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Vilnius

Įmonių veiklos analizės skyrius, vykdydamas 2013 m. darbų planą, atliko įmonių bankroto
procesų analizę pagal įmonių gyvavimo trukmę (2013-06-01 duomenimis) ir teikia apibendrintą
informaciją.
Nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bankrotas buvo paskelbtas 12983
įmonėms, kurių didžiąją dalį sudarė įmonės iki bankroto gyvavusios nuo 5 iki 10 metų (36,7 proc.
arba 4770 įm.) bei įmonės, kurios iki bankroto gyvavo 10 metų ir ilgiau (29,3 proc. arba 3801 įm.)
(žr. 1 paveikslą).
1 paveikslas
Bankrutuojančių įmonių gyvavimo trukmė
1993-2012 m.

iki 1 metų; 0,74%
1–2 metų; 6,19%

10 ir daugiau metų;
29,28%
2–3 metų; 8,57%
5–10 metų; 36,74%
3–4 metų; 9,24%
4–5 metų; 9,25%

Nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bankrotas buvo paskelbtas 2012 įmonių,
kurios iki bankroto gyvavo iki 3 metų (15,5 proc.).
Analizuojant 2011-2012 m. pradėtus bankroto procesus matyti, kad bankroto procesų
pasiskirstymas pagal įmonių gyvavimo trukmę išlieka panašus: didžiąją dalį įmonių, kurioms
bankroto procesai pradėti 2011-2012 m., sudarė įmonės, iki bankroto gyvavusios nuo 5 iki 10 metų
(2011 m. – 33,6 proc., 2012 m. – 33,9 proc.) bei įmonės, kurios iki bankroto gyvavo 10 metų ir
ilgiau (2011 m. – 31,9 proc., 2012 m. – 32,4 proc.) (žr. 2 paveikslą).
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2 paveikslas
iki 1 metų;
0,24%

Bankrutuojančių įmonių gyvavimo trukmė
1–2 metų;
2–3 metų;
4,63%
7,15%

iki 1 metų;
1,00% 1–2 metų;
6,71%
2–3 metų;
9,21%

3–4 metų;
10,29%

10 ir daugiau
metų; 31,89%

10 ir daugiau
metų; 32,43%

3–4 metų;
7,64%

4–5 metų;
12,18%
5–10 metų;
33,62%

4–5 metų;
9,07%

5–10 metų;
33,93%

2012 m.

2011 m.

Lyginant 2012 m. su 2011 m. matyti, kad didėja bankroto procesų, pradėtų įmonėms, iki
bankroto gyvavusioms ne ilgiau nei 3 metus (toliau – neseniai susikūrusios įmonės), skaičius: per
2012 m. bankroto procesai pradėti 237 neseniai susikūrusioms įmonėms, o tai yra 55 proc. daugiau
nei 2011 m. (153 įm.). Daugiau nei pusė iš jų sudarė 2-3 metus gyvavusios įmonės (2011 m. – 59,5
proc.; 2012 m. – 54,4 proc.) (žr. 3 paveikslą).
3 paveikslas
Įmonių, kurioms bankroto procesas pradėtas 2012 m., gyvavimo trukmė
Ilgiau nei 3 m. - 1164
įm.,
83,1 %

2-3 m. - 129 įm.,
54,4%

Iki 3 m. - 237 įm.,
16,9 %
1-2 m. - 94 įm.,
39,7%

iki 1 m. - 14 įm.,
5,9%

Įmonių, kurioms bankroto procesas pradėtas 2011 m., gyvavimo trukmė
Ilgiau nei 3 m. - 1120
įm.,
88,0%

2-3 m. - 91 įm.,
59,5%

Iki 3 m. - 153 įm.,
12,0 %
1-2 m. - 59 įm.,
38,6%

iki 1 m. - 3 įm., 2,0%
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Tiek 2011 m., tiek 2012 m. daugiausia bankroto procesų neseniai susikūrusioms įmonėms
pradėta Vilniaus apskrityje (žr. 4 paveikslą).
4 paveikslas
2012 m.

2011 m.

Alytaus; 8 įm.;
3%

Alytaus; 9 įm.; 6%

Kauno; 23 įm.;
15%

Vilniaus; 67 įm.;
44%

Klaipėdos; 20 įm.;
13%

Šiaulių; 14 įm.;
9%

Kauno; 41 įm.;
17%

Vilniaus; 103 įm.;
44%

Klaipėdos; 33
įm.; 14%

Šiaulių; 20 įm.;
8%

Marijampolės; 4
įm.; 3%

Marijampolės; 6
įm.; 3%

Panevėžio; 3 įm.;
2%

Telšių; 8 įm.; 5%

Utenos; 5 įm.; 2%

Tauragės; 5 įm.;
3%

Tauragės; 7 įm.;
3%

Panevėžio; 13
įm.; 6%

Telšių; 1 įm.; 0%

Analizuojant neseniai susikūrusių įmonių bankroto procesų pasiskirstymą pagal darbuotojų
skaičių matyti, kad tiek 2011 m., tiek 2012 m. daugiausia bankroto procesų pradėta įmonėms,
turinčioms vidutiniškai nuo 1 iki 9 darbuotojų (2011 m. – 60 proc., 2012 m. – 65 proc.) (žr. 5
paveikslą).
5 paveikslas
2011 m.

1-9 darbuotojų;
92 įm.; 60%
10-49 darbuotojų;
54 įm.; 35%

2012 m.

1-9 darbuotojų;
155 įm.; 65%

10-49
darbuotojų; 64
įm.; 27%

50-249
darbuotojų; 4
įm.; 2%
nėra duomenų; 1
įm.; 1%

50-249
darbuotojų; 6 įm.;
4%

nėra duomenų;
14 įm.; 6%

Didžiąją dalį neseniai susikūrusių įmonių, kurių bankroto procesai pradėti 2011-2012 m.,
sudarė didmenine ir mažmenine prekyba (2011 m. – 25 proc., 2012 m. – 29 proc.), administracine ir
aptarnavimo veikla (2011 m. – 21 proc., 2012 m. – 19 proc.) užsiimančios įmonės (žr. 6 paveikslą).
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6 paveikslas

2012 m.
Vandens tiekimas,
nuotekų valymas, atliekų
tvarkymas ir regeravimas;
1 įm.; 0%
Statyba; 30 įm.; 13%
Apdirbamoji gamyba; 20
įm.; 9%

Didmeninė ir mažmeninė
prekyba; variklinių
transporto priemonių ir
motociklų remontas; 69
įm.; 29%
Transportas ir saugojimas;
18 įm.; 8%
Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų
veikla; 24 įm.; 10%

Administracinė ir
aptarnavimo veikla; 45
įm.; 19%

Žemės ūkis,
miškininkystė ir
žuvininkystė; 3 įm.;
1%
Kita aptarnavimo
veikla; 3 įm.; 1%

Informacija ir ryšiai;
2 įm.; 1%

Meninė, pramoginė ir
poilsio organizavimo
veikla; 5 įm.; 2%

Profesinė, mokslinė ir
techninė veikla; 13 įm.; 6%

Finansinė ir draudimo
veikla; 1 įm.; 0%
Nekilnojamojo turto
operacijos; 3 įm.; 1%

2011 m.
Statyba; 12 įm.; 8%

Didmeninė ir mažmeninė
prekyba; variklinių
transporto priemonių ir
motociklų remontas; 38
įm.; 25%

Apdirbamoji gamyba; 16
įm.; 10%

Žemės ūkis,
miškininkystė ir
žuvininkystė; 1
įm.; 1%
Kita aptarnavimo
veikla; 1 įm.; 1%
Meninė, pramoginė ir
poilsio organizavimo
veikla; 2 įm.; 1%

Transportas ir saugojimas;
14 įm.; 9%

Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų
veikla; 16 įm.; 10%

Administracinė ir
aptarnavimo veikla; 32
įm.; 21%

Informacija ir ryšiai; 4 įm.;
3%
Finansinė ir draudimo
veikla; 1 įm.; 1%
Nekilnojamojo turto
Profesinė, mokslinė ir
operacijos;
9 įm.; 6%
techninė veikla; 7 įm.; 4%

Analizuojant 2012 m. bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto ataskaitas
2013-06-01 duomenimis matyti, kad neseniai susikūrusių įmonių bankroto procesų pasiskirstymas
pagal bankroto priežastis panašus kaip ir 2011 m.: 115 įmonių (49 proc.) 2012 m. bankrutavo dėl
sukauptų per didelių įsiskolinimų (2011 m. – 85 įm. arba 55 proc.). Taip pat dažnai nurodomos
bankroto priežastys – apyvartinių lėšų trūkumas (2012 m. – 31 įm. arba 13 proc., 2011 m. – 12 įm.
arba 8 proc.) ir rinkos praradimas (2012 m. – 18 įm. arba 8 proc., 2011 m. – 23 įm. arba 15 proc.)
(žr. 7 paveikslą).
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7 paveikslas
2012 m.

Sukaupti per dideli įsiskolinimai; 115
įm.; 49%

Tyčinis verslo žlugdymas; 1 įm.; 0%
Veiklos neefektyvumas
(didelės valdymo išlaidos);
2 įm.; 1%

Nenurodyta/Nenustatyta; 23 įm.;
10%

Veiklos nutraukimas
(likvidavimas); 7 įm.; 3%

Apyvartinių lėšų trūkumas; 31 įm.;
13%

Rinkos praradimas
(nepaklausi veiklos sritis,
Pramoninis,
nuostolinga veikla); 18 įm.;
konkurencinis
8%
silpnumas
(nesugebėjimas dirbti
Partnerių praradimas; 1
rinkos sąlygomis); 2
įm.; 0%
įm.; 1%

Akcininkų konfliktai; 3 įm.; 1%
Apgavystės, sukčiavimas (teisminiai
ginčai); 3 įm.; 1%
Išorinių
aplinkos
veiksnių
įtaka; 9
įm.; 4%

Netinkamas (neatsakingas) įmonės
valdymas (vadybos stoka); 9 įm.; 4%
Nekilnojamo turto rinkos sąstingis; 1
įm.; 0%

Kreditavimo
Mokesčių sistemos pokyčiai (per problemos; 3 įm.; 1%
dideli mokesčiai); 1 įm.; 0%
Dingęs (miręs) savininkas; 1 įm.; 0%

Aplaidus (apgaulingas) buhalterinės
apskaitos tvarkymas; 2 įm.; 1%
Dideli debitoriniai
įsiskolinimai (nemokūs
pirkėjai); 4 įm.; 2%

Didėjančios verslo sąnaudos (kuro,
žaliavų, nuomos); 1 įm.; 0%

2011 m.
Turto išsvaistymas; 1 įm.; 1%
Sukaupti per dideli įsiskolinimai; 85
įm.; 55%

Užsienio valstybių įvesti apribojimai
(muitai, kvotos); 1 įm.; 1%
Veiklos nutraukimas
(likvidavimas); 3 įm.; 2%

Apyvartinių lėšų trūkumas; 12 įm.;
8%
Rinkos praradimas (nepaklausi
veiklos sritis, nuostolinga veikla); 23
įm.; 15%

Nenurodyta/Nenustatyta; 3 įm.; 2%
Akcininkų konfliktai; 2 įm.; 1%
Apgavystės, sukčiavimas
(teisminiai ginčai); 3 įm.; 2%

Didėjančios verslo sąnaudos (kuro,
žaliavų, nuomos); 1 įm.; 1%

Kreditavimo
problemos; 3 įm.; 2%
Netinkamas (neatsakingas) įmonės
valdymas (vadybos stoka); 6 įm.; 4%

Dingęs (miręs)
savininkas; 1 įm.; 1%

Dideli debitoriniai įsiskolinimai
(nemokūs pirkėjai); 2 įm.; 1%

Išorinių aplinkos veiksnių
įtaka; 7 įm.; 4%

Taigi neseniai susikūrusių įmonių bankroto procesų skaičiaus augimą 2012 m. galima
paaiškinti naujai įsteigtų įmonių skaičiaus augimo tendencijomis – Juridinių asmenų registro
duomenimis 2008 m. per ketvirtį vidutiniškai įregistruota 2,1 tūkst. juridinių asmenų, 2009 m. –
apie 2 tūkst., o nuo 2010 m. įregistruojamų juridinių asmenų skaičius augo: 2010 m. per ketvirtį
vidutiniškai įregistruota 2,3 tūkst. juridinių asmenų, 2011 m. per ketvirtį - 2,6 tūkst., o 2012 m. per
ketvirtį - 3,7 tūkst. juridinių asmenų.
Tokios tendencijos parodo, kad įėjimas į kai kurias rinkas Lietuvoje nėra sudėtingas ir
nereikalauja stambaus kapitalo, taip pat tikėtina, kad 2009-2010 m. įmonės buvo steigiamos
gelbėjantis nuo nedarbo. Vis dėlto naujoms įmonėms yra sunkiau įsitvirtinti ir išsilaikyti rinkoje, jos
jautriau reaguoja į aplinkos pokyčius, netiksliai numatydamos finansinius srautus, pristinga lėšų
veiklos išlaikymui ar vystymui.

