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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Finanšu grāmatvedība un analīze 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1  
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS004 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas  un praktiskās 
iemaņas šādās jomās: 
- Finanšu grāmatvedības un pārskatu sagatavošanas principos, 

standartu pielietošanā: GAAP, IAS, IFRS, LGS; 
- Vadības grāmatvedības principos, izmaksu vadībā un budžeta 

izstrādē; 
- Uzņēmuma darbības un prognožu finanšu analīzē.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Finanšu analīze 
bakalaura līmenī  

Studiju kursa saturs 
 

I Daļa   Finanšu grāmatvedība, pārskatu sagatavošana un analīze: 
1) Grāmatvedības informācijas sistēma, uzskaites un 

pārskatu sagatavošanas principi un standartizācija 
2) GAAP, IFRS, IAS, LGS: principi un galvenās atšķirības 
3) Gada pārskata sagatavošana 
4) Finanšu analīze, uzņēmējdarbības rezultātu un naudas 

pozīcijas novērtēšana, korekcijas  
II Daļa  Izmaksu vadība un budžeta izstrāde: 

1) Izmaksu uzskaites principi, klasifikācija, izmaksu sistēmas  
2) Budžeta izstrāde, tās process un kontrole  

      3)    Finanšu plānošanas principi, ilgtspējīgā izaugsme  
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Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros un situāciju analīžu diskusijās, izstrādā un prezentē         
patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 60%         
patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija, 20% rakstiskais eksāmens        
kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

I daļa II daļa 
Lekcija 15% 15% 
Situāciju analīze, grupu darbs - 8% 
Seminārs 23% 15% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  - 10% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  7% 7% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par finanšu      
grāmatvedības un pārskatu sagatavošanas principiem, ir      
izpratne par atšķirībām starp dažādām standartu sistēmām,       
prasme pielietot praksē GAAP, IAS, IFRS, un LGS        
principus. 

2) Studentam (ei) ir padziļinātas zināšanas par izmaksu       
uzskaites principiem un kontroli, prasme pieņemt izmaksu       
vadības lēmumus. 

3) Studentam (ei) ir prasme izvērtēt uzņēmuma darbības       
finanšu rezultātus, izstrādāt un novērtēt nākotnes prognozes       
(budžetu).  

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Needles, B.E.Jr., Powers M., Crosson S.V. Financial & 

Managerial Accounting Principles. – UK: South-Western 
Cengage Learning, 2013 

 
Papildliteratūra: 

2) Bragg, S.M. Financial analysis: a controller’s guide. –        
John Willey& Sons Inc.- 2017 
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3) Broadbent, J., Laughlin, R. Accounting Control and       
Controlling Accounting.-UK: Emerald Group Publishing     
Ltd, 2013 

4) Drury, C. Management and Cost Accounting. – UK: 
Cengage Learning, 2015 

5) Elliott, B. Financial accounting, reporting and analysis.-       
Financial Times: Prentice Hall, 2006 

6) Fraser, Lyn M. Understanding financial statements.-      
Pearson education - Prentice Hall, 2015 

7) Palepu, K.G., Healy P.M., Peek, E. Business Analysis and 
Valuation: IFRS edition.-Cengage Learning, 2013  

8) Rurāne, M. Finansu pārvaldība.-R.: LIF, 2001 
9) Saksonova, S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās 

metodes. – R.: Merkūrijs Lat, 2006 
10) Subatnieks, K. Naudas plūsmas izmantošana uzņēmuma      

finanšu analīzē.- R.: LU, 2007 
11) Stolowy, H., Lebas, M.J., Ding, Y. Financial Accounting        

and Reporting: a Global Perspective.-Cengage Learning,      
2013 

12) Šneidere, R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma 
maksātspējas prognozēšanai.- R.: LU, 2007 

13) Ковалев, В. В. Финансовый анализ.- М., 2001. 
14) Бернстайн, Л. Анализ финансовой отчетности (пер. с 

англ.).- М.:Финансы и статистика, 2002 
15) GAAP, IAS, IFRS, LGS 
16) www.likumi.lv 
17) www.fm.gov.lv  
18) www.lursoft.lv  
19) www.csb.gov.lv 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


