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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
   

Studiju kursa nosaukums  Finanšu analīze un prognozēšana 
Programma Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 2 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA028 

Studiju kursa docētājs/i Inese Mavļutova 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 

valoda 
Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
3., 4. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt studentiem izpratni par modernām  finanšu analīzes metodēm un 

paņēmieniem uzņēmuma un tā struktūrvienību darbības un finansiālā stāvokļa 

novērtēšanā un to prognozēšanā; apgūt uzņēmumu finanšu pārskatu novērtēšanas 

secību; iemācīt studentus interpretēt finanšu koeficientus un noteikt uzņēmuma 

finansiālo stāvokli, kā arī prognozēt maksātnespēju, pielietojot dažādas finanšu 

analīzes un prognozēšanas  metodes. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Finanšu grāmatvedība, Mikroekonomika, Matemātika 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Finanšu analīzes vieta un nozīme finanšu vadībā 

2. Finanšu pārskats kā finanšu analīzes avots: bilance, peļņas vai zaudējumu 

pārskats, naudas plūsmas pārskats  un pielikums.  

3. Finanšu analīzē pielietojamās metodes un paņēmieni 

4. Bilances „lasīšana” 

5. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikāla analīze  

6. Finanšu koeficientu analīzes  pamatnostādnes 

7. Likviditātes analīze, darba kapitāls 

8. Lietišķās aktivitātes analīze 

9. Uzņēmuma kapitāla novērtējums un analīze. 

10. Rentabilitātes analīze, Dupont modelis 

11. Maksātspējas prognozēšanas nozīme risku vadībā. 

12. Maksātspējas prognozēšanas modeļi un to pielietojums. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, strādā praktiskajās nodarbībās. 

Studiju kursa daļas pārbaudījumi norisinās rakstiskā veidā un iekļauj praktiskos 

un teorētiskos jautājumus par finanšu analīzes  un prognozēšanas pielietojamām 

metodēm un instrumentiem. 

Lai nodrošinātu studiju kursam izvirzītās prasības kredītpunktu iegūšanai, 

studentiem tiek piedāvātas divas iespējas:  

1. Uzkrājošā punktu sistēma, kas nozīmē, ka regulāri aktīvi piedaloties 
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nodarbībās, izpildot uzdevumus, uzrakstot kontroldarbus un izpildot 

patstāvīgu mājas darbu (referāts) un to noprezentējot ir iespēja iegūt 

kredītpunktus un vērtējumu studiju kursam. 

2. Ja augstākminētie uzdevumi nav rakstīti, vai to vidējā atzīme ir „6” un 

mazāk, tad studentam ir jākārto eksāmens. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība 

praktiskajās nodarbībās, 40% uzrakstīti 2 klases kontroldarbi, 30% patstāvīgā 

darba sagatavošana un prezentācija, 20% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 22% 

Praktiskie darbi 20% 

Situācijas analīze 8% 

Patstāvīgā darbu un prezentācijas  sagatavošana 22% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 28% 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. studenti apgūst finanšu analīzes un maksātspējas prognozēšanas  lomu, 

metodes un paņēmienus 

2. studenti  risina uzņēmuma finansiālā stāvokļa noteikšanas un 

prognozēšanas uzdevumus 

3. studenti iegūst prasmes rēķināt un interpretēt dažādus finanšu rādītājus, 

galvenais uzsvars ir likts uz finanšu koeficientu un regresiju analīzes  

metodēm  

4. studenti analīze reālu uzņēmumu finanšu rādītājus un prognozē 

maksātnespējas uzstāšanas varbūtību un izmanto rezultātus finanšu 

vadībās nolūkos 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 

1.rakstiskais darbs auditorijā ● ●  ● 

2.rakstiskais darbs auditorijā ●  ● ● 

Patstāvīgais darbs un tā prezentācija ● ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

 

1. Finanšu vadības rokasgrāmata -„Dienas bizness” pielikums.-Rīga, 2015. 

2. Rurāne, M., Finansu menedžments. –RSEBAA, Rīga,  2005. 

3. Jaunzeme, J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu 

apkopojums un pielietojuma piemēri.- Rīga,L ID,  2016. 

4. Saksonova, S., Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. - Rīga, 

MerkūrijsLat, 2006. 

5. Šneidere, R., Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātspējas 

prognozēšanai.- Rīga: LU, 2007. 

Papildliteratūra: 

1. LR Likumi ( Komerclikums,  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 

likums). 

2. Starptautiskie Finanšu pārskatu Standarti. 

3. Kudinska, M., Kreditēšana. - Latvijas Komercbanku asociācija, 2008. 

4. Needles, Belverd E. , Power Marian, Financial Accounting, 9th. ed.;    

Houghton Mifflin Company, Boston, New York,  2011, 1250 p. 

5. Elliott Barry, Elliott Jamie,  Financial Accounting, Reporting and 

Analysis, Prentice Hall, 2006,  696.pp. 

6. Subatnieks, K., Naudas plūsmas izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē, 
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- Rīga, LU, 2007. 

7. Zariņa, Vita.  Finanšu plānošana uzņēmumā / Vita Zariņa, Iveta Strēle - 

Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 .  

8. Krogzeme, H.  Finanses un nodokļi : mācību grāmata - Rīga : RTU 

Izdevniecība, 2010 .  

9. Garanča, Biruta.  Komercsabiedrības finansiālā stāvokļa faktoriālā 

analīze.- Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014.  

10. Mavļutova, I. Uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanas metodika.– Ž. „ 

Bilance”, 2007, Nr.1. 

11. Bragg, Steven M., Financial analysis: a controller’sguide. – Second 

edition, JohnWilley&SonsInc, 2007. 

12. Fraser, Lyn M., Understanding financial statements- 7th edition, - 

Pearson education.-PrenticeHall, 2004. 

13. Elliott, Barry., Financial accounting, reporting and analysis. International 

Edition.-2nd edition,-FinancialTimes: PrenticeHall, 2006. 

14. Ковалев, В. В.,Финансовый анализ.- Москва ,2002. 

15. Бернстайн, Л., Анализ финансовой отчетности. (пер. с англ.)- 

Москва: Финансы и статистика, 2003. 

16. žurnāls „Bilance” 

www.fm.gov.lv,www.lursoft.lv,www.csb.gov.lv  

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

 

 

 

 

Docētājs    ____________________ /Inese Mavļutova /  

http://www.fm.gov.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.csb.gov.lv/

