
Kaip sėkmingai parduoti savo verslą? 



Realise the value 

• Nuo 1989 JK, tarptautinė plėtra nuo 2007 

• JK rinkos lyderis pagal parduotų privataus kapitalo 
įmonių skaičių 

 

 

 

Šaltinis: Experian 

BCMS

BDO

Grant Thornton

PWC

KPMG

Deloitte

Rothschild

RSM Tennon

Baker Tilly



Realise the value 

• Kalbamės su ~50,000 potencialių pirkėjų kasmet 

• Unikali duomenų bazė, 150+ mln. įmonių  

• 25 biurai, 5 kontinentai 

• Unikalūs kompetencijų centrai JK, JAV, PAR ir Kinijoje 

• Apdovanojimai 



Realise the value 



Realise the value 

• Pardavimo priežastys 

• 8-i raktai į geriausią kainą  

• 5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 



Realise the value 

Pagrindinės priežastys : 

• Gyvenimo būdo pokyčiai 

• Kūrėjai prieš vadovus 

• Laikas 

• Rizikos valdymas 

• Verslo ciklas / augimas 



Realise the value 

Investicija 

€ 

Laikas 



Realise the value 

Investicija X 

€ 

Laikas 



Realise the value 

Investicija 

Investicija € 

Laikas 



Realise the value 



Realise the value 

1. Nebūti pasyviems 

1. Nebūti pasyviems 

8 raktai į didžiausią kainą 



Realise the value 

12 
120-250 

1. Nebūti pasyviems 

8 raktai į didžiausią kainą 



Realise the value 

Geriausi pirkėjai 
dažniausiai yra tie, 
kurie tuo metu 
„neapsipirkinėja“ 

Pardavėjai 
pasyvūs, nes 
neturi patirties 

1. Nebūti pasyviems 

8 raktai į didžiausią kainą 



Realise the value 

• Tarptautinė arba užsienio įmonė 

• pardavinėja papildančius produktus/paslaugas 

• ta pati klientų bazė 

• labai sėkmingas 

• labai pelningas 

• įsigijimas nebūtinai yra planuose  

 

1. Nebūti pasyviems 

8 raktai į didžiausią kainą 



Realise the value 

Nebūti pasyviems 

   2. Ne 
daugikliai, o 
motyvacija 

2. Ne daugikliai, o motyvacija 

8 raktai į didžiausią kainą 



Realise the value 

Aktyvų/Balansinė 
vertė 

Likvidacinė vertė Atstatymo vertė 

Einamoji rinkos vertė Pelno daugikliai Sektoriaus daugikliai 

Diskontuoti pinigų 
srautai 

Rizikos kapitalo 
modeliai 

Vertinimas pagal 
opcionų teoriją 

Pelno daugikliai 

8 raktai į didžiausią kainą 

2. Ne daugikliai, o motyvacija 



Realise the value 

• EBITDA daugiklis yra labiausiai pasaulyje paplitęs 
kompanijos vertės nustatymo metodas 

• Paprastai - 3-jų paskutinių metų vidurkis  

• Kodėl EBITDA? – paprasčiausias būdas įvertinti 
investicijų grąžą  

• Remiasi praeities rezultatais 

• Pirkėjai retai atlieka pelno korekcijas, nes jos 
didina perkamos kompanijos kainą 

8 raktai į didžiausią kainą 

2. Ne daugikliai, o motyvacija 



Realise the value 

8 raktai į didžiausią kainą 

2. Ne daugikliai, o motyvacija 

FINANSINĖ ATASKAITA KOREKCIJOS KOREGUOTAS REZULTATAS 

                  

Pajamos £7.760.000 (1) Aktyvų vertės padidėjimas £45.000 Pajamos £7.805.000 

Savikaina £3.835.000 (2) Nurašytos atsargos -£95.000 Savikaina £3.740.000 

Bendrasis pelnas £3.925.000 Bendrasis pelnas £4.065.000 

    

Sąnaudos Sąnaudos 

Atlyginimai £2.480.000 (3) Savininko atlyginimas -£125.000 Atlyginimai £2.355.000 

Samdomas vadovas £0 (4) Samdomas vadovas £85.000 Samdomas vadovas £85.000 

Savininko pensija £36.000 (5) Savininko pensija -£36.000 Savininko pensija £0 

Auto +  kelionės £65.000 (6) Asmeninis auto + kelionės -£25.000 Auto +  kelionės £40.000 

Teisininkai £35.000 (7) Teisininkai asm. -£25.000 Teisininkai £10.000 

Įranga £80.000 (8) Savininko įgeidžiai -£30.000 Įranga £50.000 

Rinkodara + admin. £403.000 Rinkodara + admin. £403.000 

£3.099.000 £2.943.000 

    

EBIT £826.000 KOREGUOTAS PELNAS £1.122.000 

    

DAUGIKLIS 5 

ĮMONĖS VERTĖ £5.610.000 

PERTEKLINIAI PINIGAI £448.000 



Realise the value 

1. Augimo potencialas 
a) diversifikacija 
b) nauji klientai 
c) geografinė plėtra 

2. patentai ir intelektinė nuosavybė 
3. cikliškumo/sezoniškumo subalansavimas 
4. gynybiniai motyvai 
5. veiklos ir finansinės sinergijos  
6. kvalifikuota darbo jėga 
7. susiję pajamų šaltiniai / reguliarūs klientai 
8. investicijų grąža 

8 raktai į didžiausią kainą 

2. Ne daugikliai, o motyvacija 



Realise the value 

Ne daugikliai, o  
motyvacija 

3. Taisyklė „2.5x“  

3. Taisyklė 
 „2.5x“ 

8 raktai į didžiausią kainą 

Nebūti pasyviems 



Realise the value 

8 raktai į didžiausią kainą 

3. Taisyklė „2.5x“  



Realise the value 4. Geras pasirengimas 

Taisyklė „2.5x“  

4. Geras 
pasirengimas 

8 raktai į didžiausią kainą 

Ne daugikliai, o  
motyvacija 

Nebūti pasyviems 



Realise the value 

Apsiriboti IM iki 15-18 psl.: 
praeitis, dabartis, ateitis 

a. Dokumentacija 

Geras 
pasirengimas 

8 raktai į didžiausią kainą 

4. Geras pasirengimas 



Realise the value 

Pasirengti prieštaravimams 

Nenusileisti, bet derėtis 

Win-win suvokimas 
 

Aklaviečių suvokimas 

Teisingi klausimai 

Pasitikėti savimi 

Išlaikyti kontrolę 

Vengti spąstų 

78 punktų kontrolinis sąrašas 

‘Tuščių apsukų’ derybų 
simuliacija 

Geras 

b. Derybos 

pasirengimas 

8 raktai į didžiausią kainą 

4. Geras pasirengimas 



Realise the value 5. Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

Geras 
pasirengimas 

5. Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

8 raktai į didžiausią kainą 

Taisyklė „2.5x“  

Ne daugikliai, o  
motyvacija 

Nebūti pasyviems 



Realise the value 5. Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

Šukų  
gamintojas 
- teptukų 
gamintojui 

Signalizacijų 
įranga - 
elektros lempučių 
kompanijai 

Mokymų firma - 
SAGE  
programinės 
įrangos tiekėjui 

Stambios  
buitinės technikos 

didmenininkas 
- IT priedų 

distributoriui 

Maisto  
renginiams  

įranga – žemės 
ūkio įrangos 

tiekėjui 

8 raktai į didžiausią kainą 



Realise the value 6. Visada žvalgytis užsienyje 

Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

6. Žvalgytis 
užsienyje 

8 raktai į didžiausią kainą 

Geras 
pasirengimas 

Taisyklė „2.5x“  

Ne daugikliai, o  
motyvacija 

Nebūti pasyviems 



Realise the value 

Žvalgytis užsienyje 

Pirkėjai iš 
užsienio dažnai 
sumoka brangiau 

Pirkėjų iš 
užsienio 
dalyvavimas 
įtakoja vietinius 
pirkėjus 

8 raktai į didžiausią kainą 

6. Visada žvalgytis užsienyje 



Realise the value 

8 raktai į didžiausią kainą 

6. Visada žvalgytis užsienyje 

Jungtinė Karalystė
Vokietija
JAV
Šveicarija
Ispanija
Prancūzija
Italija
Suomija
Airija
Australija
Austrija
Indija
Japonija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Kuveitas
Olandija
Švedija

• LTA birželis - rugpjūtis 
• 55 užklausos 



Realise the value 

8 raktai į didžiausią kainą 

6. Visada žvalgytis užsienyje 

Jungtinė Karalystė
Švedija
Lenkija
Suomija
Šveicarija
Olandija
Vokietija
JAV
Rusija
Australija
Austrija
Čekija
Estija
JAE
Kinija
Lietuva
PAR
Slovakija
Portugalija

• Kalbėta su: 201 
• Susidomėjimas: 25% 



Realise the value 7. Laimi tas, kas turi pasirinkimą 

Žvalgytis 
užsienyje 

7. Laimi tas,  
kas turi 

pasirinkimą 

8 raktai į didžiausią kainą 

Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

Geras 
pasirengimas 

Taisyklė „2.5x“  

Ne daugikliai, o  
motyvacija 

Nebūti pasyviems 



Realise the value 

Laimi tas, kas turi pasirinkimą 
 

Sandorio sąlygos 

Sandorio greitis 

Kaina 

8 raktai į didžiausią kainą 

7. Laimi tas, kas turi pasirinkimą 



Realise the value 8. Parduoti ateitį 

Laimi tas, kas turi  
pasirinkimą 

8. Parduoti 
ateitį 

8 raktai į didžiausią kainą 

Neapsiriboti tuo, kas akivaizdu 

Geras 
pasirengimas 

Taisyklė „2.5x“  

Ne daugikliai, o  
motyvacija 

Nebūti pasyviems 

Žvalgytis 
užsienyje 



Realise the value 

Parduoti ateitį 

• Niekas neperka kompanijos praeities, jie tik taip 
sako. 

• Žmonės visuomet perka ateitį – POTENCIALĄ! 

• Todėl būtina pasidaryti verslo planą – 
kompanija yra tokia „šiandien“, bet štai taip ji 
atrodys „rytoj“.  

 

 

8 raktai į didžiausią kainą 

8. Parduoti ateitį 



Realise the value 

8 raktai į didžiausią kainą 

8. Parduoti ateitį 

Finansiniai metai   Praėję Šie metai +1 +2 +3 3 m. vidurkis 

        €’000 €’000 €’000 €’000 €’000' €’000 

PAJAMOS +5% +8% +10% 

Pagal UAB XYZ verslo planą       7.033         7.645         8.027         8.669         9.536   

Sinergijos (didesnis eksportas, daugiau pardavimo vadyb.) 401 642 802 

TOTAL SALES        7.033   7.645   8.428         9.311       10.338       9.359   

BENDRASIS PELNAS 3% 5% 7% 

Pagal UAB XYZ verslo planą 2.251 2.446       2.519         2.645         2.831   

Sinergijos (mąsto ekonomija)) 77 128 180 

TOTAL GROSS PROFIT           2.596         2.773         3.011          2.793   

SĄNAUDOS 3% 5% 7% 

Pagal UAB XYZ verslo planą 630 685          706            741            793   

Sinergijos (biuro sąnaudos, administracija, konsultantai) 22 36 50  

TOTAL OVERHEADS                630            685            684            705            743             710   

                  

EBITDA       1.621         1.761         1.913         2.069         2.268          2.083   

        

Verslo plano pvz. 

Tiek gauna pirkėjas Tiek turite Jūs 



Realise the value 

Kodėl svarbu pardavinėti ateitį? 

• €1,6 milijono „Jums“ 

• €2,3 milijono  atitenka „Jiems“ 

 

 

8 raktai į didžiausią kainą 

8. Parduoti ateitį 



Realise the value 

8 raktai į didžiausią kainą 

FINANSINĖ ATASKAITA KOREKCIJOS KOREGUOTAS REZULTATAS 

                  

Pajamos £7.760.000 (1) Aktyvų vertės padidėjimas £45.000 Pajamos £7.805.000 

Savikaina £3.835.000 (2) Nurašytos atsargos -£95.000 Savikaina £3.740.000 

Bendrasis pelnas £3.925.000 Bendrasis pelnas £4.065.000 

    

Sąnaudos Sąnaudos 

Atlyginimai £2.480.000 (3) Savininko atlyginimas -£125.000 Atlyginimai £2.355.000 

Samdomas vadovas £0 (4) Samdomas vadovas £85.000 Samdomas vadovas £85.000 

Savininko pensija £36.000 (5) Savininko pensija -£36.000 Savininko pensija £0 

Auto +  kelionės £65.000 (6) Asmeninės auto + kelionės -£25.000 Auto +  kelionės £40.000 

Teisininkai £35.000 (7) Teisininkai asm. -£25.000 Teisininkai £10.000 

Įranga £80.000 (8) Savininko įgeidžiai -£30.000 Įranga £50.000 

Rinkodara + admin. £403.000 Rinkodara + admin. £403.000 

£3.099.000 £2.943.000 

    

EBIT £826.000 KOREGUOTAS PELNAS £1.122.000 

    

DAUGIKLIS 5 

ĮMONĖS VERTĖ £5.610.000 

PERTEKLINIAI  PINIGAI £448.000 

Šio pavyzdžio rezultatas: 
Potencialių pirkėjų viso   271 
NDA skaičius         60 
Susitikta su          13 
Gauta pasiūlymų            6 
 
Min. pasiūlymas (Sercom)     £4,000,000 
 
Kaina (Haas Group)         £12,263,000 
Plius pertekliniai pinigai             £448,000  
 

8. Parduoti ateitį 



Realise the value 

Kodėl svarbu pardavinėti ateitį? 

• Įmonė pavyzdyje prie ankstesnių savininkų 

uždirbinėjo £800k, bet faktinis pelnas buvo £1m  

• Ją buvo galima parduoti už  5 x £0.8m 

• arba už 5 x £1m  

• bet ne už 12 x £1m  

• iš tiesų kaina buvo 4.5 x £2.7m 

8 raktai į didžiausią kainą 

8. Parduoti ateitį 



Realise the value 

Pardavinėkite ateitį 

• Pirkėjas: „tai visiškai nepagrįsta!“ 

• BET laimi tas, kas turi pasirinkimą 

• Įgalina atmesti bet kokį pirmą pasiūlymą 

• Per daug dažnai nepaisoma  

8 raktai į didžiausią kainą 

8. Parduoti ateitį 



Realise the value 

Rizika 

Planas B 
(3+ metai) 

Laikas 

Planas A 
(1 – 2 metai) 



Realise the value 

• Tvirtas visų akcininkų susitarimas 

• Teisminiai ginčai turi būti uždaryti 

• Skolos biudžetui – panaikintos 

• Tvarkinga apskaita / auditas 

• Komercinė sutartys – be apribojimų 

• Vidiniai resursai / tinkami patarėjai 



Realise the value 

Planas A + 

• Procesai / sistemos 

• Samdomi vadovai 

• Klientų / tiekėjų portfelis 

• Ilgalaikės sutartys 

• Valdyba 

 



Realise the value 

• Ar tikrai norite parduoti (5 priežastys)?  

• Ar esate pasiruošę? 

• Atmesti pirmąjį pasiūlymą 

• Paieškoti plačiau. Jeigu patinki vienam – bus ir 
daugiau kandidatų 

• Rimtai pagalvoti apie patarėjus 

 



Realise the value 

• Leidiesi nuperkamas 

• Pardavinėjama tik tada kai verslas jau eina 
„žemyn“ 

• Nori parduoti, bet lauki kol „pasibels“ 

• Skaidrumo trūkumas 

• Nepakankamas dėmesys pardavimui 



Realise the value 

The refreshingly different approach 

BCMS procesas 

BCMS SEMINAR V11 Client Comments.ppt


Realise the value 

5-ių pakopų pardavimo procesas 

1. Projekto dokumentacija 

2. Paieška 

3. Kandidatų generavimas 

4. Susitikimai su kandidatais + pasiūlymų 
generavimas  

5. Sandorio uždarymas 



Realise the value 

• Raštu – trumpa, bet tiksli verslo apžvalga 

• Apsibrėžkite ko siekiate 

‘Kas į nieką nesitaiko, tas ir pataiko į nieką’ 

• Apmąstykite ir aiškiai įvardinkite potencialą 

• Pristatykite pranašumus ir trūkumus 

 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

• Įmonės istoriją 
• produktus / paslaugas 
• USP, ypatumus + naudą 
• klientų bazę 
• konkurentus 
• padėtį rinkoje 
• klientų sektorius 

Projekto aprašymas – apima: 

• vadovybę 
• svarbiausius darbuotojus 
• intelektinę nuosavybę 
• finansus ir jų tendencijas  
• strategines ateities 

alternatyvas 
• pirkėjo profilį 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

• Jūsų verslo pardavimas yra marketinginis procesas 

• Žmonės investuoja tik į gautiną naudą 

• Nauda visada gali būti išreikšta pinigais -
sinerginiame verslo plane 

 

 

 

 

 

Projekto aprašymas  – “galvokite apie naudą” 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

Tikslas: „Identifikuoti kiek galima daugiau 
potencialių pirkėjų tokioje plačioje geografijoje, 
kokia tik racionaliai yra įmanoma“ 

Paieška 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

•  Atskiras paieškos ir analizė padalinys su 35 

darbuotojais 

•  Unikali BCMS duomenų bazė 

•  Duomenų bazės su 150+ mln. kompanijų 

 

BCMS resursai skirti paieškai 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

Produktai / Paslaugos 

Klientai 

Finansai 

Geografija 
kt. 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

5-ių pakopų pardavimo procesas 

kt. 

Produktai / Paslaugos 

Klientai 

Finansai 

Geografija 

target 

Specialiai  
daromas 
10% “off target“ 
duoda 30%  
sandorių 



Realise the value 

Išsami ir kokybiška paieška = puikūs rezultatai 

Pavyzdys: Traffic Management Products Ltd (TMP) 

Surasta kandidatų:     229 

NDA:          25 

Pasiūlymai:            5 

Min. pasiūlymas - £1.0m, max. - £6.75m (finansiniai patarėjai buvo įvertinę įmonę tarp £2.0m 
- £3.0m). Parduota už £6.46m. 

Kodėl?  Pirkėjo – liftų ir eskalatorių kompanijos - maržos mažėjo dėl didėjančios 
konkurencijos iš Kinijos. Pardavinėdami tiems patiems klientams kaip TMP, jie matė galimybes 
diversifikuotis į greitai augantį ir sėkmingą verslą/rinką, kuriame ir jie patys turėjo patirtį bei 
kontaktus. 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

•  Išlaikyti konfidencialumą nuosavame sektoriuje 

•  Aptarti ir įvertinti kandidatus 

•  Aptarti dokumentaciją, kuri bus naudojama 

pardavinėjant kompaniją  

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

• Tiesioginis kontaktas telefonu 

• Reikia tam skirti laiką ir į tai fokusuotis    

• Pristatyti idėjos branduolį      

• Aiškiai įvardinti naudą 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

• Sukelti konkurenciją 

• Išlaikyti konfidencialumą 

• Reziumuoti raštu 

• Gauti NDA 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

Vid. 20-40 NDA 

 

120 - 250 

20 - 40  

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

120 - 250 • Kuruoja BCMS sandorio vadovas 

 Derybų 
simuliacija 

      6-12 
Pirmieji 
susitikimai 

• Prieš tai - derybų simuliacija 

• Kaina dar neaptarinėjama 

• Atrinkti, su kuo didžiausias 
strateginis suderinamumas ir  
ateities potencialas  

5-ių pakopų pardavimo procesas 

20 - 40  



Realise the value 

Kreipti dėmesį į: 

• Investavimo galimybes 

• Klientų bazės atitikimą 

• Strategines sinergijas 

• Konkurencinę aplinką 

120 - 250 

Derybų 
simuliacija 

      6-12 
Pirmieji 
susitikimai 

5-ių pakopų pardavimo procesas 

20 - 40  



Realise the value 

120 - 250 

Derybų 
simuliacija 

      6-12 
Pirmieji 
susitikimai 

4-6 
Pradiniai 

pasiūlymai 

5-ių pakopų pardavimo procesas 

20 - 40  



Realise the value 

Šaltinis: Zephyr.com 

ROI 
Strateginis 

    EBIT daugikliai 
         2-3                               4-5                                                                                                                                17 

2.5X 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

• Ketinimų protokolai su 
tinkamiausiais pirkėjais 

• Galutinis pasirinkimas 
• Konkurenciją išlaikyti iki 

pat finalo 3 1
     

2
     

3
     

120 - 250 

5-ių pakopų pardavimo procesas 

20 - 40  



Realise the value 

3 1
     

2
     

3
     

120 - 250 

Sandorio sąlygos 

Sandorio greitis 

Kaina 

5-ių pakopų pardavimo procesas 

20 - 40  



Realise the value 

•  Įtraukiami teisininkai ir mokesčių patarėjai (Jie 

pasirenkami žymiai anksčiau) 

•  Galutinės derybos dėl esminių sandorio sąlygų 

•  Due Diligence 

•  Sudaroma ir pasirašoma pirkimo – pardavimo 

sutartis (SPA) 

5-ių pakopų pardavimo procesas 



Realise the value 

• Skirkite atitinkamus resursus - investicija 

• Jokiu būdu nebūkite pasyvūs 

• Geriausi pirkėjai dažniausiai yra tie, kurie 
neieško ką įsigyti 

• Atraskite kiek galima daugiau pirkėjo motyvų 

• Turėti pasirinkimą - ne prabanga 

Nepamirškite: 



The refreshingly different approach 


