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Anotācija
Evita Noreiko. Bakalaura darbs. A/S „Balticom‖ saimnieciskās darbības finanšu
analīze un rezultātu izvērtējums. - Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2017.- 62.lpp
Bakalaura darba mērķis bija veikt A/S „Balticom‖ saimnieciskās darbības finanšu
analīzi un noteikt to uzlabošanas iespējas.
Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi:
1) Izpētīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti;
2) Izpētīta A/S „Balticom‖ saimnieciskā darbība;
3) Izanalizēts A/S „Balticom‖ saimnieciskās darbības finanšu stāvoklis un noteiktas
finanšu rezultātu uzlabošanas iespējas;
4) Izstrādātas praktiskās rekomendācijas, secinājumi un priekšlikumi.
Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīti finanšu analīzes
teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā ir izpētīta A/S „Balticom‖ saimnieciskā darbība. Trešajā
nodaļā ir izanalizēts A/S „Balticom‖ finanšu stāvoklis un noteiktas finanšu rezultātu
uzlabošanas iespējas.
Darba nobeigumā ir izstrādātas praktiskās rekomendācijas, secinājumi un priekšlikumi.
Bakalaura darba apjoms ir 62. lappuses, tas satur 26. tabulas, 2. attēlus, 2. pielikumus un 24.
izmantotās literatūras avotus.
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Annotation
Evita Noreiko. Thesis. A/S "Balticom‖ operating and financial analysis and assessment
of results. - Riga: Higher School of Economics and Culture, 2017- 62.p.
Bachelor thesis aimed to explore and analyze A/S „Balticom" financial analysis and
assessment of results.
To reach the objective solved the following tasks:
1) To study the theoretical aspects of financial analysis;
2) To study A/S 'Balticom "economic activity;
3) To analyze A/S 'Balticom' business activities and financial position of certain
financial performance improvement opportunities;
4) To develop practical recommendations, conclusions and proposals.
Bachelor thesis consists of three chapters. The first chapter examines the theoretical
aspects of financial analysis. The second chapter examines the A/S 'Balticom' economic
activity. The third chapter is analyzed A/S 'Balticom' financial condition and certain financial
performance improvement opportunities.
The summary has developed practical recommendations, conclusions and proposals.
Bachelor work consists of 62 pages, contains 26 tables, 2 pictures, 2 annexes and 24
bibliography sources.
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Аннотация
Эвита

Норейко.

Бакалаврская

работа.

Финансовый

анализ

хозяйственной

дейтельности и оценка результатов A/S "Balticom".- Рига: Высшая школа экономики и
культуры, 2017 год 62. страниц.
Целью

бакалаврской

работы

было

финансовый

анализ

хозяйственной

дейтельности и определить возможности для улучшения.
Для достижения цели работы решить следующие задачи:
1) Изучить теоретические аспекты финансового анализа;
2) Изучить хозяйственную деятельность A/S "Balticom";
3) Анализировать финансовое состояние A/S "Balticom" и возможностей
улучшения финансовых показателей развития A/S "Balticom";
4) Разработать практические рекомендации, выводы и предложения.
Дипломная работа состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются
теоретические аспекты финансового анализа. Во второй главе рассматривается
хозяйственной деятельности A/S „Balticom‖. В третьей главе анализируется финансовое
состояние A/S 'Balticom' и определенные возможности для улучшения финансовых
показателей.
В конце разработаны практические рекомендации, выводы и предложения. Объем
дипломной работы 62. страници, содержат 26. таблицы, 2. изображения, 2. приложения
и 24. используемые литературные источники.
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Ievads
Grāmatvedība ir informācijas uzskaites veids par visiem saimnieciskajiem darījumiem,
kurus var izteikt naudas izteiksmē un to sistemātiska atspoguļošana grāmatvedības
dokumentos un reģistros, tad mūsdienās, lai sekmīgi vadītu uzņēmumu ir jāpārzina
grāmatvedības kārtošanu un tās organizācijas pamatprasības, bez šīm zināšanām uzņēmums
nevar sekmīgi veikt savu saimniecisko darbību atbilstoši noteiktajām Latvijas Republikas
likumos noteiktajām prasībām. Grāmatvedībai kā uzskaites veidam obligāti ir jāatbilst
Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasībām.
Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmuma vadītājs pārzinātu un kontrolētu visu grāmatvedības
procesu, kas norit viņa uzņēmumā, jo tieši vadītājs nes visu atbildību, bet arī grāmatvedim ir
jābūt godīgam un atbildīgi jāveic sava darba pienākumi. Katram uzņēmumam ir ļoti svarīgi,
lai klientu plūsma vienmēr palielinātos, jo pateicoties klientiem uzņēmums gūst peļņu.
Svarīgs posms ir dokumentāla kārtība uzņēmumā, pretējā gadījumā uzņēmumā var
sākties haoss un līdz ar to klientu apkalpošanas līmenis var kristies.
Autore savā bakalaura darbā, izpētīja uzņēmuma A/S „Balticom‖ saimnieciskās
darbības finanšu analīzi un noteica finanšu rezultātu uzlabošanas iespējas, jo tika personiski
iepazīstināta ar šā uzņēmuma grāmatvedības organizēšanas apriti un dokumentāciju. Autorei
bija būtiski un noderīgi izpētīt, uzņēmuma A/S „Balticom‖ saimnieciskās darbības finanšu
analīzi un noteikt finanšu rezultātu uzlabošanas iespējas, lai varētu veikt pētījumu, kā tik liels
uzņēmums ar tik daudz darba ņēmējiem, veic sava uzņēmuma grāmatvedības organizāciju un
kāds ir tā finansiālais raksturojums, kā arī lai veiktu secinājumus un izteiktu priekšlikumus, jo
autore savu nākotnes profesiju vēlas veidot tieši grāmatvedības sfērā.
Rakstot bakalaura darbu autore atspoguļoja un izmantoja visjaunāko informāciju par
uzņēmumu, kādu sniedza uzņēmuma darbinieki un tā vadītājs, bet bija sastopamas arī tādas
situācijas, kad uzņēmums nevēlējās izsniegt kāda veida informāciju, jo uzskatīja to par
konfidenciālu, tādēļ pieeja pie pilnīgi visas informācijas bija aizliegta. Darba autorei tika dota
iespēja pieņemt ienākošos dokumentus, kā arī apstrādāt izejošos dokumentus, kā arī iegūt
atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem un sekot līdzi A/S „Balticom‖ ikdienas darba
procesam. Tika izmantoti grāmatu literatūras resursi, uzņēmuma procedūras, nepublicētie
dokumenti, lietvedības metodika un interneta resursi.
Bakalaura darba mērķis bija veikt A/S „Balticom‖ saimnieciskās darbības finanšu
analīzi un noteikt to uzlabošanas iespējas.
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Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi:
1) Izpētīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti;
2) Izpētīta A/S „Balticom‖ saimnieciskā darbība;
3) Izanalizēts A/S „Balticom‖ saimnieciskās darbības finanšu stāvoklis un
noteiktas finanšu rezultātu uzlabošanas iespējas;
4) Izstrādātas praktiskās rekomendācijas, secinājumi un priekšlikumi.
Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīti finanšu analīzes
teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā ir izpētīta A/S „Balticom‖ saimnieciskā darbība. Trešajā
nodaļā ir izanalizēts A/S „Balticom‖ finanšu stāvoklis un noteiktas finanšu rezultātu
uzlabošanas iespējas.
Darba nobeigumā ir izstrādātas praktiskās rekomendācijas, secinājumi un priekšlikumi.
Bakalaura darba apjoms ir 62. lappuses, tas satur 26. tabulas, 2. attēlus, 2. pielikumus un 24.
izmantotās literatūras avotus.

Bakalaura darbā tika izmantotas sekojošas pētīšanas metodes:


Monogrāfiskā jeb aprakstošā pētīšanas metode – aprakstīti teorētiskie aspekti;



Salīdzināšanas metode - tika salīdzināti pieejamie finanšu dati pa gadiem;



Grafiskā – dati par uzņēmumu apkopoti tabulās un attēlos;



Kvalitatīvā pētījuma metode - tika veikta uzņēmuma finanšu analīze;



Loģiski konstruktīvā pētījuma metode – autors izteica savus secinājumus un
priekšlikumus.

Finanšu analīzes teorētisko aspektu izpētei galvenokārt tika izmantoti šādi informācijas
avoti - Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J., Vadības grāmatvedība: Teorija un prakse, Rīga,
SIA KIF “Biznesa Komplekss”,2011., šajā grāmatā ļoti plaši ir aprakstīta finanšu analīzes
pielietojamo metožu specifika un kritēriji, Krogzeme H, Finanses un nodokli, “RTU
Izdevniecība”, Rīga, 2010, no šīs grāmatas tika izmantota finanšu analīzes teorētiskā puse,
Jaunzeme Justīne Sofija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un
pielietojuma piemēri, “Lietišķās informācijas dienests”, Rīga, 2016, no šīs grāmatas tika
izmatota teorija par finanšu pārskata saturu un Januška M., Ienākumi un izdevumi
grāmetvedībā, Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana, “Merkūrijs
Info”, Rīga, 2010 , no šīs grāmata tika izmantota teorija par gada pārskatu.
Pētījuma periods ir no no 2016.g. 10.septembra līdz 2016.gada 17.decembrim.
Pētījumā izmantoto datu periods ir no 2012.gada līdz 2015.gadam.
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1.Finanšu analīzes teorētiskā un tiesiskā aktu bāze
Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona, gūst
skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Grāmatvedības sniegtajai informācijai
jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai, pilnīgai un pamatotai ar
dokumentiem.
Grāmatvedība nodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskatu periodiem.
Grāmatvedības dokumentiem ir juridiskais spēks, tādēļ šos dokumentus drīkst izmantot
likumisko interešu aizstāvībā vai iespēju izmantot attiecīgo dokumentu tiesību īstenošanai.
Lai jebkurš uzņēmums sekmīgi veiktu savu saimniecisko darbību, tam ir jāseko līdzi
visam, kas notiek uzņēmumā. Grāmatvedībai vai uzņēmuma īpašniekiem ir jāveic finanšu
analīze, lai spētu izprast uzņēmuma ražīgumu, ienesīgumu un panākumus, vai arī sajustu un
izbēgtu no finansiāliem riskiem un draudiem.
Finanšu analīze spēj uzņēmumam sniegt priekšstatus par darbības panākumiem un
salīdzināt iegūtos datus ar citiem saimnieciskās darbības gadiem vai tādas pašas sfēras citu
uzņēmumu datiem, „Uzņēmuma finanšu analīze ir padziļināta uzņēmuma finansiālā stāvokļa
analīze un novērtēšana‖1, tādēļ priekš katra uzņēmuma ir svarīgi zināt savu finansiālo
stāvokli.
Grāmatvedība ir informācijas sistēma, kas iegūst, apstrādā un nodod tālāk finanšu
informāciju par konkrētā uzņēmuma saimniecisko darbību kopumā „Grāmatvedība ir process,
kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas
lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus,‖2 tādēļ ir svarīgi veikt finanšu analīzi, lai laicīgi
pamanītu kādā finansiālā stāvoklī atrodas uzņēmums, lai varētu veikt veiksmīgas darbības
nākotnē.
Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmuma grāmatvedību kārtotu zinošs un godīgs grāmatvedis
„Grāmatveža ētiskais kodekss nodrošina grāmatveža atbildības izjūtu, kura objektīvi atbilst
šīs profesijas pārstāvjiem‖3, tādēļ uzņemoties atbildēt par uzņēmuma dokumentācijas
precizitāti ir nepieciešams godīgums, jo bez grāmatvedības nav iedomājama uzņēmuma
eksistence, nevis vienaldzīgi veikt savu darbu, tādēļ ne katrs cilvēks to var darīt. „Lai kārtotu
grāmatvedību atbilstoši tai izvirzītajām prasībām, ļoti svarīgi ir pareizi saprast grāmatvedības

1

Praude V., Finanšu instrumenti. SIA Burtene, 2010., 350lpp
Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga. LLU
2004.,6.lpp
3
Пашигорева Г.И., Савченко О.С., Системы управленческого учета и анализа,
Питер,2003.17стр
2
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terminus, piemēram, atšķirt ieņēmumus no ienākumiem,‖1 ienākumi ir uzņēmuma peļņa, bet
ieņēmumi ir apgrozījums – saņemtās summas no saimnieciskām darbībām.
„Grāmatvedības uzskaites dati sniedz pagātnes darbības atspoguļojumu, kas
nepieciešams pašreizējās situācijas izpratnei un kalpo nākotnes saimniecisko darbību
salīdzināšanai.‖2 Izlasot šo atsauci var secināt, ka visi grāmatvedības uzskaites dati ir svarīgi,
lai varētu izanalizēt, piemēram: vai ir uzņēmumā finansiāls pasliktinājums vai uzlabojums, kā
arī lai varētu veikt priekštatus nākotnei kā arī, lai varētu izlemt un paredzēt, kādām ir jābūt
tālākām darbībām, lai uzlabotu pašreizējo stāvokli uzņēmumā.
Visi dati kurus uzņēmums iekļauj uzņēmuma pārskatos ir visiem cilvēkiem brīvā formā
pieejama, bet „Visa pārējā uzņēmuma grāmatvedībā esošā informācija uzskatāma par
komercnoslēpumu un ir pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu
aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām institūcijām likumdošanas aktos paredzētajos
gadījumos,‖3 tātad šāda veida informāciju uzņēmums ir tiesīgs neizsniegt trešai personai vai
arī saukt pie atbildības personu, kura ir zinājusi konkrētā uzņēmuma komercnoslēpumu un
nodevusi to tālāk kādai trešajai personai, protams, ja tas ir atrunāts vai nu darba līgumā vai
kādā citā dokumentā, kuru ir parakstījušas abas puses.
Neviens uzņēmums nevēlas, lai par tiem tiktu sniegta trešajām personām jebkāda veida
informācija, jo tas var neapzināti vai pat tīši ietekmēt konkrētā uzņēmuma saimniecisko
darbību. Ja šādu informāciju uzzina šā uzņēmuma konkurenti, tad viņi var izmantot savā labā
iegūto informāciju, kā rezultātā uzņēmums var pat bankrotēt, tādēļ katrs uzņēmums ir ļoti
uzmanīgs un piesardzīgs ar informāciju, kura tiek sniegta kādai citai personai, izņemot
uzņēmuma vadību.
Mūsdienu ekonomikā darbojas plašs ekonomisko subjektu grupu loks: īpašnieki,
kreditori, vadītāji, piegādātāji un pircēji, valsts institūciju darbinieki, kur katram ir atšķirīgas
intereses uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātos. Tātad, uzņēmuma finansiālās darbības
analīze, kas pēc savas būtības ir daudzpusīga un, kuras iegūtie rezultāti ir dažādi
interpretējami, kalpo kā nozīmīgs informācijas avots dažādu vadības, saimnieciskās darbības,
investīciju un administratīvo lēmumu pieņemšanai. Tāpēc, svarīgi ir apzināties, ko un kādā
veidā uzskaita un atspoguļo tā vai cita grāmatvedības sistēma, pēc kādiem principiem un
algoritmiem tiek veikta sākotnējo datu apstrāde un kā tiek iegūti rezultējošie rādītāji, kas
1

Leibus I, Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi, „Lietišķās Informācijas dienests‖, Rīga,
2016, 8lpp
2
Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība, Rīga, LLU
2004.,6.lpp
3
LR Likumu mājas lapa Par grāmatvedību [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2016] Pieejams:
http://likumi.lv/doc.php?id=80418
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pakļaujas noteiktam interpretācijas procesam pirms noteiktu lēmumu pieņemšanas,
„Grāmatvedības atskaites var sastādīt arī ārpus uzņēmuma noteikta organizācija‖1
Uzņēmuma saimnieciski – finansiālās darbības analīze ļauj pieņemt lēmumus, rast
saimnieciskās rezerves un pielietot tās. Uzņēmums veicot saimnieciski finansiālās darbības
analīzi spēj noskaidrot kādas ir novirzes, kā tās radušās, cik ļoti ir mainījies uzņēmuma
finansiālais stāvoklis un censties rast iespēju uzlabot esošo situāciju.
Grāmatvedības informācijai, kura tiks izmantota priekš finanšu analīzes ir jābūt:


Patiesai;



Salīdzināmai.

Informācijai ir jābūt salīdzināmai, tādēļ, ka iegūtā informācija palīdz izprast uz konkrēto
mirkli finansiālo stāvokli „Ja grāmatvedības atskaites ietver precīzu informāciju, tad no tām
var objektīvi izvertēt uzņēmuma stāvokli‖2 tādēļ, ja uzņēmuma sniegtie dati būs nepatiesi, tad
arī rezultāts būs nepatiess, kā rezultātā uzņēmums var bankrotēt, pasliktināt savu finansiālo
stāvokli vai arī turpināt savu saimniecisko darbību bez progresa.
„Finanšu analīze ir pakalpojums, kas dod iespēju, pamatojoties uz gada pārskatu reģistrā
apkopoto informāciju, izvērtēt attiecīgā uzņēmuma likviditātes, aktivitātes, kapitāla struktūras
un ienesīguma rādītājus.
Finanšu analīzes pārskatā redzams uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums, salīdzinot
tos ar citu uzņēmumu rādītājiem. Tas palīdz Jums precīzāk novērtēt uzņēmuma vietu Latvijas
uzņēmumu vidū‖3, tādēļ atsaucoties uz šo atsauci var secināt, ka uzņēmuma finanšu pārskati
atspoguļo un sniedz informāciju par uzņēmuma stabilitāti un pastāvēšanas iespējām.
Analizējot datus, iegūtos rezultātus uzņēmuma īpašnieks izvērtē un kā rezultātā rod
atbildes uz jautājumiem, kas būtu jāuzlabo viņa uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un
tirdzniecībā vai tieši otrādi, kas ir ļoti uzlabojies, kādi rādītāji ir labi, kādā veidā sekmīgi
varētu turpināt saimniecisko darbību.

1

Абрютина. М.С., Грачев А.В., Анализ финансово-экономическои деятельности
нредприятия, Дело и Сервис, Москва,2001, 29ст
2
Эндовицкий Д.А, Инвестиционныи анализ в реальном секторе экономики, Москва,
2003, 150ст
3
Lursoft mājas lapa, Finanšu analīze, [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2016] Pieejams:
https://www.lursoft.lv/lv/finansu-analize
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1.1.

Finanšu un vadības uzskaites būtība, mērķi un uzdevumi

Finanšu uzskaites galvenais mērķis ir „sniegt patiesu un skaidru priekšstatu par
uzņēmuma līdzekļiem un saistībām, uzņēmuma finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem
pārskata periodā‖1, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai visa informācija par uzņēmuma saimniecisko
darbību tiktu precīzi vadīta, kā arī finansiālās analīzes mērķis ir „novērtēt pārskata perioda
darbības rezultātus un darbības efektivitāti un noskaidrot iespējas un rezerves uzņēmuma
darbības pilnveidošanai nākotnē‖ 2, tādēļ, lai uzņēmums spētu pastāvēt sekmīgi arī nākotnē ir
vēlams veikt finanšu analīzi, lai spētu izvērtēt visas iespējas un draudus, jo lēmumus, kurus
pieņems vadība var ietekmēt uzņēmuma nākotnes finansiālos rezultātus.
Lai uzņēmuma vadība varētu pieņemt lēmumus par labu savai sabiedrībai, tad šim
lēmumam ir jābūt pamatotam ar precīziem un objektīviem aprēķiniem un analīzes datiem.
Finanšu analīze tiek veikta, lai novērtētu gan esošo, gan nākotnes uzņēmuma finansiālo
stāvokli. Finanšu analīze parasti tiek veikta, lai novērtētu uzņēmuma finansiālo stāvokli, vai
uzņēmumam ir pietiekami savi līdzekļi vai arī ir nepieciešami aizņemtie līdzekļi, vai
uzņēmums sekmīgi veic savu saimniecisko darbību, vai ir nepieciešams veikt izmaiņas
saimnieciskās darbības procesā kā rezultātā uzņēmums var prognozēt savu tālāko eksistēšanu.
Par komercnoslēpumu nav uzskatāma tāda informācija un dati, kuri atsaucoties uz
normatīvajiem aktiem ir atspoguļoti uzņēmuma pārskatos. Gada pārskata informācija sniedz
un parāda kāda ir uzņēmuma stabilitāte. No gada pārskata, finanšu pārskatiem - bilances, ir
gūstama informācija par uzņēmuma kopējām saistībām ar kreditoriem. Bilance parāda cik lieli
ir uzņēmuma debitoru parādi, cik liels ir pamatkapitāls, kā arī informāciju par uzņēmuma
rīcībā esošiem līdzekļiem, bet peļņas vai zaudējuma aprēķins parāda visas uzņēmumā
izveidojušās kopējās izmaksas pa posteņiem (sk. 1.pielikumu).
Finanšu analīzes mērķi ir:


Noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli;



Novērtēt uzņēmuma attīstības tendences.

Atrast iespējas uzlabot esošās finanšu metodes un uzlabot finansiālo stāvokli
„Saimnieciskās darbības analīze ir viena no uzņēmuma pārvaldīšanas funkcijām.
Tās saturu veido:

1



Vadības lēmumu izpilde un saimniecisko resursu efektīva izmantošana;



Iekšējo rezervju izpēte;



Priekšlikumu sagatavošana rezervju izmantošanai.

Saksonova S., Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes, ―Merkūrijs LAT‖, Rīga,
2006., 10. lpp
2
Krogzeme H, Finanses un nodokli, ―RTU Izdevniecība‖, Rīga, 2010, 365. lpp
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Saimnieciskās darbības analīzes sastāvdaļa ir finanšu analīze. Finanšu analīze pamatojas
uz grāmatvedības iedalījumu finanšu un vadības grāmatvedībā. Finanšu analīze ir finanšu
un formācijas izmantošana‖1, jo visa nepieciešamā informācija ir uzrādīta

pārskatu

uzņēmuma pārskatos.
Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analizēšanai izmanto:


Paskaidrojumus pie bilances un peļņas un zaudējuma pārskata;



Vadības grāmatvedības datus;



Peļņas un zaudējuma aprēķins;



Bilanci;



Naudas plūsmas pārskatu.

Katrai sabiedrībai ir pienākums sagatavot gada pārskatu par katru pārskata gadu, to
nosaka likums Par grāmatvedību un gada pārskats sastāv no finanšu pārskata un vadības
ziņojuma.
Finanšu analīzes galvenie uzdevumi ir:


Uzlabot sabiedrības finanšu resursu pārvaldīšanas efektivitāti;



Uzlabot risku vadību un izstrādāt efektīvu resursu izmantošanas metodi;



Prognozēt nākotnes perspektīvas, balstoties uz esošajiem rādītājiem;



Noteikt precīzu uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Ar paveicamo finanšu analīzi var iepazīties jeb kurš interesents, jo tā ir publiski
pieejama. Parasti finanšu analīze ir aktuāla šādiem ārējiem lietotājiem:


Kreditoriem;



Investoriem (esošiem un potenciāliem);



Auditoriem;



Juristiem u.c.

Finanšu analīzi iedala ārējā un iekšējā finanšu analīzē, jo atšķiras izmantojamo
materiālu sastāvs no kā tiek veikta finanšu analīze un mērķis – kādēļ tiek veikta finanšu
analīze. Finanšu analīzes veidus var aplūkot 1.1. tabulā, kurā ir norādīts, ka iekšējā finanšu
analīze parasti nav publiski pieejama, jo šāda veida analīzi veic tikai uzņēmuma ietvaros, lai
sekmētu savu attīstību un uzlabotu visus nepieciešamos rādītājus, lai būtu konkurētspējīgam
vai pat līderim.

1

Krogzeme H, Finanses un nodokli, ―RTU Izdevniecība‖, Rīga, 2010, 365. lpp
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1.1.tabula
Finanšu analīzes veidi un pielietojums 1

Finanšu analīzes veids Iemesls kādēļ tiek veikta finanšu analīze
1. Lai uzzinātu uzņēmuma likvidspējas, maksātspējas un
finansiālā stāvokļa analīzi;
Ārējā finanšu analīze

2. Lai veiktu peļņas rādītāju analīzi;
3. Lai uzzinātu bankrota iespējas;
4. Lai uzzinātu pašu un aizņemtā kapitāla
izmantošanas efektivitāti.
1. Lai varētu analizēt struktūrvienības darbības nepilnības;

Iekšējā finanšu analīze

2. Lai varētu salīdzināt produktu faktisko pašizmaksu
ar plānoto;
3. Lai varētu uzzināt konkrēta produkta veida pašizmaksu.

Tabulā var aplūkot kādu iemeslu dēļ parasti tiek veikta ārējā un iekšējā finanšu analīze.
Iekšējā finanšu analīze parasti ir padziļinātākā nekā ārējā finanšu analīze, jo tiek izmantoti
uzņēmuma grāmatvedības dati, kas nav publiski pieejami citām personām un konkurentiem.
Galvenais, lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli ir nepieciešams izmantot precīzus
un patiesus datus, lai arī iegūtā informācija būtu patiesa un uzņēmuma vadība varētu pieņemt
pareizu lēmumu par finansiālā stāvokļa uzlabošanu.

1.2. Gada atskaites sastādīšanas kārtība
Lai sagatavotu visas nepieciešamās gada atskaites, kuras ir nepieciešams sagatavot
katram saimnieciskās darbības veicējam, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanas
prasībām. Ir jāveic vairāki posmi, jo sastādot gada pārskatu, katrs uzņēmums izvērtē sava
uzņēmuma pastāvēšanu tuvākā un tālākā nākotnē.
Iesniedzot finanšu gada atskaites, uzņēmums finanšu analīzē spēj salīdzināt visus
nepieciešamos rādītājus ar iepriekšējiem gadiem, tādā veidā spēj novērtēt sava uzņēmuma
izsaugsmi, vai laicīgi pamanīt maksātnespējas sākumu, „Ja vadība apzinās nozīmīgus riskus,
kas rada šaubas par uzņēmuma spēju turpināt saimniecisko darbību nākamo divpadsmit
mēnešu laikā, tad finanšu pārskata pielikumā ir nepieciešams identificēt šos riskus‖2, tādēļ ir
nepieciešāms laicīgi pamanīt visus iespējamos riskus, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs.

1

Krogzeme H, Finanses un nodokli, ―RTU Izdevniecība‖, Rīga, 2010, 370. lpp
Jaunzeme Justīne Sofija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un
pielietojuma piemēri, ―Lietišķās informācijas dienests‖, Rīga, 2016, 44. lpp
2
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Sagatavošanas posms
Šajā posmā tiek veikta uzņēmuma līdzekļu un norēķinu inventarizācija:


Pamatlīdzekļu inventarizācija;



Krājumu inventarizācija;



Norēķinu ar debitoriem un kreditoriem inventarizācija;



Naudas līdzekļu inventarizācija.

Posma mērķis: bilances datu dokumentāls nodrošinājums.
Inventarizācijas rezultāti jāieraksta inventarizācijas sarakstos un jāsalīdzina ar
grāmatvedības datiem, ja tiek konstatētas atšķirības, tad jāsastāda salīdzinājuma apraksti.
Iepriekšposms
Šajā posmā tiek veikta grāmatvedības kontu pārbaude:


Katra grāmatvedības konta apgrozījumu un atlikumu pārbaude;



Kļūdu atklāšana un izlabošana ar papildkontējumiem.



Posma rezultāts: datorprogrammas vidē – saldo –apgrozījuma pārskats.

Pamatposms
Šajā posmā tiek sastādīts Peļņas vai zaudējumu aprēķins:


Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana: datorā tā ir operāciju kontu
slēgšana;



Pēc Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanas tiek aprēķināts uzņēmuma
ienākuma nodoklis un tiek noformēta UIN deklarācija.

Savākšanas - pārkārtojošais posms
Šajā posmā tiek:


PZA rezultāta ieslēgšana Bilancē;



Bilances kontu summēšana un grupēšana;



Gada pārskata formu aizpildīšana.

Noslēguma posms
Revidenta atzinums par gada pārskatu pēc uzņēmuma vadītāja uzskata.
Ja uzņēmuma rādītāji bilances datumā pārsniedz divus no zemāk minētajiem kritērijiem,
tad sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam "Par
zvērinātiem revidentiem‖ un sabiedrība var vadības ziņojumu neiesniegt ja:
1) Bilances kopsumma – 800 000 eiro;
2) Neto apgrozījums – 1 600 000 eiro;
3) Pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 50.
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Pretējā gadījumā sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam Par zvērinātiem revidentiem.


Īpašnieku lēmums par gada pārskatu apstiprināšanu.

Finanšu pārskata sastāvs


Mazas sabiedrības finanšu pārskats sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu
aprēķina un finanšu pārskata pielikuma;



Vidējas un lielas sabiedrības finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu
aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata
pielikuma;



Bilance ir finanšu pārskata sastāvdaļa, kurā norāda sabiedrības līdzekļu un to avotu
(aktīvu un pasīvu) atlikumu bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to
avotus — bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances
pasīva kopsummu.



„Uzņēmuma gada pārskatos ienākumus un izdevumus grupē īpašā pārskatā – peļņas
vai zaudējumu aprēķinā‖1 Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir finanšu pārskata
sastāvdaļa, kurā norāda sabiedrības ieņēmumus un izmaksas, kā arī pārskata gadā
iegūto peļņu vai radušos zaudējumus.



Finanšu pārskata pielikums ir finanšu pārskata sastāvdaļa, kurā sabiedrība sniedz
skaidrojumus, salīdzinājumus, detalizācijas un pamatojumus saistībā ar citās finanšu
pārskata sastāvdaļās norādīto informāciju, kā arī papildu informāciju, kas
nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata sniegšanai.
Gada pārskata sastāvdaļas var aplūkot 1.2. attēlā. Visa informācija, kas iekļauta gada

pārskatā ir publiski publicējama un ir pieejama investoriem, kreditoriem, valsts institūcijām
un visai sabiedrībai. Gada pārskatā par naudas vienību jālieto Latvijas Republikas naudas
vienība un gada pārskats jāsastāda latviešu valodā.
Grāmatvedības informācijai jābūt:

1



Pareizi attēlotai;



Ar būtiskuma virsroku salīdzinājumā ar formu;



Neitrālai;



Piesardzīgai;



Pilnīgai;



Patiesai.

Januška M., Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā, Uzņēmuma grāmatvedības politikas
veidošana un atjaunošana, ―Merkūrijs Info‖, Rīga, 2010, 51. lpp
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Ja informācija būs nepareiza vai nepatiesa, tad finanšu analīzei nebūs augsta ticamības
pakāpe. Lai noslēgtu pārskata gadu, katram uzņēmumam ir jāveic inventarizācija, pretējā
gadījumā uzņēmuma vadībai un grāmatvedībai nevar būt pārliecinātība, ka visas
saimnieciskās darbības ir reģistrētas, vai bilances kontos ir uzrādītas pareizās summas,
„Pārskata gada slēguma inventarizāciju var veikt 3 mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu

dienas vai mēneša laikā pēc tās‖1, bet inventarizācija ir jātaisa obligāti, savādāk nav iespējas
uzrādīt gada pārskatā precīzu informāciju.

Gada pārskats
Finanšu gada
pārskats

Bilance

Peļņas vai
zaudējumu
aprēķins

Vadības
ziņojums

Naudas
plūsmas
pārskats

Pašu
kapitāla
pārskats

Pielikums

1.2. attēls. Gada pārskata sastāvdaļas2
Attēlā var redzēt visus gada pārskata nepieciešamās sastāvdaļas un katrā posmā ir
nepieciešams norādīt šādas nianases:
Bilance


Aktīvus un sastības jāuzrāda secībā, kas atbilst to likviditātei;



Apgrozāmie aktīvi: to paredz realizēt vai to tur pārdošanai vai pateriņam
uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros; to tur galvenokārt tirdzniecības
nolūkiem vai īslaicīgi un to paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances
datuma; tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam nav ierobežotas lietošanas iespējas;



1

Visi citi aktīvi jāklasificē kā neapgrozāmie aktīvi;

Finanses.lv
mājas
lapa,
[tiešsaiste]
[skatīts
01.12.2016]
Pieejams:
https://www.lursoft.lv/lv/finansu-analize
http://www.grantthornton.lv/globalassets/1.member-firms/latvia/pdf/s.gulbe-raksts_inventarizcija_12.2014.pdf
2
LR likumu mājas lapa: [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2016] Pieejams:
http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
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Apgrozāmās saistības: par tām paredz norēķināties uzņēmuma parastā darbības
cikla ietvaros; to norēķinu termiņš pienāk divpadsmit mēnešos pēc bilances
datuma;

Visas citas saistības jāklasificē kā neapgrozāmās saistības.
Bilances shēmu var aplūkot 1.3. attēlā, kurā ir atspoguļoti bilances aktīvu un pasīvu
posteņi.

1.3. attēls. Grāmatvedības bilances shēma1
Attēlā ir norādīts kā izskatās standarta bilances shēma, kuru pielieto ikkatrs uzņēmums,
tajā ir norādīta aktīvu un pasīvu puse. Aktīvu puse iedalās divās lielās grupās: Ilgtermiņa
ieguldījumi un Apgrozāmie līdzekļi, bet pasīvu puse sadalās šādās grupās: Pašu kapitāls un
Aizņemtais kapitāls. Aizņemtais kapitāls ir vai ilgtermiņa aizņēmums – ilgāks par vienu gadu
vai īstermiņa aizņēmums – līdz vienam gadam.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins


Pamatdaļā un piezīmēs jāsniedz izdevumu analīze, klasificējot izdevumus pēc to
rakstura vai funkcijām uznēmumā.

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā parāda

1



Neto peļnu vai zaudējumus periodā;



Kapitāla darījumus ar īpašniekiem un labumu sadali īpašniekiem;

Google mājas lapa, Bilances shēma, [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2016] Pieejams:
https://www.google.lv/#q=bilances+shema
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Akumulētās peļņas vai zaudējumu atlikumu perioda sākumā, bilances datumā un
tā kustības periodā;



Katras rezerves klases uzskaites summas sarēķinu ar salīdzinājumu perioda
sākumā un beigās, atsevišķi skaidrojot katru kustību.

Naudas plūsmas pārskats


Jāatspoguļo naudas plūsmas periodā, tās klasificējot par naudas plūsmām no
pamatdarbības, ieguldījumu darbības, finansu darbības;



Jāatspoguļo lietojot tiešo metodi: informāciju var iegūt no uzņēmuma
grāmatvedības ierakstiem un koriģējot neto apgrozījums un ražošanas izmaksas
ar izmaiņām krājumos un debitoru un kreditoru parādos pārskata periodā, ar
nenaudas posteņiem, ar naudas plūsmām no ieguldījumu vai finansu darbības;



Jāatspoguļo lietojot netiešo metodi: koriģējot neto peļņu vai zaudējumus ar
izmaiņām krājumos un debitoru un kreditoru parādos pārskata periodā, ar
nenaudas posteņiem (nolietojumu, uzkrājumiem, nerealizētiem ieguvumiem un
zaudējumiem ārvalstu valūtās pēc posteņu pārvērtēšanas), ar naudas plūsmām no
ieguldījumu vai finansu darbības.

1.3. Finanšu analīzes metodes
Lai veiktu finanšu pārskata analīzi, tiek izmanti dažādi rādītāji, kuri tiek aprēķināti
izmantojot gada pārskatā esošo informāciju. Uzņēmuma saimnieciskā stāvokļa finanšu analīzē
izmanto šādas metodes:


Pārskatu lasīšana;



Horizontālā analīze;



Vertikālā analīze;



Finanšu koeficientu aprēķins un analīze.

Pārskatu lasīšana ietver:


Uzņēmuma īpašuma stāvokli;



Īstermiņa vai ilgtermiņa investīcijas ieguldījumu aktīvos;



Pašu kapitāla un aizņemto līdzekļu veidošanas avotus;



Novērtē uzņēmuma sakarus ar piegādātājiem, pircējiem un kredītiestādēm;



Novērtē ieņēmumus no pamatdarbības un gada peļņu.

Horizontālā analīze ietver:


Parāda posteņu relatīvās un absolūtās izmaiņas;
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Nepieciešami dati par vairākiem gadiem, analizējot šos datus, ir iespējams
noteikt uzņēmuma attīstības tendences.

Horizontālā analīze


Sniedz priekšstatu par uzņēmuma izaugsmes tempiem un dažādu rādītāju
pieauguma tempu proporciju;



Ļauj noskaidrot uzņēmuma attīstības tendences un to cikliskumu, iekšējo un
ārējo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem;



Ļauj novērtēt uzņēmuma apgrozījuma pieauguma efektivitāti attiecībā uz viņa
finansiālo stabilitāti.

Vertikālā analīze (jeb struktūras analīze)


Parāda struktūras izmaiņas;



Analīzes gaitā tiek savstarpēji salīdzināti dati viena gada ietvaros;



Ļauj konstatēt izmaiņas uzņēmumu līdzekļu, līdzekļu avotu un izmaksu
struktūrā, salīdzinot datus par vairākiem periodiem;



Sniedz priekšstatu par grāmatvedības pārskatiem relatīvo lielumu veidā, kas
raksturo bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina struktūru;



Norāda uz „problemātiskajām„ vietām uzņēmuma darbā un ļauj sastādīt
turpmākā darba plānu.

Finanšu koeficientu aprēķins un analīze izšķir sekojošu rādītāju grupas, ar kuru palīdzību
nosaka, cik efektīvi uzņēmums darbojas:


Likviditātes rādītāji raksturo uzņēmuma spēju dzēst savas īstermiņa saistības.
Savukārt, iegūtais rezultāts rāda, cik uzņēmumam ir likvīdu aktīvu, lai dzēstu
savas tekošās saistības, vai cik uzņēmumam pienākas likvīdu aktīvu uz 1 EUR
īstermiņu saistību. Šo rādītāju aprēķina kā attiecību starp likvīdiem līdzekļiem
un īstermiņa saistībām. Par likvīdiem sauc tos aktīvus, kuri jau atrodas naudas
formā, kā arī tos, kurus ātri var pārvērst naudas formā. Aktīvus ir iespējams
klasificēt pēc likviditātes pakāpes: augsti likvīdi aktīvi, vidēji likvīdi aktīvi un
zemi likvīdi aktīvi. Jo uzņēmumam ir vairāk likvīdo aktīvu, jo tā ekonomiskās
iespējas ir lielākas. Atkarībā no aktīvu likviditātes pakāpes izšķir trīs likviditātes
rādītājus (koeficientus). Likviditātes rādītāju aprēķināšanai tiek izmantoti
bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina dati.



Aktivitātes rādītāji rāda, cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls,
debitoru parādi, kreditoru parādi krājumi, aktīvi, ilgtermiņa ieguldījumi.
Aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu, aktīvu utt.
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Maksātspējas rādītāji raksturo kapitāla struktūru un rāda uzņēmuma spēju
norēķināties ar ilgtermiņa un īstermiņa kreditoriem. Tie raksturo uzņēmuma
finansiālo neatkarību.



Rentabilitātes (ienesīguma) rādītāji atspoguļo uzņēmuma panākumus peļņas
gūšanā. Aprēķina kā attiecību starp peļņas lielumu un kādu citu rādītāju, kurš
saistīts ar attiecīgās peļņas lielumu. Par peļņas ietekmējošiem rādītājiem parasti
pieņem kapitālu, neto apgrozījumu.

Finanšu koeficientu analīzes metodes priekšrocības


Vienkāršība un ātrums;



Iegūtā informācija noderīga visām lietotāju grupām;



Iespēja konstatēt tendences un izmaiņas uzņēmuma finansiālā situācijā;



Iespējas novērtēt uzņēmuma situāciju attiecībā pret konkurentiem, citiem
līdzīgiem uzņēmumiem.

Trīs tā saucamie bilances „zelta likumi‖ nosaka uzņēmuma ieguldījumu finansēšanas
noteikumus:
Pirmais bilances zelta likums paredz, ka ilgtermiņa ieguldījumus jāfinansē no pašu
kapitāla. Tā kā pašu kapitāls ir uzņēmuma rīcībā uz neierobežotu laiku, tāpēc to ir jāfinansē ar
ilgtermiņa ieguldījumiem. Uzņēmuma vadība iegulda līdzekļus uzņēmuma pašu kapitālā un
no tā iegādājas ilgtermiņa ieguldījumus, kuri paredzēti ilgāka laika lietošanas periodam. Ja
nepieciešams aizņēmums, tad to vislabāk būtu ņemt apgrozāmo līdzekļu finansēšana –
pārdodot preci vai pakalpojumu ir stabila naudas plūsma un aizdevumu vieglāk atmaksāt
Ilgtermiņa ieguldījumu aprites laiks ir lēns, līdz ar to ir nepieciešams stabils finansējums
tā turēšanai uzņēmuma rīcībā.
Otrais bilances zelta likums nosaka, ka ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē no pašu
kapitāla un ilgtermiņa saistībām. Tā kā ilgtermiņa saistības ir jādzēš pēc viena gada un ilgāk,
tāpēc tās var izmantot ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai.
Ja ilgtermiņa rīcībā esošais kapitāls ievērojami pārsniedz ilgtermiņa ieguldījumus, tad
uzņēmumam ir iespējas lielu daļu apgrozāmo līdzekļu segt ar ilgtermiņa lietošanā saņemto
kapitālu.
Trešais bilances zelta likums attiecas uz apgrozāmo līdzekļu finansēšanu. Tas paredz,
ka apgrozāmies līdzekļus finansē ar īstermiņa saistībām. Tā kā īstermiņa saistības parasti ir
tādas, kuras jāsedz gada laikā, bet apgrozāmo līdzekļu aprites laiks uzņēmumā arī nav garāks
par gadu, var visai droši paļauties uz to, ka šo līdzekļu realizācijas rezultātā būs iespējams
segt īstermiņa saistības. Šī likuma galvenā doma: nefinansēt krājumus ar ilgtermiņa saistībām
un nefinansēt iltermiņa ieguldījumus ar īstermiņa saistībām.
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2. A/S “Balticom” raksturojums
Autore praksi ―Finanšu analīzē‖ veica uzņēmumā A/S ―Balticom‖. Uzņēmuma pilns
nosaukums ir akciju sabiedrība ―Balticom‖, vienotais reģistrācijas numurs ir LV
40003443452. Akciju sabiedrība ―Balticom‖ ir telekomunikācijas pakalpojumu sniedzējs,
kurš savu darbību uzsāka 1999.gada 07. maijā un pašlaik ir viens no vadošajiem Latvijas
telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumiem.
Uzņēmuma ikdienas darba sfēra un uzskati ir sniegt saviem klientiem konkurētspējīgus
pakalpojumus – televīziju, internetu un telefoniju, katru atsevišķi vai arī komplektos.
Uzņēmumā ir ļoti kvalificēti darbinieki, kuri spēj nodrošināt sniegto pakalpojumu
kvalitāti, kā arī ātrā laika posmā novērst tehniskas problēmas, ja tādas klientam ir radušās.
Uzņēmums saviem klientiem tehnisko palīdzību sniedz katru dienu un visas diennakts laikā,
tādēļ klientiem ir ļoti ērti novērst radušos tehnisko problēmu. Pateicoties tam, ka uzņēmumā
strādā kvalificēts darba spēks, kā arī pakalpojumu kvalitāte ir ļoti augstā līmenī un pateicoties
veiksmīgām mārketinga aktivitātēm, uzņēmumā katru dienu pievienojas jauni pieslēgumi.
Uzņēmuma struktūrā ir vairāki departamenti, lai valdītu iekšēja kārtība un klients tiktu
apkalpots pēc visiem uzņēmuma iekšējiem principiem un prasībām. Katru dienu A/S
„Balticom‖ filiāli apmeklē ļoti daudz klientu – tie ir jaunie pieslēgumu (potencialie klienti),
kā arī esošie klienti, kuriem ir radušies kādi jautājumi, vai arī tie klienti, kuri vēlas apmaksāt
kādu rēķinu. Uzņēmuma filiālē ir iespēja apmaksāt rēķinus skaidrā naudā, un ļoti daudz
klientu izvēlas apmaksāt rēķinus tieši filiālē, jo strādā vairākas kases, tas ir ātri, ērti un bez
komisijas maksas. Klientiem ir ļoti ērti piebraukt pie A/S „Balticom‖ filiāles gan ar savu
personisko transporta līdzekli, gan arī ar sabiedrisko transporta līdzekli, filiāles atrašanās vieta
ir viegli pieejama. Automašīnas īpašniekiem ir ērta, bezmaksas autostāvvieta, uzgaidāmajā
telpā ir ērti gaidīt savu kārtu un maziem bērniem ir atvēlēts spēļu stūrītis. A/S „Balticom‖ ļoti
domā par klientu ērtību, lai katrs klients justos ērti un viņam paliktu pozitīvas emocijas arī
tajos mirkļos, ja ir nepieciešams ilgāku laiku uzgaidīt, lai tiktu apkalpots.
Uzņēmuma vadībai galvenais mērķis vienmēr ir bijis izzināt klientu vajadzības un
sniegt klientam vislabāko pakalpojumu un pārdot vislābākās kvalitātes preces, kā arī
uzņēmums ir izveidojis kvalitātes nodaļu, kuras pienākumos ietilpst sazināties ar klientiem un
pārliecināties, ka viņi ir ar visu apmierināti, klausīties darbinieku un klientu sarunas un
analizēt tās, braukt izbraukumos ar meistariem, lai pārbaudītu meistaru darbu un redzētu kāda
ir komunikācija starp meistariem un klientiem. Lai sasniegtu savu mērķi, uzņēmuma vadītājs
ir izstrādājis misiju – kļūt par vislabāko, atpazīstamāko un pieprasītāko telekomunikācijas
pakalpojumu sniedzēju Latvijā. Pašlaik uzņēmums savus pakalpojumus var sniegt tikai Rīgas
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teritorijā, bet uzņēmuma vadība cer uz drīzu paplašināšanos arī ārpus Rīgas, šādu mērķi ir
izteicis valdes priekšsēdētājs.
Uzņēmums ļoti pievērš uzmanību tam, lai darbinieki būtu ne tikai pieklājīgi, smaidīgi
un atsaucīgi pret klientiem, bet arī kvalificēti. Ļoti svarīgi ir ātri reaģēt un novērst tehnisko
problēmu attālināti – telefoniskā veidā vai arī, ja ir nepieciešams, tad ierodoties pie klienta,
novērst šo problēmu jau ar pirmo reizi, lai nerastos situācijas, ka jāveic atkārtots izbraukums,
jo tas rada papildus izdevumus. A/S „Balticom‖ neprasa no klientiem apmaksu, ja tehniskā
problēma ir radusies pati no sevis vai dabas stihiju dēļ.
Uzņēmums regulāri rīko darbinieku apmācības un visāda veida darbinieku zināšanas
pārbaudes, lai darbinieku kvalifikācijas spējas nezaudētu savu līmeni, bet lai darbinieki kļūtu
vēl zinošāki un pārliecinātāki par sevi tehniskajā sferā.
Uzņēmumā strādā ilgadēji darbinieki, kuri ir apmierināti ar darba apstākļiem un kuri
spēj profesionāli apkalpot klientus, pateicoties savai pieredzei, tādi darbinieki uzņēmumā
strādā pārsvarā, tas liecina par to, ka darbinieki ir apmierināti ar visu ko piedāvā darba devējs
un viņiem patīk darbs ko viņi dara.

2.1. A/S „Balticom” dibināšanas vēsture un tiesiskais nodrošinājums
Uzņēmums Komercreģistrā tika reģistrēts 1999. gadā 07.maijā, bet pārreģistrēts tas tika
2004.gada 30.decembrī. Saimnieciskā darbība ar ko nodarbojas uzņēmums ir kabeļu
telekomunikācijas pakalpojumi – (NACE 2 – 61.10). A/S „Balticom‖ juridiskā ir Straupes iela
5 k-3, Rīga, bet faktiskā adrese ir Straupes iela 5 k-2, Rīga.
Apmaksātais uzņēmuma pamatkapitāls un reģistrētais pamatkapitāls 1 422 840 EUR.
Uzņēmums ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā – 1999.gada 12.maijā, LV40003443452
(PVN maksātāju numurs). Likvidācijas un maksātnespējas procesi uzņēmumam nav reģistrēti,
kredītvēsture ir pozitīva, kā arī tiesiskās aizsardzības un reorganizācijas procesi nav reģistrēti.
Amatpersonas uzņēmumā ir sešas:
Valde sastāv no:


Valdes priekšsēdētājs Genādijs Smirnovs, kurš pārstāv uzņēmuma valdi un viņam ir
tiesības valdi pārstāvēt atsevišķi;



Tatjana Smirnova – valdes locekle, var pārstāvēt valdi vismaz kopā ar vienu locekli;



Konstantins Stepanovs – valdes loceklis, kurš var pārstāvēt valdi kopā ar vienu citu
locekli.

Padome sastāv no:


Aleksandra Smirnova – padomes locekle;
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Viktorija Meikšāne – padomes locekle;



Dmitrijs Smirnovs – padomes loceklis.
Uzņēmums A/S„Balticom‖ darbojas jau daudz gadus un tā rādītāji ir ļoti labi, tam

nedraud maksātnespēja un peļņa arī ir pietiekami liela. Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir
veiksmīga, protams, tas nenozīmē, ka konkurenti nevar sabojāt ienesīgumu, bet līdz
2016.gadam tas nav noticis un skatoties uz rādītājiem, var secināt, ka tuvākajā laikā tas arī
nenotiks.
Uzņēmumam kapitāla daļas ir arī citos uzņēmumos. Kopš 2016.gada 27.aprīļa A/S
„Balticom‖ savas kapitāļdaļas ir piešķīris uzņēmumam SIA „GLOBALCOM‖. Šis uzņēmums
ir atpazīstams telekomunikāciju sniedzēju vidū, šis uzņēmums nodarbojas ar telekomunikāciju
un bezvadu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu. SIA „GLOBALCOM‖ pieder 50 % no
kapitāldaļas, tie ir - 17100 EUR, daļu skaits ir 17100/daļas vērtība 1.00 EUR. SIA
„GLOBALCOM‖ ir viens no lielākajiem sadarbību partneriem, ar ko sadarbojas uzņēmums
A/S „Balticom‖.
Uz doto mirkli uzņēmumam ir komercķīla, bet kredītvēsture uzņēmumam ir ļoti laba,
nav bijuši kavējumi parāda atgriešanā. Komercķīlas ņēmējs ir A/S Sampo Banka, nodrošinātā
prasījuma summa ir 5 071 115 EUR un uzņēmums ir ieķīlājis visu savu esošo mantu.
Uzņēmuma agrozījums pieaug katru gadu, tīrā peļņa 2015.gadā ir pozitīva, bet salīdzinot ar
2014.gadu ir samazinājusies par 165 338 EUR.
Darbinieku skaits uzņēmumā arī katru gadu palielinās, 2015.gadā bija 142.darbinieki,
tas liecina par to, ka uzņēmums paplašinās, jo katru gadu klientu skaits pieaug, pieslēgumu
skaits pieaug un līdz ar to arī darbinieku skaits pieaug, tādēļ uzņēmums arī pakāpeniski, bet
stabili visu šo gadu laikā paplašinājās un mainīja filiāles atrašanās vietu.


1999.gadā - uzņēmums sāka savu saimniecisko darbību ļoti mazā, bērnudārza telpā,
4.cilvēku apjomā, un klientu skaits bija tikai pāris desmiti, bet pašlaik jau atrodas savā
ēkā, kurai ir četri stāvi;



2000.gadā – uzņēmumā strādāja jau 14. darbinieku un klientu skaits bija ap simtu.
Uzņēmumam parādījās otrs tīkls Pļavniekos, Salnas ielā un trešais tīkls tika izveidots
Tinūžu ielā 4. Pateicoties tieši šāda veida paplašināšanai, uzņēmuma darbība sāka nest
peļņu, kaut arī pavisam nelielu;



2001.gadā uzņēmumā strādāja jau 17. darbinieki un klientu skaits bija ap 400, kā arī
šajā gadā uzņēmums pieslēdza pirmo komerciālo projektu;



2012.gadā bija 125.darbinieki un klientu skaits 33968;

24

Uzņēmums 2015.gadā saņēma godalgu „Labs serviss‖, bet 2016.gadā uzņēmums saņēma
pateicības vēstuli no Valsts Ieņēmuma Dienesta par nodokļu godprātīgu un laicīgu maksāšanu
un godīgu komercdarbību.

2.3. Uzņēmuma A/S „Balticom” organizatoriskā struktūra, darba
organizācija un administratīvā vadība
Organizēšana seko plānošanai un tā atspoguļo to, kā uzņēmums cenšas izpildīt plānus.
Organizēšana ietver veicamo uzdevumu iedalīšanu atbilstošajiem departamentiem, rīkojumu
došanu, nepieciešamo resursu piešķiršanu, darba rezultātu koordinēšanu kopīgā mērķa
sasniegšanai. „Organizēšana sāk darba procesu, noskaidrojot, kas darāms un kādas attiecības,
hierarhija pastāv starp darbiniekiem. Lai to noskaidrotu, jāvadās pēc skaidri noformulētas
organizācijas misijas, pamatvērtībām, mērķiem un stratēģijas, kur tiek uzrādīts, kam kas
jādara, kas par ko atbild un kā dažādi cilvēki un organizācijas daļas ir saistītas savā starpā kas kuram tiek pakļauts.
Tas viss, protams, var tikt paveikts vairākos, atšķirīgos veidos. Jāprot izvēlēties pareizo
formu, kas vislabāk apmierina attiecīgās situācijas prasības.‖1
Izstrādājot organizācijas struktūru, tiek rekomendēts ņemt vērā šādus nosacījumus:


Nozares piederību, šīs nozares un apakšnozares īpatnības;



Apstrādājamo produktu sarežģītību, jo tā lielā mērā nosaka nepieciešamo apakšnodaļu
skaitu un to sakarus;



Organizatorisko formu, kurās funkcionē uzņēmums, izmaiņas, piemēram uzņēmumam
iekļaujoties kādā apvienībā, funkciju pārorientēšana (plānošanas, kooperācijas,
kontroles un citu).
Uzņēmums ir izstrādājis ļoti vienkāršu darbinieku organizatorisko stuktūru, vidēji

uzņēmumā strādā 142 darbinieki. Darbinieku pieaugumu var apskatīt 2.1. tabulā.
2.1. tabula
Uzņēmuma darbinieku pieaugums pa gadiem

1

2

Gads

2011

2012

2013

2014

2015

Darbinieku skaits

104

120

126

132

142

Google
mājas
lapa:
[tiešsaiste]
[skatīts
27.11.2016]
http://buzzhairs.blogspot.com/2012/03/uznemuma-uzbuve-un-vadiba_19.html
2
A/S „Balticom‖ mājas lapa: [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2016]
https://www.balticom.lv/index.php?r=company

Pieejams:
Pieejams:
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Tabulā var redzēt, ka katru gadu darbinieku skaits pieaug ļoti minimāli, bet tomēr
pieaugums ir, tas nozīmē to, ka darba apjoms katru gadu pieaug un tādēļ ir nepieciešami jauni
darbinieki, līdz ar to uzņēmuma saimnieciskā darbība ir ļoti pieprasīta. A/S „Balticom‖
vienmēr ir lepojies ar to, ka tas ir ģimenes uzņēmums, jo uzņēmuma vadībā lielākoties ir visi
ģimenes locekļi, kā arī ilgadējie darbinieki arī ir kļuvuši ļoti tuvi un uzticami darbinieki.
Darbinieki tiek iedalīti divās lielās grupās:


Biroja darbinieki;



Ārpus biroja darbinieki.

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra ir sadalīta sešos lielos departamentos:


Tehniskais departaments;



Saimniecības nodaļa;



Attīstības departaments;



Abonēšanas nodaļa;



Jauno projektu departaments;



Administrācija.
Katrā departamentā ir konkrētā departamenta darbinieki, vadītāji un departamenta

direktori. Uzņēmumam ir izveidota darbinieku organizatoriskās struktūras vizualizācija
(sk.2.pielikumu), kurā ir atspoguļoti visi departamenti, tādēļ uzņēmumā valda dokumentāla
kārtība, tiek ievērota darbinieku hierarhija un nav neskaidrību. Katrā departamentā ir
darbinieki, kuri pakļaujas sava departamenta vadītājam, konkrētā departamenta vadītājs
pakļaujas departamenta direktoram un departamenta direktors pakļaujas uzņēmuma vadībai.
Valde plāno un vada ne vien A/S „Balticom‖ ikdienas darbību, bet arī stratēģisko virzību.
Jurists strādā tiešā pakļautībā uzņēmuma valdei un nodrošina biroja ikdienas darbu, jo
jurista pakļautībā ir sekretāres un kvalitātes nodaļa. „Vadītāja palīgam ir tiesības patstāvīgi
pārstāvēt firmu un pieņemt lēmumus firmas vadības vārdā, ar šīm tiesībām ir saistīta arī
pilnīga atbildība par saviem lēmumiem‖1, tādēļ valdes priekšsēdētāja asistenta loma
uzņēmumā ir ļoti svarīga un atbildīga.
Uzņēmums ļoti nopietni pievērš uzmanību mārketinga jautājumiem, jo tieši laba
reklāma ir uzņēmuma labuma nesējs. Varbūt tieši tādēļ uzņēmumam ir laba izaugsme, jo
vadība ir ļoti prasīga, bet tajā pašā laikā ļoti atsaucīga un pretīmnākoša pret saviem
darbiniekiem. Uzņēmuma vadība uzskata, ka pats svarīgakais, veiksmīgā uzņēmuma vadīšanā
ir labs, kvalificēts darbinieks.

1

J.Rootamm-Valter, Sekretāra ABC, Tallina, OU Vastus, 2002, 19. lpp

26

3. A/S „Balticom” finanšu rādītāji
Uzņēmuma A/S „Balticom‖ vadība ļoti nopietni pievērš uzmanību savas saimnieciskās
darbības attīstībai, jo uzņēmuma mērķis ir kļūt par ļoti konkurētspējīgu uzņēmumu
telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas jomā, tādēļ A/S „Balticom‖ vadība ir noteikusi
Finanšu nodaļai veikt finanšu analīzi vienu reizi ceturksnī, lai varētu laicīgi novērtēt
finansiālo stāvokli.
Uzņēmums

gada pārskatu

par 2015.gadu

sagatavoja

atbilstoši

likuma

Par

grāmatvedību, Gada pārskatu likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr.488 “Gada pārskatu
likuma piemērošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumu Nr.481 "Noteikumi par
naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas
kārtību" prasībām.
„Finanšu pārskatus veido ar mērķi atspoguļot uzņēmuma esošo stāvokli tirgū un
salīdzināt to ar iepriekšējiem pārskatiem‖1, tādēļ uzņēmums finanšu analīzi veic ar mērķi, lai
novērstu nepilnības, noteiktu darbības efektivitāti kā arī, lai izprastu kādas darbības ir
nepieciešams veikt, lai nākotnē sasniegtu vēlamos rezultātus. Pats galvenais ko uzņēmums
vēlas kontrolēt ir maksātspēja un peļņas palielinājums.
„Viens no svarīgākajiem nosacījumiem normālai saimnieciskajai darbībai ir naudas
līdzekļu nodrošinājums‖2, pateicoties šāda veida kontroles pasākumiem uzņēmuma neto
apgrozījums 2015.gadā bija 6.251 miljoni eiro, kas salīdzinoši ar 2014.gadu ir palielinājies
par 11%, jeb 643 tūkstošiem eiro. Apgrozījuma palielinājums ir veicinājis dažādu veidu
reklāmas akciju izmantošana, kā arī nepārtraukta pārklājuma zonu paplašināšanās, kas
ietekmēja klientu pieaugumu.
2015.gadā tika nodoti eksplutācijā datu pārraides tīkls Centrs, Rīga. Modernizēti datu
pārraides tīkls Imanta, Zolitūde, Šampēteris, Rīga, televīzijas pārraides tīkls Čiekurkalns un
Televīzijas stacija. Pateicoties izbūvētai televīzijas infrastruktūrai, ieviestajiem digitālo
televīzijas pakalpojumiem un reklāmas akcijām A/S „Balticom‖ izdevās palielināt televīzijas
lietotāju skaitu par 22% un arī interneta pakalpojumu lietotāju skaitu par 7%.
Uzņēmums cenšās paplašināties pateicoties jaunai, konkurētspējīgai tehnikai un jauniem
pakalpojumu veidiem, tā rezultātā uzņēmuma darbinieku skaits katru gadu pieaug un kā

1

FHC Baltic Grāmatvedības mājas lapa, [tiešsaiste] [skatīts 01.12.2016] Pieejams:
http://www.sia-gramatvediba.lv/lv/pakalpojumi/bilance-pelnas-zaudejuma-aprekins-pza
2

Плеханова Г.В., Финансовый Бизнес план, Российская Экономическая Академия,
2002, Москва, 45ст
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rezultātā klientu skaits arī pieaug. 2015.gada finanšu rezultāts noslēdzās ar peļņu 246 436
EUR apmērā.
Tā kā uzņēmums pastāv jau kopš 1999.gada, tas liecina par to, ka uzņēmuma vadība
spēj realizēt savas ieceres un ļoti apdomīgi veic finansiālā stāvokļa izpēti. Uzņēmumam ir
svarīgi zināt konkurentu finanšu analīzes rādītājus, jo pats uzņēmums regulāri veic finanšu
analīzi, lai nerastos tādas situācijas, ka uzņēmums sāk zaudēt savu stabilo pozīciju tirgū.
Uzņēmums lai uzlabotu savu pozīciju tirgū ir noteicis šādus mērķus 2016.gadam:


Palielināt neto apgrozījumu par 12%;



Modernizēt esošo sakaru tīklu;



Pabeigt darbus un ievest eksplutācijā televīzijas tīklu mikrorajonā Iļģuciems, Centrs,
Rīga;



Pabeigt darbus un ievest eksplutācijā datu pārraides tīklu Biķernieki, Ieriķu,
Kastrānes, Raunas, Stirnu, Ūnijas, Vairogu ielās: datu pārraides tīklu A.Grīna,
E.Smiļga, Kristapa, Kalnciema, Kapseļu, Kuldīgas un Baldones ielās, Rīgā.
Katrs uzņēmums regulāri nostāda mērķus, kurus ir nepieciešams sasniegt, tādā veidā

motivējot darbiniekus, jo tas liecina par to, ka uzņēmumā valda dokumentāla, finansiāla
kārtība, visas darbības ir apdomātas un šādam uzņēmumam ir mazs risks bankrotēt.

3.1. Likviditātes rādītāji
Viens no svarīgākajiem rādītājiem priekš uzņēmuma vadītāja, ir finansiālā stāvokļa
analizēšana, jo tieši šie rādītāji nosaka vai uzņēmums ir maksātspējīgs. Ļoti svarīgi priekš
katra uzņēmuma ir pozitīva vai vispār neesoša kredītvēsture kā arī peļņa, lai rastos lieki
naudas līdzekļi. Tieši no likviditātes koeficienta ir atkarīga uzņēmuma maksātnespēja.
Likviditāte un maksātspēja nav identiski lielumi, jo „Maksātspēja raksturo uzņēmuma
līdzekļu struktūru un atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības.‖ 1,
piemēram, likviditātes koeficienti var raksturot uzņēmuma finansiālo stāvokli kā apmierinošu,
tomēr patiesībā šis novērtējums var būt kļūdains, ja uzņēmuma aktīvos ievērojams īpatsvars ir
nelikvīdi un debitoru parādu dzēšanas termiņi ir nokavēti. Likviditātes analīzes būtība ir
nodrošināt stabilitāti uzņēmuma darbībā.
No uzņēmuma spējas pārvērst aktīvus naudas līdzekļos un segt īstermiņa saistības ir
atkarīga uzņēmuma maksātspēja. Likviditāti un maksātspēju galvenokārt novērtē pēc bilances
datiem. „Likviditātes koeficients – rāda uzņēmuma spēju ar apgrozāmajiem līdzekļiem segt

1

Centrālās Statistikas pārvaldes mājas lapa. [tiešsaiste] [skatīts 28.11.2016] Pieejams:
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/termini/maksatspeja-35085.html
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īstermiņa saistības, t.i., sakarību starp maksāšanas līdzekļu potenciālu un uzņēmuma īstermiņa
saistībām‖1, tādēļ likviditātes koeficientu ir svarīgi zināt, jo svarīgi, lai uzņēmums būtu gatavs
nepieciešamības gadījumā segt savas īstermiņa saistības, jo „Likviditāte nosaka uzņēmuma
veiksmīgu eksistenci vai beigas‖2 Ar kāda apgrozāmā aktīva likviditāti saprotama tā spēju
transformēties naudas līdzekļos, bet likviditātes pakāpi nosaka laika perioda garums, kurā šī
transformācija var notikt. Jo īsāks ir šis periods, jo likvīdāks ir dotais aktīvu elements.
Par likvīdiem sauc tos aktīvus, kuri jau atrodas naudas formā, kā arī tos, kurus ātri var
pārvērst naudas formā.
Likviditātes rādītāju noteikšanas koeficienti parasti ir:


Kopējās likviditātes koeficients (L1)



Likviditātes starpseguma koeficients (L2)



Absolūtās likviditātes koeficients (L3)

Kopējās likviditātes koeficients
Kopējās likviditātes koeficients ir attiecība starp uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem
un īstermiņa saistībām un iegūtais koeficients parāda uzņēmuma spēju segt īstermiņa
saistības, izmantojot apgrozāmos līdzekļus.
Lai uzņēmums būtu maksātspējīgs, tad šim koeficientam ir jābūt robežās no viens līdz
trīs (jo tas ir augstāks, jo labāk ir priekš uzņēmuma), tad uzņēmumam nevajadzētu būt
problēmām, lai nosegtu īstermiņa saistības, bet ja tomēr šis koeficients ir zem cipara „1‖, tad
nākotnē tādam uzņēmumam var rasties finansiālas problēmas un tas var kļūt par
maksātnespējīgu. Uzņēmuma kopējās likviditātes koeficienta rādītājus var apskatīt 3.1. tabulā.
Kopējās likviditātes koeficients ir attiecība starp apgrozāmajiem līdzekļiem un īstermiņa
saistībām.
Kopējais likviditātes koeficients (L1) = Apgrozāmie līdzekļi : Īstermiņa saistības 3 (3.1.)

1

Lursoft mājas lapa. Finanšu analīze.
[tiešsaiste] [skatīts 25.11.2016] Pieejams:
http://www.lursoft.lv/lv/finansu-analizes-piemers
2
Marita Rurāne. Uzņēmuma finanses, Apgāds ‖Jumava‖, Rīga, 2007, 21. lpp
3
Valsts Ieņēmuma Dienests mājas lapa. Finanšu rādītāju analīze [tiešsaiste] [skatīts
14.11.2016] Pieejams: http://www.vid.lv/lv/uznemejiem/Formulas
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3.1. tabula
A/S „Balticom‖ kopējās likviditātes koeficienti laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr.

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Apgrozāmie līdzekļi EUR

571 569

736 325

770 312

661 522

2

Īstermiņa saistības EUR

1 647 330

3

Kopējās likviditātes
koeficienti (1:2)

0,35

1 540 828 1 595 422

0,48

0,48

1 430 179

0,46

Aplūkojot augstāk redzētos datus var secināt, ka likviditātes koeficients ir pieaudzis
2013.gadā un 2014.gadā, tas tādēļ, ka uzņēmumam ir pieauguši naudas līdzekļi. Kopumā šis
koeficients nav pa šiem četriem gadiem bijis pārāk augsts, tas nav labs rādītājs, jo
nepieciešamības gadījumā uzņēmums var nebūt spējīgs segt savas īstermiņa saistības, jo
„Likviditātes rādītāji ir rādītāji, ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju atmaksāt
tekošos parādus‖1. Šim rādītājam ir jābūt robežās no 1.0 līdz 3.0, visus gadus šie koeficienti
ir zem minimālās robežas, tas liecina par to, ka uzņēmumam var rasties problēmas segt savas
īstermiņa saistības.
Tabulā ir redzams, ka uzņēmuma koeficients ir mazāks par normu „1‖, tas nav labs
rādītājs, bet kopš 2012.gada tas pieaug un tas ir labi, bet 2015.gadā šis rādītājs atkal
samazinājies – tas liecina par to, ka uzņēmumam var rasties problēmas īstermiņa saistību
kārtošanā. Uzņēmumam būtu jāizstrādā cita stratēģija, lai palielinātu naudas līdzekļus
pārdodot vairāk produkcijas vai piesaistot vairāk klientu.
Likviditātes starpseguma koeficients
Likviditātes starpseguma koeficients ir uzņēmuma visu aktīvu attiecība pret īstermiņa
saistībām. Šis koeficients mums parāda nedaudz precīzāk uzņēmuma iespējas segt īstermiņa
saistības, jo no apgrozāmajiem līdzekļiem tiek izslēgti krājumi un nākamo periodu izmaksas,
jo tieši šos rādītājus ir grūtāk pārvērst naudas līdzekļos, lai segtu īstermiņa saistības, tādēļ arī
bez šiem rādītājiem ir lielāka garantija, ka uzņēmumam tuvākajā laikā neradīsies finansiālas
problēmas. Krājumi ir visnelikvīdākais apgrozāmo līdzekļu postenis, jo pārvērst krājumus
naudas līdzekļos nevar nemaz tik ātri, tam ir nepieciešams laiks, bet īstermiņa saistības ir
jānosedz uzreiz.
1

Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J., Vadības grāmatvedība: Teorija un prakse, Rīga, SIA
KIF ―Biznesa Komplekss‖, 2011, 169. lpp
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Šim koeficientam ir jābūt 1 robežās, tad tiek uzskatīts, ka uzņēmums spēj segt savas
īstermiņa saistības, bet ja koeficients ir pārāk zems, tad tas nozīmē, ka pārāk daudz līdzekļu
uzņēmums iegulda savos krājumos. Uzņēmuma likviditātes starpseguma koeficientus var
aplūkot 3.2. tabulā, kurā ir atspoguļota apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņu saistībām
atņemot no tiem uzņēmuma krājumus un nākamā perioda izmaksas.
Likviditātes starpsegums koeficients (L2) = Apgrozāmie līdzekļi – Krājumi – Nākamo
periodu izmaksas : Īstermiņa saistības 1

(3.2.)

3.2. tabula
A/S „Balticom‖ Likviditātes starpseguma koeficienti laikā no 2012.g. – 2015.g.

Nr.

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Apgrozāmie līdzekļi EUR

571 569

736 325

770 312

661 522

2

Krājumi EUR

204 993

190 022

251 800

266 323

3

Nākamo periodu izmaksas EUR

15 169

9 521

8 871

20 342

4

Īstermiņa saistības EUR

1 647 330

1 540 828

1 595 422

1 430 179

5

Likviditātes starpseguma
koeficienti 1-(2+3):4

0,21

0,35

0,32

0,29

Pēc 3.2. tabulā apskatītajiem datiem, autore secināja, ka uzņēmuma analizētie rādītāji
kopš 2012.gada līdz 2013.gadam mainās pietiekami labi, bet 2015.gadā rādītājs atkal
samazinājās.
Uzņēmums nodarbojas ar telekomunikācijas pakalpojumu sniegšanu, tādēļ preces tiek
iepirktas tikai pēc klienta individuāla pasūtījuma, tā rezultātā uz vietas uzņēmumam ir
pietiekami lielā skaitā krājumi.
Tā kā koeficientam ir jābūt vismaz „1‖ cipara robežās, tad uzņēmuma rādītāji nav pārāk
pozitīvi, kas liecina par risku īstermiņu saistību nenosegšanu un tas, savukārt, apliecina
uzņēmuma maksātnespējīgumu. Ja šie koeficienti būtu pārāk lieli, tad tas liecinātu par to, ka
uzņēmums līdzekļus neiegulda krājumos. Savukārt priekš uzņēmuma ir riskanti veidot ļoti
daudz krājumus, jo krājumus ir grūtāk pārvērst naudas līdzekļos un segt īstermiņa saistības.

1
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Uzņēmumam visus četrus gadus ir bijuši ļoti zemi koeficientu rādītāji, bet sevišķi zemi
tie ir 2012.gadā, bet 2013.gada rādītāji – nedaudz uzlabojās, bet 2015.gadā atkal pazeminās,
tādēļ jūtams, ka uzņēmums kopš 2013.gada ir mainījis savus saimnieciskās darbības procesu.
Absolūtās likviditātes koeficients
Absolūtās likviditātes koeficients paredz kādu daļu no īstermiņa saistībām uzņēmums
var segt momentāli ar esošajiem naudas līdzekļiem un vērtspapīriem, šī ir visdrošākā un
efektīvākā metode kā uzņēmums var pārliecināties par savu esošo finansiālo stāvokli.
Šis koeficients tiek rēķināts esošo naudas līdzekļu un īstermiņu vērtspapīru attiecībā
pret īstermiņa saistībām. Šim koeficientam ir jābūt robežā līdz ciparam 0.3. A/S „Balticom‖
absolūtās likviditātes koeficientus var aplūkot 3.3. tabulā, kurā tiek atspoguļoti naudas
līdzekļu un īstermiņa vērstpapīru attiecība pret īstermiņa saistībām.
Absolūtās likviditātes koeficients (L3)= Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri :
Īstermiņa saistības1

(3.3.)

3.3. tabula
A/S ―Balticom‖ Absolūtās likviditātes koeficienti laikā no 2012.g. – 2015.g.

Nr.

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Naudas līdzekļi EUR

159 757

379 185

367 865

222 592

2

Īstermiņa vērtspapīri EUR

0

0

0

0

4

Īstermiņa saistības EUR

1 647 330

1 540 828

1 595 422

1 430 179

5

Absolūtās likviditātes
koeficienti (1+2):3

0,10

0,25

0,23

0,16

Tabulā var redzēt, ka absolūtās likviditātes koeficienti ir zem koeficienta robežas 0.3,
tas tādēļ, ka uzņēmumam īstermiņa saistības pārsniedz esošos naudas līdzekļus .
Uzņēmums ar šādiem koeficientiem kādi bija 2013.gadā un 2014.gadā spētu segt savas
īstermiņa saistības un tam nedraudētu maksātnespēja, jo naudas līdzekļi ir palielinājušies
1
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attiecībā pret īstermiņa saistībām, bet 2015.gadā koeficients ir ļoti krities un tas ir stipri zem
vēlamās robežas, tādēļ uzņēmumam var rasties problēmas segt savas īstermiņa saistības.
Šis koeficients visos šajos gados ir zem cipara 0.3 robežas, tas tādēļ, ka uzņēmums
izvēlas savas īstermiņa saistības segt pakāpeniski.
Likviditātes rādītājs absolūtā izteiksmē -Darba kapitāls (Tīrais apgrozāmais kapitāls)
Darba kapitāls ir tīrais apgrozāmais uzņēmuma kapitāls un tā ir starpība starp
uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem un īstermiņa saistībām kā arī šis iegūtais koeficients
norāda cik tieši līdzekļu uzņēmums var izmantot savu personisko izdevumu segšanai.
Šim koeficientam ir jābūt sabalansētam, jo ja tīrā apgrozāmā kapitāla apjoms ir pārāk
mazs, tad uzņēmums nav spējīgs segt īstermiņa saistības, bet ja šis brīvais kapitāla apjoms ir
pārāk liels, tad uzņēmums neefektīvi izmanto savus resursus. Šos Darba kapitāla apjomus var
redzēt 3.4. tabulā, kura ir atspoguļota šo rādītāju attiecība.
Darba kapitāls (DK) = Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības1

(3.4.)

3.4. tabula
A/S „Balticom‖ Darba kapitāls laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Apgrozāmie līdzekļi EUR

571 569

736 325

770 312

661 522

2

Īstermiņa saistības EUR

1 647 330

1 540 828

1 595 422

1 430 179

3

Darba kapitāls (1-2)

-1075761

-804503

-825110

-768657

Tabulā var redzēt, ka uzņēmuma darba kapitāls ir samazinājies salīdzinoši ar 2012.gadu,
bet tomēr tas visus gadus ir ar mīnusa zīmi, tas nozīmē to, ka uzņēmuma īstermiņa saistības ir
lielākas par to apgrozāmajiem līdzekļiem.
Analizējot tabulā iegūtos datus, var secināt, ka uzņēmumam strauji samazinās īstermiņa
saistības un pakāpeniski pieaug apgrozāmie līdzekļi, bet 2015.gadā apgrozāmie līzdekļi
nepieauga. „Jāņem vērā, ka brīvie apgrozāmie līdzekļi parasti ir proporcionāli realizācijas
apjomiem. Ja, tiek plānots realizācijas apjomu pieaugums, būs nepieciešami arī lielāki brīvie

1
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apgrozāmie līdzekļi, lai finansētu realizācijas izmaksas. Šim rādītājam jābūt sabalansētam, jo
negatīvu efektu var radīt gan pārmērīgi liels brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms, gan to
trūkums. Pārāk mazs brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms liecina par uzņēmuma nespēju kārtot
īstermiņa saistības, bet pārāk liels par neefektīvu resursu izmantošanu.‖1 Šāda veida datu
analīzes ir nepieciešamas, lai ne tikai pats uzņēmums pārliecinātos par savu maksātspējīgumu,
bet arī sadarbības partneri un investori vēlētos tieši ar šo uzņēmumu sadarboties.

3.2. Maksātspējas rādītāji
Finansiālās atkarības koeficients
Finansiālās atkarības koeficients jeb saistību īpatsvars bilancē, parāda cik lielas ir
uzņēmuma kredītsaistības, tā ir saistību kopsumma attiecībā pret pasīva summu bilancē, tādēļ
šo koeficientu dēvē par uzņēmuma finansiālo atkarības koeficientu.
Šim koeficientam būtu jābūt ciparu robežā no 0.5 līdz 0.6, „Augsts šī rādītāja līmenis
rāda, ka uzņēmumam var rasties grūtības atmaksāt aizdotās summas‖2, tādēļ ir svarīgi, lai
uzņēmumam šis rādītājs būtu zems, jo tas nodrošina kreditorus. A/S „Balticom‖ Finansiālās
atkarības koeficientus var aplūkot 3.5. tabulā, kurā ir atspoguļota attiecība starp saistību
kopsummu un pasīva kopsummu.
Finansiālais atkarības koeficients = Saistību kopsumma : Pasīva kopsummu3

(3.5.)

3.5. tabula
A/S „Balticom‖ Finansiālās atkarības koeficients laikā no 2012.g. - 2015.g.

Nr
1
2

3

1

Nosaukums
Saistību kopsumma
EUR
Pasīva kopsumma
EUR

Finansiālās
atkarības
koeficienti (1:2)

2012

2013

2014

2015

4 908 004

4 564 719

4 339 773

4 110 724

7 032 463

6 930 793

7 124 617

7 170 542

0,7

0,66

0,61

0,57
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Tabulā var redzēt, ka iegūtie koeficienti ir zemāki par normu, tādēļ uzņēmums ir
maksātspējīgs un ar šādu uzņēmumu labprāt sadarbosies gan bankas, gan sadarbības partneri,
jo uzņēmuma atkarība no kredītsaistībām ir stabila ar pozitīviem rādītājiem.
Šie koeficienti ir virs 0.5 robežas – tas liecina par to, ka uzņēmums ir ļoti atkarīgs no
ārējām saistībām, bet neskatoties uz to, tas sekmīgi sedz savas saistības un tam nav negatīva
vēsture. Uzņēmums A/S „Balticom‖ visus šos gadus ir centies šos koeficientus samazināt.
Finansiālās neatkarības koeficients
Finansiālās neatkarības koeficients ir koeficients, kas parāda kādā mērā uzņēmums ir
neatkarīgs no kredītsaistībām, tādēļ katram uzņēmumam ir svarīgi zināt šos koeficientus, jo ja
tie ir pietiekami augsti, tad uzņēmums ir stabils un neatkarīgs no kredītiestādēm.
Šie koeficienti tiek rēķināti šādi: pašu kapitāls tiek attiecināts pret Pasīva kopsummu.
Šim koeficientam ir jābūt vismaz no 0.5 līdz 0.6 robežā. Šos koeficienta rādītājus var aplūkot
3.6. tabulā, kurā ir parādīta šī attiecība.
Finansiālais neatkarības koeficients = Pašu kapitāls : Pasīva kopsummu1

(3.6.)

3.6. tabula
A/S „Balticom‖ finansiālās neatkarības koeficients laikā no 2012.g.-2015.g

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Pašu kapitāls EUR

2 054 056

2 280 451

2 692 225

2 938 629

2

Pasīva kopsumma EUR

7 032 463

6 930 793

7 124 617

7 170 542

3

Finansiālās
neatkarības
koeficienti (1:2)

0,29

0,33

0,38

0,41

Aprēķinot finansiālās neatkarības koeficientus, var secināt, ka uzņēmuma rādītāji ir zem
0.6 cipara robežas, tas liecina, ka uzņēmums ir finansiāli atkarīgs no kredītiestādēm, vistuvāk
vēlamajam koeficientam uzņēmums pietuvinājās 2015.gadā, tas tādēļ, ka uzņēmuma pašu
kapitāls 2015.gadā salīdzinoši ar 2014.gadu pieauga par 246 404 EUR.
Finansiālas autonomijas koeficients
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Finansiālas autonomijas koeficients ir galvenais uzņēmuma stabilitātes rādītājs, tā ir
kopējo saistību kopsumma attiecībā pret pašu kapitālu un tas parāda cik ļoti uzņēmums ir
atkarīgs no aizņemtā kapitāla, ja šie koeficienti pieaug, tad tas liecina, ka uzņēmums arvien
vairāk izmanto aizņemto kapitālu, bet ja tas ir ļoti zems, tad ir jāizvērtē varbūtība, ka
uzņēmumam būtu izdevīgāk piesaistīt un izmantot papildus finanšu resursus, jo pretējā
gadījumā uzņēmumu var piemeklēt slikta ražošana. Šos datus var apskatīt 3.7. tabulā.
Finansiālās autonomijas koeficients = Saistību kopsumma : Pašu kapitāls 1

(3.7.)

3.7. tabula
A/S „Balticom‖ finansiālās autonomijas koeficients laikā no 2012.g. - 2015.g

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Saistību
kopsumma EUR

4 908 004

4 564 719

4 339 773

4 110 724

2

Pašu kapitāls EUR

2 054 056

2 280 451

2 692 225

2 938 629

3

Finansiālās
autonomijas
koeficienti
(1:2)

2,39

2

1,62

1,4

Pēc aprēķinātajiem koeficientiem, var secināt, ka uzņēmuma saistību summa ar katru
gadu samazinās un pašu kapitāls pieaug, tādēļ iegūtie koeficienti uzņēmumam katru gadu
samazinās un tas ir pozitīvi novērtējams.
Kapitāla struktūras analīze
Kapitāla struktūras analīze ir nepieciešama, lai noteiktu kāda ir kapitāla struktūra
uzņēmumā.
Šos koeficientus rēķina šādiem nolūkiem:


Lai novērtētu vai uzņēmums ir finansiāli spējīgs, lai tiktu paaugstinātas to saistību
summas;

1



Vai uzņēmums būs spējīgs laicīgi nokārtot savas saistības;



Lai noteiktu saistību attiecību pret uzņēmuma pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu.
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Šāda veida informācija ļoti interesē kreditorus un investitorus, lai tie būtu droši, ka
uzņēmums nav uz bankrota robežas.
Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu
Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu parāda attiecību starp uzņēmuma
pamatkapitālu un pašu kapitālu, tas nozīmē to, cik uzņēmums ir ieguldījis attiecību pret
finansēšanas līdzekļiem. Šos koeficientus var aplūkot 3.8. tabulā, kurā ir uzrādīta attiecība
starp pamatkapitālu un pašu kapitālu.
Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu = Pamatkapitāls : Pašu kapitālu 1

(3.8.)

3.8. tabula
A/S „Balticom‖ pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu laikā no 2012.g.-2015.g

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Pamatkapitāls EUR

1 422 872

1 422 872

1 422 872

1 422 840

2

Pašu kapitāls EUR

2 054 056

2 280 451

2 692 225

2 938 629

3

Pamatkapitāla
attiecība pret
pašu kapitālu
koeficienti (1:2)

0,69

0,62

0,53

0,48

Salīdzinot visus gadus var secināt, ka uzņēmuma pamatkapitāla attiecība pret pašu
kapitālu katru gadu samazinās – koeficients samazinās. Uzņēmums visu šo gadu laikā nav
palielinājis pamatkapitālu, bet pašu kapitāls, salīdzinoši ar 2012.gadu ir pieaudzis, bet
2015.gadā, koeficients atkal pasliktinās, neskatoties uz to, ka pašu kapitāls pieauga salīdzinoši
ar visiem iepriekšējiem gadiem.
Ilgtermiņa kapitāls - tie ir līdzekļi, kas paredzēti uzņēmuma ilgstošai lietošanai vai tie
tiek ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Tie uzņēmuma saimnieciskā darbībā ilgst vairākus gadus

1
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un tie pakāpeniski nolietojas un zaudē savu vērtību. Šo vērtības samazinājumu katru gadu
iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos.
Ilgtermiņa ieguldījumus var iedalīt šādi:


Nemateriālie ieguldījumi - līdzekļi, kam nav fiziski taustāmas formas, bet kas spēj
uzņēmumam dot ienākumus;



Pamatlīdzekļi

- līdzekļi, kur paredzēti

izmantošanai

produkcijas

ražošanā,

pakalpojumu sniegšanā, administrācijas vajadzībām un kuru lietošanas termiņš ilgāks
par vienu gadu (zeme, ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, inventārs). Tie
nav paredzēti pārdošanai;


Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - līdzekļu ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā un tiem
izsniegtie aizdevumi ar nolūku gūt peļņu vai iegūt kontroli pār citu uzņēmumu (akciju,
līdzdalības daļu iegāde).

Ilgtermiņa kapitāla īpatsvars = Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības : kopkapitālu 1 (3.9.)
Uzņēmuma ilgtermiņa kapitāla īpatsvaru var aplūkot 3.9. tabulā, kurā ir parādīta
attiecība starp pašu kapitālu, ilgtermiņa saistībām un kopkapitālu.

3.9. tabula
A/S „Balticom‖ ilgtermiņa kapitāla īpatsvars laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Ilgtermiņa saistības
EUR

3 260 674

3 023 891

2 744 351

2 680 545

2

Pašu kapitāls EUR

2 054 056

2 280 451

2 692 225

2 938 629

3

Kopkapitāls EUR

7 032 463

6 845 170

7 031 998

7 049 353

4

Ilgtermiņa
kapitāla
īpatsvara
koeficienti
(1+2):3

0,76

0,77

0,77

0,79

Tabulā var redzēt, ka uzņēmuma ilgtermiņa kapitāla koeficients visu trīs gadu garumā
nemainās, tas nozīmē to, ka uzņēmums veiksmīgi sedz savas ilgtermiņa saistības.
1
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3.3. Aprites rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients
Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients parāda cik aktīva ir uzņēmuma ilgtermiņa
ieguldījuma izmantošana. Ja ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients ir zems, tad tas
nozīmē, ka pieļautas pārmērības ilgtermiņa ieguldījumu veidošanās. Šādos gadījumos
uzņēmumam ir lietderīgi liekos pamatlīdzekļus pārdot vai uz laiku iznomāt.
Šis koeficients parāda cik daudz produkcijas naudas izteiksmē var izlietot uz vienu
naudas vienību ilgtermiņa ieguldījumu. Šos aprēķinātos datus var apskatīties 3.10. tabulā.
Aktīvu jeb kapitāla rādītāji parāda cik reizes aktīvos ieguldītais kapitāls viena gada laikā
pārvēršas par ieņēmumiem no preču pārdošanas mirkļa vai paklpojuma sniegšanas mirkļa –
tie parāda vai uzņēmums iegūst pietiekamus pārdošanas ieņēmumus no ieguldītā
saimnieciskajos līdzekļos.
Pamatlīdzekļu aprites koeficients = Neto apgrozījums : Pamatlīdzekļi bilancē 1

(3.10.)

3.10.tabula
A/S „Balticom‖ pamatlīdzekļu aprites koeficients laikā no 2012.g-2015.g

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Neto apgrozījums EUR

4 712 544

5 186 001

5 607 901

6 250 809

2

Pamatlīdzekļi bilancē EUR

5 579 006

5 350 715

5 642 336

5761 859

3

Pamatlīdzekļu aprites

0.84

0.97

0.99

1.08

koeficienti (1:2)

Pēc tabulas rezultātiem var redzēt, ka uzņēmuma neto apgrozījums ar katru gadu ir
palielinājies un pamatlīdzekļi arī. Pamatlīdzekļu aprites koeficientam ir jābūt cipara līdz 1
robežā. Izvērtējot datus, var secināt, ka uzņēmums ir izvēlējies pareizu taktiku un palielina
pamatlīdzekļus, kā rezultātā palielinās arī neto apgrozījums.
1
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Līdzekļu aprites analīze
Līdzekļu aprite liecina par to, cik ļoti daudz uzņēmums izmanto savus līdzekļus, lai
saražotu pakalpojumus vai produkciju. Apgrozāmie līdzekļi ir tādi aktīvi, kuri īsā laika posmā
var pārtapt par naudas vienībām. Aktīvu kopsummai jāaprit vismaz vienu reizi gadā. Rādītājs
ir atkarīgs no pamatdarbības un nozares specifikas, kurā darbojas uzņēmums. Koeficienta
samazinājumu var izraisīt darba apjoma sašaurināšanās.
Uzņēmuma līdzekļu aprites koeficientus aprēķina neto apgrozījumu attiecinot pret
apgrozāmajiem līdzekļiem bilancē. ―Pārāk zems koeficients parāda, ka investīcijas uzņēmumā
ir bijušas pārāk lielas un nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu, kas dotu
iespēju uzlabot uzņēmuma likviditāti.
Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to, ka uzņēmumam ir
jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos, lai izturētu konkurenci. Svarīgi ir pievērst uzmanību šī
rādītāja dinamikai, lai gan koeficienta vērtību būtiski var ietekmēt aktīvu apjoma izmaiņa,‖1
tādēļ uzņēmumam ir svarīgi zināt šos koeficientus, lai novērtētu vai lietderīgi tiek izmantoti
apgrozāmie līdzekļi. Līdzekļu aprites analīzes datus par uzņēmumu A/S ―Balticom‖ var
apstatīt 3.11. tabulā.
Visu apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients = Neto apgrozījums : Apgrozāmie līdzekli
balance2

(3.11.)

3.11. tabula
A/S „Balticom‖ visu apgrozāmo līdzekļu aprites koeficienti laikā no 2012.g.-2015.g.

1

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Neto apgrozījums EUR

4 712 544

5 186 001

5 607 901

6 250 809

2

Apgrozāmie līdzekļi
bilancē EUR

571 569

736 325

770 312

661 522

3

Visu apgrozāmo
līdzekļu aprites
koeficienti (1:2)

8,24

7,04

7,28

9,45
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Šie koeficienti parāda cik ļoti uzņēmums izmanto savus apgrozāmos līdzekļus, lai
palielinātu savu peļņu – neto apgrozījumu. 2014.gadā uzņēmuma visu apgrozāmo līdzekļu
aprites koeficients paaugstinās salīdzinot ar 2013.gadu, tas nozīmē, ka uzņēmums izmanto
kapitālu, rezultātā iegūstot lielāku neto apgrozījumu.
Tas nozīmē to, ka uzņēmumam ir pietiekams daudzums apgrozāmo līdzekļu, kā arī ja
koeficients paaugstinās, tad uzņēmums var būt pārliecināts, ka apgrozāmie līdzekļi tiek
izmantoti pareizi. 2015.gadā koeficients ir palielinājies salīdzinot ar 2013.gadu un 2014.gadu.
Analizējot uzņēmuma bilances datus, autore secina, ka uzņēmums savus apgrozāmos
līdzekļus izmanto efektīvi un skatoties uz koeficientiem, tiek secināts, ka uzņēmumam pie tik
liela neto apgrozījuma, apgrozāmie līdzekļi tiek izmantoti efektīvi.
Krājumu aprites rādītāji
Krājumu aprites rādītāji norāda cik reizes uzņēmumā ir notikusi krājumos ieguldītās
naudas aprite, ja ir uzņēmumā zems krājuma apgrozījums, tad ir jāsaprot, ka nauda kura tika
ieguldīta nenes vēlamos rezultātus, kā arī tiek tērēti papildus līdzekļi, lai uzglabātu tos, tādēļ
uzņēmuma vadītājam ir jānovērtē situācija un jārīkojas atbilstoši faktiem, bet ja krājumu
apgrozījums ir pārāk liels, tad var rasties ražošanas pārtrūkums, preču iztrūkuma dēļ.
A/S „Balticom‖ ir krājumi un tie palielinās ar katru gadu. Uzņēmuma krājuma aprites
koeficientus var apskatīt 3.12. tabulā, kurā ir parādīta pārdotās produkcijas un krājumu
attiecība.
Krājumu aprites koeficients = Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas : Krājumi
bilancē1

(3.12.)

3.12. tabula
A/S „Balticom‖ krājumu aprites koeficienti laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr
1
2
3

1

Nosaukums
Pārdotās produkcijas
ražošanas izmaksas
EUR
Krājumi bilancē
EUR

Krājumu aprites
koeficienti (1:2)

2012

2013

2014

2015

3 724 726

4 034 771

4 025 470

4 680 991

204 993

190 022

251 800

266 323

18,17

21,23

15,99

17,58
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Aprēķinot noteiktos koeficientus var secināt, ka:


2012.gadā krājuma aprites koeficients bija 18 reizes;



2013.gadā krājuma aprites koeficients bija 21 reizes;



2014.gadā krājuma aprites koeficients bija 16 reizes;



2015.gadā krājumu aprites koeficients bija 18 reizes.

Krājumu aprites periods parāda to cik uzņēmums lielā laika posmā spēj pārdot savus
krājumus.
Krājumu aprites periods (dienas) = 365 : krājuma aprites koeficients1

(3.13.)

Krājuma aprites periods (dienas) = 365/18 = 20dienās (2015.gads)
Krājuma aprites periods (dienas) = 365/16 = 22dienās (2014.gads)
Krājuma aprites periods (dienas) = 365/21 = 17 dienās (2013.gads)
Krājuma aprites periods (dienas) = 365/18 = 20 dienās (2012.gads)
Krājuma aprites periods būtiski nemainās trīs gadu garumā, tas nozīmē to, ka
uzņēmuma saimnieciskā darbība ir stabila tādēļ uzņēmuma krājuma apjoms vidēji tiek
atjaunots 20. dienās, tas ir ļoti labs rādītajs, jo ja mazāks ir krājumu aprites koeficients, jo
intensīvāk uzņēmums izmanto savus līdzekļus, kā rezultātā tie ātrāk apgrozās.
Debitoru parādu aprites koeficients
Debitoru parādu aprites koeficients ir uzņēmuma parādnieku uzskaites rādītāji un šo
debitoru parādu aprites rādītāji parāda cik reižu viena gada laikā visi šie debitoru parādi tiek
aktivizēti naudas līdzekļos. Šie debitoru parādu aprites dati, parāda cik ilgā laika posmā,
naudas līdzekļi no debitoriem var nokļūt uzņēmumā par konkrētas preces vai pakalpojuma
pārdošanu.
Šos rādītājus var aplūkot 3.13. tabulā. Debitoru parādu aprites rādītāji tiek aprēķināti
neto apgrozījumu attiecinot pret debitoriem bilancē, kā rezultātā iegūstot koeficientus.
Debitoru parādu koeficients = Neto apgrozījums : Debitori bilancē2
1
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3.13. tabula
A/S „Balticom‖ debitoru aprites koeficienti laikā no 2012.g.-2015.g

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Neto apgrozījums
EUR

4 712 544

5 186 001

5 607 901

6 250 809

2

Debitori bilancē
EUR

206 819

167 118

150 647

172 607

3

Debitoru
aprites
koeficienti
(1:2)

22,79

31,03

37,22

36,21

Atsaucoties uz tabulā iegūtajiem koeficientiem, var aprēķināt cik uzņēmumam ilgs laiks
(dienas) nepieciešams, lai atgūtu savu naudu no debitoriem.
Lai to aprēķinātu, tad iegūtos koeficientus ir nepieciešams attiecināt pret 365.dienām
/gadā, šie dati ir apkopoti 3.14. tabulā.
Debitoru parādu iekasēšanas ilgums =365 :Debitoru periodu aprites koeficientu1 (3.15.)

3.14. tabula
A/S „Balticom‖ debitoru parādu iekasēšanas ilgums laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

365 dienas

365

365

365

365

2

Debitoru aprites
koeficienti

22,79

31,03

37,22

36,21

3

Debitoru parādu
iekasēšanas ilgums
(1:2)

16,02

11,76

9,81

10,08

Izanalizējot šos datus, var secināt, ka 2012.gadā uzņēmumam bija vissliktākais rādītājs
– ap 16.dienām bija nepieciešams, lai uzņēmums spētu atgūt savus naudas līdzekļus. Uz
2014.gadu situācija ir ļoti uzlabojusies – vidēji ir nepieciešamas 10.dienas, lai atgūtu naudas

1

Wikipedia mājas lapa. Finanšu rādītāju analīze [tiešsaiste] [skatīts 14.12.2016]
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kreditoru_par%C4%81du_aprite_dien%C4%81s
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līdzekļus, bet 2015.gada rādītājs ir pasliktinājies, kopumā vidēji ir nepieciešams arī desmit
dienas, kā 2014.gadā, bet koefiecienta rādītājs ir paaugstinājies. Uzņēmumam būtu
nepieciešams apsvērt iespēju ātrākā laika posmā atgūt savus naudas līdzekļus vai noturēt
esošo pozīciju.
Izmaksu analīze
Katrs uzņēmums uzsākot savu saimniecisko darbību rēķinās uz darba spēju,
ienākumiem un konkrētām izmaksām, lai tiktu ražotas tās preces vai sniegti pakalpojumi,
tādēļ aprēķinot un veicot uzņēmuma izmaksu analīzi tiek ņemti vērā pārdotās preces
daudzuma izmaksas un informācija par kreditoriem. Lai aprēķinātu kreditoru (saistību) aprites
koeficientus, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas tiek attiecinātas pret kreditoriem
bilancē. Šos datu rādītājus autore ir atspoguļojusi 3.15. tabulā.
Kreditoru (saistību) aprites koeficients = Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas :
kreditoriem bilancē1

(3.16.)

3.15. tabula
A/S „Balticom‖ kreditoru aprites koeficienti laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Pārdotās
produkcijas
ražošanas izmaksas
EUR

3 724 726

4 034 771

4 025 470

4 680 991

2

Kreditori bilancē
EUR

4 908 004

4 564 719

4 339 773

4 110 724

3

Kreditoru
aprites
koeficienti (1:2)

0,76

0,88

0,93

1,14

A/S „Balticom‖ kreditoru aprites koeficienti no 2012.gada uz 2014.gadu ir ļoti strauji
palielinājušies, tas liecina par to, ka ražošanas izmaksas ir kļuvušas ļoti dārgākas un kreditori
bilancē samazinās, visaugstākais koeficients ir 2015.gadā „Ilgalaicīgas saistības ir jebkura

Wikipedia mājas lapa. Finanšu rādītāju analīze [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2016]
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kreditoru_par%C4%81du_aprite_dien%C4%81s
1
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veida saistības un pienākums atmaksāt saistības starp aizdevēju un aizņēmēju‖1 , tādēļ ir
svarīgi saistības atmaksāt. Kopumā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir pieaugušas
2015.gadā salīdzinot ar 2012.gadu.
Lai aprēķinātu saistību ilgumu dienās, tad iegūtos koeficientus ir nepieciešams attiecināt
pret 365.dienām /gadā, šie dati ir apkopoti 3.16. tabulā.
Kreditoru aprites periodu ilgums = kreditori bilancē *365 / Pārdotās produkcijas
ražošanas izmanksas2

(3.17.)

3.16. tabula
A/S „Balticom‖ kreditoru aprites periodu ilgums no 2012.g.-2015.g

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

365 dienas

365

365

365

365

2

Kreditoru aprites
koeficienti

0,76

0,88

0,93

1,14

3

Kreditoru
aprites periodu
ilgums (1:2)

480

414

392

320

Augstāk redzamajā tabulā, var redzēt, ka uzņēmums ar katru gadu samazina savu
kreditoru aprites periodu,jo 2012.gadā vidēji bija 480 dienas, lai nosegtu savas saistības, bet
2015.gadā jau 320.dienas. Tik lieli skaitļi ir tādēļ, ka uzņēmumam ir lielas ilgtermiņa
saistības.

3.4. Rentabilitātes analīze
Katrs uzņēmums nodarbojās ar saimniecisko darbību citā sfērā, tādēļ skatoties uz to,
peļņu nevar uzreiz aprēķināt par tā darbības ienesīgumu un efektivitāti, lai precizētu cik
ienesīgs ir uzņēmums tiek aprēķināta tā rentabilitāte un pēc šī rādītāja var spriest cik ienesīgs
ir uzņēmums.

1

Серегина А, Основы управлия финансами, Вышая школа экономики и культуры, Рига,
2002, 8ст
2
Wikipedia mājas lapa. Finanšu rādītāju analīze [tiešsaiste] [skatīts 14.12.2016]
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kreditoru_par%C4%81du_aprite_dien%C4%81s
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Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs un to parasti izsaka procentos,
jo augstāks ir šis rentabilitātes procents, jo efektīvāka ir uzņēmuma darbība, jo zemāks, jo
sliktāk priekš uzņēmuma „Rentabilitātes rādītāji raksturo uzņēmuma darbības efektivitāti gan
kopumā, gan atsevišķus tā darbības virzienus-ražošanas, komerciālo, finanšu darbību‖1, jo ja
uzņēmumam ir slikti rādītāji, tad tam pēc iespējas ātrākā laika posmā jācenšas mainīt
stratēģiju, savādāk uzņēmumam var draudēt bankrots.
Rentabilitāti nosaka, uzņēmuma neto peļņu dalot ar neto apgrozījumu, uzņēmuma
kopējo vai pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu.
Rentabilitāti var izvērtēt trīs variantos:


Komerciālā rentabilitāte – tā rāda kādu peļņu ir guvis uzņēmums uz neto
apgrozījuma vienības;



Ekonomiskā – tā rāda kādu peļņu ir guvis uzņēmums uz aktīvu vienu vienību;



Finansiālā – tā rāda kādu peļņu ir ieguvuši uzņēmuma īpašnieki uz ieguldītā
kapitāla vienību.

„Rentabilitāte rāda uzņēmuma ienesīgumu; to mēra ar peļņas attiecību pret kādu citu ar
peļņu saistītu rādītāju‖2, tādā veidā gūstot koeficientus, kuri liecina par uzņēmuma
rentabilitāti.
Komerciālās rentabilitātes rādītāji ir:


Realizācijas rentabilitāte;



Operatīvās darbības rentabilitāte;



Bruto peļņas rentabilitāte.

Realizācijas rentabilitāte
Realizācijas rentabilitāte parāda kādu peļņu ir guvis uzņēmums no katra EUR, lai iegūtu
šos rādītājus uzņēmuma neto peļņu jādala ar neto apgrozījumu, realizācijas rentabilitātes
rādītājus var aplūkot 3.17. tabulā.
Realizācijas rentabilitāte, % = Neto peļņa(zaudējumi) *100 : Neto apgrozījums3

1

(3.18.)

Rurāne M., Uzņēmuma finanses ‖Jumava‖, Rīga, 187.lpp
V.Paupa., R.Šneidere. Uzdevumu krājums finanšu analīzē,‖Baltimoras konsultāciju centrs‖,
Rīga, 2008, 46.lpp
3
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3.17. tabula
A/S „Balticom‖ realizācijas rentabilitāte, procentos, laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Neto peļņa
(zaudējumi) EUR

189 968

226 395

411 774

246 436

2

Neto apgrozījums
EUR

4 712 544

5 186 001

5 607 901

6 250 809

3

Realizācijas
rentabilitāte (1:2)
* 100%

4.03

4.37

7.34

3,94

Aplūkojot visus četrus gadus - uzņēmumam ir bijuši pozitīvi rādītāji visus gadus,
vislabākais rādītājs ir bijis 2014.gadā, bet 2012.gadā vissliktākais, jo neto apgrozījums bija vis
zemākais. 2015.gadā rādītājs salīdzinot ar 2012.gadu līdz 2014.gadam ir pasliktinājies.
Tā kā realizācijas rentabilitāte uzrāda cik uzņēmums ir guvis peļņu par katru iztērēto
EUR, tad tabulā ir redzams, ka 2014.gadā uz katru izmaksās patērēto EUR sastāda (7.34%
:100) = 0.07 EUR. Uzņēmuma neto peļņa palielinās, tādēļ uz 2014.gadu situācija uzņēmumā
ir normas robežā. Uzņēmumam viszemākais koeficients bija 2015.gadā, tātad uz vienu
patērēto EUR guva šādu peļņu: (3.94%:100) = 0.04 EUR
Operatīvās darbības rentabilitāte nosaka: peļņas pirms nodokļiem un procentu nomaksas
un neto apgrozījuma attiecību procentos, aprēķinātos radītājus var aplūkot 3.18. tabulā.
Operatīvās darbības rentabilitāte % = Peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas *
100 : neto apgrozījums1

(3.19.)
3.18. tabula

A/S „Balticom‖ operatīvās darbības rentabilitāte, procentos, laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr
1
2

3

1

Nosaukums
Peļņa pirms procentu
un nodokļu
atskaitīšanas EUR
Neto apgrozījums
EUR

Operatīvās
darbības
rentabilitāte
1*100/2

2012

2013

2014

2015

244 691

282 814

508 972

302 241

4 712 544

5 186 001

5 607 901

6 250 809

5.19

5.45

9.07

4,84
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Šie rādītāji sevī neietver izmaksas, tādēļ tie konkrētāk uzrāda uzņēmuma
efektivitāti/ienesīgumu ienākumos. Visi rādītāji ir pozitīvi, tas liecina, ka uzņēmumam ir
veiksmīgs ienesīgums un tie pareizi vada savu saimniecisko darbību. 2014.gadā uzņēmuma
peļņa ir ļoti pieaugusi salīdzinoši ar 2012.gadu kā arī neto apgrozījums ir manāmi pieaudzis.
2012.gadā realizācijas rentabilitāte bija vismazākā. 2015.gada, sakarā ar to, ka peļņa pirms
procentu un nodokļu atskaitīšanas salīdzinot ar 2014.gadu ir samazinājies, līdz ar to, arī
koeficients ir samazinājies.
Bruto peļņas rentabilitāte
Bruto peļņas rentabilitāte parāda ar kādu atdevi ir strādājis uzņēmums, jo tā
aprēķināšanā bruto peļņa tiek attiecināta pret neto apgrozījumu un šie rādītāji parāda cik lielu
peļņu uzņēmums ir ieguvis par vienu neto apgrozījuma EUR, iegūtos radītājus var aplūkot
3.19. tabulā, kurā ir uzrādīta bruto peļņas un neto peļņas attiecība procentos.
Bruto peļņas rentabilitāte % = Bruto peļņa * 100 : Neto apgrozījumu1

(3.20.)

3.19. tabula
A/S „Balticom‖ bruto peļņas rentabilitāte, procentos, laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Bruto peļņa EUR

987 819

1 151 230

1 582 431

1 569 818

2

Neto apgrozījums
EUR

4 712 544

5 186 001

5 607 901

6 250 809

3

Bruto peļņas
rentabilitāte
(1:2) * 100%

20.96

22.20

28.22

25,11

Tieši bruto peļņas rentabilitātes rādītāji ir vistiešākie rādītāji, kuri parāda attiecību starp
bruto peļņas summu un neto apgrozījumu. Šie dati uzrāda cik peļņa sastāda EUR uz vienu
neto apgrozījumu.
Uzņēmumam visi rādītāji ir pozitīvi un vislabākais gads ir bijis 2014.gadā, tajā bija
vislabākais rādītājs, bet 2015.gadā tas atkal samazinājās.

1
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Aktīvu rentabilitāte
Aktīvu rentabilitāte ir visbiežāk izmantotais rādītājs, jo tas nosaka ienākumu attiecību
pret aktīvu kopsummu, šie rādītāji parāda cik daudz uzņēmumam bija nepieciešams izlietot
naudas, lai iegūtu vienas peļņas naudas vienību. Tieši šie rādītāji uzrāda vai uzņēmums ir
konkurētspējīgs. Aktīvu rentabilitātes rādītājus var aplūkot 3.20. tabulā.
Aktīvu rentabilitāte % = Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas * 100 : Aktīvi bilancē1
(3.21.)
3.20. tabula
A/S „Balticom‖ aktīvu rentabilitāte, procentos, laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Peļņa pirms % un
nodokļu atskaitīšanas
EUR

244 691

282 814

508 972

302 241

2

Aktīvi bilancē EUR

7 032 463

6 930 793

7 124 617

7 170 542

3

Aktīvu
rentabilitāte (1:2)
* 100%

3.48

4.08

7.14

4,21

Uzņēmumam 2014.gadā bija vislielākā realizācijas rentabilitāte 7.14%, jeb 0.07 EUR
(7.14%:100)=0.07 EUR uz vienu aktīvos ieguldīto EUR. Par šiem trīs gadiem uzņēmumam ir
visi aktīvu rentabilitātes rādītāji pozitīvi, nav zaudējumu, bet 2015.gadā aktīvu rentabilitātes
rādītājs ir samazinājies, jo koeficients bija 4.21%, jeb (4.21%/100)=0.04 EUR uz vienu
aktīvos ieguldīto EUR.
Kopkapitāla rentabilitāte
Kopkapitāla rentabilitāte parāda par cik uzņēmuma peļņa pieaug, ja aizņemto kapitālu
aizvieto ar pašu kapitālu. Šo kopkapitāla rentabilitāti rēķina neto peļņu saskaitot ar procentu
maksājumiem *100 un izdalot ar kopkapitālu bilancē. A/S „Balticom‖ kopkapitāla
rentabilitāti var aplūkot 3.21. tabulā.

1
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Kopkapitāla rentabilitāte % = Neto peļņa + procentu maksājumi *100 : Kopkapitāls
bilancē1

(3.22.)

3.21. tabula
A/S „Balticom‖ kopkapitāla rentabilitāte, procentos, laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Neto peļņa EUR
Procentu maksājumi
EUR
Kopkapitāls bilancē
EUR

189 968

226 395

411 774

246 436

65 500

46 346

38 724

31 609

7 032 463

6 845 170

7 031 998

7 049 353

3.63

3.98

6.41

3.95

2
3

Kopkapitāla
rentabilitāte
(1+2):3 * 100%

3

Šie rādītāji parāda cik ļoti mainītos uzņēmuma neto peļņa, ja uzņēmumam nevajadzētu
maksāt procentu maksājumus. Var redzēt, ka visu gadu procentuālais rādītājs pieaug, bet
viszemākais bija 2012.gadā. 2014.gadā bija visaugstākaiskoeficients 6.41%, bet 2015.gadā,
tas samazinājās līdz 3.95%, tas tādēļ, ka samazinājās neto peļņa.
Pašu kapitāla rentabilitāte
Pašu kapitāla rentabilitāte ļauj noteikt kapitāla izlietošanas efektivitāti un salīdzināt to ar
ienākuma saņemšanu. Šis ir ļoti svarīgs rādītājs, jo tas parāda cik daudz saņem īpašnieks uz
vienu ieguldītu EUR. Šos rādītājus var apskatīt 3.22. tabulā.
Pašu kapitāla rentabilitāte % = Neto peļņa *100:Pašu kapitāls bilancē2

(3.23.)

3.22. tabula
A/S „Balticom‖ pašu kapitāla rentabilitāte, procentos, laikā no 2012.g.-2015.g.

Nr

Nosaukums

2012

2013

2014

2015

1

Neto peļņa EUR
Pašu kapitāls bilancē
EUR

189 968

226 395

411 774

246 436

2 054 056

2 280 451

2 692 225

2 938 629

9,25

9,93

15,29

8,39

2
3

1

Pašu kapitāla
rentabilitāte
(1*100):2
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Šajā tabulā var redzēt, ka uzņēmuma pašu kapitāla rentabilitāte ļoti strauji ir pieaugusi
2014.gadā, tas tādēļ, ka uzņēmumam neto peļņa salīdzinoši ar pārējiem gadiem ir strauji
pieaugusi, bet 2015.gadā strauji kritusies, tas ir tādēļ, ka uzņēmuma neto peļņa 2015.gadā ir
kritusies, bet pašu kapitāls ir pieaudzis salīdzinot ar 2014.gadu.

3.5. Vertikālā bilances analīze
Vertikālās bilances analīzes mērķis noteikt bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina
posteņu struktūru un to izmaiņas konkrētajā laika periodā.

Pārskata atsevišķa posteņa

īpatsvaru kopējos rādītājus var pieņemt par 100 procentiem. Vertikālā analīze palīdz novērtēt
līdzekļu vai to avotu struktūras izmaiņas, izmantojot analīzes peļņas vai zaudējumu parskatu.
Lai veiktu vertikālo analīzi var izmantot:


Bilances vertikālo analīzi;



Peļņas un zaudējumu vertikālo analīzi.

Ja veic bilances vertikālo analīzi, tad bilances kopsummu jāuzskata par 100 procentiem
konkrētajam gadam un visi izvēlētie posteņi tiek izvērtēti - cik liela daļa no kopējās bilances
vērtības ir konkēratajam postenim, tādā veidā iegūst informāciju par tekošo periodu. Tā var
iegūt gan bāzes, gan tekošā perioda koeficientus. Iegūtie rādītāji tiek dalīti ar bilances
kopsummu un reizināts ar 100 procentiem, bet lai salīdzinātu gadu izmaiņas, tad no viena
gada iegūtos procentus jāatņem no otra gada iegūtajiem procentiem – tādā veidā ir redzamas
gada vai perioda novirzes.
Bilances vertikālo analīzi veic gan aktīva, gan pasīva posteņiem. Lai iegūtu konkrētā
aktīva vai pasīva posteņa īpatsvaru, tad tā absolūto lielumu izdala ar aktīva vai pasīva
kopsummu un iegūto rezultātu reizina ar 100 procentiem, bet par pamatu tiek ņemta bilances
kopsumma, kas tiek pielīdzināta 100 procentiem. Bet ja ir peļņas vai zaudējuma vertikālā
analīze, tad Neto apgrozījums tiek pieņemts par 100 procentiem un visi pārējie posteņi tiek
aprēķināti cik tie īpatsvarā sastāda no Neto apgrozījuma.
Vertikālās analīzes sniedz:


Priekšstatu par grāmatvedības pārskatiem;



Ļauj novērtēt gada pārskata ticamību;



Spēj parādīt, ko uzņēmumam ir jāuzlabo – problēmsituācijas vietas.

Uzņēmuma vadībai ir ļoti labi veikt šāda veida analīzi, jo tā ir ļoti pārskatāma pa katru
bilances posteni atsevišķi. Uzņēmuma vadība parasti pieņem lēmumus par nākotnes mērķu
sasniegšanu – tā var būt stratēģiskā plānošana vai operatīvā, tādēļ ir svarīgi zināt koeficientus,
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lai redzētu kur ir nepieciešams uzlabot finansiālo situāciju, ir nepieciešami konkrēti fakti par
saimnieciskās darbības procesu nākotnē un tagadnē, lai zinātu kā rīkoties nākotnē.
Uzņēmuma A/S „Balticom‖ bilances vertikālo analīzi var aplūkot 3.23. tabulā, kurā ir
attēloti visi bilances posteņi un vertikālās bilances analīzes iegūtie rādītāji un katra posteņa
novirze.
3.23. tabula
A/S „Balticom‖ vertikālā bilances analīze no 2013.g.-2015.g.
Struktūras
izmaiņas pret
iepriekšējo
gadu (%)

Analizējamie
rādītāji

Absolūtie lielumi (EUR)

Struktūra (%)

Bilances
posteņi

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2014

2015

35690

29271

26782

0,51

0,41

0,37

-0,10

-0,04

5350715

5642336

5761859

77,20

79,19

80,35

1,99

1,16

765666

674161

677119

11,05

9,46

9,44

-1,58

-0,02

42397

8537

43260

0,61

0,12

0,60

-0,49

0,48

6194468

6354305

6509020

89,4%

89,2%

90,8%

-0,2%

1,6%

190022
167118
379185

251800
150647
367865

266323
172607
222592

2,74
2,41
5,47

3,53
2,11
5,16

3,71
2,41
3,10

0,79
-0,30
-0,31

0,18
0,29
-2,06

736325

770312

661522

10,62%

10,81%

9,23%

0,19%

-1,59%

6930793

7124617

7170542

100,0%

100%

100,0%

2280451

2692225

2938629

0,33

0,38

0,41

0,05

0,03

2280451

2692225

2938629

32,90%

37,79%

40,98%

4,88%

3,19%

85623

92619

121189

0,01

0,01

0,02

0,00

0,00

85623

92619

121189

1,24%

1,30%

1,69%

0,06%

0,39%

3023891

2744351

2680545

0,44

0,39

0,37

-0,05

-0,01

1540828

1595422

1430179

0,22

0,22

0,20

0,00

-0,02

4564719

4339773

4110724

65,86%

60,91%

57,33%

-4,95%

-3,58%

6930793

7124617

7170542

100%

100%

100%

1.Ilgtermiņa
ieguldījumi
Nemateriālie
ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījuma
īpašumi
Ilgtermiņa finašu
ieguldījumi
1.IEDAĻAS
KOPSUMMA
2.Apgrozāmie
līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nauda
2.IEDAĻAS
KOPSUMMA
BILANCE
PASĪVS
1.Pašu kapitāls
1.IEDAĻAS
KOPSUMMA
2.UZKRĀJUMI
2. IEDAĻAS
KOPSUMMA
3. Kreditori
Ilgtermiņa
kreditori
Īstermiņa kreditori
3. IEDAĻAS
KOPSUMMA
BILANCE
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Augstāk attēlotajā tabulā var redzēt, ka uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi 2015.gadā
salīdzinoši ar 2014.gadu ir palielinājušies, jo 2014.gadā kopējā ilgtermiņa ieguldījuma
kopsumma bilancē bija 6 354 305 EUR, bet 2015.gadā bija 6 509 020 EUR, tātad kopējā
summa palielinājās par 1.6%.
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma uzņēmumam 2015.gadā ir samazinājusies, jo 2013.gadā
apgrozāmo līdzekļu kopsumma bilancē bija 736 325 EUR, 2014.gadā bija 770 312 EUR, bet
2015.gadā bija 661 522 EUR, tas tādēļ, ka uzņēmumam ir palielinājušies krājumi un debitori,
jo ar katru gadu klientu skaits pieaug un līdz ar to arī debitoru skaits pieaug.
Bilances pasīva pusē var manīt, ka uzņēmums 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu ir
palielinājis pašu kapitālu par 0.03% - 2014.gadā uzņēmumam ieguldījums pašu kapitālā bija
2 692 225 EUR, bet 2015.gadā 2 938 629 EUR.
Īstermiņa kreditoru saistības uzņēmums ir samazinājis par - 0.02%, jo 2014.gadā kopēja
summa bija 1 595 422EUR, bet 2015.gadā 1 430 179EUR.

3.6. Uzņēmuma A/S „Balticom” finanšu rezultātu uzlabošanas iespējas
Lai uzņēmums spētu sekmīgi veikt savu saimniecisko darbību, tam ir jāveic finanšu
analīze un jāseko līdzi analīžu rezultātiem, kuri norāda vai uzņēmums veic savu saimniecisko
darbību efektīvi.
Katram uzņēmumam ne tikai jāseko līdzi saviem finanšu analīzes rezultātiem, bet arī ir
stratēģiski jādomā un jāizsaka konkrēti mērķi, kurus ir jātiecas sasniegt, jo uz doto mirkli
tirgū ir ļoti liela konkurence. Uzņēmumam ir jātiecas sasniegt vislabākos finanšu rezultātus,
lai piesaistītu lielāku klientu skaitu. Uzņēmuma vadība regulāri rīko darbinieku apmācības un
pārbauda savu darbinieku zināšanas ar dažādiem testiem, lai apkalpošanas līmenis būtu
augstas kvalitātes un nekristos.
Uzņēmums, kad plāno nākamā gada budžetu, vienmēr rēķinās ar iespējamām izmaksām
un attīstības iespējām, seko līdzi konkurentu pakalpojuma klāstam, lai pieejamais
pakalpojuma veids būtu tik pat labā līmenī un kvalitatīvs un vēl labāks nekā konkurentiem.
SVID analīze
„SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai
projekta stiprās puses, vājības, iespējas un draudus.
Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un
problēmas:


Stiprās puses — tās organizācijas īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto
mērķi.
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Vājās puses — tās organizācijas īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa
sasniegšanu.



Iespējas — tie ārējie faktori, kas var organizācijai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.



Draudi — tie ārējie faktori, kas var organizāciju kavēt noteiktā mērķa
sasniegšanā‖1

SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību uzņēmums novērtē savas stiprās un vājās
puses, kā arī pastāvošās iespējas vai gaidāmos draudus. Un tikai tad, kad visi četri kritiskie
informācijas elementi ir noteikti, balstoties uz tiem, uzņēmums var formulēt un īstenot
biznesa stratēģiju plānoto mērķu sasniegšanai. SVID analīzes galvenais uzdevums ir pieejamo
informāciju sadalīt iekšējos (stiprās un vājās puses) un ārējos (iespējas un draudi) faktoros.
Kad šīs darbs ir paveikts, SVID analīzes rezultāti parāda, kuri faktori (stiprās puses un
iespējas) var palīdzēt uzņēmumam stratēģisko mērķu sasniegšanā, un kuri faktori (vājās puses
un draudi) ir šķērsli, kas jāpārvar vai jāsamazina to iedarbību. Uzņēmuma SVID analīzi var
aplūkot 3.24. tabulā.
3.24. tabula
A/S „Balticom‖ SVID analīze

Stiprās puses (S)
S1 Strauja uzņēmuma attīstība
S2 Plaša darbinieku nodarbinātība
S3 Ilggadēja darbinieku stabilitāte
S4 Regulāras darbinieku apmācības
S5 Laba atalgojuma sistēma
S6 Labi motivācijas veidi
S7 Laba uzņēmuma reputācija
S8 Darbinieki pārzina darba kārtības
noteikumus

1

Vājās puses (V)
V1 Komunikāciju trūkums starp
Darbiniekiem
V2 Pārāk zems atalgojums
V3 Netiek paplašināti reklamēts uzņēmums
V4 Darbinieku trūkums
V5 Darbinieku rotācija

Iespējas (I)

Draudi (D)

I1 Paaugstināt algas darbiniekiem
I2 Jaunu darbinieku nodarbinātība
I3 Jaunu tehnološiju ieviešana
I4 Kvalitātes paaugstināšana

D1 Konkurentu iejaukšanās
D2 Zema darbinieku motivācija
D3 Labāki konkurentu piedāvājumi
D4 Maksātnespējīgi esošie klienti
D5 Izmaiņas likumdošanā
D5 Trešās personas prettiesiskas darbības

Wikipedia mājas lapa, SVID analīze, [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2016] Pieejams:
https://lv.wikipedia.org/wiki/SVID_anal%C4%ABze
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Tabulā var aplūkot uzņēmuma ikdienas saimnieciskās darbības stiprās puses un vājās
puses, kā arī iespējamību uzlabot esošo situāciju un iespēju saskarties ar konkrētām
problēmsituācijām.
Uzņēmuma Stiprās puses


Strauja uzņēmuma attīstība tirgū – ik gadu uzņēmums paplašina savu apkalpojamo
klientu klāstu un skaitu;



Ļoti plaša darbinieku nodarbinātība – katru gadu darbinieku skaits palielinās;



Ilggadēja darbinieku stabilitāte uzņēmumā – darbinieki ir apmierināti ar darbu un
nevēlas pārriet strādāt pie konkurentiem;



Regulāras darbinieku apmācības – lai paaugstinātu darba kvalitāti un darbinieku
profesionalitāti, tiek rīkotas bezmaksas darbinieku apmācības;



Laba atalgojuma sistēma – uzņēmums nodrošina labu atalgojuma sistēmu un
apmaksātus visus nodokļus;



Labi motivācijas veidi – uzņēmums nodrošina stabilus motivācijas veidus: darbinieku
saliedēšanās pasākumi, kopīgas atpūtas un labāko darbinieku sveikšana;



Uzņēmuma labā reputācija – labas atsauksmes no esošajiem klientiem un sadarbības
partneriem;



Uzņēmuma darbiniekiem ir saprotami darba pienākumi un noteikumi – darbinieki ir
plašā zinību jomā apmācīti ar iekšējiem darba kārtības noteikumiem, kas rada labu,
profesionālu un pozitīvu darba vidi.

Uzņēmuma Vājās puses:


Komunikāciju trūkums starp darbiniekiem – starp dažādām struktūrvienībām ir
neiespējama komunikācija darbiniekiem vienam ar otru;



Pārāk zems atalgojums – katram atalgojuma līmenim ir citādāka samaksa, jo tas ir
atkarīgs no vairākiem klasifikatoriem;



Netiek veiktas uzņēmuma reklāmas iespējas sociālajos mēdijos – netiek reklamēts
uzņēmums TV;



Darbinieku trūkums – sistemātiski tiek konstatēts darbinieku trūkums;



Darbinieku rotācija – notiek darbinieku rotācija, kas pasliktina darba kvalitāti.

Uzņēmuma Iespējas


Paaugstinot darbinieku algas, tiktu nodrošināts, ka darbiniekam būtu lielāka atbildības
sajūta veicot savus darba pienākumus;
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Iespējas ar darba vietām nodrošināt vairāk darbinieku, lai esošajiem darbiniekiem būtu
jāstrādā īsākas darba stundas;



Valsts ekonomiskās situācijas izmantošana – palielinās zādzību skaits, jaunu
tehnoloģiju iegāde, izdevīgu piedāvājumu apsvērums;



Kvalitātes paaugstināšanas ar profesionāliem darbiniekiem.

Uzņēmuma Draudi


Konkurentu iejaukšanās un klientu pārvilināšana ar labākiem darba nosacījumiem;



Darbinieku zemā motivācija strādāt līdz ar algas samazinājumu un darba apstākļu
pasliktināšanos;



Konkurenti var piedāvāt lētākas cenas saviem pakalpojumiem, kas slikti atsauktos uz
apsardzes mārketingu esošajā tirgū;



Var rasties situācija, kad rodas daudz maksātnespējīgu esošo klientu, kas pasliktinātu
peļņu uzņēmumā;



Likumdošana. Nenoteiktība Valsts nodokļu politikā, nodokļu maiņa uzreiz rada
izmaiņas uzņēmuma ieņēmumos;



Trešās personas prettiesiskās darbības ir bieža parādība, kad uzņēmuma īpašums tiek
bojāts ārpus klienta īpašuma. Tas tiek bojāts ar nolūku, radīt neērtības klientam, lai
klientam rastos vēlme atteikties no A/S „Balticom‖ pakalpojumiem.
Lai uzņēmums varētu gūt ekonomiskus panākumus savā darbības gaitā, ļoti svarīgi ir

novērtēt tā finansiālo stāvokli pārskata gadā, gan arī to salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem.
Uzņēmuma vadībai ir svarīgi zināt uzņēmuma finanšu rādītājus, jo, balstoties uz tiem, tā
pieņem lēmumus gan par investēšanas, gan kreditēšanas iespējām, kā arī ir vieglāk novērtēt
kāda noteikta lēmuma riska pakāpi un uzņēmuma finansiālo darbību kopumā, redzēt
uzņēmuma vājās vietas un censties tās nostiprināt.
Kā saimnieciskās darbības svarīgākais mērķis parasti tiek minēta uzņēmuma peļņa, bet
dažkārt galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet gan maksātspējas saglabāšana. Finanšu
analīze ir svarīga priekš katra uzņēmēja, lai tas varētu kontrolēt situāciju.
Uzņēmums A/S „Balticom‖ darbojas jau vairākus gadus un tā rādītāji ir ļoti labi, tam
nedraud maksātnespēja un peļņa arī ir pietiekami liela. Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir
veiksmīga, protams, tas nenozīmē, ka konkurenti nevar sabojāt ienesīgumu, bet līdz
2016.gadam tas nav noticis un skatoties uz rādītājiem, var secināt, ka tuvākajā laikā tas arī
nenotiks.
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Uzņēmumam ir finansiāla stabilitāte par to liecina aprēķinātais likviditācijas koeficients,
rentabilitāte u.c. faktori. Priekš katra uzņēmuma ir ļoti būtiski pievērst uzmanību dažādiem
finansiālajiem riskiem kā piemēram:


Valūtas kursa maiņa;



Kreditoru paaugstinātās procentu likmes;



Jaunu konkurentu ienākšana tirgū;



Likviditātes risks;



Krīze.

A/S „Balticom‖ ir sadarbojies ar kredītiestādēm, bet tas ir mācējis saglabāt pozitīvu
vēsturi, veicot visus nepieciešamos maksājumus.
Lai uzlabotu finanšu analīzes rezutātus, uzņēmumam būtu jāuzlabo savas vājās puses un
jācenšas minimalizēt iespējamos draudus, tātad uzņēmumam būtu nepieciešams uzlabot šādas
vājās puses kritērijus:


Rast iespējus palielināt darbiniekiem algas vai papildināt motivācijas
programmas, darbinieku kļūtu vairāk ieinteresētāki un justos novērtēti;



Uzņēmums reklamē sevi tikai ar skrējlapu palīdzību vides reklāmām un
konkrētos rajonos – būtu nepieciešams rast iespēju izvietot reklāmu televīzija,
jo cilvēki skatās televīziju katru dienu, tādēļ tas var radīt lielāku ieinteresētību.



Būtu jārod iespēju pieņemt darbā papildus darbiniekus, lai esošajiem
darbiniekiem nebūtu tik daudz darba – tādā veidā būtu mazāka iespējamību uz
nekvalitatīvi paveiktu darbu.

Būtu nepieciešams centies novērst šādus iespējamos draudus:


Būtu nepieciešams regulāri kontrolēt konkurentu iejaukšanos – jakomunicē ar
klientiem, iegūstot informāciju, vai par A/S „Balticom‖ netiek sniegta maldīga
informācija;



Jācenšas kontrolēt konkurentu piedāvājumu un vienmēr censties līdzvērtīgu
pakalpojumu sniegt saviem klientiem, vai pat nedaudz izdevīgāku, lai
klientiem būtu izvēles iepspēja un vēlme izvēlēties konkrēti A/S „Balticom‖.



Uzņēmumam jācenšas noturēt esošo taktiku debitoru parādu atgūšanā, jo
2015.gadā debitoru atgūšanas periods ir desmit dienas, tas ir labs rādītājs, tādēļ
ir jācenšas vai nu noturēt un nepasliktināt esošo situāciju, vai arī nedaudz
uzlabot, tādā veidā samazinātos mazāka iespējamība laicīgi neatgūt savus
naudas līdzekļus.

57

Secinājumi un priekšlikumi
Pētījuma gaitā autore izstrādāja šādus secinājumus:
1. Finanšu analīzes galvenais mērķis ir noskaidrot uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā
rezultātā uzņēmuma vadītājs var novērtēt vai saimniesickā darbība ir efektīva vai arī
lemt par nākotnes perspektīvēm, lai uzlabotu finansiālo stāvokli.
2. Lai veiktu finanšu analīzi un iegūtu vēlamos rādītājus var izmantot dažādus finanšu
analīzes pētīšanas metodes, galvenais ir tos izprast un pamanīt vai uzņēmumam
nedraud maksātnespēja un vai uzņēmumam ir nepieciešams mainīt savā saimnieciskā
darbībā taktiku, lai sasniegtu labus rezultātus un peļņu.
3. Uzņēmums ļoti lielu uzmanību pievērš darbinieku apmācībām, lai iegūtu ļoti
kvalitatīvus un profesionālus darbiniekus, kā rezultātā klientu apmierinātība pieaug.
4. Uzņēmumam ir ļoti svarīgi, lai to klienti būtu apmierināti gan ar pakalpojuma
kvalitāti, gan ar apkalpošanas līmeni un lai katram klientam būtu pozitīva attieksme un
vēlme ieteikt savām paziņām A/S „Balticom‖ pakalpojumus.
5. Uzņēmuma vadībai ir pareiza stratēģiskā plānošana un visi mērķi tiek sasniegti.
Uzņēmums kopš dibināšanas sākuma ir stipri paplašinājies, pārcēlies jaunās telpās un
darbinieku skaits katru gadu pieaug, 1999.gadā uzņēmumā strādāja 4.darbinieki, bet
2015.gadā jau 142.darbinieki – tas pierāda, ka uzņēmumam ir sekmīga saimnieciskā
darbība.
6. A/S „Balticom‖ ir pārāk lielas kredītsaistības, neskatoties uz to, ka 2014.gadā saistību
kopsumma bija 4 339 773 EUR, bet 2015.gadā 4 110 724 EUR – saistību kopsumma
ir samazinājusies par 229 049 EUR, tas tik un tā var radīt maksātnespējas risku,
neskatoties uz to, ka katru gadu saistību kopsumma samazinās.
7. Uzņēmumam ir pārāk lieli krājumi - tie palielinās katru gadu. 2014.gadā
palīgmateriālu kopsumma bija 248 181 EUR, bet 2015.gadā 261 983 EUR – tie tika
palielināti par 13 802 EUR, kā rezultātā var rasties situācija, kad uzņēmums nebūs
spējīgs ātrā laika posmā savus krājumus pārvērst naudas līdzekļos un tas var radīt
lielus finansiālos zaudējumus.
8. Uzņēmumam ir ļoti lieli debitoru parādi. Pircēju un pasūtītāju parādi salīdzinoši ar
2014.gadu ir samazinājušies par 9 962 EUR, tas ir labi, bet liela starpība ir
izveidojusies postenī citi debitori, jo 2014.gadā citu debitoru kopsumma bija 2 408
EUR, bet 2015.gadā 22 382 EUR, kopumā kopsumma palielinājās par 19 975 EUR,
bet kopējā debitoru posteņa kopsumma salīdzinoši ar 2014.gadu palielinājās par
21 960 EUR, tas ir riskanti, jo nevar zināt kad uzņēmums šos naudas līdzekļus varēs
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atgūt. Vislabākais rezultāts bija 2014. gadā, jo debitoru bilances kopsumma bija
150 647 EUR, tas ir par 16 471 EUR mazāk nekā 2013.gadā.
9. Uzņēmums katru gadu palielina uzkrājumu kopsummu: 2013.gadā bija 85 623 EUR,
2014.gadā 92 619 EUR, bet 2015.gadā 121 189 EUR, tātad 2014.gadā uzkrājumi tika
palielināti par 6 996 EUR nekā 2013.gadā, bet 2015.gadā tie tika palielināti par 28 570
EUR nekā 2014.gadā.
10. Uzņēmuma pakalpojuma sfērā var rasties vairāki draudi, kas var kaitēt uzņēmuma
saimnieskajai darbībai, tādēļ uzņēmums vienmēr cenšas veikt dažādas mārketinga
aktivitātes, kā arī ievāc informāciju par uzņēmumiem, kuri strādā tieši tādā pašā sfērā.
Balstoties uz secinājumiem tika izstrādāti šādi priekšlikumi:
1. Uzņēmumam ir jāveic finanšu analīzi, lai sekotu līdzi savai saimnieciskās darbības
efektivitātei. Pateicoties iegūtajiem finanšu analīzes rādītājiem gan uzņēmuma
vadītājs, gan, piemēram, kreditori, investori u.c., var novērtēt vai uzņēmums ir spējīgs
segt savas saistības, vai uzņēmums strādā ar peļņu, vai rodas ik gadu uzlabojumi, vai
ražošanas process attīstas un vai ir nepieciešams kaut ko mainīt. Uzņēmuma vadībai ir
iespējas izteikt mērķus, kurus būtu nepieciešams sasniegt nākotnē, lai uzlabotu
situāciju vai arī uzņēmuma vadība var izanalizēt katru bilances posteni atsevišķi, lai
novērtētu ražošanas atdevi. Autors uzskata, ka uzņēmumam ir jāturpina veikt finanšu
analīzi kā līdz šim, jo tādā veidā tiek kontrolēta visa finansiālā situācija uzņēmumā,
galvenais, lai uzņēmuma vadība zinātu konkrētu mērķi, kuru vēlas sasniegt un tādā
veidā kontrolētu situāciju.
2. Lai veiktu finanšu analīzi var izmantot dažādas finanšu analīzes metodes, tas ir
atkarīgs cik padziļināti uzņēmuma vadība vēlas iegūt informāciju. Autore uzskata, ka
finanšu analīzes pētījumu var veikt uzņēmuma grāmatvedība, tādā veidā uzņēmuma
vadība varēs dubultā pārliecināties, ka visa informācija ir precīza, kā arī grāmatvedībai
tā varētu būt kā motivācijas programma.
3. Autore iesaka uzņēmumam turpināt ieguldīt līdzekļus darbinieku kvalifikācijas
celšanā un papildināt ar apmācībām, kā rīkoties dažādās nestandarta situācijās, jo
darbinieki tiek apmācīti profesionāli apkalpot klientus, bet kad saskaras ar nestandarta
situācijām nezina kā pareizi rīkoties.
4. Tā kā uzņēmums lielu uzmanību velta klientu apmierinātībai, tad varētu veikt kādas
klientu motivācijas programmas, kad klients pateicoties savām vēlmēm var iegūt
atlaides, piemēram, piesaistot draugus pieslēgt pakalpojumu, apmaksāt rēķinus par
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vairākiem mēnešiem un iegūstot kādu mēnesi pa brīvu. Tas motivētu klientus
neinteresēties par citām kompānijām, kuras piedāvā līdzīgus pakalpojumus.
5. Vadībai noteikti jāturpina noteikt mērķus un tiekties tos sasniegt. Uzņēmums varētu
paplašināties ārpus Rīgas robežas, lai iegūtu vairāk klientu.
6. Uzņēmumam būtu jācenšas nepalielināt savas kredītsaistības un tās nosegt pēc
iespējas ātrākā laika posmā, kā arī uzņēmums varētu palielināt savu pamatkapitālu,
tādā veidā radot finansiālu drošības sajūtu.
7. Būtu nepieciešams uzņēmumam samazināt krājumu daudzumu, lai ja rodas situācija,
kad ir nepieciešams krājumus pārvērst naudas līdzekļos uzņēmums nezaudētu daudz
naudas līdzekļus.
8. Uzņēmuma vadītājam būtu jāizvērtē cita taktika, lai samazinātu debitoru parādus, jo
tas palielinātu un nostabilizētu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Būtu nepieciešams
nopietnāk, stingrāk un precīzāk kontrolēt debitorus.
9. Uzņēmums katru gadu palielina uzkrājumu kopsummu, tas tādēļ, ka izvērtē to kā
piesardzību, jo uzņēmumam ir lielas kredītsaistības. Uzņēmumam būtu nepieciešams
tā turpināt, jo tā ir drošības un stabilitātes sajūta.
10. Tāda veida uzņēmumi, kuri sniedz telekomunikāciju pakalpojumus Latvijā ir daudz,
uzņēmumam vajadzētu apsvērt citu veida mārketinga aktivitātes, lai piesasitītu
klientus, kā arī uzņēmumam būtu nepieciešams brīdināt visus esošos klientus jau
laicīgi un painformēt kur vērsties, ja kāds no klientiem pamana krāpnieciskas darbības
no trešām personām - tas atvieglotu uzņēmuma ikdienas darbu un klientiem nerastos
problēmas ar pakalpojuma kvalitāti.
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