Alternatyvūs veiklos rodikliai
AB „Panevėžio statybos trestas“ be pagrindinių rodiklių apibrėžtų ir taikomų pagal Tarptautinės finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS) finansinėse ataskaitose taip pat pateikia pagrindinius finansinius rodiklius, gautus iš
parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis. Šie rodikliai vadinami alternatyviais veiklos rodikliais (AVR).
Šie alternatyvūs veiklos rodikliai, Bendrovės vertinimu, yra svarbūs papildoma informacija investuotojams ir kitiems
finansinės atskaitomybės ir kitos reglamentuojamos informacijos naudotojams. Alternatyvūs veiklos rodikliai turi būti
traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.
Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, AB
„Panevėžio statybos trestas“ pateikia naudojamų AVR apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą.
Rodiklio pavadinimas
Tipinės veiklos pelnas

Rodiklio formulė bei dedamosios
Rodiklio reikšmė ir interpretavimas
Tipinės veiklos pelnas = Bendrasis pelnas – Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, kuris
Veiklos sąnaudos
parodo įmonės galimybes uždirbti pelną,
neatsižvelgiant į finansavimo būdą (pvz. iš
akcinio kapitalo ar banko skolų).
Tipinės veiklos
Tipinės veiklos pelnas/ Pardavimų pajamos Parodo įmonės veiklos efektyvumą ir
pelningumas, %
naudojamas to paties verslo sektoriaus
įmonių palyginimui.
EBITDA
EBITDA (per atitinkamą laikotarpį) = veiklos EBITDA rodiklio esmė yra nustatyti nuo
pelnas + nusidėvėjimas (amortizacija)
aplinkybių mažiausiai priklausantį
(mažiausiai svyruojantį), objektyviausią
įmonės pelną (nuostolį).
EBITDA pelningumas, % EBITDA / Pardavimų pajamos
Parodo įmonės veiklos efektyvumą ir
naudojamas to paties verslo sektoriaus
įmonių palyginimui.
Vienai akcijai tenkantis
Laikotarpio grynasis pelnas / Akcijų skaičius EPS rodiklis – tai įmonės pelningumo
pelnas (EPS)
indikatorius. Parodo, kiek įmonės per
laikotarpį uždirbto pelno tenka vienai
apyvartoje esančiai paprastajai akcijai.
Nuosavybės grąža (ROE), Laikotarpio grynasis pelnas / vidutinis
Parodo, kokią procentinę grąžą uždirba
%
nuosavas kapitalas (bendrovės akcininkams įmonė iš kiekvieno akcininkų investuoto
tenkanti nuosavo kapitalo dalis)
piniginio vieneto. Aukštesnė rodiklio
reikšmė vertinama kaip geresnė.
Turto grąža (ROA), %
Laikotarpio grynasis pelnas / vidutinis
Parodo, kokią procentinę grąžą uždirba
turtas.
įmonė iš turto. Didesnė rodiklio reikšmė
tapatinama su efektyvesniu turto
panaudojimu.
Investicijų pelningumas
Laikotarpio grynasis pelnas / (turtasParodo, kiek bendrovė uždirbo
(ROI) %
trumpalaikė skola).
panaudodama akcinį kapitalą.
Einamojo likvidumo
Trumpalaikis turtas (laikotarpio pabaigoje) / Parodo įmonės galimybę įvykdyti
koeficientas
Trumpalaikiai įsipareigojimai (laikotarpio
trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus
pabaigoje)
turimą trumpalaikį turtą. Kai reikšmė
svyruoja tarp 1 ir 2 įmonės likvidumas yra
saugus.
Kritinio likvidumo
(Trumpalaikis turtas – atsargos) /
Parodo įmonės gebėjimą, esant aplinkybių
koeficientas
trumpalaikiai įsipareigojimai
spaudimui, skubiai padengti savo
trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio
reikšmė didesnė nei 1-as yra gera ir įmonės
likvidumas gali būti laikomas saugiu.
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Nuosavybės koeficientas

Nuosavas kapitalas / turtas

Skolos koeficientas

Įsipareigojimai / turtas

Skolos ir nuosavo
kapitalo santykis
Akcijos buhalterinė
vertė
Akcijos kainos ir
buhalterinės vertės
santykis (P/BV)

Įsipareigojimai / nuosavo kapitalas

Parodo, kokią dalį kapitalo struktūroje
sudaro nuosavas kapitalas. Kuo šis rodiklis
mažesnis, tuo labiau įmonė priklauso nuo
skolintų lėšų savo veikloje.
Parodo, kokia turto dalis yra finansuota iš
skolintų lėšų. Kuo reikšmė mažesnė, tuo
skolos labiau padengtos turtu.
Parodo, kiek eurų trumpalaikių ir ilgalaikių
skolų tenka vienam nuosavo kapitalo eurui.

Nuosavas kapitalas / akcijų skaičiaus. Parodo, kiek vienai akcijai tenka
nuosavo kapitalo
Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio Parodo, kiek investuotojas moka už vieną
turto eurą, kurį jis teoriškai gautų įmonę
pabaigoje / buhalterinė akcijos vertė
likviduojant

Akcijos kainos ir pelno
Akcijos rinkos kaina (laikotarpio pabaigoje) / Šis rodiklis atspindi investuotojų sumokamą
vienai akcijai santykis (P/E) Vienai akcijai tenkantis pelnas (EPS)
kainą už vieną įmonės uždirbto pelno eurą.
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