 

pradelsimo skola santykis 

15% 15% 

Kreditų draudimo kaina 85.000 Lt 85.000 Lt 

Maksimali 90+ pradelsimo 

skola 
218.000 Lt 178.000 Lt 

Draudimo blogų skolų 

išmokos (15% nuo skolos 

dydžio) 

31.000 Lt 26.700 Lt 

Blogų skolų valdymo kaštai 

naudojantis kreditų 

draudimo instrumentu 

54.000 Lt 58.300 Lt 

Blogų skolų valdymo kaštai 

atsisakius kredito 

draudimo instrumento 

- 26.700 Lt 

Mėnesis 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MAX

90+ skola 170201 178009 167165 168187 171495 170036 169413 170113 170087 169859 169944 169992 178009
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Naudojantis prielaidomis apskaičiuotas blogų skolų kiekis yra lygus 26700 litų. Lyginant su 

2013 metais blogų skolų lygis yra mažesnis. Tai reiškia, kad įmonei vertėtų atsisakyti kreditų 

draudimo instrumento, kadangi situacijos analizės dalyje aptarėme, kad su 2013 metų „blogų 

skolų“ lygiu kredito draudimo kaštai beveik tris kartus viršijo išmokas. Remiantis šia prognoze 

jeigu įmonė neatsisakys kreditų draudimo instrumento, dėl sumažėjusių išmokų „blogų skolų“ 

valdymo kaštai išaugs 8%. Tuo tarpu jeigu įmonė atsisakys kredito draudimo instrumento ji 

patirs kaštus lygius blogų skolų kiekiui. Lyginat su 2013 metais atsisakius kredito draudimo 

instrumento „blogų skolų“ valdymo kaštai sumažėtų beveik dvigubai. 

Šiek tiek nerimo gali kelti atsitiktinių klojinių su trendu prognozė, kadangi ji parodo, jog stebėtos 

reikšmės turi tendenciją didėti. Jeigu 90+ skolų kiekis turi tendenciją didėti galbūt nevertėtų 

atsisakyti kreditų draudimo nes ateityje bus pasiektas taškas, nuo kurio draudimo kaštai būtų 

mažesni nei blogų skolų lygis. Tačiau reiktų nepamiršti, kad situacijos analizėje buvo pastebėta, 

kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ pardavimo pajamos didėja, o didėjant joms didėja bendras skolos 

dydis, todėl daryti išvadas apie virš 90 dienų pradelstų skolų didėjimą stebint absoliučias 

reikšmės nėra teisinga. Norint pamatyti ar skolų kurios gali tapti blogomis kiekis didėja reikia 

nagrinėti jų santyki su bendra skola. Jeigu santykis didėja vadinasi ateityje galima tikėtis daugiau 

„blogų skolų“ ir atvirkščiai. Santykiniams dydžiams apskaičiuoti virš 90 dienų pradelstų skolų 

kiekis buvo padalintas iš viso skolos kiekio. Žemiau pateikta sudaryta santykinių dydžių laiko 

eilutė. 

14 lentelė. Bendrų 90+ dienų pradelstų skolų santykinė laiko eilutė.  

 

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
More than 90d 
/ Total amount

- - - 3,131% 3,087% 2,541% 2,849% 2,700% 2,736% 5,149% 4,430% 2,984%
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Pirmiems trims mėnesiams neegzistuoja santykiniai dydžiai kadangi santykis skaičiuojamas 90+ 

skolą padalinus iš viso skolos kiekio esančio trimis laiko periodais anksčiau, kadangi turi praeiti 

bent 3 mėnesiai, kad skola būtų pradelsta virš 90 dienų. Naudojantis šia laiko eilutę buvo atlikta 

12 mėnesių horizonto prognozė naudojant aptartus 4 laiko eilučių prognozavimo metodus 

siekiant patikrinti ar egzistuoja santykinis 90+ pradelstų skolų augimo trendas.  

12 paveikslas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ bendrų 90+ dienų pradelstų skolų santykinių dydžių 

prognozė. 

 

Atlikus 90+ dienų pradelstų skolų santykinių dydžių prognozę gavome, kad eksponentinio 

išlyginimo prognozė yra tiksliausia, kadangi jos RMSE ir MAD paklaidos yra mažiausios. 

Naudojantis excel solver priedu apskaičiuota, kad mažiausia eksponentinio išlyginimo metodo 

paklaida bus tada, kai α = 0, todėl eksponentinio išlyginimo metodo prognozė yra horizontali 

tiesė lygi pirmai stebėtai reikšmei 3,131%. Ši prognozė teigia, kad ateityje 3,131% visų skolų 

bus pradelstos virš 90 dienų. Tokia prognozė yra naivaus tipo, todėl nėra rekomenduojama ja 
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pasikliauti. RMSE paklaida labai nedaug nuo eksponentinio išlyginimo atsiliko atsitiktinių 

klajojimų su driftu modelis. Šis modelis prognozuoja, kad ateityje 90+ dienų pradelstų skolų 

santykis su bendra skola mažės po 0,02% kas mėnesį. Tai reiškia, kad įmonė 2014 metais 

santykinai su apyvarta gali tikėtis mažiau „blogų skolų“ lyginant su 2013 metais. Tai reiškia, kad 

kylant apyvartai nebus pasiektas taškas, kuomet „blogų skolų“ kiekis viršytų kreditų draudimo 

kainą. 

15 lentelė. 90+ dienų pradelstų bendrų santykinių skolų prognozių tikrinimas. 

90+ dienų pradelstų skolų bendra santykinė prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 0,009915 0,011396 0,010209 0,008534 

MAD 0,009728 0,005874 0,006427 0,005784 

Atlikus kiekybinę UAB „Vi čiūnai ir Ko“ klientų „blogų skolų“ prognozę gavome, kad įmonei 

verta atsisakyti kredito draudimo paslaugos, kadangi prognozuojamų blogų skolų kiekis yra virš 

trijų kartų mažesnis negu kredito draudimo kaina. Taip pat atlikus santykinių rodiklių prognozę 

buvo parodyta, kad virš 90 dienų pradelstų skolų santykis su bendra skola neturi tendencijos 

augti augant apyvartai ir bendrai skolai, todėl remiantis prognoze galima teigti, kad ateityje 

augant apyvartai ir bendros skolos dydžiui nebus pasiektas taškas, kada „blogų skolų“ kiekis 

viršys kredito draudimo kainą. Tačiau kaip buvo minėta situacijos analizės dalyje skirtinguose 

pardavimo kanaluose egzistuoja skirtingi klientų įsipareigojimų nevykdymo lygiai, todėl 

tolimesnėje tyrimo dalyje bus pakartotas prognozavimas ir skaičiavimai klientus skaidant pagal 

pardavimo kanalus į Horeca, Modern Trade ir Traditional Trade. 16 lentelėje pateiktos laiko 

eilutės naudotos atskirų pardavimo kanalų „blogų skolų“ prognozavimui. 
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16 lentelė. Laiko eilutės atskirų pardavimo kanalų blogų skolų prognozavimui 

  Horeca Modern trade Traditional trade 

Month 
More 
than 
90d 

More than 
90d / total 
amount 

More than 
90d 

More 
than 90d 
/ total 
amount 

More 
than 
90d 

More 
than 90d 
/ total 
amount 

1 55317 - 1061 - 30153 - 
2 54491 - 316 - 24791 - 
3 61323 - 316 - 32127 - 
4 58238 5,6234% 316 0,0379% 45717 2,3941% 
5 55452 5,1579% 1895 0,2191% 47225 2,4867% 
6 67166 5,1627% 2758 0,2456% 46028 1,8103% 
7 78022 5,2033% 0 0,0000% 42376 2,3344% 
8 79751 5,0250% -4 0,0000% 41039 1,9880% 
9 56648 3,3866% -4 0,0000% 68022 3,2210% 

10 60892 4,6887% -4 0,0000% 155336 7,0048% 
11 62303 4,6715% -4 0,0000% 130250 5,6150% 
12 70352 4,6230% 282 0,0344% 75180 3,1455% 

Max 79751 5,6234% 2758 0,2456% 155336 7,0048% 

 Kiekybinis Horeca pardavimo kanalo „blogų skolų“ prognozavimas 

Situacijos analizės dalyje būtent šiame kanale buvo pastebėta daugiausiai pirkėjų įsipareigojimų 

nevykdymo atvejų. Naudojantis 16 lentelėje pateikta Horeca pardavimo kanalo laiko eilute buvo 

sudaryta šio kanalo virš 90 dienų pradelstų skolų prognozė. 

13 paveikslas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ Horeca pardavimo kanalo 90+ pirkėjų skolų prognozės.   
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Atlikus Horeca pardavimo kanalo virš 90 dienų pradelstų skolų 12 mėnesių horizonto prognozes 

gavome, kad eksponentinio išlyginimo ir atsitiktinio klajojimo metodų RMSE paklaidos yra 

praktiškai lygios, tačiau atsitiktinio klajojimo MAD paklaida yra mažesnė nei eksponentinio 

išlyginimo ir mažiausia iš visų metodų, todėl atsitiktinių klajojimų su driftu modelis yra laikomas 

geriausiu. 

17 lentelė. Horeca pardavimo kanale 90+ dienų pradelstų skolų prognozių tikrinimas. 

90+ dienų pradelstų skolų prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 9149 11227 9610 9145 

MAD 6412 8397 7267 7213 

Atsitiktinių klajojimų  modelis prognozuoja, kad 2014 metais virš 90 dienų pradelstų skolų lygis 

Horeca pardavimo kanale didės, vidutiniškai po 1360 Lt kas mėnesį. Kaip ir bendrų skolų atveju 

siekiant išsiaiškinti ar ši kilimo tendencija yra tik dėl kylančios apyvartos ar dėl rizikingų klientų, 

dėl kurių nebūtų galima atsisakyti kredito draudimo instrumento reikia atlikti santykinių dydžių 

prognozę. 
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14 paveikslas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ Horeca pardavimo kanalo 90+ pirkėjų skolų santykinių 

dydžių prognozės. 

 

 Atlikus UAB „Vi čiūnai ir Ko“ Horeca pardavimo kanalo, virš 90 dienų pradelsimo pirkėjų skolų 

santykinių dydžių, 1 metų horizonto prognozes gavome, kad eksponentinio išlyginimo metodas 

yra tiksliausias. Šio metodo RMSE ir MAD paklaidos yra pačios mažiausios. Naudojantis excel 

solver priedu apskaičiuotas eksponentinio išlyginimo paklaidos taisymo kriterijus α = 0,484. 

Šiuo metodu gauta prognozė teigia, kad tryliktame laiko periode Horeca pardavimo kanalo 90+ 

pirkėjų skolos santykis bus 4,59%. Visos tolimesnės reikšmės taip pat yra prognozuojamos 

lygios 4,59%, kadangi eksponentinio išlyginimo metodas gali prognozuoti tik vieną žingsnį į 

priekį. Eksponentinio išlyginimo metodas prognozuoja mažesnį pirkėjų skolų santykį negu 

paskutinė stebėta reikšmė, taip pat atsitiktinių klojinių su driftu metodas prognozuoja, kad šis 

santykis prognozuojamu laikotarpiu mažės po 0,12% kas mėnesį. Vidurkinimo metodai taip pat 

neprognozuoja santykio didėjimo, todėl galime daryti išvadą, kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ gali 

atsisakyti kreditų draudimo instrumento prognozuojamu laikotarpiu, Horeca pardavimo kanale, 
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kadangi kylant pardavimo apyvartai ir to pasekoje skolos dydžiui, santykinis „blogų skolų“ dydis 

mažėja, ko pasekoje nėra tikimybės, kad bus pasiektas taškas kuomet blogų skolų dydis viršys 

kredito draudimo kainą. 

18 lentelė. Horeca pardavimo kanale 90+ dienų pradelstų skolų santykių prognozių tikrinimas. 

90+ dienų pradelstų skolų santykinė prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 0,007077 0,007451 0,007395 0,006318 

MAD 0,010486 0,004100 0,004771 0,003766 

 Kiekybinis Traditional Trade pardavimo kanalo „blo gų skolų“ prognozavimas 

15 paveikslas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ Traditional Trade pardavimo kanalo 90+ pirkėjų skolų 

prognozės. 

 

16 paveiksle pateikta Traditional trade pardavimo kanalo virš 90 dienų pradelstų skolų prognozė. 

Atlikus prognozę gavome, kad eksponentinio išlyginimo ir atsitiktinių klojinių su driftu metodai 
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prognozavo tiksliausiai. Jų RMSE ir MAD paklaidos mažesnės negu vidurkinimo metodų su 

labai nedideliu skirtumu tarpusavyje. 

19 lentelė. Traditional Trade pardavimo kanale 90+ dienų pradelstų skolų prognozių tikrinimas. 

90+ dienų pradelstų skolų prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 33188 41780 35402 33439 

MAD 21609 23779 21028 20767 

Tačiau eksponentinio išlyginimo minimali paklaida gauta prognozės klaidos korekcijos kirterijų 

α prilyginus 1. Kai α yra lygus 1 eksponentinio išlyginimo prognozė prilygsta naiviai prognozei. 

Šiuo atveju eksponentinio išlyginimo metodas teigia, kad prognozuojamu laikotarpiu virš 90 

dienų pradelstų skolų lygis bus 75180 Lt visais laiko periodais. Kadangi tai yra naivi prognozė ja 

įmonei nepatartina vadovautis. Antra pagal tikslumą - atsitiktinių klojinių prognozė teigia, kad 

ateinančius 12 mėnesių kaip ir Horeca pardavimo kanale bei bendrai virš 90 dienų pradelstų 

skolų lygis didės, šiuo atveju po 4093 Lt kas mėnesį. Tai yra gerokai didesnis skolos augimo 

tempas lyginant su Horeca kanalu, o tai yra signalas, kad šio pardavimo kanalo klientai yra daug 

rizikingesni. 
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16 paveikslas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ Traditional Trade pardavimo kanalo 90+ pirkėjų skolų 

santykinių rodiklių prognozės. 

 

UAB „Vi čiūnai ir Ko“ Traditional trade pardavimo kanalo pirkėjų rizikingumui patikrinti 17 

paveiksle pateikta šio kanalo virš 90 dienų pradelstų skolų santykinė prognozė. Kaip ir šio 

pardavimo kanalo absiolučių verčių prognozavime tiksliausi prognozavimo metodai yra 

eksponentinis išlyginimas ir atsitiktinių klajojimų su driftu. Šių metodų RMSE ir MAD 

paklaidos žemiausios ir praktiškai lygios tarpusavyje. 

20 lentelė. Traditional Trade pardavimo kanale 90+ dienų pradelstų skolų prognozių tikrinimas. 

90+ dienų pradelstų skolų bendra santykinė prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 0,016552 0,021813 0,018890 0,016576 

MAD 0,014347 0,012562 0,013229 0,011684 
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Kaip ir prognozuojant absioliučias vertes eksponentinio išlyginimo prognozė yra atkartota 

paskutinė stebėta reikšmė. Kadangi tai yra naivi prognozė ja vadovautis įmonei nėra 

rekomenduojama. Atsitiktinių klajojimų su driftu metodu gauta prognozė teigia, kad santykinis 

virš 90 dienų pradelstų skolų dydis su bendra traditional trade pardavimo kanalo skola 

prognozuojamu laikotarpiu didės po 0,1% kas mėnesį. Tai yra atvirkštinė prognozė nei gauta 

prognozuojant bendrus ar Horeca pardavimo kanalo santykinius skolos dydžius. Ši prognozė 

reiškia, kad virš 90 dienų pradelstų skolų kiekis auga sparčiau negu bendros šio pardavimo 

kanalo klientų skolos dydis. Tai reiškia, kad didėjant apyvartai „blogų skolų“ kiekis didėja 

sparčiau ir egzistuoja taškas, kuomet „blogų skolų“ kiekis viršyja kredito draudimo kainą. Tačiau 

laikant tyrimo pradžioje aprašytų prielaidų, kad „blogų skolų“ dydis yra santykinai pastovus nuo 

90+ skolų dydžio, tam kad pasiekti tašką kai „blogų skolų“ kiekis viršija kredito draudimo kainą, 

virš 90 dienų pradelstų skolų turi išaugti apie 3 kartus. (Kadangi 2013 metais kredito draudimo 

išmoka buvo 3 kartus mažesnė nei draudimo kaina). Atsitiktinių klojinių prognozė teigia, kad 

90+ skolų santykinis dydis padidės tik 0,3 karto, nuo 3,2% iki 4.2%. Todėl prognozuojamu 

laikotarpiu įmonei rekomenduojama atsisakyti kreditų draudimo instrumento Traditional trade 

pardavimo kanale, tačiau būtent šio kanalo klientams teikti daugiausiai dėmesio. 

Modern trade pardavimo kanalo virš 90 dienų pradelstų skolų apžvalga  

Pažvelgus į Modern trade pardavimo kanalo virš 90 dienų pradelstų skolų laiko eilutę padaryta 

išvada, kad neverta atlikti šios laiko eilutės prognozavimo, kadangi maksimali laiko eilutės 

reikšmė yra 2700 Lt, o nuo 7 laiko periodo iki stebėtų reikšmių pabaigos skolos dydis yra 0 arba 

arti nulio. Modern trade pardavimo kanale klientai yra finansiškai stabilūs ir mokūs, būtent tai ir 

parodo labai maža virš 90 dienų pradelsimo skola, todėl padaryta išvada, kad šiam pardavimo 

kanalui neverta taikyti kredito draudimo instrumento. 
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3.3.1 Prognozių kokybinis įvertinimas ir jautrumo analiz ė. 

Tyrime atliktos prognozės yra gana paprastos ir prognozavimui naudojamas mažas istorinių 

duomenų kiekis, ko pasekoje jos gali būti netikslios. Todėl šiame skyriuje į prognozes 

pažvelgiama kokybiškai ir yra atliekama jų jautrumo analizė. 

Atlikus visų pardavimo kanalų virš 90 dienų pradelstos skolos prognozę gauta, kad maksimalus 

skolos dydis prognozuojamu laikotarpiu bus 178000 Lt. Taikant prielaidas, kad „blogų skolų“ 

dydis yra santykinai pastovus ir priklausantis nuo virš 90 dienų pradelstų skolų metinės 

maksimalios reikšmės, o kredito draudimo kaina yra taip pat pastovi gauta, kad prognozuojamas 

neapmokėtų skolų dydis bus 26.700 Lt. Jautrumo analize bus nustatyta kiek nuo prognozės turi 

nukrypti skolų kiekis ir kiek nuo prielaidos turi nukrypti neapmokėtų skolų su uždelstomis 

skolomis santykis, kad pasiūlytas sprendimas atsisakyti kredito draudimo paslaugos nebūtų 

geriausias. 

17 Paveikslas. Bendros prognozės jautrumo analizė laikantis prielaidų. 

 

Iš 18 paveiksle pateiktos jautrumo analizės matome, kad jeigų yra laikomasi prielaidos, kad 

~15% 90+ dienų pradelstų skolų neikada nėra apmokamos, tam, kad pasiūlytas sprendimas -
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atsisakyti kredito draudimo instrumento nebūtų ekonomiškiausias, skolų lygis turėtų pakilti 

beveik iki 300 tūkst. litų. Tai yra 1,7 karto daugiau negu prognozuota. 1,7 karto yra gana 

nemažas nuokrypis nuo prognozės, todėl mažai tikėtinas. Taip pat įmonės darbuotojai matydami, 

kad didėja 90+ pradelsimo skolų dydis gali nustoti prekiauti su nemokančiomis kompanijomis 

kol jos neatsiskaitys, taip sumažindami rizika išdidinti ilgiausiai pradelstų skolų lygį iki 

pavojingo. 

18 Paveikslas. Bendros prognozės jautrumo analizė nesilaikant prielaidų. 

 

Iš 19 paveiksle pateiktos jautrumo analizės matome, kad tam, kad pasiūlytas sprendimas 

atsisakyti kredito draudimo instrumento sugeneruotų ekvivalenčius kaštus lyginant su kredito 

draudimo instrumento naudojimu, „blogų skolų“ su maksimalia prognozuojama virš 90 dienų 

pradelsimo skola santykis turėtų nukrypti nuo prielaidoje nustatyto 15% iki 24%. Tai reiškia, kad 

24% pagal skolos dydį visų virš 90 dienų išsiskolinusių klientų turėtų neįvykdyti savo 

įsipareigojimų ir nepadengti skolos. Nors tai yra nemažas nukrypimas nuo prielaidos ir 2013 

metais stebėto lygio, esant staigiam ekonominiam nuosmukiui toks nuokrypis yra įmonomas. 

Tačiau ateinančiais metais Lietuvos rinkoje yra prognozuojamas ekonominis pakilimas, taip pat 
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net ir pasiekus tokį aukšta blogų skolų procentą, nemažą dalį skolos galima susigrąžinti teismų 

keliu, todėl galima daryti išvadą, kad tikimybė jog „blogų skolų“ santykis išaugs 1,6 karto yra 

nedidelis. 

3.4 Pirkėjų skolų finansavimo kaštų įvertinimas ir mažinimo tyrimas 

Šioje tyrimo dalyje bus nagrinėjamos skolos, kurios yra pradelsiamos iki 10 dienų ir nuo 10 iki 

30 dienų. Šio trumpo pradelsimo termino skolos sudaro didžiąją dalį visų pradelstų skolų. 

Klientai dažnai vėluoja sumokėti tokį trumpą terminą, nes pamiršta ar tikisi, kad toks trumpas 

vėlavimas bus nepastebėtas. Tačiau šiame tyrime nustatyta, kad būtent dėl trumpo pradelsimo 

skolų įmonė patiria nemažus nuostolius kiekvieną mėnesį. Kaip buvo nagrinėta antroje šio darbo 

dalyje jeigu klientas vėluoja apmokėti savo skolą įmonė patiria galimybės kaštus (angl. 

opportunity cost). Šių kaštų įvertinimui bus naudojama dabartinės grynosios vertės formulė 

(NPV). Potencialiai patiriamų kaštų įvertinimui atliktas iki 10 ir nuo 10 iki 30 dienų pradelsimo 

skolų kiekybinis prognozavimas naudojant tuos pačius 4 laiko eilučių metodus. Kadangi 

analizuojamos skolos iki 30 dienų pradelsimo prognozavimo horizontas 1 mėnesis. 

Daromos prielaidos: 

• Prekių pardavimas skolon yra laikoma investicija, kurios grąža yra 0 iki to momento kai 

yra grąžinama skola. 

• Skaičiuojant NPV laiko periodas yra 1 diena. Diskonto norma yra lygi AB Swedbank 

vienos nakties indėliams suteikiamai palūkanų normai.AB Swedbank internetiniame 

portale ši palūkanų norma skelbiama lygi 0,1% 

• Remiantis Berk, DeMarzo (2007) teorija, kad kiekvienas racionaliai mąstantis klientas 

pasiskolintus pinigus įdarbins maksimaliai ilgai ir juos grąžins paskutinę galimą dieną 
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daroma prielaidą, kad visos iki 10 dienų pradelsimo skolos apmokamos pradelsus 10 

dienų, o nuo 10 iki 30 dienų skolos apmokamos pradelsus 30 dienų. 

3.4.1 UAB „Vičiūnai ir Ko“ patirt ų pirk ėjų skolų finansavimo kaštų vertinimas. 

Pasak Chong, Yi (2010), prekyba kredito sąlygomis yra tarsi paskola pirkėjams kitais žodžiais 

tariant pardavėjai patys finansuoja savo prekių įsigijimą, ko pasekoje patiria galimybės kaštus 

(angl. Opportunity cost), patiriamų kaštų dėl vėluojančių pirkėjų skolų įvertinimui bus 

naudojamas dabartinės grynosios vertės metodas (NPV). Naudojantis laiko eilutėmis pateiktomis 

10 lentelėje apskaičiuota iki 10 dienų ir nuo 10 iki 30 dienų pradelstų skolų istorinių duomenų 

suma. Šiuo atveju sumas skaičiuoti galima, kadangi ne taip kaip skolų pradelstų 90+ dienų 

atveju, skolos pradelstos iki 30 dienų nepersikelia skolų ataskaitoje į kitą mėnesį, kadangi sekantį 

mėnesį jos arba būna apmokėtos arba patenka į didesnio vėlavimo grafą. 

21 lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ 2013 metais patirti galimybės kaštai dėl trumpo laikotarpio 

pradelstų pirkėjų skolų. 

Diskonto norma  0,10% 
Pradelsimo 
diena 

0 1 2 >>> 9 10 11 >>> 29 30 

Suma iki 10 
dienų 

-
6707544 

0 0   0 6707544         

Suma nuo 10 iki 
30 dienų 

-
3808730 0 0   0 0 0 0 0 3808730 

NPV iki 10 
dienų -66708 

NPV  nuo 10 
iki 30 dienų -112510 

 Atlikus grynosios dabartinės vertės skaičiavimus pritaikius AB Swedbank vienos nakties indėlių 

palūkanų normą gavome, kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ per 2013 metus patyrė 66 tūkst Lt kaštų dėl 

iki 10 dienų pradelstų skolų ir 112 tūkst Lt kaštų dėl nuo 10 iki 30 dienų pradelstų skolų. Bendrai 
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per metus šie kaštai sudarė beveik 170 tūkst. litų. Tai yra nemaži papildomi kaštai net ir tokiai 

didelei įmonei, kaip Vičiūnai ir Ko. 

22 lentelė. UAB „Vičiūnai ir Ko“ prognozuojami 2014 metų galimybės kaštai dėl trumpo 

laikotarpio pradelstų pirkėjų skolų 

Diskonto norma  0,10% 
Pradelsimo 
diena 

0 1 2 >>> 9 10 11 >>> 29 30 

Suma iki 10 
dienų 

-7844364 0 0   0 7844364         

Suma nuo 10 iki 
30 dienų 

-3952728 0 0   0 0 0 0 0 3952728 

NPV iki 10 
dienų -78013,9 

NPV  nuo 10 
iki 30 dienų -116763,3 

 

Tokiu pačiu principu, kaip ir „blogos skolos“ buvo atlikta trumpo pradelsimo skolų prognozė 

2014 metams. Prognozės ir paklaidų lentelės pateiktos prieduose. Tiek prognozuojant iki 10 

dienų pradelsimo skolas tiek ir nuo 10 iki 30 dienų tiksliausia prognozė buvo svertinio 

slenkančio vidurkio. Prognozė teigia, kad suminė trumpo pradelsimo skola didės beveik 17% iki 

10 dienų pradelsimo atveju ir 3% iki 30 dienų pradelsimo atveju, lyginant su 2013 metais. 

Atitinkamai 22 lentelėje pateiktas prognozuojamų galimybės kaštų įvertinimas darant prielaidą, 

kad 2014 metais diskonto norma nekis. 2014 metais prognozuojami galimybės kaštai pakils iki 

195 tūkst litų. 

Siekiant sumažinti prognozuojamus galimybės kaštus įmonei rekomenduojama taikyti baudas už 

paveluotus mokėjimus prilyginant jas patirtų galimybės kaštų dydžiui arba skaičiuoti palūkanas 

už pradelstus mokėjimus, palūkanų normą nustatant lygią NPV diskonto normai. Šis sprendimas 
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pasiūlytas, kadangi įvertinti kitų sprendimų skatinančių pirkėjų mokumą naudą su turimais 

duomenimis praktiškai neįmanoma. 

3.5 Tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos  

Tyrimo metu buvo atrinkti geriausi UAB „Vičiūnai ir Ko“ „blogų pirkėjų skolų“ prognozavimo 

modeliai ir pritaikius prielaidas nustatytas ateinančių metų skolų kurios nebus apmokėtos kiekis. 

Tyrimu nustatyta, kad 2014 metais blogų skolų lygis sumažės nuo 31 tūkt. Lt. iki 26,7 tūkst. lt. 

Remiantis šia prognoze padaryta išvada, kad įmonei neverta naudoti kredito draudimo 

instrumento „blogų skolų“ valdymui, kadangi prognozuojamos išmokos yra tris kartus mažesnės 

negu draudimo kaina. Siekiant patikrinti ar bendri duomenys neslepia rizikingų klientų buvo 

pakartota prognozė kiekvienam pardavimo kanalui. Atlikus prognozę gauta, kad Modern trade ir 

Horeca pardavimo kanaluose dėl mažėjančio blogų skolų nuo apyvartos santykio nėra tikslinga 

naudoti kredito draudimo instrumentą, Traditional trade pardavimo kanale yra prognozuojamas 

„blogų skolų“ didėjimas, tačiau prognozuojamu laikotarpiu jis bus per mažas, kad kredito 

draudimo instrumento taikymas šiame kanale taptu finansiškai naudingas. Tačiau ateityje kredito 

draudimo instrumentas šiame kanale gali būti ekonomiškas sprendimas. 

Galutiniam bendros „blogų skolų“ prognozės įvertinimui atlikta jautrumo analizė parodė, kad 

tam, kad pasiūlytas sprendimas – atsisakyti kreditų draudimo instrumento taptų finansiškai 

nenaudingas realios ateities vertės nuo prognozės ir nuo padarytų prielaidų turėtų nukrypti virš 

1,7 karto. 

Kaštų, patiriamų dėl trumpo termino pradelstų pirkėjų skolų įvertinimui buvo suskaičiuoti 

galimybės kaštai, kuriuos patyrė UAB „Vi čiūnai ir Ko“ 2013 metais. Šie kaštai apskaičiuoti 

naudojantis grynosios dabartinės vertės formule. Atlikus skaičiavimus gauta, kad dėl trumpo 
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termino pradelstų skolų įmonė 2013 metais patyrė 170 tūkst. lt galimybės kaštų. Ateities 

galimybės kaštų įvertinimui buvo atliktas trumpo pradelsimo skolų kiekybinis prognozavimas 

naudojant tuos pačius laiko eilučių modelius, kaip ir „blogų skolų“ prognozavimui. Atlikus 

prognozę gauta, kad 2014 metais trumpo pradelsimo skolų kiekis išaugs. Apskaičiavus 

prognozuojamus galimybės kaštus gauta, kad šie kaštai 2014 metais išaugs beveik 10%. Įmonei 

rekomenduojama galimybės kaštus mažinti taikant baudas ar skaičiuoti palūkanas už pradelstas 

skolas lygias patiriamiems galimybės kaštams. 
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Išvados 

1. UAB „Vi čiūnai ir Ko“ 2011-2013 metų laikotarpiu sustiprino savo poziciją rinkoje, 

kompanijos pajamos ir dauguma finansinių rodiklių išaugo. 2012 metais UAB „Vičiūnai 

ir Ko“ pardavimo apyvarta augo 2,5% labiau negu didmeninės maisto produktų, gėrimų ir 

tabako gaminių prekybos sektorius Lietuvoje, tačiau atlikus pelningumo rodiklių analizę 

pastebėta, kad dėl adekvataus pardavimo pajamų ir sąnaudų augimo, pelningumo 

rodikliai išliko stabilūs ir kito nežymiai per tris analizuotus metus. 

2. Atlikus M. Porterio 5 jėgų analizę galime teigti, kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ turi stiprią 

konkurencinę poziciją Lietuvos didmeninės maisto gaminių prekybos rinkoje, kadangi 

nekenčia nuo tiekėjų derybinės galios, gali suvaldyti pirkėjų derybinę galią, nepatiria 

didelės nei naujų rinkos dalyvių, nei produktų pakaitalų grėsmės ir sugeba kainomis 

prilygti bet kuriam rinkos vidaus konkurentui. 

3. UAB „Vi čiūnai ir Ko“ turto valdymo rodikliai 2011-2013 metų laikotarpiu stabiliai 

mažėjo, dėl augančio atsargų kiekio ir didėjančios pirkėjų skolos. Atlikus trumpalaikio 

turto valdymo analizę pastebėta, kad 2013 metais įmonė susidūrė su trumpalaikio turto 

valdymo problemomis, kadangi pinigų apyvartos ciklas tapo teigiamas, o apyvartinis 

kapitalas išliko neigiamas. 

4. Atlikus pirkėjų skolų valdymo literatūros analizę nustatyta, kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ 

naudoja pirkėjų skolų valdymo instrumentus dažniausiai rekomenduojamus literatūros 

autorių. Taip pat buvo identifikuoti sprendimai skatinantys pirkėjų skolų mokumą. 

5. Atlikus prognozavimo metodų literatūros analizę nustatyta, kad paprasčiausi ir dažnai 

tiksliausi yra laiko eilučių metodai, todėl jie pasirinkti tyrimui atlikti, 
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6. Tyrimo metu nustatyta, kad įmonė netikslingai naudoja pirkėjų skolų draudimo 

instrumentą „blogų skolų“ valdymui, kadangi 2013 metais dėl šio instrumento naudojimo 

patirti beveik 60 tūkst. litų kaštų, o remiantis tyrimo prognoze taikant tą pačia pirkėjų 

skolų valdymo politiką 2014 metais kaštai dar išaugtų. Įmonei rekomenduojama 

atsisakyti kredito draudimo instrumento ir tokiu būdu būtų sutaupyti virš 30,000 litų. 

7. Atlikus prognozavimo tyrimą išskaidžius įmonės skolas pagal pardavimo kanalą gauta, 

kad rizikingiausias pardavimo kanalas yra Traditional trade. Jame „blogų skolų“ nuo 

apyvartos santykis turi tendencija didėti prognozuojamu laikotarpiu, tačiau ši tendencija 

nėra pakankama, kad kreditų draudimas būtų finansiškai naudingas „blogų skolų“ 

valdymo instrumentas prognozuojamu laikotarpiu. 

8. Prognozių patikrinimui atlikta jautrumo analizė parodė, kad galima prognozės paklaida, 

kuomet pasiūlytas sprendimas atsisakyti kreditų draudimo vis dar yra finansiškai 

naudingiausias yra gana didelė. Tam, kad patiriami kaštai atsisakius kredito draudimo 

instrumento viršytų kaštus patiriamus naudojantis šiuo instrumentu, „blogų skolų“ lygis 

nuo prognozuoto turėtų nukrypti virš 1,7 karto. 

9. Įvertinus prognozes, alternatyvius kaštus ir jautrumo analizę prognozuojamu laikotarpiu 

įmonei rekomenduojama atsisakyti kredito draudimo instrumento. 

10. Atlikus galimybės kaštų patiriamų dėl trumpo pradelsimo termino skolų analizė 

pastebėta, kad dėl skolų kurios yra uždelsiamos iki 10 dienų bei nuo 10 iki 30 dienų, 

2013 metais įmonė patyrė 337 tūkst. litų galimybės kaštų. 

11. Įmonei rekomenduojama ateityje taikyti baudas už pradelstus mokėjimus, baudų dydžius 

nustatant su patiriamais galimybės kaštais, tokiu būdų panaikinant galimybės kaštus dėl 

pradelstų skolų.  
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1 priedas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ balansai ir pelno(nuostolio) ataskaitos 2011-2013 metai  

 

Eil. Nr. TURTAS

A. Ilgalaikis turtas 4413719      6632100      6813437        
I. Nematerialusis turtas 4953                  17                       229                       
  I.1. Plėtros darbai -                      -                      -                        
  I.2. Prestižas -                      -                      -                        
  I.3. Patentai, licencijos -                      -                      -                        
  I.4. Programinė įranga 4953                   17                       229                        
  I.5. Kitas nematerialusis turtas -                      -                      -                        
II. Materialusis turtas 2248708           2979827           3527922             
  II.1. Žemė -                      -                      -                        
  II.2. Pastatai ir statiniai -                      -                      -                        
  II.3. Mašinos ir įrengimai 581430               745107               591700                  
  II.4. Transporto priemonės 1657084             2216651             2902729                
  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai -                      -                      -                        
  II.6. Nebaigta statyba -                      -                      -                        
  II.7. Kitas  materialusis turtas 10194                 18069                 33493                    
  II.8. Investicinis turtas -                      -                      -                        
  II.8.1. Žemė -                      -                      -                        
  II.8.2. Pastatai -                      -                      -                        
III. Finansinis turtas 2090826           3626623           3266347             
 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 1763559             1763559             5859                      
 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinems įmonems 117180               117180               117180                  
 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos 210087               1745884             3143308                
 III.4. Kitas finansinis turtas -                      -                      -                        
IV. Kitas ilgalaikis turtas 69231                25633                18938                  
 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas 69231                 25633                 18938                    
 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas -                      -                      -                        

B. Trumpalaikis turtas 52128893    19734190    13205332      
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13672828         5803236           4556844             
 I.1. Atsargos 9922990             5489095             4210673                
  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 42338                 37809                 36745                    
  I.1.2. Nebaigta gamyba -                      -                      -                        
  I.1.3. Pagaminta produkcija -                      -                      -                        
  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 9880652             5451286             4173928                

 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 3749838             314140               346171                  
 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys -                      -                      -                        
II. Per vienerius metus gautinos sumos 35918898         13163122         7878206             
 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 34051247           13101320           7820007                
 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos -                      -                      -                        
II.3. Kitos gautinos sumos 1867651             61802                 58198                    
III. Kitas trumpalaikis turtas -                     -                     -                        
 III.1. Trumpalaikės investicijos -                      -                      -                        
 III.2. Terminuoti indėliai -                      -                      -                        
 III.3. Kitas trumpalaikis turtas -                      -                      -                        
IV. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai 2537167           767833             770283                

Turto iš viso: 56542612    26366290    20018769      

2011

BALANSAS
2013m. Gruodžio 31 d.

Pastabos 
Nr.

2013 2012
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Eil. Nr NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. Nuosavas kapitalas 1222166      1026842      170137          
I. Kapitalas 903960             903960             75330                  
 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 903960               903960               75330                    
 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) -                      -                      -                        
 I.3. Akcijų priedai -                      -                      -                        
 I.4. Savos akcijos (-) -                      -                      -                        
II. Perkainojimo rezervas (rezultatai) -                      -                      -                        
III. Rezervai 8937                  7533                  7533                    
 III.1. Privalomasis 8937                   7533                   7533                      
 III.2. Savoms akcijoms įsigyti -                      -                      -                        
 III.3. Kiti rezervai -                      -                      -                        
IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 309269             115349             87274                  
 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 195323               28075                 69511                    
 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 113946               87274                 17763                    

D. Dotacijos, subsidijos -                      -                      -                        

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 55320446    25339448    19848632      
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos

ir ilgalaikiai įsipareigojimai
 I.1. Finansinės skolos 1808606             1715825             2368054                
  I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 134606               41825                 694054                  
  I.1.2. Kredito įstaigoms -                      -                      -                        
  I.1.3. Kitos finansinės skolos 1674000             1674000             1674000                
 I.2. Skolos tiekėjams -                      -                      -                        
 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai -                      -                      -                        
 I.4. Atidėjimai -                      -                      -                        
  I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo -                      -                      -                        
  I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų -                      -                      -                        
  I.4.3. Kiti atidėjimai -                      -                      -                        
 I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas -                      -                      -                        
 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai -                      -                      -                        
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos

ir trumpalaikiai įsipareigojimai
 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis 123862               2133703             2456103                
 II.2. Finansinės skolos 17790435           376650               -                        
  II.2.1. Kredito įstaigoms 5859000             -                      -                        
  II.2.2. Kitos skolos 11931435           376650               -                        
 II.3. Skolos tiekėjams 34225291           18825989           12769634              
 II.3.1. Skolos tiekėjams išskyrus susijusioms įmonems -                      -                      -                        
 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 81991                 10026                 1271413                
 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 132158               9107                   48004                    
 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1076310             769759               650662                  
 II.7. Atidėjimai -                      -                      -                        
 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 81793                 1498390             284762                  

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso: 56542612    26366290    20018769      

2011

2368054             

17480578           23623623         

1715825           1808606           

Pastabos 
Nr.

2013 2012

53511840         
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Litais

(ataskaitinis laikotarpis) Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr. STRAIPSNIAI
Pastabos 

Nr.
2013 2012 2011

I. PARDAVIMO PAJAMOS 190673673                       102014885                       89552450        

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 169499267                       90400993                         77922610        

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 21174406                      11613892                      11629840     

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 22699340                         12885340                         12432568        

  IV.1     Pardavimo 20517543                         11013602                         10562603        

  IV.2     Bendrosios ir administracinės 2181798                           1871738                           1869965          

V. TIPIN ĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1524934)                       (1271447)                       (802728)        

VI. KITA VEIKLA 2231059                           1596350                           1319051          

  VI.1.     Pajamos                  2435010                           1799771                           1549521          

  VI.2.     Sąnaudos                203951                             203421                             230470            

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (422241)                           (246666)                           (353485)          

  VII.1.     Pajamos 28101                               110254                             408959            

  VII.2.     Sąnaudos 450342                             356920                             762444            

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 283884                           78236                             162838          

IX. PAGAUTĖ -                                       -                                       -                      

X. NETEKIMAI -                                       -                                       -                      

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM Ą 283884                           78236                             162838          

XII. PELNO MOKESTIS (-157895+52088atid.peln.mok) (88560)                             (50161)                             (93326)            

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 195323                  28075                    69511       

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013m. gruodžio 31 d.
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2 priedas. UAB „Vičiūnai ir Ko“ struktūra  

 
 
 
 
 

PATVIRTINTA
UAB "Vi čiūnai" ir Ko
Generalinio direktoriaus

Administracija Egidijaus Remeikio
 2014 m. sausio mėn. 10 d. 

Įsakymu Nr.  1

 

Produktų  vystymo Administracijos pad.
 ir marketingo pad. Eksporto pad. (Finansai)

LTU Pardavimai LTU Horeca Logistikos pad.

UAB "VI ČIŪNAI" IR KO
ORGANIZACIN Ė STRUKTŪRA

Personalo 
vadybininkas

Vyr. buhalteris

Vyr. Buhalterio 
pavaduotojas

Buhalteriai 
(4,13)

Kasininkas -
buhalteris   

GENERALINIS
DIREKTORIUS

Personalo  vadovas

Teisininkas

Pardavimųdirektorius
Lietuvai

AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Finansų
analitikas (2)

Finansų vadovas

Transporto vadovas 

Rinkodaros
vadybininkas 

Pardavėjas

Prekių priežiūros 
vadybininkai

Prekių priežiūros 
vadovas

Pardavimų vadovas 
CE šalims 

Rinkos vadovai (6) 

Logistikos vadovas Produktų vystymo 
vadovas

Produktų
grupės vadovai 

Produktų 
grupės

Rinkodaros
projektų

Rinkodaros   
vadybininkas

Produktų 
grupės vadovas   

Pardavimų  vadovas     
(Horeca)

Kontaktų centro 
vadybininkas  

Horeca pardavimų 
vadybininkai(Vilnius

Horeca pardavimų 
vadybininkai(Kaunas

Horeca pardavimų 
vadybininkai
(Klaipėda)

Horeca  pardavimų 
vadybininkai

Horeca pardavimų  
vadovas  

Vairuotojai 
ekspeditoriai 

Sandėlininka
s

Šiaulių  padalinio 
vadovas  

Apskaitininka

Sandėlinink

Vairuotojai 
ekspeditoriai 

Apskaitininka

Vilniaus 
padalinio  

Distribucijos vadovas 

Transporto 
vadybininkas           

Logistikos 
vadybininkas  

Elektromechanikas

Logistikos 
vadybininkai (5)

Tiekimo
vadybininkai  

Vyr. Logistikos 
vadybininkas 

Klaipėdos 
padalinio   

Vairuotojai 
ekspeditoriai 

Sandėlininkas

Apskaitininka

Pardavimų 
vadybininkai
(Šiaulių pad.)

Pardavimų 
vadybininkai 
(Klaipėdos 

Pardavimų vadovas

Pardavimų 
vadybininkai
(Vilniaus pad.)

Kontaktų centro 
vadybininkas      

Pardavimų 
vadybininkai      
(Kauno pad.)

Svarbių klientų      
prekybos 

vadybininkas (4)  

Prekybos
vadybininko 
asistentas

Informacijos 
valdymo 
specialistas                  

Vairuotojai 
ekspeditoriai 
(Kaunas)

Pagalbinis
darbininkas
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3 priedas: Formulės naudotos pelningumo rodikliams apskaičiuoti. 
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4 priedas. Vičiūnai group struktūra 
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5 Priedas. Trijų didžiųjų prekybos tinklų ir visų kitų kitų įmonės klientų skolos dydžio 

palyginimas. 
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6 priedas. Kiti pirkėjų skolų valdymo instrumentai 

Keršys (2010) pateikia tokius rečiau naudojamus pirkėjų skolų valdymo instrumentus: 

Dokumetų inkasavimas – tai pirkėjų skolų valdymo instrumentas, kuris veikia panašiai kaip 

akreditavimas tačiau yra pigesnis. Naudojantis šiuo instrumentu pardavėjas išsiunčia prekes 

pirkėjui ir pateikia savo bankui visus dokumentus, reikalingus prekės atsiėmimui. Pardavėjo 

bankas tuos dokumentus persiunčia pirkėjo bankui kartu su sąlygomis kaip pirkėjas turi 

atsiskaityti. Pirkėjo bankas perduoda prekės atsiėmimui reikalingus dokumentus tik tada, kai 

pirkėjas atsiskaito, sutinka atsiskaityti ar išpildo kitas susitarimo sąlygas nustatytas pirkėjo. 

Sąlyginis įsipareigojimas – šis instrumentas naudojamas kaip alternatyva akreditavimui, tada 

kai tiek pirkėjas, tiek ir pardavėjas nepasitiki vienas kitu. Naudojantis šiuo instrumentu pinigai 

už prekes yra perduodami sąlyginio įsipareigojimo agentui, kuris šiuos pinigus laiko patikos 

fonde. Pirkėjui gavus prekes ir pardavėjui pristačius reikiamus dokumentus sąlyginio 

įsipareigojimo agentui pinigai iš patikos fondo yra pervedami pardavėjui. Šis instrumentas yra 

nepatrauklus pirkėjui, kadangi jis už prekes turi susimokėti iš anksto, ko pasekoje praranda 

galimybę finansuoti savo apyvartinį kapitalą skolomis tiekėjams. 

Išankstinis apmokėjimas. Išankstinio apmokėjimo atveju visa arba didžioji dalis perkamų 

prekių sumos yra sumokama tiesiai pardavėjui ir tik tada prekės yra perduodamos pirkėjui. Šis 

instrumentas yra pats saugiausias ir patraukliausias pardavėjui, tačiau pats nepatraukliausias 

pirkėjui, todėl pardavėjas privalo įvertinti pirkėjo kreditingumą ir konkurenciją rinkoje, kadangi 

šio instrumento naudojimas gali pirkėjus paskatinti pasirinkti kitus prekių tiekėjus, siūlančius 

geresnes atsiskaitymo sąlygas.  
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Atlikus pirkėjų skolų valdymo instrumentų literatūros analizę galime daryti išvadą, kad prekybos 

kreditų draudimas, faktoringas ir akreditavimas yra dažniausiai sutinkami ir siūlomi naudoti 

instrumentai valdant pirkėjų įsiskolinimus. Kreditų draudimas ir faktoringas gali būti 

naudojamas tiek namų, tiek užsienio rinkose, tuo tarpu akreditavimas labiau tinka eksporto 

sandoriams. Taip pat egzistuoja ir kiti skolų valdymo instrumentai, tačiau yra naudojami rečiau. 

Dokumentų inkasavimas ir sąlyginis įsipareigojimas, kaip ir akreditavimas yra taikomas eksporto 

sandoriams, o išankstinis apmokėjimas gali būti taikomas vidinėje rinkoje, tačiau šis 

instrumentas turėtų būti naudojamas prekiaujant tik su pačiais rizikingiausiais klientais, kadangi 

egzistuoja reali galimybė prarasti klientus dėl šio instrumento naudojimo. 9 lentelėje pateiktas 

trijų pagrindinių pirkėjų skolų valdymo instrumentų palyginimas. Kaip matome lyginamojoje 

lentelėje kreditų draudimas yra universaliausias pirkėjų skolų valdymo instrumentas, saugantis ir 

nuo pirkėjo įsipareigojimų nevykdymo ir nuo trumpalaikio mokumo sutrikimų, taip pat šis 

instrumentas neįtraukia pirkėjo į sandorį, todėl nėra rizikos sugadinti santykius su klientu. 

Faktoringas kaip ir kreditų draudimas suteikia aukšto lygio apsaugą nuo nemokių klientų ir 

finansavimo galimybes, tačiau egzistuoja rizika sugadinti santykius su klientais ir kaip buvo 

minėta anksčiau nėra finansiškai naudingas jeigu pirkėjai atsiskaito mažomis sumomis per daug 

saskaitų, dėl fiksuoto saskaitos administravimo mokesčio. Situacijos analizės dalyje išaiškinome, 

kad UAB „Vičiūnai ir Ko“ vidinėje rinkoje (kuri ir bus analizuojame šio darbo tyrime) pirkėjų 

skolų valdymui naudoja kreditų draudimą, o faktoringuoja tik 3 didžiausius savo klientus. Todėl 

galime teigti, kad iš pirkėjų skolų valdymo instrumentų pasirinkimo perspektyvos, analizuojama 

įmonė yra priėmusi teisingus sprendimus.    
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7 priedas. Svertinio slenkančio vidurkio prognozavimo metodo svertų skaičiavimas naudojantis 
Excel solver. 

 

8 priedas. Eksponentinio išlyginimo prognozavimo metodo prognozės paklaidos korekcijos α 

skaičiavimas naudojantis Excel solver 
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9 priedas. Alternatyvių pirkėjų skolų valdymo kaštų ivertinimo skaičiavimai. 

  2013 2014 prognozė 

kredito draudimo išmokos 

su maksimalia 90+ 

pradelsimo skola santykis 

15% 15% 

Kreditų draudimo kaina 85.000 Lt 85.000 Lt 

Maksimali 90+ pradelsimo 

skola 
218.000 Lt 178.000 Lt 

Draudimo blogų sklolų 

išmokos (15% nuo skolos 

dydžio) 

31.000 Lt 26.700 Lt 

Blogų skolų valdymo kaštai 

naudojantis kreditų 

draudimo instrumentu 

54.000 Lt 58.300 Lt 

Blogų skolų valdymo kaštai 

atsisakius kredito 

draudimo instrumento 

- 26.700 Lt 

kredito draudimo išmokos su maksimalia 90+ pradelsimo skola santykis: pagal daromą prielaidą 

pastovus dydis. 

Kredito draudimo kaina: pastovus dydis pagal daromą prielaidą 

Maksimali 90+ pradelsimo skola: Pagal prielaidą maksimalus stebėtų reikšmių (2013 metų) ir 

prognozės dydis (2014 metų). 

Draudimo blogų skolų išmokos: 218000*0,15 = 31000 ir 178000*0,15 = 26,700 

Blogų skolų valdymo kaštai naudojantis kreditų draudimo instrumentu: 

85000 – 31000 = 54000 ir 85000 – 26700 = 58300 

Blogų skolų valdymo kaštai atsisakius kredito draudimo instrumento: Vertė lygi „blogų skolų“ 

dydžiui. 
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10 priedas. Trumpo pradelsimo termino skolų prognozavimas 

Iki 10 dienų skolų prognozė 

 

Iki 10 dienų skolų prognozių tikrinimas 

iki 10 dienų pradelstų skolų bendra prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 165038 107060 96469 125675 

MAD 133993 85783 87079 118696 

 

Iki 30 dienų prognozė 
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Iki 30 dienų prognozių tikrinimas 

nuo 10 iki 30 dienų pradelstų skolų bendra prognozė 

Vertinimo 
kriterijus 

Atsitiktinis 
klajojimas su 
driftu 

Slenkantis 
vidurkis 

Svertinis 
slenkantis 
vidurkis 

Eksponentinis 
išlyginimas 

RMSE 103391 87568 80375 82064 

MAD 93394 45564 69176 68274 

 

Svertinio slenkančio vidurkio prognozių laiko eilutės 

Prognozės 
Mėnesis iki 10 iki 30 

13 713544,2 305826,9 
14 646298,2 284077,7 
15 617250,7 382776,7 
16 683665,6 332260,7 
17 633392,2 300629,7 
18 646761,3 354558,2 
19 661328,4 339920,6 
20 639333,1 314127,1 
21 653234,5 340669,7 
22 651555,9 340178,3 
23 645510,5 323076,4 
24 652489,3 334626,4 

Suma 7844364 3952728 
 


