
STUDIJŲ DALYKO PROGRAMA 
 

Dalyko 

kodas 

Dalyko grupė Dalyko apimtis 

kreditais 

Dalykas 

atestuotas 

Dalykas 

atestacija galioja 

iki 

Reg. Nr. 

 

EKF5011 

 

 

P 

 

4 
2009-05-15 

 

2011-07-01 

 

 

Pavadinimas 

VERSLO FINANSAI 

Pavadinimas anglų kalba 

BUSINESS FINANCE  

Dalyko anotacija anglų kalba  

Course objective - to provide with theoretical knowledge and skills on business financial decision making from 

the perspective of value creation. The students study value components, valuation methodologies and their 

application; learn to analyze, model and assess investment projects, structuring of business funding, fund raising 

sources. The decisions are addressed from the point of view of entrepreneurs as well as venture capitalists. 

Course includes lectures, problem solving and discussions, case analysis, group project. 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Finansų pagrindai ir /arba Firmos finansų valdymas 

Dalyko studijų rezultatai  

Baigę kursą studentai gebės: 

 Įvertinti verslo finansų valdymo sprendimus lemiančius procesus bei veiksnius; 

 Apibūdinti įmonių vadovų, savininkų bei investuotojų elgsenos, sprendimų priėmimo, motyvų ypatumus 

bei pasekmes; 

 Analizuoti verslo finansavimo poreikio ir lėšų pritraukimo procesus bei jų sąryšius; 

 Taikyti vertinimo metodus;  

 Modeliuoti įmonės ilgalaikių investicinių bei finansavimo sprendimų įtaką įmonės vertei;  

 Vertinti rizikos kapitalo pritraukimo, susijungimų, įsigijimų, perėmimų sprendimus. 

Dalyko turinys  

Verslo finansų valdymas: turinys, tikslai, sąryšis su vertės kūrimu. Savininkų (entreprenerių), vadovų, 

darbuotojų ir investuotojų tikslai, ir jų įtaka verslo finansiniams sprendimams. Finansinių verslo rezultatų 

vertinimas. Vertės komponentės ir vertės kūrimo procesai. Verslo vertinimo metodai ir jų taikymas. Vertę 

kuriantys investiciniai sprendimai ir jų pagrindimas. Verslo finansavimo poreikio įvertinimas. Finansavimo 

pritraukimo alternatyvos ir procesai. Rizikos kapitalo pritraukimo, įmonių susijungimų ir įsigijimų, kontrolės 

perėmimo sprendimai ir verslo vertės didinimas. 

Dalyko studijos valandomis 

 Paskaitos –                                     45 val. 

 Seminarai –                                  15 val. 

 Konsultacijos –                              26,5 val. 

 Namu darbas  –                              30 val. 

 Savarankiškas darbas  –                 43,5 val. 

Studijų rezultatų vertinimas 

 Kolokviumas – 25% 

 Seminarai –      15 %  

 Namų darbas – 10%  

 Egzaminas –     50 % 
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