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Iš kur atsiranda efektyvaus lėšų valdymo poreikis? 

Efektyvaus lėšų valdymo poreikis atsiranda siekiant sutrumpinti pinigų apyvartos ciklą, kuris yra 

finansuojamas skolintomis, arba nuosavomis lėšomis. 

Apyvartinio kapitalo veiklos ciklas 



Efektyvus apyvartinio kapitalo valdymas susideda iš: 

 Atsargų valdymo; 

 Gautinų sumų valdymo; 

 Mokėtinų sumų valdymo; 

 Finansavimo:  

 Išorinis (kredito linija, overdraftas, prekybos finansavimas) 

 Vidinis (lėšų koncentravimas) 



5 

Lėšų koncentravimo sprendimai 

LĖŠŲ KONCENTRAVIMO 
SPRENDIMAI 

A. Nulinis balansavimas 

    (Vietinis) 

C. Grupės sąskaita 

B. Nulinis balansavimas 

    (Tarptautinis) 

 

Palūkanų kompensavimas 

 

FIZINIS LĖŠŲ KONCENTRAVIMAS MENAMAS LĖŠŲ KONCENTRAVIMAS 



Lėšų koncentravimo sprendimų nauda 
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PRIVALUMAI APRAŠYMAS 

Centralizuotas likvidumo valdymas Konsoliduotos susijusių įmonių lėšos yra valdomos centralizuotai patyrusių specialistų, 

kurių rūpestis yra efektyviai investuoti perteklinį lėšų likutį, o laikiną likvidumo trūkumą 

finansuoti grupės iždo lėšomis, arba pasinaudojus išoriniu trumpalaikiu finansavimu. 

Palūkaninių išlaidų minimizavimas, 

arba palūkaninių pajamų 

maksimizavimas  

Patelkti teigiami sąskaitų likučiai dengia neigiamus likučius, todėl sumokama mažiau 

palūkanų kreditoriams, arba atvirkščiai gaunamos aukštesnės palūkanos už patelktus 

didesnius likučius. 

 

Kredito sutarčių optimizavimas  Esant poreikiui išoriniu finansavimu naudojasi vienintelis grupės iždo, todėl užtenka 

pasirašyti vieną kredito sutartį. Sumažėja administravimo kaštai ir laiko sąnaudos, kurias 

atskirų įmonių finansininkai skirdavo metinėms peržiūroms ir ataskaitų pateikimui. 

Bankinių mokesčių optimizavimas  Lėšų koncentravimo operacijos tarp dukterinių ir pagrindinės įmonės dažniausia yra 

vykdomos nemokamai (neskaitant paslaugos administravimo mokesčių), todėl sumažėja 

banko komisinių išlaidos, patiriamos už piniginius pervedimus, ypač tarptautiniu mastu. 

Optimizuojamas grupės balansas  Trumpalaikius dukterinių įmonių įsipareigojimus kompensuoja trumpalaikis kitų įmonių 

turtas, todėl konsolidavus grupės balansą jis sumažėja ir taip pagerina grupės efektyvumo 

rodiklius. 

Automatizuotas ir greitas lėšų 

patelkimas 

Lėšos tarp grupės įmonių yra pervedamos automatiškai. Tarptautinis lėšų koncentravimas 

yra vykdomas kiekvieną dieną prieš palūkanų skaičiavimo terminą, todėl tai yra greitesnis 

lėšų patelkimo būdas, nei įprasti tarptautiniai pervedimai, kurie yra vykdomi 1-2 dienas. 



7 

Lėšų koncentravimo sprendimas 

Vietiniam verslui 

 

Įeinantys/išeinantys mokėjimai 

UAB Group 

Pagrindinė sąskaita 

+100-50-70= -20  

UAB Invest 

Dalyvio sąskaita 

100 (0) 

UAB Trade 

Dalyvio sąskaita 

- 50 (0) 

UAB Logistics 

Dalyvio sąskaita 

-70 (0) 

Įeinantys/išeinantys mokėjimai Įeinantys/išeinantys mokėjimai 

100 70 
50 

Vidinis limitas: 50 Vidinis limitas: 50 Vidinis limitas: 100 

Grupės likvidžios lėšos= 

dalyvių sąskaitų likučiai 

+overdrafto limitas 

-20+200=180 

Overdrafto limitas: 200 

 Dalyvio sąskaitos dienos pradžioje yra lygios nuliui, arba gali būti atstatytas vakar dienos likutis. 
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Palūkanų optimizavimo nauda 

Vietiniam verslui 

 

Palūkaninės išlaidos:  

 Prieš lėšų koncentravimą: - 4,2  

 Po lėšų koncentravimas: -1,2 

 

UAB Group 

Koncentravus lėšas  

-20 x 6% = -1,2 

UAB Invest 

Prieš sujungimą: 

100 x 3% = + 3 

UAB Trade 

Prieš sujungimą: 

- 50 x 6% = - 3 

UAB Logistics 

Prieš sujungimą: 

- 70 x 6% = - 4,2 

100 70 
50 

Centralizuotas likutis:  

+100 – 50 – 70 = -20  

Išorinės palūkanų normos:  

 Debeto likučiams: 6 %  

 Kredito likučiams: 3 %  
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Lėšų koncentravimo sprendimas 

Tarptautiniam verslui 

GB Group 

Pagrindinė sąskaita 

+100-50-70= -20  

GB Latvia 

Grupės sąskaita 

100 (0) 

GB Lithuania 

Grupės sąskaita 

- 50 (0) 

GB Estonia 

Grupės sąskaita 

-70 (0) 

100 EUR 70 EUR 
50 EUR 

Vidinis limitas: 50 

Overdrafto limitas: 200 EUR 

LV 
LT 

EE 

SIA Trade 

Dalyvio sąskaita 

70 (0) 

Vidinis limitas: 50 

SIA Invest 

Dalyvio sąskaita 

30 (0) 

UAB Trade 

Dalyvio sąskaita 

40 (0) 

UAB Invest 

Dalyvio sąskaita 

-90 (0) 

AS Trade 

Dalyvio sąskaita 

-20 (0) 

AS Invest 

Dalyvio sąskaita 

-50 (0) 

Vidinis limitas: 50 Vidinis limitas: 100 Vidinis limitas: 100 Vidinis limitas: 100 

70 30 40 90 20 50 

 Visos operacijos yra įvykdomos prieš išorinių palūkanų skaičiavimą. 
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Lėšų koncentravimo sprendimas  

Tarptautiniam verslui II 

LT Company 

Participant account 

300 + 500 (800)  

500 

Automatinis lėšų 

patelkimas 

IT Company 

Master account 

500 (0)  

LT IT 

Įeinantys/išeinantys mokėjimai 

Vidinis limitas: 1000 

Įeinantys/išeinantys mokėjimai 

PAVYZDYS:  

    10 dienų sutrumpintas pinigų apyvartos ciklas 

    10 mln. Lt apyvartą generuojančiai įmonei 

    Išlaisvintų 0,274 mln. Lt kapitalo 

    Sutaupytų 19,200 litų per metus*  

    0,2 proc. visos apyvartos 

* skaičiuojant su 7 proc. metine skolinimosi palūkanų norma. 



Internetinės bankininkystės galimybės 

Tarptautiniam verslui 

 

11    10 šalių sąskaitų valdymas su vienu kodų generatoriumi ir slaptažodžiu. 
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ !!! 

 

KLAUSIMAI ? 
 


