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iekļautās summas. Tāpēc šis samazinājums tiek uzskatīts par naudas 
izdevumiem.

Jāatzīmē, ka arī naudas plūsmu, kas saistīta ar uzņēmumu 
ienākuma nodokļa maksāšanu, uzrāda atsevišķā postenī kā 
pamatdarbības naudas plūsmu. Tas ir nepieciešams, jo šis nodoklis 
ir atšķirīgs no pārējiem nodokļiem naudas plūsmas kontekstā. 
Pārējie nodokļi galvenokārt attiecas uz citu personu ienākumiem,  
piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas. Savukārt uzņēmumu ienākuma 
nodoklis ir tieši saistīts ar pašu naudas plūsmas pārskata sastādītāju. 
Šajā postenī uzrāda arī ārvalstīs samaksāto uzņēmumu ienākuma 
nodokli, kura summu ir jāskaidro naudas plūsmas pārskata 
pielikumā. Turklāt, kā norādīts Latvijas Grāmatvedības standartā 
Nr. 2, no maksājumiem citiem uzņēmumiem ieturēto un budžetā 
pārskaitīto uzņēmumu ienākuma nodokli, piemēram, darījumos ar 
nerezidentiem, neuzrāda pie uzņēmuma pašu nodokļa maksājumiem, 
bet gan pieskaita attiecīgajai naudas plūsmai, kas bijusi par pamatu šī 
nodokļa ieturēšanai.  

Pamatdarbības neto naudas plūsma ir rādītājs, kas tiek 
aprēķināts, no pieejamās pamatdarbības bruto naudas plūsmas 
atņemot apgrozāmā kapitāla uzturēšanai un iespējamai palielināšanai 
nepieciešamo naudas apmēru, tādējādi iegūstot naudas plūsmu, 
kas var tikt izmantota uzņēmuma vai tā struktūrvienības attīstības 
iekšējai finansēšanai. Apgrozāmais kapitāls var atņemt ievērojamus 
naudas līdzekļus citām uzņēmuma vajadzībām, piemēram, 
kapitālieguldījumiem, it īpaši, ja reālā pamatdarbības neto naudas 
plūsma izrādās nozīmīgi mazāka par gaidīto. Ja uzņēmuma 
pamatdarbības neto naudas plūsma ir pietiekama plānoto  
ieguldījumu veikšanai, autors secina, ka iekšēji radītā nauda tiek 
izmantota jaunas naudas plūsmas nodrošināšanai.
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Viena no naudas plūsmas pārskata struktūras priekšrocībām 
ir, ka tā apkopo un sakārto posteņus tādā veidā, lai parādītu, vai 
uzņēmums pašlaik darbojas efektīvi. Piemēram, var pārbaudīt, vai 
tradicionālie apgrozāmā kapitāla avoti – kreditoru parādi – ir snieguši 
atbalstu tādu apgrozāmo līdzekļu kā debitoru parādu un krājumu 
finansēšanai. Tādā gadījumā grūti iegūtie pamatdarbības naudas 
ieņēmumi nav jānovirza apgrozāmā kapitāla veidošanai, bet var  
tikt izmantoti iespējamās paplašināšanās stratēģijas elementu, 
piemēram, ieguldījumu jaunos pamatlīdzekļos, kā arī agresīvas 
pētniecības un attīstības programmas finansēšanai, kuri ir būtiski 
uzņēmuma vai tā filiāles vērtības maksimizēšanai. 

Turklāt pamatdarbības naudas plūsmai ir jāsniedz savs  
pienesums optimālas uzņēmuma finansēšanas (kapitāla) struktūras 
izstrādāšanā. Nelīdzsvarota aizņemtā un pašu kapitāla attiecība 
parasti rodas vājas iekšējās (pamatdarbības) naudas plūsmas  
rezultātā. Uzņēmuma dibināšanas vai straujas attīstības fāzēs 
ieņēmumi pieaugs, tomēr paplašināšanās izmaksas palielināsies 
vēl straujāk. Debitoru parādu, krājumu un kapitālieguldījumu pie-
auguma finansēšana var novest pie bīstami augsta finanšu sviras 
līmeņa, ja uzņēmums neveiks jaunu akciju vai kapitāla daļu emisiju.

Ja peļņas lielāko daļu veido aktīvu vērtības palielināšanās, 
iespējams, ka pamatdarbības naudas plūsma nebūs pietiekama 
uzņēmuma attīstībai un saistību atmaksai. Arī kapitāla struktūra 
būs izkropļota, jo šādā veidā iegūta peļņa ir mākslīgi palielinājusi 
uzņēmuma vai attiecīgās struktūrvienības pašu kapitālu. Arī, ja peļņa 
ir radusies atlikto nodokļu maksājumu rezultātā, tas var nākotnē  
radīt problēmas. Šāda veida darbības var būt daļa no radošās 
grāmatvedības paņēmieniem peļņas rādītāju uzlabošanai. Atliktie 
nodokļu maksājumi nav ilgtspējīgs naudas plūsmas avots.

Neraugoties uz to, ka uzkrājumu pieaugums saskaņā ar netiešo 
pamatdarbības naudas plūsmas sastādīšanas metodi tiek pieskaitīts 
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peļņai atpakaļ, ir jānoskaidro šo uzkrājumu būtība un veidošanas 
pamatojums.

Tīrā peļņa un dividendes ir jāsalīdzina savā starpā, lai noteiktu, 
vai pašreizējais dividenžu līmenis attiecībā pret peļņu ir adekvāts, vai 
tas neapdraud pamatdarbības naudas plūsmu nākotnē. Uzņēmumam 
savā gada pārskatā būtu ieteicams paskaidrot iemeslu šādu dividenžu 
izmaksāšanai.

Nolietojuma apmērs ir jāsalīdzina ar uzņēmuma kapitālieguldī-
jumiem. Ja nolietojuma norakstījumi tos pārsniedz, acīmredzot 
ilgtermiņa aktīvos pašlaik tiek ieguldīts pārāk maz līdzekļu, kas 
negatīvi atsauksies uz nākotnes pamatdarbības naudas plūsmu.

2.3. Ieguldīšanas naudas plūsmas rādītāju analīze

Pēc tam, kad ir izpētīti nozīmīgākie pamatdarbības naudas 
plūsmu raksturojošie rādītāji, ir jāpāriet pie ieguldīšanas naudas 
ieņēmumu un naudas izdevumu analīzes. Svarīgi salīdzināt pārskata 
gada kapitālieguldījumus ar iepriekšējā gada kapitālieguldījumiem,  
lai noteiktu, vai to apmērs ir nozīmīgi palielinājies vai samazinājies.  
Šāda veida informācija sniegs lielāku priekšstatu par uzņēmumā 
notiekošo, nekā būtu zināms bez ieguldīšanas naudas plūsmas 
analizēšanas. Ja uzņēmumam ir problēmas ar iekšējo vai ārējo 
naudas ieņēmumu avotu nodrošināšanu, tas atspoguļosies kā 
kapitālieguldījumu apmēra samazināšanās.

Pēc autora domām, ieguldījumi ir vieni no uzņēmuma  
nākotnes vērtību ietekmējošiem faktoriem un indikatoriem. Tie ir 
nepieciešami, lai uzņēmums nākotnē varētu nodrošināt pietiekamu 
pamatdarbības naudas plūsmu, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus, kā arī tos pārdodot. Izstrādājot uzņēmuma attīstības 
stratēģiju, viens no galvenajiem jautājumiem ir izlemt, konkrēti kādi 
aktīvi uzņēmumam būtu jāpērk. Daži ieguldījumi sola lielāku peļņu, 
citi – zemāku risku, vēl citi – iespējams, abu iepriekšējo kombināciju. 
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Analizējot parādu piegādātājiem ietekmi uz naudas plūsmu, 
ir svarīgi salīdzināt šos parādus ar pamatdarbības bruto naudas 
plūsmu. Uzņēmumā jāizveido tāda sistēma, lai tā struktūrvienības 
varētu pilnībā izmantot tām pieejamās tirdzniecības atlaides. Tas ir 
sevišķi būtiski salīdzinoši lielu parādu piegādātājiem gadījumā. Šo 
parādu pieaugums var norādīt uz kavētiem maksājumiem, it sevišķi, 
ja pamatdarbības bruto naudas plūsma nenodrošina pietiekamu 
uzņēmuma ieguldījumu darbības finansējumu vai arī uzņēmumā ir 
augsta finanšu svira (aizņemtā kapitāla un pašu kapitāla attiecība).

Autors uzskata, ka naudas plūsmas pārskata pilnveidošanai 
nepieciešams atsevišķi norādīt parādu piegādātājiem daļu, kura 
veidojas parādu piegādātājiem pieaugumam pārsniedzot neto 
apgrozījuma pieaugumu par 25 procentpunktiem. Šī parādu daļa 
ir jāizņem no uzņēmuma pamatdarbības kategorijas un jāiekļauj 
finansēšanas naudas plūsmā, tādējādi nodrošinot, ka pamatdarbības 
un finansēšanas neto naudas plūsmas precīzāk raksturo uzņēmuma 
finansiālo stāvokli.

Autors tāpat uzskata, ka uzņēmuma vadībai būtu noteikti 
jānoskaidro, vai attiecīgā uzņēmuma struktūrvienība izmanto tai 
piedāvātās atlaides preču iegādei, ko ir nepieciešams nodrošināt.  
Tāpat ir jāpēta uzņēmuma finanšu cikla ietekme uz parādu 
piegādātājiem un nokavēto maksājumu apmēru. Tas nozīmē, ka ir 
savā starpā jāsalīdzina krājumu, debitoru parādu un pamatdarbības 
kreditoru parādu apmēri.

Arī pārējo kreditoru parādu, kā, piemēram, nesamaksāto 
procentu, nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumu, kā arī 
darba algas parādu palielināšanās ir viens no naudas ieņēmumu 
avotiem, jo tie tiek attiecināti uz uzņēmuma izmaksām, bet netiek 
samaksāti kreditoriem. Tādā veidā nauda tiek saglabāta uzņēmuma 
rīcībā zināmu laika posmu. Šo parādu samazinājums notiek, ja  
pārskata periodā maksājumi kreditoriem pārsniedz izmaksās 
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	peļņa no darījumiem ar krājumiem, kuri ir notikuši ar 
saistītajiem uzņēmumiem, 

	peļņa no krājumu pārvērtēšanas, arī balstoties uz inflācijas 
rādītājiem, 

	bruto peļņas kritums, krājumiem nesamazinoties, 
	neatbilstošu izmaksu iekļaušana krājumu sastāvā, 
	krājumu kapitalizācija bilancē, nenorakstot tos uz izmaksām.
Būtu tiešām aizdomīgi, ja uzņēmums sāktu no savām nolikta- 

vām vai veikaliem izvest krājumus gada beigās, lai mākslīgi 
uzlabotu peļņas rādītājus. Tas ir tikai viens no iespējamajiem peļņas 
paaugstināšanas vai izlīdzināšanas paņēmieniem. Vēl viens varētu 
būt pārskata perioda izmaksu attiecināšana uz vēlākiem periodiem, 
veicot nekorektu izmaksu kapitalizāciju. Tā rezultātā var samazināt 
peļņas svārstības un tādējādi parādīt, ka uzņēmuma ražošanas risks ir 
zemāks nekā patiesībā.

Pasīvi – pašu un aizņemtais kapitāls – kalpo kā aktīvu avoti. 
Īstermiņa aizņemtā kapitāla pieaugums vai samazinājums sastāda 
attiecīgi naudas ieņēmumus vai naudas izdevumus. Pamatdarbības 
naudas plūsmas avoti sevī iekļauj īstermiņa saistības, par kurām 
nav jāmaksā procenti un kuru pieaugums ir cieši saistīts ar neto 
apgrozījuma palielināšanos. Šie pamatdarbības kreditoru parādi 
var tikt iedalīti divās būtiski atšķirīgās daļās – parādos piegādātājiem 
un pārējos kreditoru parādos.

Parādu piegādātājiem pieaugums ir naudas līdzekļu avots, 
jo tas nodrošina naudas izdevumu atlikšanu tālākā nākotnē. Kamēr 
uzņēmums var šo naudu izmantot, tas var apmierināt savas ikdienas 
līdzekļu vajadzības vai pat ieguldīt šo naudu ilgtermiņa pasākumos, 
kas, protams, nav ieteicams no maksātspējas saglabāšanas viedokļa. 
Šo parādu samazināšanās nozīmē, ka uzņēmums attiecīgajā periodā 
ir samaksājis saviem piegādātājiem vairāk naudas nekā ir iepirkts 
preču.
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Ieguldīšanas darbības naudas izdevumu galvenais mērķis, kuram  
tiem būtu jākalpo, ir īpašnieku bagātības maksimizēšana.

Arī ilgtermiņa aktīvu pārdošana var būt pozitīvi vērtējams 
uzņēmuma solis, piemēram, ja tiek pārdota naudas plūsmu nenesoša 
uzņēmuma struktūrvienība, lai vadība varētu koncentrēt uzmanību 
uz uzņēmuma atlikušajām, perspektīvākajām darbībām. Šādas 
pārdošanas rezultātā parasti rodas ievērojami naudas ieņēmumi, 
salīdzinājumā ar pārskata perioda pamatdarbības naudas plūsmu.

Komercdarbības finanšu tradicionālā pieeja parasti ignorē 
potenciālo nākotnes naudas plūsmu nenoteiktību un uzņēmuma 
vadības spēju strādāt nenoteiktības apstākļos. Jo augstāka ir 
nenoteiktība, jo lielāka vērtība ir iespējai atlikt kāda investīciju 
projekta īstenošanu tālākā nākotnē, tādējādi izvēloties tā īstenošanas 
laiku. Kā zināms, tad populārāko investīciju projektu novērtēšanas 
metožu (NPV, IRR) pamatā ir nākotnes naudas plūsma. Turklāt,  
parasti veiksmīgs investīciju projekts ir tāds, kurš ir ticis realizēts  
tieši pareizajā ekonomiskās konjunktūras noteiktajā laikā. Tas nozīmē, 
ka šo laiku uzņēmums pats nevar izvēlēties. Tāpēc uzņēmumu 
menedžeriem var ieteikt vienmēr ņemt vērā šo papildus vērtību, 
kurai savukārt var būt pozitīva ietekme uz uzņēmuma akciju cenu un 
kopējo vērtību.

Tālāk ir jāizpēta dažādi ar naudas plūsmu saistīti ieguldīšanas 
darbības veidi, no kuriem vispirms tiks analizēta pamatlīdzekļu 
pirkšana un pārdošana. Tādi darījumi kā pamatlīdzekļu barters un 
nolietojuma aprēķināšana nav saistīti ar uzņēmuma naudas plūsmu 
(ieņēmumiem un izdevumiem).

Lai varētu veikt pilnvērtīgu ar pamatlīdzekļiem saistītās 
naudas plūsmas analīzi, autors uzskata, ka uzņēmumam būtu 
jāizdala ieguldījumu pamatlīdzekļos daļa, kura kalpo tikai esošo 
preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas apjomu saglabāšanai.  
Tāpat atsevišķi jāizdala arī otra daļa, kuras mērķis ir uzņēmuma 
paplašināšana. Ieguldījumus apjomu saglabāšanai var saukt arī 
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par kapitāla uzturēšanas izmaksām. Šīs izmaksas ir svarīgas, jo 
ar to palīdzību uzņēmums vai tā struktūrvienība var nodrošināt 
rentabilitātes nesamazināšanos. Finanšu pārskatu lietotājiem ir 
nepieciešams noteikt, vai līdzekļi tiek izlietoti tikai esošo jaudu 
uzturēšanai, aizvietojot nolietotos pamatlīdzekļus, vai arī šiem 
izdevumiem ir paplašināšanās raksturs. Kā tikko minēts, viens 
risinājums ir ieguldīšanas naudas plūsmas sadalīšana divās daļās. Ja 
tas nav iespējams, vēl viena alternatīva ir izstrādāt jaunu, uzlabotu 
un vienkāršotu brīvās naudas plūsmas aprēķināšanas formulu, par ko 
rakstīts iepriekš.

Piemēram, ja uzņēmums var pilnībā veikt savas kapitāla 
uzturēšanas izmaksas no pamatdarbības (iekšējās) naudas plūsmas, 
tas nozīmē, ka uzņēmumam ir rīcības brīvība attiecībā uz finansēšanas 
darbībām. Tā ir uzņēmuma spēka pazīme, kas norāda, ka tas kontrolē 
savu kapitāla struktūru, iespējams virzoties uz tās optimizēšanu 
un tādējādi, atbilstoši kapitāla struktūras kompromisa teorijai, 
arī uzņēmuma vērtības maksimizēšanu. Turklāt tiek samazināts 
nesistemātiskais jeb attiecīgajam uzņēmumam raksturīgais finanšu 
risks. Tādējādi uzņēmums var rēķināties ar zemākām kredītu 
procentu likmēm, kā arī zemāku pašu kapitāla cenu naudas plūsmas 
diskontēšanai uzņēmuma vērtības noteikšanā.

Efektīvas saimnieciskās darbības nodrošināšanai aktīvus ir 
nepieciešams nepārtraukti atjaunot un modernizēt. Ja uzņēmums 
attiecībā uz saviem pamatlīdzekļiem to nedarīs, var rasties virkne 
problēmu. Fiziski vai morāli novecojušas iekārtas pakļauj uzņēmumu 
ilgu dīkstāvju riskam, turklāt ražotās preces var būt ar defektiem. 
Tādējādi uzņēmums var zaudēt konkurences cīņā. Tā produkti no 
pircēju puses tiks uzskatīti par zemākas kvalitātes un novecojušām 
precēm un pakalpojumiem, salīdzinot ar konkurentu izstrādājumiem.  
Ja uzņēmuma nolietojuma norakstījumi pastāvīgi pārsniedz 
ieguldīšanas naudas izdevumus, tas norāda uz saimnieciskās  
darbības norieta fāzi. Visbeidzot tas novedīs pie pamatdarbības 
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Gatavās produkcijas un preču pārdošanai veiksmīgai 
pārvaldīšanai ir nepieciešama uzņēmuma pārdošanas darbību 
koordinācija. Šo preču likviditātes pakāpe parasti ir atkarīga no 
uzņēmuma nozares. Ja rodas problēma ar produkcijas pārdošanu, 
ir jānoskaidro, kāpēc potenciālie pircēji nevēlas iegādāties šo preci, 
un jāpārskata uzņēmuma tirgvedības stratēģija. Tas pats, protams, 
attiecas arī uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Šādu darbību 
rezultāts arī norādīs, kurai krājumu sastāvdaļai būs jāpievērš vislielā-
kā uzmanība.

Veiksmīga uzņēmuma krājumu pārvaldība ir izšķiroša 
adekvātas naudas plūsmas veidošanai. Pārāk augsts krājumu 
atlikumu līmenis rada papildus izmaksas un atsevišķos gadījumos 
noved līdz maksātnespējai. Arī zems krājumu atlikums var radīt 
problēmas, piemēram, ražošanas dīkstāves un pārrāvumus piegādēs 
pircējiem. Krājumu kontrolei, kā arī optimāla līmeņa noteikšanai un 
nodrošināšanai ir nepieciešama rūpīga finanšu plānošana un atvērtu 
komunikācijas kanālu uzturēšana uzņēmuma iekšienē starp dažādām 
struktūrvienībām un nodaļām. Šeit var noderēt, piemēram, EOQ un 
JIT krājumu pārvaldīšanas modeļi.

Pēc autora domām, galvenie ar krājumiem saistīto problēmu 
indikatori ir: 

	krājumu atlikumu pieaugums, ieņēmumiem paliekot 
nemainīgiem, 

	lēna krājumu aprite, 
	krājumu apjoma straujas vai neizskaidrojamas svārstības, 
	krājumu ieķīlāšana (īpaši svarīga, analizējot struktūrvienības 

naudas plūsmu, ja nav saņemta mātes uzņēmuma vai 
uzņēmuma vadības piekrišana ieķīlāšanai), 

	krājumu novērtēšanas metožu maiņa, 
	krājumu apdrošināšanas neveikšana, 
	nepamatota krājumu uzskaites metožu maiņa, 
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Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu  
saraksts

A – vidējie aktīvi
AK – aizņemtais kapitāls
AKNP – aizņemtā kapitāla un naudas plūsmas attiecība
Asāk – uzņēmuma aktīvi perioda sākumā
BNP – brīvā naudas plūsma
BNPA – brīvās naudas plūsmas un aktīvu attiecība
BNPNA – brīvās naudas plūsmas un apgrozījuma attiecība
D  – nākamajos piecos gados maksājamo saistību gada vidējais 

  apmērs
EBITDA – peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem
EOQ – ekonomiskais pasūtījuma apjoms
FDNP – finanšu darbības neto naudas plūsma
FFC – pastāvīgās finanšu izmaksas
FGSP – Finanšu grāmatvedības standartu padome
FNPNA – finansēšanas naudas plūsmas un apgrozījuma attiecība
I – procentu maksājumi
IDNP – ieguldījumu darbības neto naudas plūsma
IFP – iekšējās finansēšanas potenciāls
INPA – ieguldīšanas naudas plūsmas un aktīvu attiecība
INPNA – ieguldīšanas naudas plūsmas un apgrozījuma attiecība
IRR – iekšējā ienesīguma norma
ĪS – īstermiņa saistības
Izmku – kapitāla uzturēšanas izmaksas
JIT – „tieši laikā”
LGS – Latvijas grāmatvedības standarts
LPS – līdzekļu plūsmas seguma koeficients
NA – neto apgrozījums
NEb – naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās
NEs – naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
NĪSS – naudas īstermiņa saistību seguma koeficients
NN – nolietojuma norakstījumi
NP – pārskata gada neto naudas plūsma
NPA – naudas plūsmas un aktīvu attiecība
NPAK – naudas plūsmas un aizņemtā kapitāla attiecība
NPAT – naudas plūsmas atdeve
NPDNP – nesadalītā pamatdarbības naudas plūsma
NPNA – naudas plūsmas un apgrozījuma attiecība
NPP – naudas plūsmas pietiekamības koeficients
NPS – naudas procentu seguma koeficients
NPV – tīrā diskontētā vērtība
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relatīvajiem rādītājiem (BNPNA un BNPA) ir negatīva un diezgan  
cieša, tas vedina secināt: jo pozitīvāka ir uzņēmuma pamatdarbības  
vai brīvā naudas plūsma, jo vairāk finanšu darbības naudas  
izdevumu uzņēmums ir gatavs veikt. Šis secinājums apstiprina 
kapitāla struktūras hierarhijas teoriju, kas norāda, ka naudas 
plūsmas pieauguma gadījumā pārpalikums tiek lietots, lai  
atmaksātu parādus un tamlīdzīgā veidā.

Cieša un negatīva korelācija ir vērojama starp komerciālo 
rentabilitāti un ieguldīšanas naudas plūsmas un apgrozījuma  
attiecību (INPNA) –0,917. Tas norāda uz sakarību starp iespaidu, 
ka uzņēmums ir rentabls un uzņēmuma vadības gatavību investēt  
naudu jaunos projektos. Pēc autora domām, šāda sakarība 
liecina, ka Latvijas uzņēmumu vadītāji, pieņemot lēmumu par 
kapitālieguldījumiem, nepietiekami izmanto naudas plūsmas 
rādītājus. Kā parāda korelācijas koeficients, viņi ir tendēti sekot tam, 
ko grāmatvedības dati liecina par uzņēmuma peļņu, bet nepievērš 
pietiekamu uzmanību uzņēmuma naudas plūsmas pārskatam. Ja 
vadītāji būtu ņēmuši vērā naudas plūsmas rādītājus, tad korelācija 
būtu citāda. Tādā gadījumā varētu sagaidīt, ka korelācijas koeficients 
starp ieguldīšanas naudas plūsmas un apgrozījuma attiecību un 
naudas plūsmas un apgrozījuma attiecību būtu tuvs –1 (šobrīd tas 
ir aptuveni –0,4 līdz –0,5). Šāda situācija kopumā norāda, ka Latvijas 
uzņēmumi kapitālieguldījumu budžetu sastādīšanā nebalstās uz 
savu uzņēmumu reālajām iespējām, kas var novest pie projektu ar 
negatīvu tīro diskontēto vērtību īstenošanas, kā arī un naudas resursu 
neefektīvas sadales, kas pasliktina uzņēmuma finansiālo stāvokli.
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raksturlielumiem. 4.4. tabulā parādīti korelācijas koeficienti, kuri,  
pēc autora domām, ļauj izdarīt galvenos secinājumus.

4.4. tabula
Latvijas uzņēmumu atsevišķu mainīgo korelācijas matrica  

(1996.-2004. gada dati; n = 91)

  PNPK NPNA NPA ROS BNPNA BNPA ΔNEĪ INPNA FNPNA
PNPK 1,000
NPNA 0,623 1,000
NPA 0,664 0,��0 1,000
ROS 0,22� 0,381 0,055 1,000
BNPNA 0,586 0,�58 0,6�6 0,554 1,000
BNPA 0,612 0,747 0,954 0,050 0,�12 1,000
ΔNEĪ 0,233 0,020 0,142 0,012 0,023 0,0�3 1,000
INPNA -0,352 -0,406 -0,134 -0,917 -0,541 -0,109 0,122 1,000
FNPNA -0,451 -0,849 -0,753 0,12� -0,721 -0,745 -0,006 -0,117 1,000

Kā redzams 4.4. tabulā, viszemākā korelācija (0,229) 
pamatdarbības naudas plūsmas koeficientam (PNPK) ir ar komerciālo 
rentabilitāti (ROS). Tas nozīmē, ka starp pārdošanas rentabilitātes 
rādītāju un pamatdarbības naudas plūsmas koeficientu, kas ir viens 
no maksātspējas koeficientiem, nav gandrīz nekādas sakarības. Šis 
fakts apstiprina, ka uzņēmums var būt ļoti rentabls uz papīra no 
grāmatvedības viedokļa, bet tas vēl nenozīmē, ka tas varēs ģenerēt 
daudz naudas. Var atrast ļoti ciešu sakarību (0,958) starp naudas 
plūsmas un apgrozījuma attiecību (NPNA) un brīvās naudas plūsmas 
un apgrozījuma attiecību (BNPNA). Tas norāda uz ārkārtīgi tuvu  
saistību starp pamatdarbības un brīvo naudas plūsmu, kas bija 
sagaidāms.

Interesanta un nozīmīga informācija ir 4.4. tabulas apakšējā 
rindā, kur tiek parādīta finanšu naudas plūsmas un apgrozījuma 
attiecības (FNPNA) sakarība ar dažādiem mainīgajiem. Tā kā kore-
lācija ar pamatdarbības (NPNA un NPA) un brīvās naudas plūsmas 
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nt – nozares nominālais pieauguma temps
PDNP – pamatdarbības neto naudas plūsma
PNPK – pamatdarbības naudas plūsmas koeficients
ROS – komerciālā (pārdošanas, apgrozījuma) rentabilitāte
SGS – Starptautiskais grāmatvedības standarts
SGSK – Starptautiskā Grāmatvedības standartu komiteja
T – nodokļu maksājumi
Δdp – debitoru parādu absolūtais pieaugums
Δkp – kreditoru parādu absolūtais pieaugums
Δkr – krājumu absolūtais pieaugums
ΔNEĪ – naudas līdzekļu un to ekvivalentu īpatsvara izmaiņas
ΔU – uzkrājumu absolūtais pieaugums
π – tīrā peļņa
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Katras struktūrvienības, tāpat kā visas akciju sabiedrības, debitoru  
iekasēšanas perioda ilgumu daļēji ietekmē vispārējie makro-
ekonomiskie apstākļi un daļēji pašas filiāles vai meitas uzņēmuma 
kontrolējami kredītpolitikas nosacījumi. Autors uzskata, ka ne-
veiksmīgas debitoru kredītpolitikas galvenie indikatori ir: 

	salīdzinoši lēna debitoru aprite,
	liels nokavēto debitoru parādu īpatsvars, 
	straujš debitoru parādu pieaugums, apgrozījumam 

saglabājoties nemainīgam, 
	atkarība no maza pircēju skaita, 
	saistīto uzņēmumu debitoru parādu esamība, 
	pārdoto preču atgriešana, izmantojot īpašuma tiesību 

paturēšanas iespēju, 
	piemēroto kredītstandartu un atlaižu maiņa.
Krājumi ir ļoti svarīga pamatdarbības naudas plūsmas cikla 

sastāvdaļa. Laba krājumu apmēra kontrole sākas ar sekošanu izejvielu, 
nepabeigto ražojumu un gatavās produkcijas apritei. Izejvielu un 
materiālu atlikumu līmenim ir jābūt pamatotam ar sagaidāmo 
ražošanas apjomu, iespējamo uzņēmējdarbības sezonalitāti, kā arī 
piegādātāju uzticamības līmeni. Ja izejvielas ir augsti likvīdas un tās 
ir iespējams viegli pārdot, pēc savas būtības tās būs tuvākas naudai 
nekā nepabeigtie ražojumi. Materiālu uzkrāšanās bieži norāda uz 
iespējamām spekulatīvām darbībām, sagaidot varbūtēju cenu 
pieaugumu vai izejvielu deficītu.

Nepabeigto ražojumu atlikumi korelē ar ražošanas cikla 
ilgumu. Nepabeigtos ražojumus tieši ietekmējošie faktori ir  
ražošanas iekārtu kvalitāte un tehnoloģijas līmenis, kā arī uzņē-
muma strādnieku prasmes un iemaņas. Pārlieku augsts nepabeigto 
ražojumu līmenis norāda uz ražošanas palēnināšanos vai efektivitātes 
mazināšanos, kas pasliktina uzņēmuma pamatdarbības naudas 
plūsmu.

55

naudas plūsmas, peļņas un rentabilitātes krituma. Tādēļ autors 
secina, ka kapitāla uzturēšanas izmaksām (ieguldīšanas darbībai) ir 
neaizvietojama loma uzņēmuma nākotnes pamatdarbības naudas 
plūsmas veidošanā.

Ja uzņēmuma vadībai ir vēlēšanās pētīt meitas uzņēmuma 
vai filiāles ieguldīšanas darbību, jāveic kapitālieguldījumu budžeta 
analīze, kuras uzmanības centrā ir jābūt iegādāto pamatlīdzekļu 
cenām, kopējam investīciju projekta īstenošanai nepieciešamajam 
kapitālam, projekta tīrajai diskontētajai vērtībai un iekšējai  
ienesīguma normai.

Vēl viena lieta, kas pelnījusi pastiprinātu uzmanību, ir 
pamatlīdzekļu aprites tendence. Pamatlīdzekļu aprites koeficients 
tiek aprēķināts, izdalot neto apgrozījumu ar pamatlīdzekļu bilances 
vērtības vidējo vērtību, un parāda uzņēmuma pamatlīdzekļu spēju 
radīt ieņēmumus. Šā koeficienta pazemināšanās, kā arī darba algu 
izmaksu pieaugums un ražošanas sviras kritums var novest pie 
bruto peļņas rentabilitātes un uzņēmuma kopējās naudas plūsmas 
samazināšanās.

Galvenie ar pamatlīdzekļiem saistīto naudas plūsmas potenciālu 
problēmu indikatori ir: 

	pamatlīdzekļu vai to tehnoloģijas novecošana, 
	augstas pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas, 
	saražoto preču vai sniegto pakalpojumu apjoma kritums, 
	nepietiekama nolietojuma norakstījumu iekļaušana produktu 

pašizmaksā, 
	pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodes maiņa, 
	pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas perioda pagarināšana, 
	nolietojuma norakstījumu apmēra samazināšanās, 
	bezvērtīgu pamatlīdzekļu nenorakstīšana, 
	apjomīga pamatlīdzekļu norakstīšana.
Atsevišķos gadījumos uzņēmumi sadarbojas, lai samazinātu 

izejvielu cenas, netiešās izmaksas uz vienu produkcijas vienību, kā 
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arī uzlabotu tirgvedības procesu. Šāda sadarbība var izpausties arī, 
iegādājoties uzņēmuma akcijas vai kapitāla daļas. 

Kā norādīts LGS Nr. 2 38. punktā, naudas plūsmas pārskatā 
iekļauj tikai maksājumus (piemēram, dividenžu maksājumus) starp 
uzņēmumu, kas savu līdzdalību meitas vai asociētajā uzņēmumā 
uzskaita saskaņā ar iegādes izmaksu vai pašu kapitāla metodi, un 
attiecīgo meitas uzņēmumu vai asociēto uzņēmumu.

Kad uzņēmums nopērk starp 20 un 50 procentiem no  
cita uzņēmuma pamatkapitāla, pircēja bilancē parādās postenis 
„līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā”. Savukārt kopējā 
naudas plūsmā no asociētajiem uzņēmumiem tiek iekļautas 
saņemamās dividendes, aizdevumu izsniegšana un atmaksāšana, 
kā arī asociēto uzņēmumu vērtspapīru pirkšana un pārdošana. 
Nenaudas saimnieciskie darījumi varētu būt saistīti ar gada pārskatu 
konsolidāciju.

Ieguldījumi pilnsabiedrībās vai tamlīdzīgos uzņēmumos, kuri 
tiek dibināti dažādu konkrētu projektu attīstīšanai, pēc savas būtības 
ir līdzīgi augstāk minētajiem asociētajiem uzņēmumiem. Parasti 
nodibinātais uzņēmums aizņemas līdzekļus projekta īstenošanai, 
savukārt tā dibinātāji izsniedz galvojumu šādam kredītam. Projekta 
un attiecīgi arī pilnsabiedrības naudas plūsmu saņem dibinātāji. 
Dibinot šādas pilnsabiedrības, ir nepieciešams pārliecināties par 
sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu, jo, piemēram, daudziem 
būvniecības projektiem var rasties peļņa arī bez vienlaicīga naudas 
plūsmas palielinājuma, piemēram, būves pārvērtēšanas rezultātā. 
Tieši būvniecība ir tautsaimniecības nozare, kurā šāda tipa uzņēmumi 
visbiežāk tiek dibināti.

Kad projekta nākotnes naudas plūsma ir novērtēta, jāno-
skaidro, vai tā naudas plūsmas diskontēšanai tiek piemērota  
atbilstoša kapitāla cena. Ja tā ir pārāk zema, projekta tīrā diskontētā 
vērtība būs pārlieku augsta. Vēl viena lieta, kas jāpārbauda, pēc 
autora domām, ir projekta īstenošanas laika pamatotība. Daudzu 
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Būtisks apgrozāmā kapitāla komponents, kas parasti ir saistīts 
ar naudas izdevumiem, ir debitoru parādi. To pieaugums prasa 
papildus naudas līdzekļu izlietojumu un parasti tiek finansēts no kāda 
viena konkrēta avota. Debitoru parādu samazinājums ir saistīts ar 
naudas ieņēmumiem.

Debitoru parādu pieaugums ir normāla parādība augošā 
saimnieciskā vienībā, kamēr nepalielinās debitoru parādu vidējais 
aprites ilgums (iekasēšanas periods). Jebkurā gadījumā debitoru 
pieaugums norāda uz nepieciešamību salīdzināt to aprites ilgumu 
ar pircējiem piešķiramā kredīta standartiem, piedāvātajām skonto 
atlaidēm, uzņēmuma iekasēšanas politiku, debitoru parādu sadalī-
jumu pa termiņiem, pircējiem un to grupām, kā arī uzkrājumiem 
nedrošiem parādiem. Uzņēmuma peļņas izmaiņas ir jāsalīdzina ar 
krājumu izmaiņām.

Īpaši nozīmīgas ir situācijas, kad, uzņēmumam, ciešot 
zaudējumus no savas saimnieciskās darbības, krājumu apjomi 
pieaug. Nav saimnieciski palielināt gatavās produkcijas krājumus, ja 
tos nevar pārdot ar peļņu. Ja pieaug vidējais debitoru iekasēšanas 
periods, jānoskaidro šādu izmaiņu iemesls, turklāt šis ilgums ir 
jāaprēķina pēc iespējas biežāk, lai iegūtu operatīvu informāciju datu 
salīdzināšanai, izslēdzot no ceturkšņa, mēneša vai citu, īsāku periodu 
datiem sezonalitātes komponentu, un varētu ātri reaģēt un novērst 
iespējamās problēmas. Svarīga informācija, kuru būtu nepieciešams 
iegūt no uzņēmuma, ir krājumu nenorakstīšanas pamatojums, ja 
zemās likviditātes rezultātā uzņēmumam ir radušies ievērojami 
zaudējumi.

Uzņēmuma debitoru parādu politika ir cieši saistīta ar krājumu 
pārvaldīšanu. Debitoru parādu atlikumu līmeni bilancē ietekmē 
uzņēmuma pārdošanas apjomi uz kredīta un debitoru aprites 
periods. Debitoru parādus ir nepieciešams analizēt ne tikai visa 
uzņēmuma līmenī, bet arī atsevišķo struktūrvienību griezumā. 
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Ievads

Mācību līdzekļa objekts ir uzņēmuma (komercsabiedrības) 
naudas plūsma. Šajā grāmatā tiek pētīta naudas plūsmas izmanto-
šana uzņēmuma finanšu analīzē. Ar terminu „uzņēmums” šeit tiek 
apzīmēts komercsabiedrības jēdziens Komerclikuma un Gada 
pārskatu likuma izpratnē. Autors neanalizē naudas plūsmas lomu 
bankās, krājaizdevu sabiedrībās, apdrošināšanas komercsabiedrībās, 
privātajos pensiju fondos, ieguldījumu brokeru sabiedrībās un 
ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās.

Pēdējo gadu finanšu ekonomikas zinātnes atziņas uzsver 
naudas plūsmas rādītāju pieaugošo lomu uzņēmuma finansiālā 
stāvokļa analīzē. Ņemot vērā uzņēmuma novērtēšanas problēmas, 
kas rodas, balstoties uz peļņas vai zaudējumu aprēķina datiem,  
arvien vairāk investoru un citu finanšu pārskatu lietotāju sāk pievērst 
lielāku uzmanību uzņēmuma naudas plūsmai, nevis aprēķinātajam 
peļņas lielumam.

Tomēr daudzi uzņēmumu finanšu pārskatu lietotāji mazāk 
uzmanības velta naudas plūsmas pārskata analīzei, nekā peļņas vai 
zaudējumu aprēķina un bilances izpētei. Tādēļ neveidojas objektīvs 
viedoklis par naudas līdzekļu kustību un uzņēmuma finansiālo 
stāvokli kopumā. Kā zināms, peļņas vai zaudējumu aprēķins tiek 
sagatavots, ievērojot uzkrāšanas principu, proti, no vienas puses, tajā 
iekļauti visi ieņēmumi, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav saņemti. No 
otras puses, tur parādās izmaksas, kas vai nu vēl nav samaksātas vai 
bija samaksātas iepriekš, bet tiek norakstītas pašreiz. Savukārt, naudas 
plūsmas pārskatā tiek ievērots tā saucamais kases princips, kad tiek 
uzrādīta tikai reāli ienākusī un izdotā nauda.

Vēl viens iemesls pētīt uzņēmuma naudas plūsmu ir saistīts ar 
uzņēmuma vēlmi prognozēt savu finansiālo stāvokli tuvākajā un 
tālākajā nākotnē, lai būtu iespējams plānot pamatlīdzekļu iegādes 
un citus attīstības projektus. Arī uzņēmuma investīciju projektu 
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samazināšanas veidā), neapdraudot komercsabiedrības nākotnes 
attīstību un pašreizējo vērtību. Turklāt uzņēmumam var būt 
nepieciešams iegūt naudu, vai nu pārdodot ilgtermiņa aktīvus vai  
arī palielinot aizņemto kapitālu. Latvijā šobrīd spēcīgāk izteikta ir  
otrā tendence.

Tipisks Latvijas uzņēmums tikai apmēram 58 procentus no 
savām tuvākā gada laikā maksājamām saistībām ir spējīgs nosegt 
ar naudu, ko tas iegūst no saimnieciskās darbības, uz ko norāda 
pamatdarbības naudas plūsmas koeficients. Trūkstošos 42 procentus 
ir nepieciešams iegūt citā veidā, un tas atkal rada nepieciešamību  
pēc ārējā finansējuma.

Naudas plūsmas un apgrozījuma attiecības mediāna ir 0,1162 – 
tas nozīmē, ka tikai aptuveni 12 procenti uzņēmuma apgrozījuma 
pārvēršas naudas līdzekļu pieaugumā no pamatdarbības. Savukārt 
komerciālās rentabilitātes mediāna ir 0,0724. Tas vedina secināt, 
ka parasti pamatdarbības neto naudas plūsma ir augstāka nekā 
uzņēmuma peļņa pirms procentiem un nodokļiem. Šādu secinājumu 
apstiprina arī naudas plūsmas un aktīvu attiecības, kā arī aktīvu 
rentabilitātes koeficienti. 

Aprēķinot ieguldījumu naudas plūsmas attiecību pret 
apgrozījumu un finanšu naudas plūsmas attiecību pret apgrozījumu, 
var secināt, ka tipisks Latvijas uzņēmums 7,68% no saviem 
ieņēmumiem iegulda ilgtermiņa ieguldījumos. Tāpat tas maksā 
1,54% no neto apgrozījuma, lai apkalpotu savas finanšu saistības. 
Kā rāda standartnovirze, otrā rādītāja variācija ir lielāka nekā pirmā 
– tas liecina, ka vieni uzņēmumi piesaista jaunus finansējuma  
avotus, turpretī citi atmaksā iepriekš iegūto finansējumu. 

Lai veiktu padziļinātu Latvijas uzņēmumu naudas plūsmas 
koeficientu analīzi, nepieciešams aprēķināt un izpētīt naudas  
plūsmas relatīvo rādītāju savstarpējās korelācijas un korelācijas 
ciešumu ar citiem uzņēmuma absolūtajiem un relatīvajiem 
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Ieguldīšanas naudas 
plūsmas un apgrozījuma 

attiecība
–0,0870 0,5766 –0,0768

Finansēšanas naudas 
plūsmas un apgrozījuma 

attiecība
0,1768 1,0214 –0,0154

Kā redzams 4.3. tabulā, tipiskam Latvijas uzņēmumam 
(noteiktam pēc mediānas, kas šajā gadījumā ir piemērotāks 
vidējais lielums) ir pozitīva tīrā naudas plūsma no pamatdarbības  
974 tūkstošu latu apmērā. Tas liecina, ka lielākai daļai Latvijas 
uzņēmumu nav nopietnu maksātnespējas problēmu un tie rada, 
nevis zaudē naudu no savas pamatdarbības. Negatīva tīrā naudas 
plūsma no ieguldījumu darbības aptuveni 635 tūkstošu latu apmērā 
nozīmē, ka tipisks Latvijas uzņēmums iegulda naudu savā attīstībā. 
Tā kā pamatdarbības neto naudas plūsma ir lielāka pēc moduļa nekā 
ieguldījumu darbības neto naudas plūsma (vērtējot pēc mediānām), 
jāsecina, ka tipisks Latvijas uzņēmums pilnībā finansē savas  
investīcijas no saimnieciskās darbības. Šāda tendence ir vērtējama 
pozitīvi, jo liecina par stabilitāti, kā arī to, ka tipisks Latvijas 
uzņēmums veic savus ieguldījumus no iekšējā finansējuma un 
tam nav nepieciešams piesaistīt finansējumu no ārpuses. Finanšu 
darbība uzrāda negatīvu tīro naudas plūsmu apmēram 71 tūkstoša 
latu apmērā. Tas savukārt liecina, ka pēdējos gados liela daļa Latvijas 
uzņēmumu ir sākusi atmaksāt agrāk piesaistītos līdzekļus – dzēš 
savus parādus un maksā dividendes akcionāriem. Tomēr jāpiezīmē, 
ka vienlaikus mazāka, bet ievērojama uzņēmumu daļa palielina 
piesaistīto finansējuma avotu apmēru.

Tomēr vēl viens svarīgs finansiālā stāvokļa indikators – brīvā 
naudas plūsma – vairumam Latvijas uzņēmumu ir negatīvs. Ja 
uzņēmuma brīvā naudas plūsma ir negatīva, tā īpašniekiem  
pagaidām nav pieejama brīva naudas summa, ko tie varētu patērēt 
savām vajadzībām (piemēram, dividenžu vai pamatkapitāla 
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novērtēšanā, kapitāla cenas un uzņēmuma vērtības noteikšanā 
mūsdienās pieaug naudas plūsmas datu loma. Šajās jomās nevar  
iztikt bez naudas plūsmas rādītāju un koeficientu analīzes, kā arī 
attiecīgu secinājumu izdarīšanas.

Lai precīzi noteiktu uzņēmuma dzīvotspēju, ir nepieciešams 
aprēķināt vairākus koeficientus no naudas plūsmas pārskata datiem. 
Bijuši daudzi, turklāt plaši publiskoti gadījumi, ka tiek pozitīvi  
novērtēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, bet neilgi pēc tam 
uzņēmums kļūst maksātnespējīgs un bankrotē. Šā vērtējuma autori 
pēc tam bieži vien atzīst savu nevēlēšanos vai nespēju analizēt 
absolūtos un relatīvos uzņēmuma naudas plūsmas rādītājus.

Analizējot uzņēmuma likviditāti, naudas plūsmas informācija  
ir uzticamāka par bilances vai peļņas vai zaudējumu aprēķina 
informāciju. Bilances dati ir statiski – tie novērtē stāvokli vienā laika 
momentā. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sevī iekļauj daudzas  
izmaksas, kuras tiek vienīgi aprēķinātas un kurām nav tieša sakara 
ar reālām līdzekļu izmaiņām – uzkrājumu veidošana, nolietojuma 
norakstījumi. Turpretī, naudas plūsmas pārskats neietver 
grāmatvedības principu radītas manipulācijas, bet liek uzsvaru uz 
to, kas interesē investorus – naudas plūsmu no pamatdarbības, 
ieguldījumu darbības, kā arī finanšu darbības.

Daudzus gadus analītiķi ir mēģinājuši izstrādāt naudas plūsmas 
pārskatu datu koeficientus, kuri būtu noderīgi praksē. Lielākās 
kredītreitingu aģentūras izmanto naudas plūsmas relatīvos rādītājus 
reitingu piešķiršanā. Obligacionāri un potenciālie uzņēmumu pircēji 
lieto brīvās naudas plūsmas koeficientus, lai novērtētu to investīciju 
iespējamo riska pakāpi. Tam par iemeslu ir fakts, ka šie koeficienti 
palīdz novērtēt uzņēmuma spēju izturēt ekonomiskā cikla lejupslīdes 
fāzē vai smagas konkurences apstākļos. 

Saskaņā ar lielāko pasaules auditorsabiedrību darbinieku  
aptauju pat šajā gadsimtā to audita procedūras nav mainījušās, lai 
ņemtu vērā informāciju, ko sniedz naudas plūsmas pārskats, par 
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Tā kā uzņēmuma attīstība prasa pieaugošus ieguldījumus 
apgrozāmajā kapitālā, kā arī tādēļ, ka uzņēmuma piedāvātie produkti 
vēl nebūs iedzīvojušies tirgū, pamatdarbības naudas plūsma būs 
salīdzinoši zema augšanas fāzē un samērā augsta brieduma un 
krituma fāzēs. Augošam uzņēmumam, kurš pārdod savu produkciju 
ar pēcapmaksu, var būt nepārtrauktas problēmas ar pamatdarbības 
naudas plūsmu, kamēr uzņēmumam, kas tuvojas savam bankrotam 
vai likvidācijai un pārdod vai citādi samazina savus apgrozāmos 
līdzekļus, pamatdarbības naudas plūsma var būt pozitīva. Uzņēmuma 
paplašināšana īstermiņā prasa palielināt investīcijas krājumos un 
debitoru parādos. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem nozarēs, kurās ir 
nepieciešams salīdzinoši liels apgrozāmais kapitāls un attiecīgi 
samērā mazi pamatlīdzekļi, pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts 
var finanšu analītiķus novest pie nepareiziem, pārāk pesimistiskiem 
secinājumiem.

Dzīves cikls nenotiek uzņēmuma mikrolīmenī vien. Dažkārt kāda 
konkrēta tā fāze attiecas uz tūkstošiem uzņēmumu vienlaikus vai pat 
uz visu tautsaimniecības nozari. XX gadsimta astoņdesmitajos gados 
augšanas fāzē atradās datortehnoloģiju uzņēmumi, deviņdesmito 
gadu sākumā – biotehnoloģiju akciju sabiedrības, savukārt 
deviņdesmito gadu beigās šādā stāvoklī bija daudzi ar internetu 
saistīti uzņēmumi.

Augstāk minētais nozīmē, ka naudas plūsmas rādītāju dinamikas 
īpatnību dēļ finanšu analītiķiem, uzņēmumu finanšu vadītājiem un 
pārējiem darbiniekiem, auditoriem, esošajiem un potenciālajiem 
investoriem un kreditoriem, kā arī citiem finanšu pārskatu lietotājiem 
nepieciešams veikt padziļinātu pamatdarbības naudas plūsmas 
apmēra analīzi uzņēmuma augšanas fāzē. Ja uzņēmums nav ieguvis 
adekvātu pamatdarbības naudas plūsmu, pēc autora domām, 
jānoskaidro, kuras apgrozāmā kapitāla sastāvdaļas ir prasījušas lielus 
naudas izdevumus, un, balstoties uz to, jāizdara secinājumus par 
uzņēmumā notiekošajiem procesiem.
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projektu īstenošanas uzsākšana ir kavējusies un tas ir prasījis lielāku 
nepieciešamo kapitālu. Tas pazeminās projekta NPV un var izraisīt 
naudas līdzekļu trūkumu uzņēmumā. Projekta izstrādāšanas gaitā ir 
jābūt iestrādātām rezervēm, kuras būs jāizmanto, ja tā īstenošanas 
izmaksas vai uzsākšanas laiks pārsniedz sākotnēji plānoto. Ja 
uzņēmums var bez grūtībām iegūt papildus kapitālu, no investoru un 
kreditoru viedokļa tas tiek vērtēts ļoti pozitīvi.

Ieguldīšanas darbības potenciālo problēmu indikatori ir saistīti 
ar ieguldījumu klasifikācijas maiņu starp ilgtermiņa un īstermiņa 
aktīviem, kā arī ar ieguldījumiem, kuri bilancē tiek atspoguļoti augstāk 
par tajos sākotnēji ieguldītajiem līdzekļiem. Tāpat ir svarīgi pārbaudīt, 
vai ieguldījumu bilances vērtība atbilst to tirgus vērtībai.

Lielāko daļu no augstāk minētā var attiecināt uz plašāku  
bilances posteni „ilgtermiņa finanšu ieguldījumi”. Kopējo naudas 
plūsmu, kas saistīta ar uzņēmumu iegādi vai atsavināšanu, uzrāda 
atsevišķos naudas plūsmas pārskata posteņos kā ieguldīšanas  
naudas plūsmu.

Kā minēts Latvijas grāmatvedības standartos, ja uzņēmums 
pārskata periodā ir iegādājies vai atsavinājis citu uzņēmumu, naudas 
plūsmas datu analīzes uzlabošanai no ārējo lietotāju puses finanšu 
pārskata pielikumā jāuzrāda:

1. kopējā iegādes vērtība vai kopējā atlīdzība;
2. to iegādes vērtības vai atlīdzības daļa, kas samaksāta vai 

saņemta naudā un tās ekvivalentos;
3. naudas un tās ekvivalentu summa iegādātajā vai atsavinātajā 

uzņēmumā;
4. ar naudu un tās ekvivalentiem nesaistītie aktīvi un saistības 

iegādātajā vai atsavinātajā uzņēmumā, kas apkopoti atsevišķās 
bilances posteņu grupās. 

Uzņēmums uzrāda cita uzņēmuma iegādes vai atsavināšanas 
rezultātā radušos naudas plūsmu atsevišķos naudas plūsmas  
pārskata posteņos, lai finanšu pārskata lietotāji šo naudas plūsmu 
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varētu atšķirt no pārējās uzņēmuma pamatdarbības, ieguldīšanas un 
finansēšanas naudas plūsmas. Uzņēmums pārskata periodā veiktās 
uzņēmuma atsavināšanas rezultātā radušos naudas plūsmu uzrāda 
atsevišķi no naudas plūsmas, kas saistīta ar cita uzņēmuma iegādi. 

Latvijas grāmatvedības standartā Nr. 2 „Naudas plūsmas 
pārskats” noteikts, ka finanšu pārskata pielikumā uzņēmums sniedz 
atsevišķu skaidrojumu par iegādātajiem vai atsavinātajiem aktīviem 
vai saistībām. Turklāt, kopējo samaksāto vai saņemto atlīdzību par  
cita uzņēmuma iegādi vai atsavināšanu uzrāda naudas plūsmas 
pārskatā, no šīs atlīdzības atskaitot iegādātā vai atsavinātā  
uzņēmuma naudu un tās ekvivalentus.

Nemateriālie ieguldījumi arī ir saistīti ar uzņēmuma 
ieguldījumu darbību. Pēc autora domām, svarīgākie simptomi, kuri 
norāda uz naudas plūsmas potenciālām problēmām, kas saistītas  
ar nemateriālajiem aktīviem, ir: 

	ilgs norakstīšanas periods, 
	norakstīšanas perioda pagarināšanās, 
	augsts nemateriālo ieguldījumu īpatsvars bilancē, 
	liela uzņēmuma nemateriālā vērtība, neraugoties uz zemu 

peļņu.

2.4. Finansēšanas naudas plūsmas rādītāju analīze

Naudas plūsmas pēdējā kategorija ir finanšu darbības naudas 
ieņēmumi un naudas izdevumi. Finansēšanas naudas plūsmas 
dati sniedz priekšstatu par to, cik daudz aizņemtā vai pašu kapitāla 
uzņēmums ir piesaistījis (naudas ieņēmumi) vai atmaksājis (naudas 
izdevumi). Tie norādīs arī uz citām īpašām finansēšanas darbībām,  
kuras neparādās citās naudas plūsmas pārskata sastāvdaļās. LGS 
Nr. 2 sniedz pārāk šauru finansēšanas naudas plūsmas kategorijas 
raksturojumu: „naudas plūsmas pārskatā atsevišķi uzrādītā 
finansēšanas darbības naudas plūsma finanšu pārskata lietotājiem 
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kur
BNP – brīvā naudas plūsma,
PDNP – pamatdarbības naudas plūsma,
nt – nozares nominālais pieauguma temps,
Asāk – uzņēmuma aktīvi perioda sākumā,
Izmku – kapitāla uzturēšanas izmaksas.
Negatīva nozares, kurā darbojas attiecīgais uzņēmums, 

pieauguma tempa gadījumā jāizmanto reizinātājs, kurš ir vienāds ar 
0. Formula izstrādāta atbilstoši kapitāla uzturēšanas pieejai brīvas 
naudas plūsmas noteikšanā, turklāt izslēdz no aprēķina subjektivitātes 
elementu, kā arī ierobežo uzņēmuma vadības centienus mākslīgi 
palielināt uzņēmuma aktīvu apmēru1*. 

Atbilstoši brīvās naudas plūsmas definīcijām un formulām, 2.1. 
attēlā var novērot, ka tā visās uzņēmuma dzīves cikla fāzēs ir zemāka 
nekā pamatdarbības naudas plūsma. Tāpat jāatzīmē, ka krituma fāzē 
uzņēmums daudz ātrāk izbeidz veikt jaunus ilgtermiņa ieguldījumus  
vai pat sāk pārdot esošos ilgtermiņa aktīvus nekā tā pamatdarbības 
naudas plūsma kļūst negatīva.

2.1. attēls. Uzņēmuma pamatdarbības naudas plūsma, investīciju apmērs un 
brīvā naudas plūsma produkta vai uzņēmuma dažādās dzīves cikla fāzēs

1 * Detalizētāku brīvās naudas plūsmas aprēķina formulas pamatojumu skatīt: 
Subatnieks K. The Use of Cash Flow in Determining Financial Position of an 
Enterprise and the Concept of Free Cash Flow// Latvijas Universitātes raksti, 677.sēj.: 
Ekonomika un vadības zinātne. ISBN 9984-770-13-3. Rīga, 2004. 394.-402. lpp.
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0

0

0
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spīti tam, ka tas pašreizējā veidolā ir obligāti jāsastāda jau gandrīz 
divdesmit gadu.

Arī izglītības jomā naudas plūsmas pārskats netiek pietiekami 
izcelts. Mācību grāmatas parasti apskata tikai tos koeficientus, kuru 
aprēķināšanai ir nepieciešama bilance un peļņas vai zaudējumu 
aprēķins, ignorējot naudas plūsmas pārskatu. Finansistu nākamai 
paaudzei ir jāiepazīst naudas plūsmas rādītāji, jo tie kļūst arvien 
svarīgāki finanšu tirgū.

Investoru sekmes parasti novērtē, izmantojot naudas 
atdevi, kas tiek noteikta kā naudas procentuālais pieaugums, 
diskontējot to pie attiecīgās procentu likmes. Investorus un 
kreditorus interesē, galvenokārt, nākotnes naudas plūsma, konkrēti, 
tās apmērs, saņemšanas laiks un risks. Uzņēmums, kas nespēj radīt 
tādu pašu naudas plūsmas apmēru kā tā konkurenti, var bankrotēt 
apstākļu pasliktināšanās gadījumā. Pat pelnošs uzņēmums var kļūt 
maksātnespējīgs, ja nav pieejama pietiekama naudas plūsma rēķinu 
apmaksai.

Informācija, ko satur uzņēmuma peļņa un pamatdarbības 
naudas plūsma, ir pastiprināti pētīta pēdējās divās desmitgadēs. 
Tā kā par galveno rentabilitātes (ienesīguma) indikatoru vienmēr 
ir uzskatīta peļņa, lielākā daļa no šiem pētījumiem liek uzsvaru uz 
peļņas rādītājiem, aprēķinot sakarību starp peļņu un uzņēmuma 
akciju ienesīgumu. Savukārt, naudas plūsma tiek uzskatīta par 
sekundāru uzņēmuma vērtības indikatoru. Tāpēc iepriekšējie pētījumi 
ir pievērsuši lielāko uzmanību tam, kādu papildus informāciju sniedz 
naudas plūsma tai informācijai, kas jau ir iegūta no peļņas rādītājiem. 
Pētījumi daudzās pasaules valstīs, kas tika veikti pirms naudas  
plūsmas grāmatvedības standartu pieņemšanas, deva pretrunīgus 
rezultātus par naudas plūsmas informācijas lomu uzņēmuma finansi-
ālā stāvokļa novērtēšanā. Pēc attiecīgo standartu apstiprināšanas 
veiktie pētījumi ir devuši pierādījumus svarīgajai lomai, ko spēlē 
finanšu pārskatos uzrādītā naudas plūsma no pamatdarbības 
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tiks izmantots arī mazākos uzņēmumos, tas, pēc autora domām, var 
izrādīties vēl atbilstošāks mazākas kapitāla pieejamības un lielāku  
risku dēļ, kuri ir raksturīgi uzņēmējdarbībai mazos un vidējos 
uzņēmumos.

4.3. Latvijas uzņēmumu naudas plūsmas  
rādītāji un to analīze

Latvijas uzņēmumu naudas plūsmas rādītāju noteikšanai 
un analīzei tika veikts empīrisks pētījums, kas ietver 38 dažādu  
uzņēmumu 91 novērojumu laika posmā no 1996. līdz 2004. gadam. 
Svarīgāko no šiem rādītājiem un koeficientiem kopsavilkums ir sniegts 
4.3. tabulā. 

4.3. tabula
Latvijas uzņēmumu pētījuma rezultātu kopsavilkums  

(Ls, izņemot koeficientus; n = 91)

Mainīgie Aritmētiskais 
vidējais

Standart-
novirze Mediāna

Pamatdarbības neto naudas 
plūsma 8 807 687 18 916 310 974 400

Ieguldījumu darbības neto 
naudas plūsma –9 807 917 21 278 698 –635 264

Finanšu darbības neto 
naudas plūsma 1 153 633 6 812 694 –70 646

Pamatdarbības naudas 
plūsmas koeficients 0,6250 1,8278 0,5798

Naudas plūsmas un 
apgrozījuma attiecība –0,0822 1,0918 0,1162

Naudas plūsmas un aktīvu 
attiecība 0,0867 0,1736 0,0921

Komerciālā rentabilitāte 0,0148 0,9174 0,0724

Aktīvu rentabilitāte 0,0797 0,1144 0,0644

Brīvā naudas plūsma 2 222 507 14 765 768 –18 889
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Abu korporāciju akciju cenu dinamika ir atspoguļota  
4.1. attēlā. Tā norāda, ka gados, kas sekoja „PepsiCo” lēmumam 
pāriet uz naudas plūsmā izteiktiem mērķiem motivācijas sistēmā, 
tās akciju cena ir uzrādījusi ievērojami labāku attīstību. Tas atbilst 
finanšu vadītāja un visa uzņēmuma galvenajam mērķim – akcionāru 
bagātības maksimizēšanai. Tāpat jāatzīmē, ka AS „PepsiCo” akciju  
beta (0,6) ir zemāka par „Coca-cola” betu (0,72), kas norāda uz  
zemāku risku „PepsiCo” vērtspapīram. 

4.1. attēls. „PepsiCo” (pa kreisi) un „Coca-cola” (pa labi)  
akciju cena 2001.-2006. gadā, ASV dolāros

AS „Coca-cola” nav bijusi pārdomāta naudas plūsmas 
pārvaldīšanas stratēģija, kura izmantotu iepriekš aprakstītos naudas 
plūsmu ietekmējošos faktorus. 

Šāda virzība uz naudas plūsmas mērķiem un uz tiem balstītu 
atalgojuma sistēmu nav tikai moderna, bet pārejoša finanšu 
menedžmenta metode. Tā pamatojas uz jaunu uzņēmuma vērtības 
izpratni, kas šobrīd kļūst arvien izplatītāka komercdarbības pasaulē 
– atziņu, ka naudas plūsma ir daudz ciešāk saistīta ar akcionāru 
bagātību nekā peļņa. Tā nodrošina arī efektīvu kapitāla sadali un 
motivācijas sistēmas izveidošanu, ne tikai uzņēmuma izdzīvošanu.  
Tas nozīmē, ka nepieciešams naudas plūsmu ietekmējošiem  
faktoriem piesaistīt tādus svarīgus uzņēmuma dokumentus kā darba 
pienākumu aprakstus un padarītā vērtējumus. Kad šis risinājums 
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(saimnieciskās darbības). Tomēr lielākā daļa pētījumu koncentrējas 
uz naudas plūsmas papildinošo lomu. Maz pētījumu ir analizējuši 
iespēju, ka galvenā loma ir naudas plūsmas rādītājiem, un tieši peļņa 
varētu spēlēt tikai papildinošo jeb komplementāro lomu uzņēmuma 
pašreizējās un nākotnes finanšu situācijas izvērtējumā.

Kā galvenais uzņēmuma īpašnieku un tāpēc arī paša  
uzņēmuma, tā vadītāju un citu darbinieku mērķis mūsdienu 
ekonomikas un finanšu literatūrā vienmēr ir minēta uzņēmuma  
akciju vai kapitāla daļu vērtības maksimizēšana. Naudas plūsmas 
izmaiņas, iespējams, ir rādītājs, kas apsteidz uzņēmuma vērtības 
izmaiņas. Tāpēc pēdējos gados arvien vairāk autoru sāk pievērsties 
naudas plūsmas prognozēšanai, lai vēl operatīvāk iegūtu datus, kas 
ir nepieciešami gan potenciālajiem investoriem, gan kreditoriem. 
Naudas plūsmas prognozes ietekmē uzņēmuma vērtību jau šodien. 
Autoru pētījumi šajā jomā ir devuši pretrunīgus rezultātus. 

Latvijā naudas plūsmas absolūtie un relatīvie rādītāji, kā arī to 
loma uzņēmuma finanšu analīzē un prognozēšanā nav pietiekami 
pētīta. Ne Latvijas uzņēmēji, ne zinātnieki nepievērš adekvātu 
uzmanību naudas plūsmas pārskata datiem un brīvajai naudas 
plūsmai. Pētījumi, kuri ir veikti līdz šim, galvenokārt ir apskatījuši 
naudas plūsmas pārskatu no grāmatvedības viedokļa.

Naudas plūsmas analīze un prognozēšana mācību līdzeklī 
ir pētīta arī uzņēmuma dzīves cikla kontekstā un struktūrvienību  
līmenī. Uzņēmuma dzīves cikla fāzi svarīgi ņemt vērā, jo tai var būt 
būtiska ietekme uz pašreizējo naudas plūsmas koeficientu lielumu 
un tādējādi arī uz nākotnes naudas plūsmu. Struktūrvienību naudas 
plūsma ir būtiska tāpēc, ka tā ļauj uzņēmuma vadībai kontrolēt un 
novērtēt attiecīgās saimnieciskās vienības darbību un noteikt dažādu 
preču vai pakalpojumu ienesīgumu, kas neapšaubāmi uzlabo un 
paātrina lēmumu pieņemšanas procedūru, tādējādi radot iespēju 
palielināt naudas ieņēmumus nākotnē. Ar terminu „struktūrvienība” 
autors apzīmē komercsabiedrības ekonomisku vienību, kurai ir 
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analīzes līmenī nav jāpievērš liela uzmanība naudas līdzekļu un to 
ekvivalentu kopējām izmaiņām un atlikumiem. Šeit daudz svarīgāki ir 
atsevišķo naudas plūsmas kategoriju apmēri.

2.2. Pamatdarbības naudas plūsmas rādītāju analīze

Veicot naudas plūsmas absolūto rādītāju analīzi, vispirms 
jāpārliecinās, vai uzņēmums vai tā struktūrvienība ir ieguvusi naudu 
no savas pamatdarbības. Šajā nolūkā jāpārbauda pamatdarbības 
neto naudas plūsmas apmērs. Tā ir pozitīvi vērtējama tendence, ja 
tas ir pozitīvs. Ne vienmēr ir negatīvi vērtējama pamatdarbības neto 
naudas plūsma, ja tā ir mazāka par nulli. Daudzi naudas plūsmas 
pārskatu lietotāji uzskata, ka pozitīvi un lieli pamatdarbības rezultāti 
vienmēr ir „labi”, savukārt cita veida rezultāti (pozitīvi un mazi, vai arī 
negatīvi – lieli vai mazi) vienmēr ir „slikti”. Bieži tiek pamatoti uzskatīts, 
ka, ja uzņēmums nespēj radīt pozitīvu pamatdarbības neto naudas 
plūsmu, tas drīzumā kļūs maksātnespējīgs. Tomēr, kā norāda 2.1. 
attēls, šim apgalvojumam ir pamats tikai daļā no uzņēmuma dzīves 
cikla fāzēm. 

Kā zināms, zinātniskā literatūrā un praksē bieži tiek lietots  
brīvās naudas plūsmas jēdziens. Tā ir pazīstama arī zem citiem 
nosaukumiem, un dažādi autori to definē atšķirīgi. Nav plaši 
pieņemtas brīvās naudas plūsmas definīcijas un aprēķina formulas. 
Autors uzskata, ka brīvā naudas plūsma raksturo naudas summu,  
kuru uzņēmuma īpašnieki var patērēt savām vajadzībām, nesama-
zinot uzņēmuma vērtību un neapdraudot tā nākotnes perspektīvas. 
Brīvās naudas plūsmas apmērs var sniegt izsmeļošu priekšstatu par 
uzņēmuma izaugsmes finansēšanas spēju un finansiālo stāvokli 
kopumā. Pēc autora domām, brīvo naudas plūsmu nepieciešams 
aprēķināt saskaņā ar autora izstrādātu formulu: 

BNP = PDNP – nt * Asāk = PDNP – Izmku ,  (2.1.)
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sniedz informāciju par kapitāla ieguldītājiem pienākošos daļu no 
uzņēmuma naudas plūsmas nākotnē”. Šis nav vienīgais iespējamais 
finansēšanas neto naudas plūsmas apmēra pielietojums uzņēmuma 
finanšu analīzē.

Finansēšanas darbības rezultāts parāda, ka uzņēmums ir 
piesaistījis papildus finansējumu no ārienes, ja rezultāts ir pozitīvs. 
Negatīva finansēšanas naudas plūsma var nozīmēt, ka uzņēmums 
atmaksā iepriekš paņemto kredītu, bet var norādīt arī, ka uzņēmums 
maksā dividendes saviem akcionāriem vai kapitāla daļu turētājiem, 
vai arī nodarbojas ar akciju atpirkšanu, kas visticamāk būs patīkama 
ziņa īpašniekiem.

Autors uzskata, ka uzņēmuma dzīves cikla fāze lielā mērā 
var tikt raksturota arī ar finansēšanas naudas plūsmas rezultātu. 
Augšanas fāzē uzņēmumam ir jāpiesaista nauda akciju emisijas un 
aizņemšanās veidā (pozitīva finansēšanas neto naudas plūsma). 
Brieduma un krituma fāzēs pamatdarbības naudas plūsma tiek 
izmantota maksājumos kreditoriem aizņemtā kapitāla samazināšanai 
vai akcionāriem dividenžu, kā arī akciju atpirkšanas veidā (negatīva 
finansēšanas neto naudas plūsma).

Mātes uzņēmumu vadībai jānosaka, ka meitas uzņēmumiem 
sava naudas plūsmas pārskata finanšu darbībā saņemtā nauda no 
mātes uzņēmuma un samaksātā nauda mātes uzņēmumam jāuzrāda 
atsevišķi no naudas plūsmas, kas rodas, piesaistot un atmaksājot 
līdzekļus ārējiem investoriem un kreditoriem. Tāpat finanšu analīzes 
uzlabošanai koncerna vai uzņēmuma ar filiālēm vadībai nepieciešams 
salīdzināt filiāles pamatdarbības bruto naudas plūsmu ar mātes 
uzņēmuma sniegto finansējumu.

Ilgtermiņa aizņemtā kapitāla pieaugums, kurš izpaužas  
naudas ieņēmumu veidā, pēc autora domām, vienmēr ir jāvērtē 
individuāli katrā gadījumā, vai tas nodrošina optimālas finansējuma 
struktūras saglabāšanu vai arī tiekšanos uz to. Šāda optimāla struktūra 
nozīmē, ka tiek minimizēta kapitāla cena, maksimizēta īpašniekiem 
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piederošā kapitāla vērtība, kā arī nodrošināta uzņēmuma reputācijas 
un kredītreitinga nesamazināšanās.

Veicot komercsabiedrības naudas plūsmas analīzi, ir būtiski 
atšķirt reālu aizņemtā kapitāla pieaugumu vai samazinājumu no 
grāmatvedības operācijām, kuru pamatā nav naudas ieņēmumu 
vai izdevumu. Piemēram, negatīvās starpības starp obligācijas  
pārdošanas cenu un nominālvērtību pakāpeniska norakstīšana 
noved pie tikpat pakāpeniska obligāciju veidotā aizņemtā kapitāla 
pieauguma. Pozitīvās starpības norakstīšana rada parādsaistību 
samazinājumu. Tāpēc šādu nenaudas grāmatojumu summas nedrīkst 
ņemt vērā finansēšanas darbības naudas plūsmas analīzē.

Pilnīga priekšstata iegūšanai ilgtermiņa aizņemtā kapitāla 
iespējamais samazinājums (naudas izdevumi) ir jāsalīdzina ar 
ilgtermiņa aizņemtā kapitāla pieaugumu (naudas ieņēmumiem), kā  
arī uzņēmuma pamatdarbības bruto naudas plūsmas apmēru. 
Piemēram, attīstības fāzē ilgtermiņa aizņemtā kapitāla pieauguma 
apmērs parasti pārsniedz samazinājuma summas. Kamēr finanšu  
sviras koeficients ir pieņemamās robežās, šāda naudas plūsma 
visticamāk uzlabo uzņēmuma pašreizējo un nākotnes finansiālo 
stāvokli. Šīs kapitāla struktūras izmaiņas ir jāskata uzņēmuma 
ilgtermiņa jeb stratēģiskā finanšu plāna kontekstā.

Veicot finansēšanas naudas plūsmas analīzi, ir jāņem vērā 
iespējama ilgtermiņa obligāciju konvertēšana akcijās, jo tā var būt 
nozīmīgs ar naudu un tās ekvivalentiem nesaistīts darījums. Peļņa vai 
zaudējumi no parādzīmju izlaišanas un pirmstermiņa dzēšanas arī ir  
pasaulē diezgan populārs pārskata perioda peļņas manipulēšanas 
veids.

Viena no biežāk sastopamajām finanšu darbības problēmām 
uzņēmumu finanšu pārskatos ir daļēja saistību apmēra slēpšana.  
Tas noved pie finanšu sviras un finanšu riska nepietiekamas  
apzināšanās no pārskatu ārējo lietotāju puses. Vēl viena 
problēmsituācija ar finanšu sviras novērtējumu var rasties no  
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Tā kā naudas plūsmas pārskats ir bijis obligāts samērā īsu laika 
periodu, pašlaik vēl nav izstrādāta vispārpieņemta pieeja tā absolūto 
rādītāju un koeficientu analīzei.

Autors uzskata, ka, atšķirībā no peļņas rādītājiem, uzņēmuma 
iespējas manipulēt ar saviem naudas plūsmas rādītājiem ir  
ierobežotas. Ja netiek veikta liela mēroga krāpšana un ļaunprātīga 
grāmatvedības datu sagrozīšana, naudas plūsmas pārskats sniedz 
pilnīgu priekšstatu par komercsabiedrības finansiālo stāvokli – vai nu 
uzņēmumam ir nauda, vai nu tās nav.

Kamēr bilance sniedz informāciju par uzņēmuma aktīvu un 
pasīvu stāvokli noteiktā laika momentā, un peļņas vai zaudējumu 
aprēķins norāda uz uzņēmuma rentabilitātes līmeni, naudas plūsmas 
pārskatā tiek atspoguļoti faktiskie naudas darījumi pārskata perioda 
laikā. Tas var atklāt faktu, ka daudzi no ieņēmumiem, kuri iekļauti 
neto apgrozījuma sastāvā, iespējams, nemaz nav saņemti naudas 
formā. Kā rāda uzņēmumu praktiskā darbība, peļņa ir vāji aizsargāta 
pret uzņēmuma vadības manipulācijām, kuras investoriem un 
profesionāliem analītiķiem nav viegli atklāt. Tomēr jāatzīst, ka arī 
naudas plūsma nav imūna pret subjektīviem novērtējumiem un 
pieņēmumiem.

Naudas plūsmas pārskats ir saistīts ne tikai ar skaidru naudu 
kasē. Daudz nozīmīgāki ir pieprasījuma noguldījumi un uzņēmumam 
piederošie naudas un finanšu tirgus instrumenti. 

Analizējot uzņēmuma naudas plūsmas pārskatu, autors uzskata, 
ka būtu ieteicams sākt ar naudas un tās ekvivalentu kopējā atlikuma 
novērtēšanu. Vienmēr jāpārbauda naudas līdzekļu īpatsvars, kuru 
izmantošana maksājumos ir ierobežota dažādu juridisku apstākļu 
dēļ. Tāpat pastiprināta uzmanība ir jāpievērš straujām naudas  
līdzekļu svārstībām, kā arī neskaidri atspoguļotām ārvalstu valūtu 
kursu izmaiņām un valūtu maiņām. Pēc tam var pievērsties trim 
atsevišķajām naudas plūsmas darbībām. Uzņēmuma struktūrvienības 
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iespējams autonomi uzkrāt grāmatvedības datus. Juridiski tā vis-
biežāk tiek reģistrēta filiāles vai meitas uzņēmuma veidā.

Grāmatas ietvaros autors ir:
	 precizējis naudas plūsmas un neto naudas plūsmas definīcijas, 
	 analizējis naudas plūsmas būtību un noteikšanas metodiku, 

nozīmi finanšu analīzē, kā arī naudas plūsmas noteikšanas 
normatīvos aktus, 

	 izstrādājis un pilnveidojis naudas plūsmas koeficientu 
klasifikāciju, tādējādi paverot jaunas iespējas uzņēmumu 
finansiālā stāvokļa noteikšanā,

	 formulējis uzņēmuma naudas plūsmu ietekmējošos faktorus,
	 padziļināti pētījis uzņēmuma finansiālā stāvokļa noteikšanā 

lietojamos naudas plūsmas rādītājus, turklāt norādīti konkrēti 
naudas plūsmas problēmu simptomi komercsabiedrībās, kas 
palīdz uzņēmuma finanšu daļas darbiniekiem ātrāk reaģēt uz 
negatīviem signāliem,

	 izstrādājis priekšlikumu naudas plūsmas rādītāju definējumu 
pretrunu novēršanai un vienotas terminoloģijas nodrošināšanai 
dažādos normatīvos aktos, kā arī rekomendāciju par naudas 
plūsmas mērķu noteikšanu darbinieku darba pienākumu 
aprakstos, padarītā vērtēšanas un darbinieku prēmēšanas 
sistēmā,

	 analizējis Latvijas uzņēmumu naudas plūsmas absolūtos un 
relatīvos rādītājus, kā arī aprēķinājis sakarības starp tiem.
Veicot mācību līdzekļa materiālu aprobāciju, ar galvenajām 

nostādnēm autors iepazīstināja plašu interesentu loku gan mācību 
procesā, lasot lekcijas un vadot seminārus Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātē, gan piedaloties starptautiskās un 
vietējās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs (ASV, Lielbritānijā, 
Igaunijā, Lietuvā). Zinātniskā darba veikšanas procesā sagatavoti 
un publicēti 7 zinātniskie raksti latviešu un angļu valodā. Saņemtas 
pozitīvas atsauksmes par mācību līdzekļa praktisku izmantošanu 
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līmeni, veicinās naudas plūsmas rādītāju pieaugumu uzņēmumā. 
Tas savukārt nodrošinās arī straujāku akciju cenas palielinājumu. 
Kā zināms, uzņēmuma novērtēšanas modeļu lielākā daļa balstās uz 
naudas plūsmas rādītājiem nevis peļņas lielumu.

Virzība uz naudas plūsmu kā mērķi darbinieku motivācijas 
sistēmā notiek visā pasaulē. Piemēram, 1998. gadā AS „PepsiCo” ieviesa 
izmaiņas korporācijas filiāļu vecāko menedžeru atalgojuma sistēmā, 
kurās pirms tam atalgojuma līmenis bija piesaistīts peļņai. Saskaņā 
ar jauno plānu atalgojums ir piesaistīts naudas plūsmas rādītājam 
viņu filiālē. „Pepsi” gadījumā tas nebija izdzīvošanas jautājums, kā 
tas varētu būt mazākos uzņēmumos. Tā bija pārliecība, ka akcionāru 
bagātība tiešām ir daudz ciešāk saistīta ar uzņēmuma naudas  
plūsmu nevis peļņu. Uzņēmēji bieži to iekšēji sajūt, bet ne vienmēr 
izdodas tam sekot un īstenot dzīvē ar konkrētu rādītāju palīdzību 
uzņēmuma atalgojuma sistēmā. 

Pats fakts, ka tāds liels konglomerāts kā „PepsiCo” ir mainījis 
filiāļu menedžeru atalgojuma sistēmu, lai tā atspoguļotu naudas 
plūsmas mērķus, pasaules mērogā mazam Latvijas uzņēmumam 
varētu nelikties īpaši aktuāls. Tomēr, šādas pārmaiņas, kuras izraisīs 
jauna uzņēmējdarbības valoda, kurā galvenā loma ir naudas plūsmai 
un to ietekmējošiem faktoriem, kopā ar jaunām motivācijas un 
mērķu sistēmām radīs gan reālu vērtību uzņēmuma akcionāriem, gan 
papildus labumus darbiniekiem. Tas nav tikai tukšs apgalvojums. 

Vairāk kā gadsimtu cīnoties veikalos, restorānos un bāros visā 
pasaulē, „Coca-cola” gandrīz vienmēr ir bijusi vadībā un „Pepsi” – 
otrajā vietā gāzēto bezalkoholisko dzērienu nozarē. Tomēr 2005. gada  
12. decembrī pirmo reizi vēsturē AS „PepsiCo” pārspēja „Coca-
cola” tirgus kapitalizācijas ziņā. „PepsiCo” akciju cena 2005. gada 
laikā pieauga par 14 procentiem, un korporācijas tirgus vērtība 
sasniedza 98,4 miljardus ASV dolāru salīdzinājumā ar AS „Coca-cola”  
97,9 miljardiem. Turklāt AS „Coca-cola” akciju cena samazinājās par  
1,2 procentiem 2005. gadā. 




