
 

 
KAIP VERTINTI PENSIJŲ FONDŲ REZULTATUS? 

 
 

Ar žinote, kad: 

 
Kiekviena pensijų kaupimo bendrovė klientams pateikia 
įvairių laikotarpių pensijų fondų ataskaitas. Norint tinkamai 
ir objektyviai įvertinti savo pensijų fondo rezultatus bei 
palyginti juos su kitų bendrovių rezultatais, svarbu žinoti į 
kokius rodiklius reikia atsižvelgti.  
 
Pensijų fondų rezultatai apžvalgose paprastai pateikiami 
lentelėse grupuojant pensijų fondus pagal rizikos lygį 
(maksimalią investicijų į akcijas dalį). Pagal rizikingumo lygį 
pensijų fondai skirstomi į: 
 

 konservatyvius (vyriausybinių obligacijų pensijų 

fondus); 

 mažos akcijų dalies (iki 30 proc); 

 vidutinės akcijų dalies (30–70 proc); 

 akcijų fondus (iki 100 proc.). 
 

Svarbu žinoti, kad tarpusavyje reikia lyginti tos pačios 
investavimo strategijos pensijų fondus. 
 

Apskaitos vieneto vertės pokytis 
 
Dažniausiai pasitaikantis ir skelbiamas pensijų fondų 
rezultatus rodantis rodiklis – apskaitos vieneto vertės 
pokytis. Tai procentinis dydis, kuris parodo, kiek per tam 

tikrą laiką padidėjo arba sumažėjo pensijų fondų dalyvių 
lėšos po to, kai jos pateko į pensijų fondų sąskaitą. 
 
Apskaitos vieneto vertės pokytis labiau tinka trumpojo 
laikotarpio investicijų grąžai stebėti ir pensijų fondams 
palyginti. Tačiau ilgesnio laikotarpio grąžai įvertinti, ypač jei 
yra svyravimų rinkose ir įmokos į pensijų fondą 
pervedamos periodiškai, šis rodiklis nėra tinkamas. 
 
Gali būti ir taip, kad trumpojo laikotarpio apskaitos vieneto 
vertės pokytis yra teigiamas, o ilgesnio laikotarpio bendra 
fondo pasiektą grąža gali būti neigiama. 
 
Pavyzdys. 2013 m. sausį sukaupta suma pensijų fonde 
buvo 1000 Eur. Apskaitos vieneto vertės pokytis per 12 

mėnesių buvo neigiamas -20 proc., t.y. 2013 m. pabaigoje 
sukaupta suma buvo 800 Eur. 2014 m. pabaigoje 

skelbiamas metinis apskaitos vieneto vertės pokytis buvo 
+20 proc. Vertinant vienerių metų laikotarpį, toks rezultatas  

 
 
 
 
 
atrodo pakankamai geras, tačiau suma pensijų fonde yra 
960 Eur ir dar nepasiektas dydis, kuris buvo 2013 m. 

pradžioje. 

Taigi, remiantis trumpuoju laikotarpiu, daryti išvadų dėl 
pensijų fondo sėkmingumo, negalime. Be to, kaip minėta 
anksčiau, apskaitos vieneto vertės rodiklis neįvertina 
periodinių pervedimų. 

Vidinė grąžos norma (IRR) 
 
Norint įvertinti pensijų fondų realiai per visą veiklos laiką 
pasiektą grąžą, tikslinga naudoti IRR rodiklį. IRR (angl. 
internal rate of return) – tai vidinė grąžos norma. IRR 

geriausiai atskleidžia investavimo sėkmingumo rezultatus, 
kadangi įvertina iš „Sodros“ į II pakopos pensijų fondus 
pervestų ir sukauptų pensijų fonde lėšų santykį („grynąją 
gražą“) per ilgesnį laiką. 
 
Lėšos iš „Sodros“ į II pakopos pensijų fondus yra 
pervedamos kiekvieną mėnesį. IRR parodo, kiek per metus 
vidutiniškai „paauga“ (procentais) kiekvienas iš atliktų 
pervedimų iš Sodros į pensijų fondus, atsižvelgiant į visus 
pensijų fondų atskaitymus bei į lėšų pervedimo laiką. 
 
Kitaip tariant, IRR parodo, kokia buvo metinė kiekvieno 
pervedimo investicijų grąža ir kodėl per visą laiką sukaupta 
suma yra būtent tokia. 
 
IRR rodiklio privalumai: 
 

 įvertina periodinio pervedimo aspektą; 

 įvertina lėšų pervedimo laiką; 

 įvertina visus atskaitymus; 

 įvertina kiekvieną pensijų fondą atskirai; 

 gaunama metinė reikšmė leidžia palyginti 
nevienodu metu arba metų viduryje veiklą 
pradėjusius pensijų fondus (šaltinis - www.lb.lt) 

 
Lietuvos bankas periodiškai, kas tris mėnesius, savo 
tinklapyje (www.lb.lt) pateikia pensijų fondų rezultatų 
apžvalgą – čia galima rasti ir apskaičiuotus pensijų 
fondų IRR rodiklius. 

 Pensijų fondų rezultatus vertinti galima pagal 
įvairius rodiklius; 

 Norint tiksliau ir objektyviau įvertinti savo 
pensijų fondo pasiektą grąžą, lyginant 
rezultatus, svarbu atsižvelgti į ilgesnį laikotarpį; 

 Patikimiausias ir tinkamiausias rodiklis pensijų 
fondų  veiklai įvertinti – vidinė grąžos norma 
(IRR). 
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