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Žvilgsnis į naujausius Europos vertinimo standartus

Steponas Deveikis, LVR

LVR seminaro klausytojams, 2022-12-09

EVS leidyba ir vertimai į lietuvių kalbą

• (1) Guidance Notes on the
Valuation of Fixed Assets, 1978

• (2) Guidance Notes on the
Valuation of Fixed Assets, 1988

• (3) Peter Champness. Approved
European Property Valuation
Standards, 1997

• (4) EVS 2000 (340 p.)

• (5) EVS 2003 (440 p.)

• (6) EVS 2009 (100 p.)

• (7) EVS 2012 (244 p.)

• (8) EVS 2016 (370 p.)

• …  … …

• Pagrindinių fondų vertinimo 
metodinės pastabos, 1994

• Champness P. Patvirtinti Europos 
turto vertinimo standartai, 1999

• … … …

• EVS 2003 vertimas, 2007

• … … …

• EVS 2012 vertimas, 2012

• EVS 2016 vertimas, 2017
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EVS leidyba ir vertimai į lietuvių k. (2)

1997 m. EVS leidime pradėtas formuoti standartų turinys (EVS ir GN/metodikos) turėjo 
aiškią įtaką vėlesniems EVS leidimams. 

EVS 2000 turėjo 9 standartus, 13 metodikų, 9 priedus, iš kurių vienas – žodynas; metodikos 
(GN) aprėpė kilnojamojo turto vertinimą, verslo vertinimą, istorinio paveldo vertinimą, 
nematerialaus turto vertinimą, šalių praktiką (be LT)…

2020 2020 2022

Artimiausi uždaviniai, darbo kryptys, tikslai

Artimiausias tikslas ir uždavinys suvokti kaip mūsų vertinimai (ir buvę metodiniai 
patarimai) atitinka Europos kilnojamojo turto vertinimo standartus. Teks peržiūrėti, 
papildyti metodinių rekomendacijų turinį, vertinimo ataskaitas versti į lietuvių k. EVS-PME 
(2022).

2020
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Žvilgsnis į  EVS-PME turinį

EVS-PME (2022): 5 standartai, 9 metodiniai nurodymai 
(Guidance Notes, EVS-PME GN), 4 informaciniai 
dokumentai (Information Papers, EVS-PME IP); 330 p.

5 standartai: 1 – Rinkos vertė ir kitoks vertės pagrindas 
nei rinkos vertė; 2 – Vertinimo procesas; 3 – Vertinimo 
požiūriai ir metodai; 4 – Vertinimo ataskaita; 5 – KT 
vertinimas ir energinis efektyvumas.

EVS-PME GN: 1.Rinkos požiūris; 2. Išlaidų požiūris, 
3.Pajamų požiūris; 4. KT naudingo tarnavimo laikas; 
5.Funkcinis nusidėvėjimas; <...> ir kt. vertės aspektai

EVS-PME IP: Anglies (CO2) išmetimo mažinimo, 
energinio efektyvumo, antrinių atliekų perdirbimo 
klausimai. 

Žvilgsnis į  EVS-PME turinį 

EVS-PME GN: 1.Rinkos požiūris; 2. Išlaidų 
požiūris, 3.Pajamų požiūris; 4. KT naudingo 
tarnavimo laikas; 5.Funkcinis nusidėvėjimas
Nauji dalykai:

GN 6. Skirtumas tarp gamyklos statinių ir 
gamybinės technikos ir įrangos 

GN 7. Atsargų vertinimas

GN 8. Klausimai dėl draudimo vertės, laužo 
vertės ir likutinės vertės
GN 9. Atsinaujinančių išteklių perdirbimas 
(ES reguliavimo sistema; dabartinė technologinė 
padėtis; ateities iššūkiai ir perspektyvos; išvados) 

EVS-PME IP (Informaciniai dokumentai):

IP 1. PME priežiūra – kaip tai daro įtaką
vertei ir kaip vertintojas gali tai patikrinti

IP 2. ES anglies dvideginio mažinimo 
reglamentas ir vertintojo pasirengimas

IP 3. Įranga (PME) skirta užtikrinti 
(aptarnauti) pastatų energinį efektyvumą  

IP 4. Nekilnojamojo turto vertinimas ir 
PME vertinimas – energetinis efektyvumas 
pagrindžia pastato vertę
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Transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai
Share of transport greenhouse gas emissions 

Source: Council of the European Union – Infographics, 2022

EVS-PME (2022) esminiai bruožai ir nuostatos

▪ Yra formulių, brėžinių schemų. Kilnojamojo turto vertinimo procese visada tenka 
analizuoti daug techninės, inžinerinės informacijos, dokumentų.

▪ Paliekama laisvės (ir atsakomybės) turto vertintojui priimti pagrįsti sprendimus dėl 
vertinamo turto vertės. Vertintojas turi mokėti interpretuoti faktus, apibendrinti 
informaciją arba argumentuotai kliautis skaičiavimo algoritmais, modeliais, ....

▪ Knyga, kurią reikės perskaityti, atsakingai parinkti lietuviškus terminus ir sąvokas 
verčiant į lietuvių kalbą. Mano supaprastintas pavadinimas kai kam kelia pagrįstų 
abejonių. Ką turime: Europos kilnojamojo turto vertinimo standartus ar EVS-PME ?

▪ Standartų skyrius esmines EVS, EVVS nuostatas pakartoja ir pritaiko kilnojamojo turto 
(mašinų, kelių transporto priemonių ir kt.) vertinimo procesui ir aplinkybėms.

▪ Aktualiausi tampa metodikos tekstai: GN 1, GN2, GN3, GN4, GN5 nuostatos ir vertinimo 
rekomendacijos

▪ Kalbama apie tradicinių trijų požiūrių – rinkos, išlaidų (sąnaudų), pajamų – metodų (ir 
būdų) derinių taikymą.
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Skaitykime, cituokime (arba kaip sakė MM, imkit mane ir skaitykit, ir tatai 
skaitydami permanykit, mokslo šito jūsų tėvai trokšdavo turėti , ale to 
negalėjo nė vienu būdu gauti). 

GN 1. Rinkos požiūris

Rekomenduojami du metodai:

Tiesioginės atitikties metodas:
Lyginamosios atitikties metodas:
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Naudingo tarnavimo laikas

Naudingo tarnavimo laikas (neišsami lentelė, pavyzdys)
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Baigiamosios pastabos

• EVS-PME galima parsisiųsti iš TEGOVA interneto svetainės:

https://tegova.org/european-plant-machinery-equipment-valuation-
standards-evs-pme

▪ Pradiniame EVS-PME taikymo etape 
bus daug „vertimų variantų“.

▪ Galima patvirtinti bendrą išvadą,
kad Lietuvoje akademiniuose ir 
turto vertintojų metodikos tekstuose
nebuvo didelių paklydimų. Kalbėta 
apie tuos pačius esminius dalykus.

▪ Turime puikų metodinį dokumentą,

kilnojamojo turto (transporto priemonių) vertintojams.

https://tegova.org/european-plant-machinery-equipment-valuation-standards-evs-pme

