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ĮVADAS

Perkant ar įsigyjant įmonę yra daromos investicijos ir priimami inžineriniai sprendimai.
Yra aišku, kad kompaniją tikslinga įsigyti, jei susiliejimas duos naudą (pelną) tiek įsigyjančiai
kompanijai, tiek visų akcininkų gerovei.
Šiame kursiniame projekte aš bandysiu paaiškinti, kokie yra susiliejimų motyvai,
susiliejimų rūšys, kaip apskaičiuoti būsimo susiliejimo naudą, sinergijos efektą, bei parodysiu
kitus faktorius, įrodančius susiliejimo naudą ar žalą.
Kiekvieną sprendimą juk reikia priimti atsižvelgiant ir įvertinant kuo daugiau faktorių,
vienaip ar kitai įtakojančių sprendimo rezultatus. O kadangi visi sprendimai remiasi ir
finansiniais ištekliais, tai beveik visi sprendimų pri÷mimo atvejai vienaip ar kitai įtakojami
inžinerijos ekonomikos. Juk inžinerin÷ ekonomika – tai finansinis – ekonominis procesas, kurio
pasekoje pasirenkama geriausia alternatyva iš kelių galimų.
Taigi inžinerin÷s ekonomikos sąvokomis aš bandysiu aiškinti susiliejimo procesą, bei jo
vertinimo kriterijus.
Teorinius samprotavimus aš paįvairinsiu pavyzdžiais iš realiai įvykusio susiliejimo tarp
“Hermio” ir Vilniaus bankų. Darbe bus parodyta ekonomin÷ susiliejimo nauda, aptarti susiliejimo
motyvai, parodyta, kaip pasikeis valdymas, turto bei rinkos dalies pokyčiai, susiliejimo įtaka
akcininkams, finansiniams rodikliams.
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1. SUSILIEJIMO EKONOMINöS NAUDOS IR KAŠTŲ
ĮVERTINIMAS

Vienai įmonei perkant kitą visada yra skaičiuojama ekonomin÷ susijungimo nauda.
Ekonomin÷ nauda būna tuo atveju, kai po susijungimo gautas įmon÷s vienetas yra vertingesnis,
nei atskirai paimtos įmon÷s.

EKONOMINö NAUDA= DVAB-(DVA+DVB)

DVAB– bendro susiliejimo vert÷;
DVA – firmos A vert÷;
DVB – firmos B vert÷.

Jei nauda yra teigiama, tai bus susiliejimo ekonominis patvirtinimas.

Kadangi įsigyjant įmonę mokami pinigai, tai bus tam tikri įmon÷s įsigijimo kaštai. Juos
apskaičiuojame taip:

KAŠTAI = GRYNI PINIGAI – DVB

Apskaičiavę gaunamą naudą (pajamas), bei įvertinę įsigijimo kaštus, mes galime apskaičiuoti
susiliejimo bendrą grynąją vertę.

DGV = NAUDA – KAŠTAI = DVAB –(DVA + DVB) – GRYNI PINIGAI + DVB.

Įvertinę gaunamą naudą iš susiliejimo, galime suvokti skirtumą tarp dviejų faktorių:
1. įvertindami gaunamą naudą, mes nustatome ar bus gaunamas pelnas iš šio
įsigijimo.
2. Kai skaičiuojame kaštus, mes turime problemą, kaip paskirstyti gaunamą pelną
tarp dviejų komponenčių.
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PVZ.

Vilniaus Banko vert÷ 4.22 mln. Lt.
“Hermio” Banko vert÷ 0.98 mln.Lt.
Bankų susiliejimas duoda 4 mln. Lt sinergetinį efektą, o tai ir yra nauda.
Taigi DVAB bus 8.20 mln.Lt.
Jei Vilniaus Bankas perka “Hermį” už 1.4 mln. Lt., tai susiliejimo kaštai bus 1.4 –

0.98= 0.42 mln.Lt.
Šiuo atveju “Hermio” akcininkai gauna 0.42 mln. Lt. pelną, kuris yra Vilniaus Banko
kaštai, o tai reiškia, kad “Hermio” akcininkai gauna 0.42 mln. Lt. pelną, nuo 4 mln. Lt susiliejimo
naudos.
Vilniaus bankas gauna 3.58 mln.Lt. ir tai yra Vilniaus banko požiūriu susiliejimo DGV.

Visada yra prasminga atsižvelgti į tai, ką investitorius mano apie pelną iš susiliejimo. Jei
firmos A akcijų kaina krenta, paskelbus apie susiliejimą, tai reiškia, kad investitoriai signalizuoja
d÷l abejotinos susiliejimo naudos, arbe d÷l per didel÷s mokamos kainos už firmą B. Šiuo metu
Vilniaus banko akcijos po truputį kyla. Taigi ekonomine prasme susiliejimas duoda naudą, o
kokios priežastys lemia norą susijungti ar įsigyti vieną ar kitą įmonę. Tai aš parodysiu kitame
skyriuje pateikdamas pavyzdį iš “Hermio” ir Vilniaus bankų susiliejimo motyvų.
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2. SUSILIEJIMO MOTYVAI – VERTöS ŠALTINIAI

Susiliejimai gali būti skirstomi į horizontalius, vertikalius bei konglomeruotus:
HORIZONTALUS SUSILIEJIMAS – tai dviejų vienoda veikla užsiimančių kompanijų
susiliejimas, pvz. Avialinijų susiliejiimas.
VERTIKALUS SUSILIEJIMAS – kai įsigyjanti kompanija plečiasi rinkos ar vartotojų
kryptimi, arba žaliavų šaltinių kryptimi, pvz. Naftos kompanija plečiasi iš gavybos ir apdirbimo
link produkto klientams paskirstymo.
KONGLOMERUOTAS SUSILIEJIMAS – tai skirtinga veikla užsiimančių kompanijų
susiliejimas. Hanson Industries ir BTR yra tokio susiliejimo pavyzdys. 1960-ais, 1970-ais
konglomeratai buvo labai populiarūs JAV (ITT irGEC kaip pavyzdžiai); ir daugelis koglomeratų
suiro 1980-aisiais.
Susiliejimo motyvai gali būti labai įvairūs, bet visada išlieka bendras principas –
susijungusios kompanijos vert÷ turi būti didesn÷ nei atskirų kompanijų sumin÷ vert÷.
Daugelis susiliejimų, kurie ekonomiškai gal÷tų būti pelningi, s÷kmingi, dažnai pralaimi d÷l prasto
susiliejimo realizavimo, kitiems nepasiseka d÷l aktyvų ir pasyvų, tokių kaip apyvartin÷s l÷šos,
įmon÷s rekonstrukcijos kaštai ar net nekokybiško produkto kokyb÷s garantijos kaštų neteisingo
įvertinimo.
Naujo verslo integracijos tikslas gali būti kompleksinis, ir į jį gali būti įtarukti skirtingi
gamybos procesai, apskaitos sistemos ir net skirtingos kompanijų kultūros. Tad gali nutikti ir ati,
jog žmogiškasis faktorius bus nepakankamai įvertintas ir menedžerių bei darbininkų, turinčių
didelę patirtį praradimas gali kelti pavojų įgyto verslo tolesnei s÷kmei.
Dabar aš pateiksiu keletą priežasčių bei motyvų, kurie gali sąlygoti susiliejimą ar
įsigijimą:

1. MASTO EKONOMIJA

Vertikalaus bei horizontalaus susiliejimo tikslas – pasiekti suvienytų verslų vert÷s išaugimo
per ekonomiją, gautą d÷l sustambinimo. Apjungiant gamybą vidutiniai kaštai labai maž÷ja ir

8

padid÷ja gamybos apimtys. Taigi pagrindinis tikslas yra efektyvesnis resursų panaudojimas,
tačiau tuo pačiu turi būti ribos šiai ekonomijai.

Vertikalaus susiliejimo atveju išsiplečiama:
 žaliavų šaltinių kryptimi;
 paskirstymo kontroliavmo padid÷jimo kryptimi. Šiuo atveju gali būti pasiekiamas
efektyvesnis resursų koordinavimas ir administravimas.
Šis procesas gali nueiti per toli – pvz, Lenkijos valstybin÷s avialinijos 1980 m. pabaigoje
augino kiaules vien tam, kad užtikrintų šviežios m÷sos tiekimą savo tarnautojams.
Atvirkštinis rezultatas gai būti pasiektas, kai parduodama ar atsisakoma verslo, nes jis gali
būti vertingesnis kažkam kitam, ir šiuo atveju 4-2=3.

2. EFEKTYVUMO PADIDöJIMO NAUDA

Veiklos ekonomija gali būti pasiekiama derinant dvi ar daugiau kompanijų šiose srityse:
 Marketingas;
 Pirkimas;
 Apskaita;
 Pardavimo paj÷gumų mažinimas;
 Rinkos dalies nauda;
 Gamybos linijų apjungimas bei papildymas;
 Kita.
Tokios ekonomijos rezultatas yra žinomas kaip SINERGIJA, kai susiliejus kompanija
tampa stipresn÷, nei joms viekiant atskirai, t.y. 2+2=5.

3. INFORMACINIS EFEKTAS

Nuvert÷jusios bei prastai veikiančios kompanijos gali pagerinti savo akcijų vertę
paskelbdamos apie restruktūrizaciją ar įsigijimą.

4. MENEDŽMENTO PATOBULöJIMAS
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Kai verslas yra mažai pelningas d÷l prasto valdymo, verslą įgyjanti firma gali tai pagerinti
remdamasi savo valdymo įgūdžiais. Kompanijos, kuriose yra prasti atlyginimai ir nedidel÷s
įplaukos, yra neapsaugotosnuo per÷jimo į efektyviau veikiančių kompanijų rankas.

5. TURTO PERDAVIMAS

Įsigijimas ar susiliejimas sumažina įsigyjančios kompanijos pinigų srautų netolygumą.
Įsigyjančios kompanijos kredito rizika taip yra pagerinama ir išauga jos įsipareigojimų vert÷. Jei
šiuos atveju bendrov÷s vert÷ nepasikeičia, nauda yra gaunama akcininkų sąskaita.
Jei kompanija pasirenka visai kitą variantą, ir atsisako verslo, o likusios pajamos paskirstomos
akcininkams, tai turtas pereina iš skolintojų į akcininkų rankas. Ši operacija sumažina skolos
negrąžinimo tikimybę ir bendra skolos vert÷ sumaž÷ja.
Jei bendra verslo vert÷ lieka nepakitus, kai atsisakoma nepelningo verslo, tai akcijų vert÷ pakyla.

IŠVADA Bet kuris veiksmas, kuris sumažina pinigų srautų riziką, gali baigtis turto
perdavimu iš skolintojų akcininkams.

6. FINANSINIŲ SVERTŲ SISTEMOS NAUDA

Restruktūrizacija, kurios metu panaudojama finansinių svertų sistema, gali padidinti vertę
akcininkams, kai turtas yra perduodamas iš skolininkų akcininkams. Tai yra tada, kai skolų
kaštai, lyginant su nuosavu turtu yra mažesni, tačiau tokį rezultatą gali paveikti finansin÷s rizikos
išaugimas bendrai verslo aplinkoje.

7. DIVERSIFIKACIJA

Jos d÷ka siekiam sumažinti riziką. Problema yra ta, kad diversifikaciją lengviau priima
akcininkai nei pats verslas. Praktikoje žinoma tik keletas pavyzdžių kai diversifikuotas verslas
buvo parduotas už aukštesnę nei reali kainą ir yra žinoma daugyb÷ pavyzdžių, kai toks verslas
parduodamas su nuolaida. Pvz. 1977 m. Kaiser Industry buvo išformuota kaip holdingo
kompanija, nes diversifikacija sumažino jos vertę. Šios firmos pagrindiniai aktyvai buvo akcijos
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kompanijose Kaiser Steel, Kaiser Aluminium ir Kaiser Cement, kurios buvo kotiruojamos
atskirai. Kaiser Industry akcijos buvo parduotos su žymia nuolaida lyginant su jos investicijų
verte. Šis diskontas išnyko, kai oficialiai buvo pranešta, kad šie akcijų paketai bus parduoti ir
pajamos paskirstytos.

8. ASMENINöS PRIEŽASTYS

Mažesn÷s privačios kompanijos gali gauti naudą iš susiliejimo, nes:
 Jos tampa didesnio verslo sud÷tine dalimi;
 Jos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje;
Šių prielaidų d÷ka gali išsipl÷sti akcininkų ratas atsiranda turto ir skolų finansavimo
šaltinis, kas privačiai kompanijai veikiant atskirai yra neprieinama.

9. HUBRIS HIPOTEZö

Ši hipotez÷ teigia, jog susiliejimus ar įsigijimus apsprendžia pirk÷jai ir siūlytojai, kurie tiki,
kad susiliejimas negali pakenkti jų finansin÷ms perspektyvoms. Taigi ir praktikoje yra daug
pavyzdžių, kai įsigyjamos kompanijos akcininkai laimi iš pasiūlymų parduoti akcijas išpūstomis
kainomis. (Lietuvoje tai vyko prieš keletą metų, kai savas akcijas už išpūstas kainas pardavin÷jo
tų įmonių darbuotojai).

Šie motyvai yra tik teoriniai, o dabar aš bandysiu nusakyti, kokiais motyvais buvo
vadovautasi, kai Vilniaus Bankas įsigijo “Hermio” Banką.
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3. EKONOMINIAI ARGUMENTAI IR SUSIJUNGIMO
PRANAŠUMAI

Pastebimas ekonominis l÷t÷jimo procesas atsirandančiose rinkose darys Lietuvos bankams
spaudimą, d÷l kurio did÷s konsolidavimo svarba. Vilniaus banko ir Banko HERMIS sujungimas tai atitinkami strateginiai ir finansiniai pranašumai konkuruojant su kitomis finansin÷mis
institucijomis.

Susijungimo nauda yra pagrįsta tokiais faktoriais:
1. padid÷jusia konkurencija
2. pajamų sinergija
3. kaštų taupymu
4. geresne rizikos diversifikacija
5. didesniu likvidumu
6. bendra pažangiąja patirtimi

Didesnis produktų ir paslaugų kiekis pl÷tojant produktus ir ekonominius svertus bei kaštų
sumažinimas d÷l geresn÷s rizikos diversifikacijos užtikrins aukštesnius paslaugų standartus.
Susijungusių bankų strateginę pad÷tį Lietuvos finansin÷je rinkoje sustiprins neribotas sujungtų
operacijų dydis, galimas efektyvumas bei galimyb÷ sparčiau ir mažesniais kaštais pl÷toti naujus
produktus skaičiuojant vienam būsimam klientui.

Diagramoje pateiktas banko dalies rinkoje įvertinimas įvairiuose vidaus rinkos segmentuose:
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Bankų sujungimas bus naudingas ir individualiems klientams - tai platesnis filialų tinklas su
dideliu bankomatų skaičiumi, elektronin÷ ir telefonin÷ bankininkyst÷ bei pašto bankininkyst÷s
produktai. Sujungus Vilniaus banko ir Banko HERMIS veiklą, susijungs geriausi žmogiškieji ir
kapitalo resursai, kurie drauge su padid÷jusia operacijų apimtimi sukurs tvirtą bazę tolesniam
pl÷tojimuisi. Be to, tvirtesn÷ susijungusių bankų kapitalo baz÷ įgalins lanksčiau aptarnauti
įmones, kurioms finansuoti bankai dirbdami atskirai nebūtų tur÷ję pakankamai resursų, netgi
vidutin÷s trukm÷s paskoloms. Pirmaujančios pozicijos už÷mimas Lietuvos rinkoje suteiks
galimybę susijungusiam bankui sustiprinti savo vaidmenį aptarnaujant įmones kaip bankui, kurį
rinksis veikiančios Lietuvoje pagrindin÷s didžiausios tarptautin÷s ir vietin÷s įmon÷s.
Preliminarus metin÷s sinergijos įvertintas pelnas sudaro 22-23 milijonus litų. Pagrindiniai
sinergijos šaltiniai yra pateikti lentel÷je žemiau.
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Abiejuose bankuose dirba panašūs specialistai ir yra panašios centrin÷s būstin÷s funkcijos,
pavyzdžiui, operacijų skyrius, IS, iždas ir marketingas. Bendrus kūrimo valdymo kaštus galima
smarkiai sumažinti d÷l investicijų, reikalingų abiejuose bankuose siekiant pakelti IS ir ryšio
sistemas iki konkurencinių vakarietiškų standartų. Abiejų bankų paslaugų ir produktų
koordinavimas leistų taupyti kaštus ir, padid÷jus marketingo ir administracijos sistemoms
(pri÷mimas, kontrol÷ ir duomenų apdorojimas), skatintų pelno augimą. Preliminari kaštų
ekonomijos sąmata, susijungus skyriams, funkcijoms ir investicijoms, yra 15-20 milijonų litų per
metus.
Klientų poreikių tenkinimas - vienas svarbiausių bankų sujungimo aspektų. Pagaus÷jus
klientų skaičiui, nauji produktai, parduodami esamiems klientams, auga sparčiau. Atsižvelgiant į
platinimo tinklo pl÷trą ir organizacijos kokyb÷s tobulinimą, be kitų prekybos sričių, augs
elektronin÷ bankininkyst÷, paskolos būstui ir draudimas. Mūsų apskaičiavimais, tai atneš 4-8
milijonų litų per metus pajamų sinergiją.

Taip pat tikimasi, kad didesnis ir stabilesnis darinys, remiamas strateginio investuotojo
Skandinaviska Enskilda Banken, gal÷s lengviau prieiti prie kapitalo rinkų, kas reikš mažesnius
finansavimo kaštus ir efektyvų likvidumo valdymą. Preliminariais apskaičiavimais, pajamų
sinergija d÷l sumaž÷jusių finansavimo kaštų sudarytų 3-5 milijonus litų per metus.
Siekiant sinergijos ir susijungimo, atsiras tokie kaštai: konsultaciniai mokesčiai,
priverstinio nedarbo kaštai, filialų, specialistų pareigybių ir sistemų integravimo kaštai.
Tačiau tokie kaštai yra vienkartiniai, tuo tarpu sinergijos poveikis yra ilgalaikis.
Remiantis mūsų preliminariais apskaičiavimais, sinergija padengs kaštus, atsiradusius pirmais
sujungimo metais.

Sujungus dviejų bankų kapitalus ir bendrai organizuojant veiklą, tikimasi efektyvumo
trimis kryptimis: pigiau skolinantis ir teikiant paskolas klientams, parduodant produktus ir
teikiant naujas paslaugas klientams, kuriomis jie nesinaudojo ankstesniame banke, bei mažinant
administravimo ir operacines išlaidas (turint bendrą filialų tinklą atsiranda galimyb÷ parduoti dalį
pastatų, sumažinti aptarnaujančio personalo, apskaitos ir kitų vienodas funkcijas vykdančių
darbuotojų skaičių; koordinuotai vystant banko produktus ir jų marketingą, maž÷ja darbo
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sąnaudos ir investicijos; vieninga informacin÷ technologija, duomenų apdorojimo, jų bazių
kūrimas ir palaikymas taptų pigesni ir leistų efektyviau siekti vakarietiškų standartų).
Naujojo banko AB Vilniaus bankas Valdybą planuojama sudaryti iš 7 narių: J. Niedvaras,
G. Bareika, R. Kutra, R. Kvedaras, N. Novickien÷, V. Skunčikien÷, M. Styrman.

Pasibaigus dviejų bankų reorganizavimo procesui, atsiras kokybiškai nauja finansų
institucija, akcin÷ bendrov÷ Vilniaus bankas, kuri savo finansiniu paj÷gumu ir dydžiu gal÷s
s÷kmingai konkuruoti su didžiausiais Baltijos šalių bankais. Tur÷damas apie 4,3 mlrd. Lt turto,
naujasis bankas bus antruoju Baltijos šalyse. Bankų sujungimas taip pat reikš vert÷s augimą
maž÷jant kaštams, plečiant paslaugų rinką, gerinant turto ir rizikų valdymą. Pagrindin÷mis
naujojo banko veiklos kryptimis bus verslo klientų aptarnavimo ir mažmenin÷s bankininkyst÷s
vystymas, elektronin÷s bankininkyst÷s, gyvyb÷s draudimo, kreditavimo ir lizingo apimčių
didinimas, investicin÷ bankininkyst÷ bei turto valdymas.

Daugiau l÷šų skiriant naujų produktų kūrimui, klientams bus siūloma ir daugiau aukštos
kokyb÷s paslaugų mažesn÷mis kainomis. Verslo klientai tur÷s realią galimybę pristatyti savo
partneriams aptarnaujantį banką kaip stabilią ir stiprią finansinę instituciją, galinčią užtikrinti jų
tarpusavio atsiskaitymus. Kokybiškai naujas ir stiprus šalies bankas tur÷tų būti patrauklus ir
naujiems užsienio investuotojams. Visa tai stiprins Lietuvos bankų sistemą ir leis aktyviai
prisid÷ti prie šalies ekonomikos pl÷tojimo.
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4. SUSILIEJIMO SĄLYGŲ POVEIKIS

Apjungiant du verslus, atsiranda “mainų rodiklis”, pagrįstas atitinkamais firmų svertais,
lyginant pagrindinius dviejų kompanijų kintamuosius:

 Vienos akcijos pelnas
 Rinko kaina
 Buhalterin÷ vert÷.

Bet kokio susiliejimo tikslas yra maksimaliai padidinti esamų akcininkų ilgalaikę
gerovę.susiliejimas yra s÷kmingas tada, kai pakyla akcijų rinkos kaina, lyginant su akcijos rinkos
kaina, kuri būtų nesusiliejus.

Toliau, pateiktuose pavyzdžiuose, laikysime, kad įsigyjimas vykdomas akcijų mainų forma.

4.1.

Pelno poveikis

Įvertinant įsigyjimą, turi būti aptartas susiliejimo poveikis pelnui, tenkančiui vienai akcijai.

Pvz.:

VAP = GRYNASIS PELNAS / AKCIJŲ SKAIČIUS.

Vilniaus Banko VAP = 59135/15000 = 3,94 LT.
“HERMIO” VAP = 19580/10000 = 1,958 LT.
SUSILIEJIMO VAP 78715/18333 =4,293 LT.

Taigi matome, kad VAP po susiliejimo padid÷ja, be to bus jaučiamas nemažas sinergetinis
efektas. VAP išaugimo ar nukritimo efektas priklauso nuo tokių rodiklių:

 Pelno/kainos rodiklių prieš susiliejimą rodiklis;
 Sąlyginis dviejų kompanijų dydis, matuojamas pagal jų bendrą pelną.
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Kuo aukštesnis įsigyjančios kompanijos kainos/pelno rodiklis prieš susiliejimą ir kuo
didesnis įsigijamos kompanijos pelnas, lyginant su įsigyjančia kompanija, tuo labiau pakyla VAP
susiliejančiai kompanijai.

4.2.

Būsimasis pelnas

Galimyb÷, kad būsimas pelnas išaugs po susijungimo, gali nusverti pirminį pelno
“atskiedimo” poveikį. Šis augimas gali būti sinergetinio efekto rezultatas. Šiuo atveju aukštas
mainų rodiklis pasiteisins, kai bus tik÷tina, kad aukštesnis augimo rodiklis įsigyjamoje
kompanijoje nusvers pirminį “atskiedimo” efektą.

4.3.

Rinkos vert÷s įtaka

Pagrindinis akcentas kompanijos įsigyjimo derybose yra akcijų rinkos kainos kursas.

Akcijos rinkos kaina atspindi:

 Galimą pelną ir dividentus
 Kapitalo struktūrą
 Turto vertę
 Kitus faktorius, susijusius su įvertinimu.

4.4.

“Naudą užtvirtinantis” vienos akcijos pelnas

Jei įsigyjančios kompanijos kainos/pelno rodiklis yra aukštesnis nei įsigyjamos kompannijos
kainos/pelno rodiklis ir po įsigyjimo jungtinis pelno/kainos rodiklis lieka nepakitęs, tai
įsigyjančios kompanijos akcininkams geriau palinkti šią kompaniją.Apjungtas verslas turi tur÷ti
aukštesnę vertę nei atskirai veikiančių kompanijų verslas.
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Tai ne tas atvejis, kai nauda padid÷ja d÷l to, kad kainos/pelno rodiklis išliko nepakitęs – 18.
Jei rodiklis išlieka nepakitęs po susiliejimo, tai akcijų kaina išaugs ir įsigyjanti kompanija,
pakartodama šį procesą, sugeb÷s pasiekti pelno vienai akcijai ir akcijos kainos kilimą.

Šis procesas yra žinomas kaip “naudos užtvirtinimas” ir pelno vienai akcijai ir akcijos kainos
išaugimas n÷ra pager÷jusio menedžmento ar efektyvumo ar kaštų mažinimo pasekm÷. Tačiau, kei
šiose srityse nebus pager÷jimo, tai nepager÷s ir kainos /pelno rodiklis bei pelnas, tenkantis vienai
akcijai. Jei rinkos kainos mainų santykis yra daugiau nei 1 ie nepastebimas pelno, tenkančio
vienai akcijai pager÷jimas, tuo atveju akcijos kaina nukris.

Kainos/pelno rodiklis susiliejusioje firmoje tur÷tų būti lygus šių rodiklių tose firmose prieš
susiliejimą vidurkiui.
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5. EMPYRINIS SUSILIEJIMŲ PAGRINDAS

Tyrimai rodo, kad s÷kmingo ar pilno bendrovių susiliejimo atveju, parduodančios kompanijos
akcininkams padid÷ja nauda d÷l to, kad rinkos vert÷ yra svarbesn÷ nei susijungimo.Tai yra d÷l
priemokos, kurią sumoka įsigyjanti kompanija ir kuris gali viršyti nuo 30 iki 90% rinkos kainos.

Kompanijos, kurią ruošiamasi įsigyti, rinkos kaina pakyla, kai atsiranda informacija ar gandai
d÷l galimo susiliejimo.

Įsigyjančios kompanijos rinkos kaina yra mažiau aiški. Turi būti iškeltas klausimas: ar
sinergija nustelbs mokamą virš vert÷s priedą. Akivaizdu, kad gali įvykti nedideli pager÷jimai ar iš
vis jokių pasikeitimųneįvyks. Rinkos kaina gali net nukristi, jei tik÷tina, kad sumaž÷s pelnas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad įsigyjančios kompanijos akcininkų gaunamo pelno
realumas yra pakankamai miglotas. Tuo atveju, kai įsigyjimui naudojamos skolos, hipotez÷, kad
įvyksta turto perdavimas obligacijų savininkų vardu n÷ra pilnai pagrįsta. Ši hipotez÷ remiasi
prielaida, kad diversifikacija sumažina obligacijų savininkų riziką ir tuo pačiu pakyla obligacijų
kaina.
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6. ĮSIGIJIMŲ IR KAPITALO PLANAVIMAS

Įsigijimas gali būti laikomas ir traktuojamas kaip kitokia kapitalo planavimo forma.
Nepriklausomai nuo to, ar įsigyjimas atliekamas grynaisiais pinigais ar už akcijas, įsigyjantis
verslas tūr÷tų stengtis taip išd÷styti savo kapitalą, kad augtų akcininkų turtas ilgam laiko tarpui.

Egzistuoja pagrindinis skirtumas tarp tradicinio kapitalo planavimo proceso ir įsigyjimo
pirmin÷s sąmatos; šis sąmatas yra derybų objektas ir, jei įsigyjanti kompanija nori ilgą laiką
išlaikyti esamą kapitalo struktūrą, ji tur÷tų įvertinti numatomą ateityje įsigyjimą nepriklausomai
nuo to, kokiu būdu jis bus finansuojamas.

6.1.

Laisvi pinigų srautai ir jų vert÷

Tam, kad įvertinti numatomą įsigyjimą, įsigyjanti kompanija tur÷tų paskaičiuoti būsimus
pinigų srautus, kurie padid÷ja d÷l įsigyjimo po mokesčių sumok÷jimo. Laisvi pinigų srautai – tai
pinigų srautai, liekantys at÷mus iš numatomų pajamų numatomus kaštus ir tas kapitalo išlaidas,
kurios būtinos būsimų pinigų srautų lygio išlaikymui ir pagerinimui.

Į šiuos apskaičiuotus laisvus pinigų srautus tur÷tų būti įtraukta bet kuri sinergetin÷ nauda,
susijusi su kompanijos įsigyjimu kraštutiniu poveikiu. Pinigų srautai yra paskaičiuojami prieš bet
kokius finansinius mok÷jimus, susijusius su įsigyjamos kompanijos kaštų finansavimu, siekiant
atskirti įsigyjimo finansinę struktūrą nuo kompanijos kaip investicijos vert÷s.

6.2.

Negrynieji pinigai ir įsipareigojimų prielaidos

Įsigijimo mok÷jimai gali būti atliekami akcijų mainų forma ar derinant akcijas ir
įsipareigojimus. Daugeliu atvejų įsigyjanti kompanija teikia pirmenybę įsigyjamos kompanijos
įsipareigojimams. Šiais atvejais esama vert÷ atspindi bendrą įsigyjimo kainą, kuri susideda iš
grynųjų pinigų ir akcijų ar grynųjų pinigų, akcijų ir skolų derinio. Paskutiniuoju atveju įsigyjimo
kainos nepinigin÷s dalies vert÷ gali būti konvertuojama į ekvivalentinę piniginę rinkos kainą.
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Jei įsigyjami įsipareigojimai, jie tur÷tų būti atimami rinkos verte iš ekvivalentin÷s pinigin÷s
kainos. Kitaip tariant, esama piniginių srautų vert÷ reiškia bendrą firmos vertę kartu su jos
skolomis.

Būsimų piniginių srautų įvertinimas remiantis istorine veikla gali būti sud÷tingesnis, lyginant
su problemomis, iškylančiomis paprasto kapitalo planavimo metu.

Čia reik÷tų įtraukti sinergetinį efektą ir įvertinti iš verslų susiliejimo gaunamą kaštų
ekonomiją. Kompleksinio susiliejimo metu praktiškai sud÷tinga įvertinti šiuos efektus.

6.3.

Pinigų srautų sulyginimo su vienos akcijos pelnu metodas

Pelno vienai akcijai, kai keičiamsi akcijomis, požiūri įsigyjimo efekto įvertinimo kriterijumi
gali būti arba įsigyjimo rezultate gaunamo pelno vienai akcijai pager÷jimas dabar arba ateityje.

Piniginių srautų požiūriu, pagrindinis klausimas yra ar įsigyjimo kaina yra mažesn÷ nei esama
įvertintų būsimų pinigų srautų vert÷. Vienos akcijos pelno metodas yra susijęs su trumpalaike
vienos akcijos pelno nauda, tuo tarpu pinigų srautų metodas – su truputį tolesne būsima piniginių
srautų nauda. Pelno, tenkančio vienai akcijai metodas tinkamas įsigijimui, pasirenkant geito
augimo galimybes turinčias įmones, grynųjų pinigų metodo atžvilgiu – pasirenkant įmones,
turinčias ilgiau trunkančio augimo perspektyvas.

Praktikoje įvertinant įsigijimą įmonių, kur balansuojama tarp turto ir akcininkams
priklausančių akcijų vert÷s potencialaus augimo perspektyvų ilgalaikio ir trumpalaikio efekto, yra
naudojamas abiejų metodų derinys.

6.4.

Gamybinio ir finansinio susiliejimų sulyginimas

Gamybinis susiliejimas – tai susiliejimas, kai apjugiama dviejų įmonių gamyba (paslaugos),
siekiant sinergetin÷s naudos, pvz, dviejų avialinijų susiliejimas.
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Finansinis susiliejimas – tai susiliejimas, kai kompanijos nenumato imtis vieningos veiklos
ir veikti kaip vienas vienetas ir iš kurio nesitikima žymios gamybin÷s ekonomijos, pvz. Kai koks
nors konglomeratas, vykdantis įvairiapusę veiklą nusiperka dar kokią nors telekomunikacijų
įmonę.

6.5.

Firmos įvertinimas

Tam, kad įvertinti norimą įsigyti įmonę, reikalingi tokie informacijų paketai:
 formalių finansinių duomenų, jungiančių iš susiliejimo laukiamų augančių piniginių
srautų – laukiamų piniginių srautų projektai;
 šiems laukiamiems piniginių srautų projektams įgyvendinti reikailingo kapitalo
diskonto norma.

Finansinio susiliejimo atveju, po susiliejimo gaunami piniginiai srautai skaičiuojami
paprasčiausiai sudedant abiejų firmų laukiamus piniginius srautus.
Gamybinio susiliejimo atveju į projektuojamus piniginius srautus turi būti įtarukiamas
susiliejimo sinergetinis efektas.
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7. INFLIACIJOS ĮTAKA
Bet kokiam planuojamo pelno vertinimui įtakos turi infliacija. Taigi reikia žinoti skirtumą
tarp “piniginių” arba nominalių pinigų srautų ir “realių” pinigų srautų.
Infliacijos lygis atsispind÷s diskonto normoje ir rinkos oalūkanų normos turibūti išreikštos
nominalia verte. Šių palūkanų normų reali vert÷ priklausys nuo infliacijos lygio:

NOMINALI PALŪKANŲ NORMA=REALI PALŪKANŲ NORMA X INFLIACIJOS LYGIS

REALI PALŪKANŲ NORMA= NOMINALI PALŪKANŲ NORMA
INFLIACIJOS LYGIS

Pavyzdžiui, jei reali palūkanų norma yra 10% ir infliacija yra 5%, tai:

NOMINALI PALŪKANŲ NORMA=1.10x1.05=1.0155 arba 15.5%

Yra du infliacijos įtraukimo į dabartin÷s grynosios vert÷s (DGV) analizę būdai ir abiem atvejais
jie duoda vienodus atsakymus:
 Diskontuoti “piniginius” pinigų srautus nominalia palūkanų norma;
 Diskontuoti realius pinigų srautus realia palūkanų norma.
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8. SUSILIEJIMO SIŪLOMOS KAINOS STRUKTŪRIZAVIMAS

Pasiūlymas susilieti ar įsigyti tur÷tų būti pateiktas pinigine išraiška, akcijomis ar skolomis
ar jų deriniu.

Siūlomos kainos struktūrizavimas yra svarbus d÷l tokių priežaščių:

 Tai atsisipind÷s apsijungusio verslo struktūroje po susiliejimo.
 Mokesčių poveikis įsigyjamam verslui ir akcininkams bus skirtingas.
 Įsigytos kompanijos akcininkų dalyvavimas būsimame bendro verslo pelne priklausys
nuo pasiūlymo struktūros.

Mok÷jimo forma įsigyjamas kompanijos akcininkams darys poveikį jų asmeniniams
mokesčiams. Akcininkams nereiks iš karto mok÷ti kapitalo prieaugio mokesčio (Didžiojoje
Britanijoje šis mokestis yra 40%). Jei jie įsigyja akcijas, tai jiems iš karto reikia mok÷ti kapitalo
prieaugio mokestį.
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9. MENEDŽMENTAS IR KONTROLö PO SUSILIEJIMO

Analizuojant galimą įsigijimą svarbus vaidmuo tenka menedžeriams ir jų tolesniai veiklai.
Ten kur smulki įmon÷ parduodama didesniam koncernui, savininkas gali nor÷ti išlaikyti aukštą
poziciją naujoje kompanijoje ir ginti savo menedžerius ir darbuotojus. Analogiška situacija ir kai
įsigyjamos stambesn÷s kompanijos. Jų menedžeriai gali nuogąstauti d÷l savo pozicijos ir darbo.
Susitarimas išsaugoti esamą menedžmentą garantuos esamų menedžerių paramą ir jų
rekomendacijas priimant pasiūlymą.

Tuo atveju, kai įsigyjamoje firmoje menedžmentas yra kritin÷je situacijoje, gali būti
susitariama d÷l menedžmento komandos išlikimo nustatytam periodui. Finansiniai paskatinimai
menedžmentui gali būti siūlomi mokant papildomai, jei gaunamas nors minimalus pelnas. Tuo
atveju, net jei menedžmentas nenori pasilikti, įsigyjanti kompanija turi parodyti, kad ji
suinteresuota sudaryti bekonkurencinę sutartį atitinkamam periodui ( pvz. 3 metams ). Tai ypač
svarbu paslaugų sferoje, kai pavyzdžiui reklamos agentūroms.

O kaipgi bus su personalu ir menedžmentu susiliejus “Hermiui” ir Vilniaus Bankui.

Klausimai, susiję su Vilniaus banko valdymo struktūros pakeitimu po reorganizacijos, bus
sprendžiami reorganizavimo proceso metu. Po reorganizavimo vyksiančiam pirmam Vilniaus
banko visuotiniam akcininkų susirinkimui bus siūloma išrinkti du papildomus Vilniaus banko
tarybos narius. Taryba, atsižvelgdama į Vilniaus banko statuto naujos redakcijos nuostatas,
pirmame pos÷dyje po reorganizavimo išrinks vieną papildomą valdybos narį.

Tikimasi, kad po reorganizavimo Vilniaus banke dirbs apie 70-80 procentų dabartinių
aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų iš abiejų Bankų.
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Abiejuose bankuose dirba panašūs specialistai ir yra panašios centrin÷s būstin÷s funkcijos,
pavyzdžiui, operacijų skyrius, IS, iždas ir marketingas. Bendrus kūrimo valdymo kaštus galima
smarkiai sumažinti d÷l investicijų, reikalingų abiejuose bankuose siekiant pakelti IS ir ryšio
sistemas iki konkurencinių vakarietiškų standartų.

Po susijungimo Vilniaus Banko valdymo sistema atrodys taip:
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10.

INVESTICINIŲ ARBA KOMERCINIŲ BANKŲ VAIDMUO

Bankininkai dalyvauja suiliejimuose ar įsigijimuose keliais būdais:
 Susiliejimų ir įsigijimų paruošimas.
 Pagalba kompanijoms, siekiančioms atsisipirti prieš nepageidajamas norinčias
jas įsigyti kompanijas, pagalba ruošiant gynybos strategiją.
 Pagalba įvertinant norimą įsigyti kompaniją.
 Spekuliacija pasirinktos įsigyti kompanijos akcijomis.
Ši veikla gali būti labai pelninga.

10.1.Susiliejimų paruošimas

Daugelis investicinių bankų turi korporacijų finansus susiliejimo ir įsigijimo skyriuose,
kurie siūlo paslaugas kompanijoms, norinčioms įsigyti ar atsipirkti įsigijimui.

10.2.

Gynybin÷s taktikos paruošimas

Nor÷dama išvengti įsigijimo, kompanija, kurią norima įsigyti, gali susitarti su investiciniu
banku, kad jis pad÷tų suplanuoti gynybinę taktiką, kaip pavyzdžiui:

 Įtikinti akcininkus, kad kaina yra per žema.
 Iškelti nepasitik÷jimo ir antimonopolitinę problema, siekiant užtikrinti, kad
pasiūlymas d÷l kainos būtų perduodamas ištirti valstybinim departamentui.
 Surasti kompaniją, kuri nor÷tų įsigyti šią kkompaniją, jai priimtinomis sąlygomis.
 Paruošti kenksmingą įsigyjančiai kompanijai taktiką (“poison bill”). Tai yra tokia
taktika, kainorima įtikinti, egzistuoja specifin÷s aplinkyb÷s, galinčios neigemai
paveikti s÷kmingą kompanijos įsigyjimą.Tai gali būti reikalavimas grąžinti skolą;
pigiai parduodami aktyvai, kurie gali būti patrauklūs įsigyjimui; išskirtinai patrauklių
finansinių paketų kompanijos, kurią norima įsigyti, vadovybei paruošimas – “auksinis
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parašiutas” - tam, kad įsigyjimas taptų nepatrauklus. Šios taktikos gali kainuoti
milijonus dolerių ar svarų sterlingų ir gali atbaidyti potencialius pirk÷jus.
Dažnai tokia taktika naudojama JAV, kur n÷ra specialių įstatymų, draudžiančių tokią
veiklą, tačiau tai gali privesti prie juridinių veismų iš akcininkų pus÷s, kuriais siekiama pastatyti į
keblią pad÷tį ar apjuodinti direktorių, sumažinti jo galią. Galimybių ribos priklauso nuo
investicinio banko vaizduot÷s.

Vienas iš apsigynimo būdų yra darbuotojų dalyvavymas akciniame kapitale, suteikiant jiems
mokesčiųlengvatas darbuotojų pasitik÷jimofondo sukūrimui. Priešinantis prieš įsigyjimą šis
fondas dažniausiai remia kompanijos, kurią norima įsigyti, vadovybę.

10.3.

Tikros vert÷s nustatymas

Draugiško įsigijimo atveju siekiant nustatyti tikrą vertę abiejų kompanijų akcininkams, abi
kompanijos samdo investicinius bankus, kad nustatyti tikrą įsigijimo kainą. Net ir prievartinio
kompanijų apsijungimo atveju, samdomi bankininkai, kurie nustato įsigyjamos kompanijos vertę
bei įsigijimo kainą.
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11. SUSILIEJIMO FINANSAVIMAS
1980-aisiais JAV buvo labai išplitę susiliejimai. Čia plačiai buvo panaudojamos Drexler
Burnham ir Lambert sukurtos ir pardavin÷jamos nepatikimos, didelio pelningumo obligacijos
(Junk bonds). Tai buvo obligacijos, kurių kursas buvo žemesnis nei investicijų lygis (BBB/Baa).
Drexels sukūr÷ procedūrą, kurios metu būdavo nuodugniai išanalizuojamas įsigyjamas verslas, su
detaliu piniginių srautų planavimu, įtraukiant disponuojamą turtą. Šie pinigų srautai būdavo
panaudojami pakeičiant skolų struktūrą, aptarnaujamą šių srautų su palūkanų norma, viršijančia
įprastoms obligacijoms būdingą palūkanų normą, ir paskirstomą privatiems investitoriams ir
kitoms finansin÷ms institucijoms.

1980-aisiais šios obligacijos suvaidino svarbų vaidmenį įsigijimų, kurie buvo vykdomi
įsigyjant akcinį paketą per kreditą (leveraged acquisition), rinkoje, kol aukštos palūkanų normos,
finansiniai skandalai ir S ir L žlugimas neprived÷ prie jų ir Drexel atsisakymo.

Arbitražo veikla
Arbitražo vaidmuo, kai perkama ar paduodama vienodos prek÷s skirtingose rinkose ir
daromas nerizikingas pelnas skiriasi nuo rizikingo arbitražo. Rizikingas arbitražas apima
spekuliaciją kompanijų, kurios gali būti įsigyjamos, akcijomis, kai didel÷s kapitalo apimtys
panaudojamos siekiant išskleisti riziką tarp didelio kompanijų skaičiaus. Vidiniai skandalai 1980ųjų pabaigoje, įsikišus arbitražui (Ivanas Boskje), žymiai sumažino šią veiklą.
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12.

ATSISAKYMAS

Pagrindiniai atsisakymų tipai yra:

 gamybinio vieneto pardavimas kitai kompanijai;
 verslo, kurio numatoma atsisakyti atskyrimas, kaip atskirai kotiruojamos kompanijos,
išskirstant akcijas esamiems akcininkams;
 visiškas turto pardavimas ar likvidavimas.
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13.

SUSILIEJIMŲ BUHALTERINö APSKAITA

13.1.

Poveikis įsigyjančios kompanijos sąskaitoms

Bet koks pirkimas daro poveikį įsigyjančios kompanijos sąskaitoms ir vaidina svarbų
vaidmenį nustatant, kokį apskaitos metodą naudoti. Svarbiausias finansin÷s statistikos rodiklis yra
vienos akcijos pelnas (VAP), kuris laikomas geriausiu akcininkų gerov÷s svertu. VAP yra
paskaičiuojamas, dalinant grynąjį pelną po mokesčių, iš išleistų paprastų akcijų skaičiaus.

Finansinių svertų rodiklis yra dar vienas svarbus rodiklis, kuris yra svarbus fiansin÷s
apskaitos matas. Jis paskaičiuojamas, dalinant skolintojų nuosavybę iš akcininkų nuosavyb÷s.

Palūkanų padengimo rodiklis naudojamas įvertinti kompanijos sugeb÷jimą padengti skolą
ir gali būti finansin÷s gerov÷s išskirtiniu svertu, atsižvelgiant į skirtingus balanso iškraipymo
kelius.
Galiausiai, nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (KPR) nustato pelningumo lygį paprastiems
akcininkams. Jis paskaičiuojamas dalinant grynąjį pelną po mokesčių iš akcininkų nuosavyb÷s.

Pavyzdys: Vilniaus Bankas nori įsigyti “Hermio” banką.

Pelno (Nuostolių) Ataskaita
(tūkst. litų)
Bankas ”HERMIS”

Vilniaus Bankas

1998m.

1998m.

107,951
(45,764)
62,187

Palūkanin÷s pajamos
Palūkanin÷s sąnaudos
Grynosios palūkanų pajamos

175,058
(69,752)
105,306

(8,426)

Atid÷jimai paskolų nuostoliams
Atid÷jimai garantijoms
Kiti atid÷jimai

(17,554)
195
(617)
(17,976)

(8,234)
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53,953
31,237
96
(16,503)
10,371
79,154
(7,443)
(53,144)
(5,308)
(13.060)
(78,742)
412

Grynos palūkanų pajamos po atid÷jimų

87,330

Grynos komisinių ir kitos pajamos
Grynos pajamos iš investicijų į nuosavyb÷s VP
Grynas pelnas (nuostolis) iš operacijų su VP ir
finansiniais instrumentais
Valiutų keitimo pagaut÷

63,609
(2,509)
(1,902)

Depozitų draudimo išlaidos
Išlaidos personalui
Kitos administracin÷s išlaidos
Visi mokesčiai, išskyrus pelno mokestį

Pelnas prieš pelno mokestį ir mažumos intersus
Pelno mokestis
Mažumos interesai
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20,592
79,790
(6,509)
(47,999)
(36.917)
(15,908)
(107,333)
59,787
-

Grynas pelnas

59,787

AB VILNIAUS BANKAS IR BANKO “HERMIS”
BALANSINöS ATASKAITOS 1998 GRUDŽIO 31 D.
(tūkst.'LTL)
Bankas
“HERMIS”
98.12.31

Vilniaus
Bankas
98.12.31
Aktyvai

36,648
112,075
155,493
151,939
78,708
796,184

Pinigai
Likučiai Lietuvos banke
L÷šos korespondentin÷se sąskaitose
Trumpalaikiai iždo vertybiniai popieriai
Paskolos kredito įstaigoms ir finansų institucijoms
Paskolos klientams grynąja verte
Gautinos išperkamosios nuomos įmokos
37,681 Ilgalaikiai iždo vertybiniai popieriai
40,944 Investicijos į nuosavyb÷s vertybinius popierius
4,829
Ilgalaikis nematerialus turtas (at÷mus amortizaciją)
95,231 Ilgalaikis materialus turtas (at÷mus nusid÷v÷jimą)
41.277 Kitas turtas
1,551,009 Turtas iš viso
Įsipareigojimai
6,411
Įsiskolinimas Lietuvos bankui

59.464
619.694
218.002
183.671
251.892
1.141.220
39.653
78.300
1.305
125.169
38.637
2.757.007
10.618
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382,681
101,448
833,546
12,746
43,112
22,358

Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir finansin÷ms institucijoms
Specialūs ir skolinimo fondai
Klientų ind÷liai
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Subordinuotos paskolos
Kiti įsipareigojimai ir atid÷jimai

1,402,302 Viso įsipareigojimų
Mažumos interesai
Akcininkų nuosavyb÷
90,000 Įstatinis akcinis kapitalas
58,707 Apriboto naudojimo nepaskirstytas pelnas
Nerpaskirstytas pelnas
148,707 Akcininkų nuosavyb÷ iš viso
1,551,009 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavyb÷ iš viso

748.007
1.420.743
15.603
107.804
18.787
2.321.562

150.000
225.658
59.787
435.445
2.757.007

Pats įsigijimas bei suderinta mok÷jimų forma daro didelį poveikį VAP, svertų ir palūkanų
padengimo rodikliams. Taigi šių duomenų pagrindu aš bandysiu parodyti, koks įsigijimo
variantas turi vienokią ar kitokią įtaką min÷tiems rodikliams, bei pačiam susiliejimui.

13.2.

Įsigijimas naudojant visą skolą

Tarkim, kad Vilniaus Bankas įsigijo “HERMĮ” už 1.4 mln.Lt kainą, ir kad įsigijimas
pilnai sumokamas iš skolintų fondų, geriausias įsigijimo laikas yra metų vidurys.

Reikia pamin÷ti tokias pastabas:
1. Kadangi įsigijimas vyksta metų viduryje, tai įtraukiamas 6 m÷nesių “HERMIO”
Banko pelnas.
2. Jungtinio verslo pelną sumažina aukštesn÷s mok÷tinos palūkanos, kurios sudaro
70.000 Lt., tenkančios 1.4 mln.Lt. skolai, mokant 10% šešis m÷nesius. Šios palūkanos
sąlygoja atleidimą nuo mokesčių 20.300 Lt. sumai, kai mokesčio dydis 29%.

Įsigijimas, finansuojamas iš skolos, padidina Vilniaus Banko VAP nuo 3,94 Lt. iki
4,29Lt., kadangi palūkanų kaštų prieaugis viršija Banko “HERMIS” pelno prieaugį, be to
gaunamas didelis sinergetinis efektas.
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Dabar pateiksime pakoreguotą Vilniaus Banko balansą, įvertinus įsigijimą

13.3.

Įsigijimas naudojant nuosavą kapitalą

Pakoreguotas balansas bus toks:
Balansin÷ ataskaita 1999 09 30, tūkst.Lt'
Bankas
HERMIS

Vilniaus
Bankas

Susiliejimas

29.841
142.299
183.442
157.533
950.241
27.225
39.066
4.271

88.567
457.331
394.060
569.583
2.446.699
70.483
93.858
5.664
106.899
277.823
87.209

Turtas
Pinigai
Likučiai Lietuvos banke
Trumpalaikiai iždo VP
Paskolos kredito ir finansų institucijoms
Paskolos klientams grynąja verte
Ilgalaikiai išdo vertybiniai popieriai
Investicijos į nuosavyb÷s VP
Nematerialus turtas
Prestižas
Ilgalaikis turtas
Kitas turtas

144.605
39.813

58.726
315.032
210.618
587.172
1.570.916
47.664
89.247
1.393
0
133.218
47.396

Turtas iš viso

1.718.336

3.061.382

4.598.176

Įsipareigojimai CB
Įsipareigojimai finansin÷ms institucijoms
Klientų ind÷liai

5.758
467.425
975.262

9.555
717.672
1.698.940

15.313
1.185.052
2.674.202

Išleisti skolos VP
Kiti įsipareigojimai

0
34.441

4.986
58.237

4.986
113.666

Subordinuotos paskolos

38.758

98.126

136.884

Įsipareigojimai iš viso
Akcininkų nuosavyb÷

1.521.644
196.692

2.587.516
473.866

4.130.103
468.073

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavyb÷ iš viso

1.718.336

3.061.382

4.598.176

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavyb÷
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 Nurašomas prestižas sudaro 106.899 tūkst.Lt.
 Akcininkų nuosavyb÷ sumaž÷ja nuo 473.866 iki 468.073 tūkst.Lt.
Pelno nuostolio ataskaita atrodys taip:
Pelno nuostolio ataskaita 1999 09 30, tūkst.Lt.
Bankas
HERMIS

Vilniaus Bankas Susiliejimas

Palūkanų pajamos
Palūkanų išlaidos

100.214
45.635

170.314
72.734

270.528
128.269

Grynosios palūkanų pajamos
Atid÷jimai paskolų nuostoliams

54.579
4.087

97.580
6.971

142.259
11.058

Grynosios palūkanų pajamos po atid÷jimų
Grynosios pajamos iš paslaugų mokesčių
Pajamos už nuosavyb÷s VP
Valiutų keitimo pagaut÷
Pajamos iš operacijų su VP

50.492
21.062
155
6.833
-3.403

90.609
43.753
1.954
13.055
220

131.201
64.815
2.109
19.888
-3.183

Bankin÷s veiklos pajamos iš viso
Kitos pajamos
Operacin÷s išlaidos
Kitos išlaidos
Nusid÷v÷jimas

75.139
807
42.103
8.424
5.839

149.591
859
67.323
14.636
9.356

224.730
1.666
109.426
23.060
34.060

Pelnas prieš pelno mokestį

19.580

59.135

59.850

13.4.

Poveikis kapitalo pakankamumui (KP), esant skirtingiems viešojo pasiūlymo
akceptavimo lygiams

Žemiau pateikiamoje lentel÷je parodomas susijungusio banko kapitalo pakankamumas
esant skirtingoms viešojo pasiūlymo akceptavimo normoms. Pvz., jeigu visi akcininkai (tarp jų
EPRB) priims viešąjį pasiūlymą, ir niekas nedalyvaus susijungiant, kapitalo pakankamumas po
susijungimo bus 12,6 proc. Jeigu 30 proc. HERMIO akcininkų nuspręs pasilikti susijungusiame
banke (kas sudaro 25 proc. viešojo pasiūlymo akceptavimo normą), kapitalo pakankamumas po
susijungimo sudarys 16 proc. Akcijų konvertavimo opcionas remiasi tariamu HERMIO akcijų
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konvertavimu Vilniaus banko akcijomis, remiantis (a) HERMIO akcijų viešojo pasiūlymo kaina ir
(b) vidutine akcijų kaina 2 m÷n. prieš Lietuvos bankui patvirtinant Vilniaus banko akcijų paketą.

Įvairių keitimo variantų poveikis
kapitalo pakankamumui
HERMIO akcininkų, norinčių pakeisti savo akcijas į
VB akcijas, proc.
Proc. akcininkų, sutikusių parduoti akcijas Oficialaus
pasiūlymo metu
Kapitalo Pakankamumas

0%

10%

14%

20%

30%

100%

75%

65%

50%

25%

12.6% 13.9% 14.4% 15.1% 16.0%

Banko veiklos rodikliai ir normatyvų vykdymas

D÷l spartaus aktyvų augimo ir sumaž÷jusios palūkanų maržos banko turto grąža (ROA)
per tris 1999 metų ketvirčius buvo mažesn÷ nei pernai tuo pačiu laikotarpiu - atitinkamai 2.52
proc. ir 2.99 proc. Kapitalo grąža per devynis m÷nesius taip pat buvo mažesn÷ nei per tą patį
laikotarpį pra÷jusiais metais - ji sumaž÷jo nuo 35.04 proc. iki 15.84 proc.
1999 m. rugs÷jo 30 d. Bankas vykd÷ visus Lietuvos Banko nustatytus veiklos rizikos
reikalavimus. Rugs÷jo pabaigoje kapitalo pakankamumo rodiklis buvo lygus 25.50 proc., o turto
likvidumas - 48.82 proc.
1999 m. spalio 1 d. Vilniaus banke dirbo 1018 darbuotojų, tame tarpe 62 laikinų (1998 m.
spalio 1 d. atitinkamai 943 ir 22).
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14.

BENDRA VEIKLA

Siekiant pailiustruoti galimą siūlomo Banko HERMIS įsigijimo poveikį finansin÷ms
ataskaitoms, žemiau Vilniaus banko ir HERMIO konsolidavimo pro forma pagrindu yra
pateikiamos konkrečios pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso straipsniai. Konsolidavimas,
atliktas tuo pagrindu, kad šis sandoris tariamai įvyko 1999 m. sausio 1 d., remiasi keletu
prielaidų. Tokios prielaidos gali skirtis nuo faktinio rezultato. Potenciali sinergija n÷ra įtraukta į
pateikiamus duomenis.

Prielaidos: konsolidavimas pro forma remiasi abiejų įmonių neaudituotomis finansin÷mis
1999 m. sausio - rugs÷jo m÷n. ataskaitomis ir Hermio banko vienos paprastosios vardin÷s akcijos
kaina, kuri yra 128,5 lito. Esant tokiai kainai, sandorio metu įmon÷s prestižas sudarys 124
milijonus litų ir amortizuosis per penkerius metus.

Susijungimo pagrindas

Bankin÷s industrijos restruktūrizavimas ir konsolidacija - tai pasaulinis reiškinys. Greiti
technologiniai pokyčiai ir sienų išnykimas tarp regionų tapo internacionalizacijos ir besitęsiančio
bankin÷s industrijos jungimosi procesais. Kartu greitas Lietuvos ekonomikos augimas, kurį
paspartino ekonomin÷s reformos ir bendra liberalizacija, suteik÷ naujų galimybių vietin÷ms
finansin÷ms institucijoms. Tolesnio Lietuvos rinkos augimo potencialas rod÷ vis didesnį užsienio
finansinių institucijų - tiek tarptautinių, tiek regioninių - susidom÷jimą, kuris didino konkurenciją
vietin÷je finansin÷je rinkoje. Trys užsienio bankai jau įženg÷ į Lietuvos rinką: Lenkijos Kredyt
Bank PBI, Prancūzijos Societe Generale of France, Estijos Hansabank of Estonia. Kiti bankai,
tokie kaip Norddeutsche Landesbank ir MeritaNordbanken, ruošiasi prad÷ti savo veiklą.
Lietuvos bankin÷ sistema teb÷ra smarkiai segmentuota, tod÷l pagrindiniai rinkos dalyviai,
nor÷dami padidinti efektyvumą ir išlaikyti konkurencingumą greitai besikeičiančioje rinkoje,
siekia konsoliduotis. Nors Vilniaus bankas ir iš dalies Bankas HERMIS prisid÷jo prie komercin÷s
bankininkyst÷s sektoriaus pl÷timo, akivaizdu, kad atskirai veikdami jie yra reliatyviai maži, jog
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gal÷tų garantuoti efektyvų finansavimą ir stiprią kapitalo bazę, kas būtina s÷kmingam
nuolatiniam augimui. Didesni bankai tur÷s geresnes augimo galimybes ir tada, kai laikui b÷gant
Lietuva prisijungs prie Europos Sąjungos. Lyderio pozicija rinkoje ir didel÷ kapitalizacija yra
pagrindiniai dalykai, leisiantys bankui konkuruoti su stipriais Vakarų šalių bankais pasikeitus
ekonominei situacijai.

Toliau pateiktoje lentel÷je yra palyginama dešimties didžiausių Baltijos regiono bankų
rinkos dalis 1999 birželio 30 d. (mln. JAV dolerių):

Pagrindiniai

baltijos

šalių bankai

Akcininkų

Turtas

Depozitai

nuosavyb÷

Bendras paskolų

Grynas

portfelis (gross)

pelnas

Rinkos

Rinkos

Rinkos

dalis, %

dalis, %

dalis, %

Hansapank

290,3 1546,3

17,9 902,2

18,0

803,2

18,9

15,5

Uhispank

129,8 943,6

10,9 557,1

11,1

508,5

11,9

3,2

Vilniaus Bankas

113,8 702,6

8,1 389,1

7,8

418,1

9,8

8,8

58,2 794,7

9,2 647,0

12,9

315,8

7,4

1,2

Parex Bank

61,5 585,0

6,8 389,8

7,8

253,6

6,0

5,3

Unibanka

54,4 559,3

6,5 286,1

5,7

308,3

7,2

10,2

Bankas HERMIS

48,4 409,5

4,7 233,1

4,6

258,6

6,1

3,4

29,1 419,5

4,8 212,0

4,2

251,6

5,9

1,9

19,0 293,9

3,4 241,3

4,8

103,7

2,4

0,7

1010,0 8662,8

100,0 5014,0

100,0

4260,8

100,0

-

Lietuvos

taupomasis

bankas

Lietuvos

žem÷s

ūkio

bankas
Hansabanka (Latvija)
Iš viso:

Šaltinis: Lietuvos bankas, Estijos bankas, Latvijos Komercinių bankų asociacija, tarpin÷s bankų ataskaitos

Susijungus Hansapank ir Hoiupank buvo sukurtas didžiausias 1998 metais bankas
Baltijos šalių regione ir tai leido jam gerokai aplenkti artimiausius konkurentus. Taip pat buvo
sukurta ir antra didžioji Uhispank finansin÷ grup÷. Žinoma, dviejų didelių finansinių grupių
sukūrimas ne tik Estijoje ir Latvijoje, bet ir Lietuvos bankin÷je ir finansin÷je rinkose suk÷l÷
tolesnę konsolidaciją, kuri buvo pagrindin÷ varomoji j÷ga, skatinusi prad÷ti Vilniaus banko ir
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Banko HERMIS sujungimą. Pateiktas grafikas rodo susijungusių bankų vietą tarp aštuonių
didžiausių Baltijos šalių bankų pagal turtą 1999 m. birželio 30 d. (mln. JAV dolerių)
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IŠVADOS

Susipažinę su teoriniu inžinerin÷s ekonomijos kursu, jo pagrindu gal÷jome panagrin÷ti ją
per įmonių susiliejimo prizmę. Be to teorinius samprotavimus pailiustravau realiai vykusio
susiliejimo tarp “Hermio” ir Vilniaus bankų pagrindu. Šis kursinis projektas leido man suprasti,
kokius rodiklius bei faktorius reikia įvertinti, norint priimti teisingą įnžinerinį sprendimą, juk
inžinerin÷s ekonomijos kursas ir moko, kaip iš daugelio alternatyvų, pasirinkti geriausią, kad su
mažiausiom sąnaudom gautume didžiausią naudą.
Be to aš jus supažindinau su faktoriais, kurie l÷m÷ šių bankų susiliejimą ir kaip tai
atsilieps tolesnei susiliejimo pl÷trai. Juk dabar susijungęs Vilniaus bankas bus antras pagal dydį
bankas Baltijos valstyb÷se, bei gal÷s s÷kmingiau konkuruoti su Vakarų Europos bankais tiek
Lietuvos rinkoje, tiek ir už jos ribų.
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