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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa 
nosaukums  

Finanšu analīze 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa026 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 
Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

obligāts 

Semestris, kad kurss 
tiek īstenots 

3 
 

Studiju kursa 
īstenošanas veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas 
mērķis 

Sniegt studentiem praktiskās iemaņas un zināšanas par finanšu analīzes         
mūsdienu metodēm uzņēmuma darbības un finanšu stāvokļa novērtēšanai.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība I, Matemātika, Mikroekonomika, Makroekonomika 
 

Studiju kursa saturs 1. Finanšu analīzes vieta un nozīme finanšu vadībā 
2. Finanšu pārskati kā finanšu analīzes avots: bilance, peļņas vai 

zaudējumu pārskats, naudas plūsmas pārskats  un pielikums.  
3. Finanšu analīzē pielietojamās metodes un paņēmieni 
4. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikāla analīze  
5. Finanšu koeficientu analīzes  pamatnostādnes 
6. Likviditātes analīze, darba kapitāls 
7. Lietišķās aktivitātes analīze 
8. Uzņēmuma kapitāla novērtējums un analīze. 
9. Rentabilitātes analīze 
10. Naudas plūsmas rādītāju analīze 
11. Uzņēmuma vērtēšanas koeficienti 
12. Uzņēmuma risku analīze 
13. Uzņēmuma investīciju projektu analīze 
14. Uzņēmuma finansēšanas avotu un to cenu analīze. 

Studējošo patstāvīgā 
darba organizācija un 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, pilda praktiskos darbus, raksta         
gala eksāmenu.  
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uzdevumi /Plānotās 
studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Gala vērtējums sastāv no: 20% aktīva līdzdalība nodarbībās, 40% praktiskie          
darbi, 40% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 

Studenta darba 
apjoms 

(1 KP = 40 stundas 
studenta darba) 

Lekcijas 15% 
Praktiskie darbi 15% 
Situācijas analīze 10% 
Patstāvīgā darba sagatavošana 10% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju 
rezultāti (zināšanas, 
prasmes, kompetences) 

1. Studenti prot pielietot uzņēmuma finanšu analīzes dažādas metodes. 
2. Studenti  prot interpretēt finanšu analīzes rezultātus. 
3. Studenti prot novērtēt uzņēmuma riskus. 
4. Studenti prot novērtēt investīciju projektu rezultātus. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 4. 

Praktiskais darbs klasē ● ● ● ● 
Situācijas analīze ● ● ● ● 
Patstāvīgais rakstisks darbs  ● ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  

Obligātā literatūra: 
1. CFA Level 1 Book 3: Financial Reporting and Analysis, Kaplan Inc,           

2015. 
Papildliteratūra: 

1. Needles, B.E., Crosson, S.V., Powers, M., Financial and Managerial         
Accounting Principles, South-Western Cengage Learning, 2014. 

2. Palepu, K.G., Healy, P.M., Peek, E., Business Analysis and Valuation, 
IFRS edition, Cengage Learning, 2013. 

3. Revsine, L., Collins, D.W., Johnson, W.B., Financial Reporting and 
Analysis, Pearson Prentice Hall, 2017. 

4. Stolowy, H., Lebas, M.J., Ding, Y., Financial Accounting and Reporting: 
a Global Perspective, Cengage Learning, 2017. 

5. GAAP. 
6. IFRS. 
7. LGS. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


