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Išankstiniai reikalavimai: 
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Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
6 180 val. 48 val. 132 val. 

 
Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Kurso tikslas - išmokyti studentus suprasti įmonės finansinę būklę bei gebėti įvairiais aspektais ją analizuoti; taikyti 
optimalius įmonės finansinių problemų sprendimo būdus, parenkant tinkamus finansavimo sprendimus. 
 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Gebėjimas savarankiškai analizuoti įmonių 
finansines ataskaitas bei prognozuoti finansinę 
būklę ir pinigų srautus, vertinti investicinių 
sprendimų, finansinių išteklių pritraukimo, 
trumpalaikio turto finansinio valdymo efektyvumą, 
atlikti obligacijų bei akcijų vertinimą, planuoti 
kapitalo investicijas. 
Gebėjimai savarankiškai komentuoti galimą 
finansinių sprendimų poveikį įmonės veiklos 
rezultatams, vertinti rizikos ir laiko veiksnio įtaką 
pinigų srautams, suprasti, kaip veikia finansų rinkos, 
kokios yra finansinių instrumentų savybės ir pan. 
 

Paskaitos (išdėstoma 
nagrinėjama teorija ir 
supažindinama su aktualiomis  
problemomis bei iškylančiais 
uždaviniais nagrinėjamoje 
temoje). 
 

Tarpinis atsiskaitymas ir 
egzaminas 

Seminarai (studentai sprendžia 
įvairaus sudėtingumo 
finansinius uždavinius bei 
nagrinėja praktines situacijas, 
susidarančias įmonės finansų 
valdymo kontekste). 

Tarpinis atsiskaitymas ir 
egzaminas, darbas semestro metu 
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Užduotys 



1. Finansinės ataskaitos, mokesčiai, valdymo 
ataskaitos 

2  1    3 10  

2. Pinigų srautų apskaičiavimas 2  1    3 10  

3. Įmonės finansinių rodiklių analizė 2  1    3 10  

4. Pinigų laiko vertė 2  1    3 10  

5. Pinigų srautų dabartinės bei būsimosios vertės 
skaičiavimas 

3  1,5    4,5 16  

6. Investicijų ir projektų vertinimas (DCF, NPV, 
IRR) 

3  1,5    4,5 16  

7. Apyvartinio kapitalo vieta įmonės finansų 
struktūroje, trumpalaikių finansų planavimas, kredito 
rizikos valdymas 

3  1,5    4,5 10  

8. Kapitalo pritraukimo būdai: ankstyvojo laikotarpio 
finansavimas ir rizikos kapitalo fondai 

3  1,5    4,5 10  

9. Kapitalo pritraukimo būdai: finansų rinkos ir 
institucijos 

3  1,5    4,5 10  

10. Obligacijų savybės ir vertinimas (duration, 
convexity) 

3  1,5    4,5 10  

11. Palūkanų normų teorija 3  1,5    4,5 10  
12. Investicijų portfelio samprata ir moderniojo 
portfelio teorija (Markowitz) 

3  1,5    4,5 10  

          

Iš viso 32  16    48 132  
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Darbas semestro metu 
(savarankiškai atliktos 
užduotys) 

20% Visas 
semestras 

 

Tarpinis atsiskaitymas. 
Egzaminavimo būdas: testas 
(atviras/uždaras) bei 
praktinės užduotys.  

40% Semestro 
vidurys 

 

Galutinis egzaminas. 
Egzaminavimo būdas: testas 
(atviras/uždaras) bei 
praktinės užduotys.  

40% Semestro 
pabaiga 
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Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 

ar leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
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Papildoma literatūra 
A. Damodaran 2007 Corporate Finance Theory and 
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 New York: John Wiley and 
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J. Mackevičius  2007 Įmonių veiklos analizė: 

informacijos  rinkimas, 
sisteminimas ir 
vertinimas: monografija. 

 Vilnius: TEV 
 

J. Mackevičius, D. Poškaitė 1998 Finansinė analizė  Vilnius 
 

 
 


