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IEVADS 
 

Pašlaik Latvijā ieguldījumu kultūra nav visai attīstīta dažu iemeslu dēĜ: bieži rodas 
brīvo naudas līdzekĜu trūkums, Latvijā ir jaunattīstības valsts, kā arī iedzīvotājiem 
ir rūgta pieredze uzkrājumu ziĦā (Naudas reforma 1991. gadā un Bankas Baltija 
krīze, kad daudzi noguldītāji zaudēja savus uzkrājumus). Toties tagad cilvēki sāk 
apzināties, cik tas ir svarīgi veikt uzkrājumus un ieguldīt savus naudas līdzekĜus, 
lai pasargātos no inflācijas un uzkrātu vecumdienām.  
 
Augstā inflācija un Latvijas ekonomikas pārkaršana viennozīmīgi ir viena no 
pēdējā laika svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām tēmām. OMD Snapshot 
[15] veiktā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka šī problēma uztrauc 90% 
Latvijas iedzīvotāju. Pēc Hansabankas [15] pētījuma datiem ir secināts, ja ikviens 
darbaspējīgais Latvijas iedzīvotājs ik mēnesi noguldītu 10% savu ienākumu, 
inflācija Latvijā mazinātos par 2%.  
 
Uzkrātos līdzekĜus, var ieguldīt dažādos finanšu instrumentos, lai to vērtība ar 
gadiem tikai augtu. Vēsturiski akcijas demonstrēja visaugstāko ienesīgumu, 
salīdzinot ar citiem finanšu instrumentiem, jo naudas līdzekĜi tiek investēti akcijās 
uz ilgāko laiku (minimums 5 gadi). Tāpēc šajā darbā runa, galvenokārt, būs par 
portfeĜieguldījumiem akcijās. 
 
Visas jaunattīstības valstīs, tai skaitā Latvijā, fondu tirgus atrodas attīstības stadijā. 
Arvien vairāk privāto kompāniju īpašnieki un vadība sāk apjaust to, kādas 
priekšrocības var tiem sniegt pārveidojot savus uzĦēmumus par publiskām AS ar 
mērėi uzsākt savu akciju kotāciju. Daudzi uzĦēmumu vadītāji tikai tagad sāk 
saprast, ka uzĦēmumam, kĜūstot publiskam, ir iespējams piesaistīt kapitālu lielos 
apjomos un tas ir salīdzināmi lētāk nekā Ħemt kredītu no bankas. Taču dažu 
uzĦēmumu vadība nesaprot, ka līdz ar kotēšanos biržā, rodas atbildība investoru 
priekšā un uzĦēmumam ir noteikta saistība būt godīgam, atbildīgam, kā arī 
efektīvi izmantot saĦemtos līdzekĜus un radīt vērtību akcionāriem vai nu 
dividenžu izmaksas veidā vai akcijas pieaugumā, kas noteikti notiks, ja uzĦēmums 
uzlabos finanšu rādītājus, paplašinās savu darbību un radīs inovatīvus risinājumus 
(piem., jauni produkti).  
 
Lai varētu izvēlēties sekmīgākus uzĦēmumus, kuri spēs radīt vērtību akciju 
turētājiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām (IPS) pirms investēšanas noteikti 
jāveic „mājas darbs”, t.i. plaša uzĦēmuma analīze, kā arī jāformulē savs viedoklis 
par uzĦēmuma kvalitāti un spēju sniegt vērtību investoriem. Bez šaubām, 
vislabākajā gadījumā būtu jāizanalizē reăions, nozare un pats uzĦēmums, kur 
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potenciāls investors ieguldīs savus naudas līdzekĜus. Darba autore vēlas uzsvērt, 
ka fundamentālas analīzes gaitā uzmanība ir jāpievērš arī finanšu rezultātu 
kvalitātei, t.i. cik augstā līmenī tie ir, cik tie ir ticami un vai uzĦēmums neslēpj 
kādas nepilnības un problēmas. Turklāt, tas dos iespēju prognozēt nākamo gadu 
uzĦēmuma peĜĦu, līdz ar to akcijas vērtības pieaugumu. 
 

Tādējādi galvenā problēma, kura tika risināta pētījuma procesā, ir ieguldījuma 
fonda augstāka ienesīguma sasniegšana. Lai portfeĜa ienesīgums būtu augstā 
līmenī, akciju portfeĜa pārvaldītājam jāizvēlas uzĦēmumi ar labiem finanšu 
rādītājiem, jo tas nosaka akcijas cenu turpmāko tendenci. Šajā gadījuma var līdzēt 
uzĦēmums peĜĦas kvalitātes noteikšana, jo tai zināmā mērā jānosaka akcijas 
ienesīgums. 
 
Par pētījuma objektu tika noteikta Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu rezultātu 
ticamība. Par pētījuma priekšmetu tika noteikts Baltijas valstu uzĦēmuma finanšu 
rezultātu ticamības izmantošana akciju portfeĜa veidošanas procesā. 
 
Maăistra darba mērėis ir izpētīt cik svarīga ir Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu 
rezultātu ticamība, t.i. kādā mērā tā ietekmē cenas ienesīgumu Baltijā, kā arī 
izstrādāt portfeĜa veidošanos metodoloăiju, kura būtu bāzēta uz uzĦēmuma 
finanšu rezultātu kvalitāti un pēc kuras sastādot akciju portfeli varētu sasniegt 
ienesīgumu augstāko par tirgus ienesīgumu. 
 
Maăistra darbā ir izvirzīta hipotēze: izvēloties Baltijas valstu uzĦēmumus ar 
ticamākiem finanšu rezultātiem var sagaidīt augstāko ienesīgumu Baltijas fondu 
tirgū. 
 
Sekojoši uzdevumi tika risināti pētījuma laikā: 
 

• izpētīt pašreizējo Baltijas fondu tirgus stāvokĜi un to attīstības tendences; 
• noteikt akciju tirgus dalībnieku vajadzības un mērėus: gan ieguldītāju, gan 

kotēto uzĦēmumu; 
• izpētīt metodes, kurus izmanto ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 

ieguldījumu portfeĜu veidošanai; 
• sniegt priekšstatu par fundamentālo akciju analīzi un finanšu rezultātu 

ticamību kā tās sastāvdaĜu;  
• izpētīt uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamības un, balstoties, uz ārzemju 

pieredzi, sniegt metodoloăiju par uzĦēmuma finanšu rezultātu vērtēšanu; 
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• noteikt kā finanšu rezultātu ticamība un kvalitāte ietekmē akciju ienesīgumu 
pasaules fondu tirgos; 

• novērtēt Baltijas uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamību; 
• noteikt cik būtiska ietekme ir finanšu rezultātu ticamībai Baltijas fondu 

tirgū; 
• izstrādāt akciju portfeĜa veidošanas metodoloăiju, kuras pamatā ir 

uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamības vērtēšana; 
• izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par finanšu rezultātu 

ticamības izmantošanu ieguldījumu sabiedrībās akciju portfeĜu veidošanas 
procesā. 

 
Maăistra darbs sastāv no 3 daĜām: analītiskās, lietišėā pētījuma un projekta daĜas. 
 
Analītiskā daĜā tiek pētīts Baltijas akciju tirgus pašreizējais stāvoklis un tas 
attīstības tendences. Šajā daĜā tiek arī noteikti kotēto uzĦēmumu un ieguldītāju 
mērėi un intereses. 
 
Lietišėā pētījuma daĜā tiek noskaidrots, kādas akciju atlases metodes un kādus 
rādītājus izmanto portfeĜu menedžeri, veidojot akciju portfeli. Lietišėa pētījuma 
daĜā uzmanība tiek pievērsta arī finanšu rezultātu ticamībai un kvalitātei, un, 
izpētot ārzemju literatūru un koncepcijas, tiek sniegta visefektīvākā metode 
uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamības novērtēšanai. 
 
Projekta daĜā tiek noteikts cik finanšu rezultātu kvalitāte un ticamība ir būtiska 
Baltijas akciju tirgus kontekstā, cik tā ietekmē uzĦēmuma akciju ienesīgumu. Tas 
arī tiek parādīts ar dažiem piemēriem, izvēloties uzĦēmumus no Baltijas biržu 
oficiālā saraksta. Darba noslēgumā tiek izstrādāta akciju portfeĜa veidošanas 
metodoloăija, ar mērėi sasniegt augstāko ienesīgumu, lai ieguldītāji būtu gandarīti 
ar rezultātiem, t.i. ienesīgumam vajadzētu būt augstākam par Baltijas akciju 
indeksu ienesīgumu. 
 
Maăistra darbam ir būtiska praktiskā vērtība, jo ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 
(IPS), kuras iegulda Baltijas tirgū, izmantojot pētījuma rezultātus var paaugstināt 
savu akciju portfeĜu ienesīgumu. Maăistra darba rezultātus un izstrādātu 
metodoloăiju var izmantot arī IPS, kuras iegulda citos reăionos. Privātam 
investoram, kurš neizmanto IPS pakalpojumus arī būtu lietderīgs šī darba 
materiāls. Turklāt, tā kā darbā tiek pētīti publiskie uzĦēmumi, kuru mērėis ir 
piesaistīt kapitālu ar biržas palīdzību, tad to finanšu direktoriem būtu interesanti 
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uzzināt, pēc kuriem kritērijiem uzĦēmums tiek izvēlēts un kā portfeĜu menedžeri 
vērtē kotēto uzĦēmumu finansiālo stāvokli. 
 
Autore darba gaitā sastapās ar noteiktiem ierobežojumiem, kuri ierobežoja veikt 
plašāku pētījumu par Baltijas fondu tirgu kopumā, kā arī par atsevišėiem 
uzĦēmumiem. Pirmkārt, tas bija ierobežotais pētījuma laiks, jo tikai 20 nedēĜas ir 
atvēlētas maăistra darba rakstīšanas un nodošanai. Otrkārt, darba autore bija 
ierobežota ar darba apjomu, jo tas nevarēja būt lielāks par 100 lappusēm. Treškārt, 
bija noteikto datu trūkums; nebija iespējams izmantot dažu publisko uzĦēmumu 
gada pārskatus par iepriekšējiem gadiem, kā arī uzdodot jautājumus uzĦēmumu 
vadībai bija grūti saĦemt atbildi. Minētie ierobežojumi varēja veicināt pētījuma 
secinājumus nepilnības, bet darba autore veica visu iespējamo, lai secinājumi būtu 
pēc iespējas tuvāk reālai situācijai.  
 
Darbā uzstādīto mērėu un uzdevumu sasniegšanai tiek izmantotas ekonomiskās 
analīzes, salīdzināšanas metodes, monogrāfiskās, statistiskās analīzes, 
fundamentālās analīzes un ekonomiski matemātiskās pētīšanas metodes. 
  
Par teorētisko pētījuma bāzi kĜuva galvenokārt ASV autoru literatūra. Pētījumi, uz 
kuriem darba autore visvairāk atsaucas, pieder sekojošiem autoriem: P. Dečeva un 
I. Dičevs, B. Levs un R. Tiagarajans, R. Slouns. Par pamatu atsevišėo uzĦēmumu 
analīzei kalpoja Hovarda Šilita sarakstīta grāmata Financial Shenanigans. Turklāt, 
modelēšanas procesā tika izmantoti dati no informācijas sistēmas Bloomberg. Tā, 
kā analītiskā daĜā galvenokārt tiek aprakstīta Baltijas vērstpapīru tirgus, tad, 
rakstot šo nodaĜu, visvairāk tika izmantota informācija, kura ir izklāstīta Rīgas 
Fondu biržas mājas lapā http://www.lv.omxgroup.com/, kā arī RFB publicētā 
grāmatā Vērtspapīru tirgus zinības, ko veidoja RFB bijušie valdes priekšsēdētāji: 
Uldis Cērps, Guntars Kokorevičs un citi autori. Analizējot uzĦēmumus, darba 
autore visvairāk izmantoja informāciju, ko investoriem sniedz paši uzĦēmumi: 
gada pārskati, preses paziĦojumi, uzĦēmumu apraksts un produkcija, ko varēja 
atrast uzĦēmumu mājas lapās. Turklāt, ar dažu uzĦēmumu vadību notika 
intervijas. 
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1. ANALĪTISKĀ DAěA 
1.1. Baltijas biržu darbības raksturojums 

 
Katram cilvēkam, katrai organizācijai un katram uzĦēmumam piemīt īpašība 
attīstīties, ja vien tie (vai viĦu īpašnieki ) uz to tiecas. Šī Baltijas biržu īpašība ir 
Ĝoti izteikta, jo salīdzinot biržu pašreizējo stāvokli ar 2000.gada situāciju, ir 
redzama jūtama atšėirība: palielinājās gan kotēto uzĦēmumu skaits, gan to 
vērtības, palielinājās arī biržas dalībnieku un investoru skaits. Šobrīd Baltijas 
vērtspapīru tirgus, salīdzinot ar citiem pasaules vērtspapīru tirgiem ir tikai 
sākotnējās attīstības stadijā, kaut arī Baltijas valstīs Rīgas, Tallinas un ViĜĦas 
fondu biržas darbojās jau vairāk nekā desmit gadus. Tie, kuri ieguldīja naudas 
līdzekĜus 2000.gadā, spēja labi nopelnīt, jo gandrīz visu publisko uzĦēmumu 
vērtība ir pieaugusi kopš 2000.gada. 
 
Baltijas biržu īpašnieki 
Baltijas fondu biržas tika dibinātas 90.gados. 1993.gadā fondu biržas izveidošanas 
ideju pārĦēma četras Latvijas komercbankas: Zemes banka, Vācijas - Latvijas 
Banka, Latvijas Depozītu banka, Centra banka. 1993.gada decembrī tika 
nodibināta Rīgas Fondu birža, kā bezpeĜĦas AS, kas organizē atklātu un regulāru 
vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu Latvijā, taču tikai 1995.gadā 
jūlijā notika pirmā tirdzniecības sesija. Lietuvas Nacionālā fondu birža tika 
nodibināta 1993. gadā un pirmā tirdzniecības sesija notika jau 14. septembrī. 
Savukārt, visvēlāk no Baltijas biržām tika izveidota Igaunijas fondu biržā 
(1995.gada beigās). Ir interesanti tas, ka pašlaik „ieguldījumu klimats” visvairāk ir 
attīstīts tieši Igaunijā un tur ir vislielākie tirdzniecības apjomi. [12, 108.-109.lpp.] 
 
Uzreiz pēc biržu izveidošanos tirdzniecības apjomi, kā arī kotēto uzĦēmumu skaits 
sāka augt straujiem tempiem. Baltijas biržas tik ātri attīstījās, ka kĜuva par 
iekārojamu objektu konkurentiem. Tā, Rīgas Fondu birža, kā arī tās konkurenti no 
kaimiĦvalstīm, Tallinas un ViĜĦas fondu biržas, tika pārpirktas un pašlaik Baltijas 
biržu lielākais īpašnieks ir OMX grupa (skat. 1.1 tab.).  

1.1.tabula 
OMX ieguldījums Baltijas fondu biržās [25] 

 
 
 
 
 
 

Baltijas biržu nosaukumi 
OMX ieguldījums Baltijas 

fondu biržās 

Rīgas Fondu birža 93% 

Tallinas Fondu birža 62% 

ViĜĦas Fondu birža 93% 
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OMX izveidojusi biržu grupu Nordic Exchange. Tā aptver ZiemeĜvalstu un 
Baltijas valstu vērtspapīru tirgus un tās sastāvā ietilpst Kopenhāgenas, 
Stokholmas, Helsinku, Islandes, Rīgas, Tallinas un ViĜĦas fondu biržas. Tādējādi 
OMX nodrošina pieeju aptuveni 80% no ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu 
vērtspapīru tirgus, un biržu biedri, kotētie uzĦēmumi, investori un citi tirgus 
dalībnieki gūst iespēju ērtāk izmantot pakalpojumus ar lielāku pievienoto vērtību.  
 
Taču konsolidācijas process biržu starpā turpinājās visā pasaulē un pēdējos gados 
bija noslēgti lieli darījumi. Daži darījumi joprojām ir sākuma stadijā norādot uz to, 
ka biržu apvienošanos un pārpirkšanos process vēl notiek (skat. 1.2. tab.) 

1.2. tabula 
Pasaules biržu konsolidācijas process [49] 

 

Gads Pircējs Birža, kura tiek pirkta Darījuma lielums, 
milj. USD 

Darījuma 
statuss 

2007 Nasdaq Stock Market Boston Stock 
Exchange 

61 procesā 

2007 Intercontinental 
Exchange 

CBOT Holdings 9878 procesā 

2007  Nasdaq Stock Market OMX AB 3812 procesā 
2007 Deutsche Boerse International 

Securities  
 Exchange 

2706 procesā 

2007 Borsa Italiana London Stock 
Exchange 

2140 procesā 

2006 NYBT Intercontinental 
Exchange 

1066 pabeigts 

2006 New York Stock 
Exchange 

Euronext 10 179 pabeigts 

2006 Nasdaq Stock Market London Stock 
Exchange (14.99%) 

780 pabeigts 

2005 New York Stock 
Exchange 

Archipelago 884 pabeigts 

2001 Euronext                     LIFFE 797 pabeigts 
 

Arī Zviedrijas OMX grupa kĜuva par pārpirkšanas objektu, par kuru tiek piedāvāts 
4 mljrd. ASV dolāru no Borse Dubai. Savukārt, Dubaijas biržas nodos akciju 
paketi NASDAQ biržai, kur kotējas, galvenokārt, tehnoloăiskie uzĦēmumi, bet pati 
saĦems 20% no NASDAQ akciju kapitāla. Tātad, par OMX grupas īpašnieku kĜūs 
NASDAQ birža [70]. 
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Biržu apvienošanos rezultātā rodas sinerăijas, kas palīdz samazināt IT izdevumus, 
kā arī investoriem ir plaša izvēle un samazinātas komisijas. Sinerăijas, proti, 
varētu nest noteiktus labumus, taču rodas jautājums, kurš ir patiesais labuma 
guvējs: biržu īpašnieki vai biržu klienti (investori un publiskie uzĦēmumi). 
Apvienošanās un pārpirkšanās loăiski samazinās neatkarīgo biržu skaits un kā 
sekas samazinās konkurence. Tas draud ar biržu monopolstāvokli, kas ir bīstami ar 
to, ka biržas varēs diktēt savus noteikumus un cenas. 
 
Visvairāk tas, protams, skars biržas biedrus, kuru skaits Baltijas biržās gandrīz 
četrkāršojas (no 13 biedriem 2000. gadā līdz 40 biedriem 2007.gadā), kā arī pašus 
publiskus uzĦēmumus, kuru skaits arī ievērojami palielinājās oficiālajā sarakstā: 
no 21 uzĦēmuma 2000. gadā līdz 37 uzĦēmumiem 2007. gadā. Par labumiem, ko 
ieguva biržas biedri un publiskie uzĦēmumi pēc Baltijas biržu integrācijas OMX 
grupā plašāk tiek runāts nākamā apakšnodaĜā. 
 
Baltijas biržas – vienots tirgus 
Pateicoties OMX grupas iejaukšanās Baltijas fondu biržu darbībā, Tallinas, Rīgas 
un ViĜĦas fondu biržas izveidojušas vienotu Baltijas tirgu, lai vienkāršotu 
piekĜūšanu un mazinātu šėēršĜus ieguldīšanai, ja investors darbojas Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas tirgos. Vienota Baltijas tirgus izveidošanas mērėis ir mazināt 
atšėirības starp trijiem tirgiem, izsakot jaunu piedāvājumu gan ieguldītājiem, gan 
arī brokeriem, biržas uzĦēmumiem un informācijas izplatītājiem. Pašlaik Baltijas 
vērtspapīru tirgu var raksturot šādas iezīmes: 
 

� Kopīgs Baltijas akciju saraksts. 
Visi uzĦēmumi, kuri kotējas Baltijas akciju tirgū ir sadalīti divos sarakstos – 
Oficiālajā un Otrajā sarakstā, atkarībā no uzĦēmuma lieluma, akcionāru skaita, 
kapitāla, peĜĦas u.c. rādītājiem. Galvenā atšėirība starp tiem – stingrāki 
noteikumi (lielāks tirdzniecības apjoms, ilgākā uzĦēmējdarbības pieredze utt.) 
uzĦēmumiem, kuri kotējas oficiālajā sarakstā. Šie akciju saraksti stipri atšėiras 
ar apgrozījuma lielumu: 2007. gada 1. oktobrī oficiālā akciju saraksta 
tirdzniecības apgrozījums bija 7.8 milj. EUR, otrā akciju saraksta tirdzniecības 
apgrozījums bija 389 tūkst. EUR, kaut gan uzĦēmumu skaits otrajā sarakstā ir 
ievērojami mazāks ( uz 2007. gada 1. oktobri 35 uzĦēmumi kotējas oficiālajā 
sarakstā un 44 – otrajā sarakstā). [3] 
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1.1. att. Baltijas biržu uzĦēmumu skaits [3] 

 
1.1. att. ir atspoguĜots uzĦēmumu skaits, kuri kotējas Rīgas, Tallinas un ViĜĦas 
fondu biržās un tiek iekĜauti oficiālajā sarakstā. Var redzēt labi izteikto 
attīstības tendenci – ar katru gadu publisko uzĦēmumu skaits pieaug. No 
grafika var secināt, ka visstraujāk ir attīstījies tieši Igaunijas uzĦēmumi, 
visbiežāk izmantojot iespēju piesaistīt kapitālu ar biržas palīdzību. Taču 
Latvijas uzĦēmumi ir vispasīvākie, ja runa iet par kotēšanos publiskā tirgū. Par 
šādu parādību iemesliem ir runāts vēlāk.  
 
� Kopīgs indekss, kurš aptver Igaunijas, Latvijas un Lietuvas biržu akcijas. 
2006. gada 4. decembrī OMX Baltijas biržās ieviesa Baltijas indeksu saimi: 
OMX Baltic Benchmark (OMXBB) (tajā ietilpst akcijas, kuras tiek visaktīvāk 
tirgotas un ar kurām notiek vislielākie darījumi), OMX Baltic 10 (10 aktīvāk 
tirgotas akcijas), OMX Baltic (oficiālā un otrā sarakstā iekĜautas akcijas), kā arī 
izveidots sektoru indeksi. Turklāt, tiek aprēėināti vietējie indeksi OMXR, 
OMXT, OMXV, kurus attiecīgi veido Rīgas, Tallinas un ViĜĦas kotētu 
uzĦēmumu akcijas. Visu indeksu aprēėināšana ir saskaĦota un tāpēc tos var 
viegli salīdzināt savā starpā, kā arī ar citiem ZiemeĜvalstu akciju indeksiem. 
Kopš 2000. gada Baltijas oficiālā sarakstā kotēto akciju kopējā vērtība ir 
pieaugusi par 714%, kas ir Ĝoti augsts ienesīgums, it īpaši Ħemot vērā pasaules 
akciju tirgus dramatisko lejupslīdi 2001. un 2002. gadā. [3] 
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� Kopīga tirdzniecības sistēma. 
Viens tirdzniecības ekrāns un tehniskais pieslēgums – Baltijas brokeru 
sabiedrībām pieejami ZiemeĜvalstu tirgi, kā arī Baltijas tirgi pieejami 
ZiemeĜvalstu brokeru sabiedrībām. No viena pieslēguma pieejami astoĦu 
ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu tirgi (ieskaitot Oslo un Reikjavīkas biržas, 
kurās arī izmanto OMX tehnoloăiju). Tirdzniecība notiek ar elektroniskās 
SAXESS sistēmas palīdzību.  
 
� Igaunijas, Lietuvas un Latvijas vērtspapīru tirdzniecība tiek atspoguĜota 

kopīgā interneta mājas lapā www.baltic.omxgroup.com. 
 
� SaskaĦoti tirdzniecības noteikumi Igaunijas, Latvijas un Lietuvas biržās, 

kas atvieglo darbību Baltijas vērtspapīru tirgū un veicina lielāko aktivitāti. 
 

Baltijas biržu kapitalizācija un tirdzniecības apjomi 
Straujš tirgus kapitalizācijas (akciju skaits*tirgus cena) pieaugums aizsākas 2003. 
gadā. To, pirmkārt, sekmēja dažu jaunu uzĦēmumu izeja publiskā tirgū un, otrkārt, 
uzĦēmumiem, parādot labus finanšu rezultātus un izaugsmes iespējas, vietējie un 
ārzemju investori ieguldīja tajos naudas līdzekĜus. 
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1.2. att. Baltijas biržu kapitalizācija, milj. EUR [40] 

2007. gadā kopēja Baltijas vērtspapīru tirgus kapitalizācija pārsniedza 16 mljrd. 
EUR (skat. 1.2. att.). Līdz ar kapitalizācijas pieaugumu, Baltijas fondu biržās auga 
arī tirdzniecības apjomi.  
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1.3. att. Baltijas biržu tirdzniecības apjomi, milj. EUR [41] 

2006. gadā notika straujš tirdzniecības apjomu kritums (skat. 1.3. att.), kas ir 
saistīts ar to, ka 2005. gadā Zviedrijas Swedbank atpirka Baltijas lielākas bankas, 
Hansapank, akcijas, kuras bija brīvā apgrozībā. Tas bija lielākais publiskais 
uzĦēmums Baltijā un tāpēc tā aiziešana no publiskā tirgū bija jūtama. Visaktīvākie 
biržas biedri, kuri arī rada tirdzniecības apjomus, ir Suprema Securities, 
Hansapank Grupa, SEB grupa un citi. Taču arvien vairāk par Baltijas fondu biržu 
biedriem kĜūst ārvalstu finanšu uzĦēmumu: Danske Bank, Credit Suisse First 
Boston, Svenska Handelsbanken. Biržas biedru skaits ir krasi pieaudzis kopš biržu 
dibināšanas [58, 74. lpp.] 
 
Ienesīgums un pamatrādītāji 
Tie veiksmīgie investori, kuri ieguldīja Baltijas biržās kotētos uzĦēmumos 2000. 
gadā varēja nopelnīt līdz pat 645% (OMXR indeksa pieaugums), ja viĦi nepārdotu 
akcijas līdz pat 2007. gada 1. oktobrim. Tas, protams, ir Ĝoti augsts ienesīgums un 
neviens no attīstīto valstu indeksiem pieauguma indeksiem nevarētu salīdzināties 
ar Baltijas biržu indeksu pieauguma tempiem (skat. 1.3. tab.). 

1.3. tabula  
Attīstīto valstu akciju indeksi [66] 

Valsts Akciju indekss Ienesīgums 2000.g.-2007.g. 1 

ASV DJIA 30 20.86% 
ASV S&P 500 3.91% 
Lielbritānija FTSE 100 -6.69% 
Vācija DAX 12.98% 
Japāna Nikkei 225 -11.35% 

                                                 
 
 
1 Ienesīgums tika aprēėināts par periodu 30.12.1999-28.09.2007 
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Dažiem indeksiem šajā periodā bijuši zaudējumi: FTSE, Nikkei 225. Taču, Baltijas 
akciju tirgus attīstības dinamiku var droši salīdzināt ar jaunattīstības valstu akciju 
indeksiem (skat. 1.4. tab.).  

1.4. tabula  
Jaunattīstības valstu akciju indeksi [66;69;78] 

 
Valsts Akciju indekss Ienesīgums  

2000.g.-2007.g. 1 
Krievija RTS 1082.13% 
Čehija PX 270.90% 
Brazīlija Bovespa 254.76% 
Ėīna SSE Composite 305.39% 

 
Visiem norādītiem indeksiem ir trīsciparu ienesīgums. IzĦēmums ir Krievijas RTS 
indekss, kuru vērtība kopš 2000. gada sākuma pieauga 10 reizēs. Baltijas tirgus 
investori varēja sasniegt divreiz lielāko ienesīgumu, nekā Ėīnas vai Čehijas 
investori. Jāatzīmē, ka Baltijas indeksu vērtības strauji auga, sākot tikai ar 2003. 
gadu (skat. 1.4. att.). Pirms tam Baltijas akciju tirgū augstā investoru aktivitāte 
netika novērota un pat straujš akciju tirgus kritums pēc 11.09.2001. gandrīz visos 
pasaules tirgos neatspoguĜojas Baltijas akciju tirgū.  
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1.4. att. Baltijas biržu indeksu ienesīgums [4] 

2003.gadā, Baltijas vērtspapīru tirgū parādījās ārzemju investori, kuri bija 
ieinteresēti riskantos, taču ienesīgos Baltijas uzĦēmumu akcijās. Turklāt, 
                                                 
 
 
1 Ienesīgums tika aprēėināts par periodu 30.12.1999-28.09.2007, Kīnas indekss (SSE Composite)  - 4.01.2000-
28.09.2007 
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iedzīvotāju labklājība pēc Baltijas Bankas krīzes un 1998. gada Āzijas krīzes 
pieauga un arvien vairāk cilvēku varēja atĜauties ieguldīt savus naudas līdzekĜus 
vērtspapīros.  
 
Pēc Baltijas akciju tirgus indeksu veiktas salīdzinošas analīzes rezultātiem (skat. 
1.5. tab.), var secināt, ka ieguldīt Baltijas tirgū ir diezgan riskanti, taču šis risks 
atmaksājas ar augsto ienesīgumu.  

1.5. tabula 
Baltijas indeksu riska rādītāji [4] 

 
Rādītāji OMXT Value OMXR Value OMXV Value

Gada ienesīgums 29.1% 29.2% 24.5%
Absolūtais ienesīgums 624.0% 627.7% 446.8%
Standartnovirze 6.1% 7.0% 6.0%
Svārstīgums 21.2% 24.3% 20.9%
Korelācija 0.68 0.17 0.39
Beta 0.63 0.19 0.36
Alfa 9.5% 23.4% 13.2%
Šarpa koeficients 410.1% 358.7% 340.0%
Treinora koeficients 39.6% 135.6% 56.4%
Izsekošanas kĜūda 5.1% 8.7% 6.9%
Informācijas koeficients 1.85 2.68 1.91  

 
Lai novērtētu riska pakāpi Baltijas indeksiem: OMXT (Tallinas Fondu biržas 
indekss), OMXR (Rīgas Fondu biržas indekss) vai OMXV (ViĜĦas Fondu biržas 
indekss), tika aprēėināti daži riska rādītāji, kurus parasti izmanto portfeĜu 
menedžeri, vērtējot portfeĜa riska pakāpi. Par salīdzināmo indeksu kalpoja 
OMXBBGI indekss. Interesanti, ka OMXR indekss gandrīz nekorelē ar 
OMXBBGI atšėirībā no OMXT, kuram ir visaugstākā korelācija. Tas ir 
skaidrojams ar to, ka Igaunijas uzĦēmumiem ir lielāks īpatsvars kopēja Baltijas 
akciju indeksa (lielāks skaits un lielākie uzĦēmumi pati par sevi), nekā Latvijas 
uzĦēmumiem. Var minēt tādus gigantus kā Eesti Telekom un Hansapank (tagad 
vairs nekotējas), kuri visvairāk iespaidoja OMXBBGI ienesīgumu periodā no 
2000. gada 1. janvārim līdz 2007. gada oktobrim.  
 
Kā jau tika noskaidrots agrāk investīcijas Latvijas uzĦēmumos izrādījās 
visienesīgākās, ja investētu kopš 2000. gada sākuma. Taču investējot Rīgas Fondu 
biržā kotētajos akcijās, vajadzēja rēėināties ar visaugstāko riska pakāpi, vērtējot 
pēc standartnovirzes un svārstīguma.  
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Vēl viens riska koeficients, kas bieži tiek izmantots investīciju pasaulē, ir beta. Šis 
koeficients mēra indeksa jūtīgumu. Tas ir relatīvs svārstīgums (volatility), t.i. pa 
cik % vietējais indekss (OMXR, OMXT, OMXV) pieaugs vai samazināsies 
salīdzinājumā ar tirgus kustībām. Izskatās, ka Rīgas Fondu biržas indekss pavisam 
nav jūtīgs pret kopējā Baltijas akciju tirgus virzībām. Uz to arī norāda zems 
korelācijas līmenis.  
 
Šarpa koeficients, kas parāda cik % pelna investors par papildus riska vienības 
uzĦemšanos, visaugstākais ir OMXT indeksam, kas padara investīcijas Igaunijas 
akcijās par pievilcīgākiem, nekā kaimiĦvalstu uzĦēmumu emitētājas akcijās. ěoti 
līdzīgs Šarpa koeficientam ir Treinora koeficients, aprēėinot kuru par pamatu tiek 
Ħemts beta koeficients, nevis standartnovirze kā Šarpa koeficienta aprēėinos. Taču 
OMXR Treinora koeficients krasi atšėiras no OMXV un OMXT, jo beta 
koeficients Latvijas indeksam ir Ĝoti zemā līmenī.  
 
Pēdējos gados paliek populāri arī citi koeficienti, kas palīdz novērtēt riska pakāpi. 
Izsekošanas kĜūda (tracking error) parāda cik tuvu vietējais indekss seko 
OMXBBGI. To nosaka kā ienesīguma standartnoviržu starpību. Vislielākā 
izsekošanas kĜūda ir OMXR, kas arī norāda uz to, cik neatkarīgi no Baltijas akciju 
tirgus virzas RFB kotēto uzĦēmumu indekss.  
 
Informācijas koeficients, ko aprēėina, dalot papildus ienesīgumu (vietēja indeksa 
un OMXBBGI ienesīguma starpība) ar izsekošanas kĜūdu, parāda cik lielu risku 
uzĦemas investors investējot vietējā indeksā, nevis Baltijas tirgus kopumā. Arī 
šajā gadījumā OMXR ir ar augstāko riska pakāpi, OMXT – ar zemāko. 
 
Noslēdzot Baltijas akciju indeksu riska pakāpes vērtēšanu, var secināt, ka RFB 
kotēto uzĦēmumu indekss (OMXR) ir pats neatkarīgākais no OMXBBGI. 
Investīcijas tajā var uzskatīt par riskantākajām salīdzinājumā ar investīcijām 
OMXT vai OMXV. Investoriem pievilcīgākais indekss, Ħemot vērā ienesīgumu un 
risku, būtu Tallinas fondu biržas indekss OMXT. 
 
1.6. tab. ir apkopoti uzĦēmumi, kuri ir iekĜauti Baltijas akciju oficiālajā sarakstā. 
Daži no publiskajiem uzĦēmumiem sāka kotēšanos oficiālajā sarakstā vēl pirms 
2000. gada. Tāpēc tiem ienesīgums tika aprēėināts kopš 2000. gada, pārējiem – no 
brīža, kad uzĦēmumu akcijas sāka tirgot oficiālā saraksta ietvaros, neatkarīgi no 
tā, vai uzĦēmums realizēja sākotnējo publisko piedāvājumu, piemēram, Arco 
Vara, SAF Tehnika, vai uzĦēmuma akcijas vienkārši tika pārceltas uz oficiālo 
sarakstu, piemēram, Grindeks, Olainfarm.  
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1.6. tabula 
Baltijas biržu oficiālā saraksta uzĦēmumi [3] 

Kopš %

Apranga
Apăērbu mazum- un 
vairumtirdzniecība 24.05.2005 24.05.2005 678.12%

Arco Vara Nekustamie īpašumi 21.06.2007 -25.50%
Baltika Apăērbu mazumtirdzniecība 17.02.2003 17.02.2003 738.71%
City Service Īpašumu pārvalde 8.06.2007 8.06.2007 19.50%
Ekspress Grupp Masu mediji 5.04.2007 5.04.2007 -22.25%
Eesti Ehitus Būvniecība 18.05.2006 18.05.2006 80.37%
Eesti Telekom Telekomunikācijas 11.02.1999 01.01.2000 11.20%
Grindeks Farmaceitsiko preparātu ražošana 2.01.2006 2.01.2006 13.83%

Latvijas Gāze
Gāzes sadalīšana un 
transportēšana 15.02.1999 01.01.2000 20.22%

Harju Elekter
Telekomunikācijas, 
inženierrisinājumi 17.02.2003 17.02.2003 173.04%

Kalev Šokolādes izstrādājumi 28.07.1998 01.01.2000 1259.85%
Latvijas kuăniecība Kuăniecība 26.06.2002 26.06.2002 345.45%
Merko Ehitus Būvniecība 22.07.1997 01.01.2000 3138.02%
Norma Drošības jostu ražošana 5.08.1997 01.01.2000 103.54%
Olympic Entertainment Group Kazino 23.10.2006 23.10.2006 105.02%
Olainfarm Farmaceitsiko preparātu ražošana 1.12.2006 1.12.2006 40.15%
Panevezio Statybos Trestas Būvniecība 12.07.2006 12.07.2006 116.93%
Pieno Zvaigzdes Piena produkcijas ražošana 2.01.2002 2.01.2002 293.43%
Rytų Skirstomieji Tinklai Energoapgāde 2.05.2007 2.05.2007 28.80%
Rokiskio Suris Piena produkcijas ražošana 2.04.1997 01.01.2000 246.79%

SAF tehnika
Telekomunikāciju aparatūras 
ražošana 26.05.2004 26.05.2004 -68.78%

Sanitas Farmaceitsiko preparātu ražošana 21.11.2005 21.11.2005 141.45%
Silvano Fashion Group Apăērbu mazumtirdzniecība 21.11.2006 21.11.2006 31.73%
Starman KabeĜtelevīzija 28.06.2005 28.06.2005 44.54%
Snaige Ledusskapju ražošana 14.04.1998 01.01.2000 250.82%
Tallink Grupp Kuăniecība 9.12.2005 9.12.2005 -76.29%
TEO LT Telekomunikācijas 12.06.2000 12.06.2000 -23.16%
Tallinna Kaubamaja Mazumtirdzniecība 19.08.1997 01.01.2000 2498.29%
Tallinna Vesi Ūdens apgāde 1.06.2005 1.06.2005 36.88%
Ukio Bankas Finanses 13.07.2006 13.07.2006 153.70%
Utenos Trikotazas Trikotāžas ražošana 1.06.1999 01.01.2000 228.99%
Vilniaus Baldai MēbeĜu ražošana 1.09.2003 1.09.2003 21.36%
Ventspils Nafta Naftas produktu transportēšana 20.10.1998 01.01.2000 237.63%

IenesīgumsKotēšanas oficiālā 

sarakstāApakšnozare UzĦēmuma nosaukums

 
 
Kā redzams no 1.6.tab., periodā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2007. gada oktobrim 
gandrīz visas akcijas uzrādīja pozitīvo tendenci. Vairāk nekā 10 reizēs pieauga 
sekojošo uzĦēmumu vērtība: Kalev (1260%), Merko Ehitus (2138%), Tallinna 
Kaubamaja (2498%). Šie uzĦēmumi arī kĜuva par pieauguma flagmaĦiem 
Igaunijas akciju tirgū. Latvijas tirgū straujāko pieaugumu parādīja Latvijas 
Kuăniecība un Ventspils Nafta. Taču, aprēėinot farmaceitisko preparātu ražotāju 
(Grindeks un Olainfarm) ienesīgumu kopš 2000.gada, izrādās, ka abu uzĦēmumu 
akciju ienesīgums pieauga vairākas reizēs, uzĦēmumiem kotējoties akciju otrajā 
sarakstā. Apăērbu mazum- un vairumtirgotāja Aprangas akcijas 2005. gadā. 24 
maija pieauga visstraujāk no Lietuvas akcijām. Stipri atpaliekot, lietuviešu piena 
produktu ražotāji (Rokiškio Sūris un Pieno Žvaigždes) vienalga uzrādīja dinamisko 
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pieaugumu. Taču Baltijas akciju tirgū bija arī iespaidīgi uzĦēmumu tirgus vērtības 
kritumi: Ekranas, SAF Tehnika, Tallink Group. Ekranas paziĦoja par bankrotu 
2006. gadā, jo ar savu produkciju (kineskopi) vairs nespēja konkurēt ar tādiem 
Āzijas gigantiem, ka Samsung un LG.  
 
SAF Tehnikas akciju sākotnējais piedāvājums, kas tika organizēts 2004. gadā, 
izrādījās par Ĝoti veiksmīgu, taču sākot ar 2005. gadu uzĦēmuma akcijas cena 
zaudē savu vērtību. UzĦēmuma finanšu rezultāti nav stabili, jo, kamēr uzĦēmums 
nav liels, tas finanšu stāvoklis ir lielā mērā atkarīgs lieliem pasūtījumiem. Kā arī 
uzĦēmuma tirgus niša ir diezgan šaura, un uzĦēmumam ir grūti konkurēt ar 
pasaulē pazīstamiem uzĦēmumiem: Nokia/Siemens, NEC, Ericsson. Investori ir 
vīlušies turpmākā stabilā uzĦēmuma attīstībā, un tāpēc uzĦēmuma akcijas cena 
kopš 26.05.2004 zaudēja gandrīz 70%. 
 
Ir interesanti, ka pēdējos gados diezgan daudz Baltijas (galvenokārt, Igaunijas) 
uzĦēmumu uzsākuši kotēšanos fondu tirgū, bet vairākos gadījumos uzĦēmumu 
akciju cena ir samazinājusies vai uzreiz pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma vai 
arī vēlāk. Tie ir sekojošie uzĦēmumi: Arco Vara, Tallink Grupp, Ekspress Grupp. 
Šo tendenci var mēăināt izskaidrot ar to, ka īpašnieki, vēloties pēc iespējas dārgāk 
pārdot uzĦēmumu, „uzskrūvē” pārāk augstu akcijas cenu. Otrais iemesls ir 2007. 
gada novērota nelabvēlīga situācija finanšu tirgos visā pasaulē ASV riskantu 
krīzes dēĜ, kura arī atspoguĜojas Baltijas fondu tirgū. 
 
Baltijas biržu galvenie notikumi 
Rīgas Fondu birža, kā arī kaimiĦvalstu biržas ir veikuši Ĝoti daudz, lai attīstītu 
ieguldījumu kultūru Baltijas valstīs. Tas, pirmkārt, tiek darāms ar iedzīvotāju 
izglītošanu un informācijas sniegšanu par vērtspapīru tirgu. Piemēram, tika 
publicēta grāmata Vērtspapīru tirgus zinības, kura kĜuva par pirmo grāmatu 
latviešu valodā, kas visaptveroši stāsta par vērtspapīru tirgu – par tirgus būtību, 
vēsturi, vērtspapīru tirgus instrumentiem, ieguldīšanas pamatprincipiem, kā arī par 
biržas un depozitārija lomu. Lai popularizētu vērtspapīru tirgu arī jauno cilvēku 
starpā, Rīgas Fondu birža rīko stipendiju konkursu, kurā var piedalīties ikvienas 
Latvijas augstskolas students ar izstrādāto bakalaura vai maăistra darbu par 
Baltijas vai Latvijas vērtspapīru tirgu. 
 
Visām Baltijas biržām tika izveidota viena tipa mājas lapa, kura ir Ĝoti ērti 
izmantojama. Šajā vietnē ir iespējams atrast informāciju par emitentiem, par 
tirdzniecības sesijas norisi, par biržu vēsturi, par atvasinātiem vērtspapīriem, par 
fondiem, kuru apliecības ir iespējams nopirkt ar biržu starpniecību utt. 
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Baltijā Korporatīva pārvaldība ir diezgan jauns jēdziens, taču to plaši lieto 
attīstītas valstīs, lai paaugstinātu uzĦēmumu caurspīdīgumu. Baltijas biržās, 
vēloties veicināt tā ieviešanu, izstrādāja korporatīvas pārvaldības principus. 
UzĦēmumi tiek aicināti ievērot tos, jo tas vairakkārt paaugstina uzĦēmuma vērtību 
investoru acīs. 
 
Lai savestu kopā emitentus un investorus, 2006. gadā biržas uzsāka jauno tradīciju 
- CEO Meets Investors, kad kotēto uzĦēmumu vadības prezentē savas firmas 
darbību un attīstības iespējas. Šī pasākuma mērėis ir nodrošināt portfeĜu 
menedžeriem, analītiėiem un investoriem iespēju klātienē tikties ar uzĦēmumu 
vadību un iegūt interesējošo informāciju no pirmavota. 2006. gadā Rīgas Fondu 
biržas rīkotajā konferencē tika pieaicināti AS Tallink Group, AS Ditton 
pievadėēžu rūpnīca, TEO LT AB, AS Latvijas kuăniecība, AS Olainfarm. 2007. 
gadā savus uzĦēmumus prezentē jau 6 uzĦēmumi: City Service AB, Olympic 
Entertainment Group AS, Olainfarm AS, SAF Tehnika AS, Grindeks AS, AS 
Latvijas kuăniecība. 
 
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību, kā arī, lai atbalstītu labākus, katra gada beigās 
Baltijas biržas piešėir The Baltic Markets Awards emitentiem, kas vislabāk uztur 
attiecības ar investoriem un tādējādi paaugstina savu caurspīdīgumu. Tiek 
piešėirta arī speciāla balva. Piemēram, 2006. gadā tā tika piešėirta avīzes „Dienas 
Bizness” žurnālistiem, jo viĦi diezgan plaši aptvēra Baltijas vērtspapīru tirgū 
notiekošo, kā arī izveidoja portfeli no RFB kotētiem uzĦēmumiem.  
 
2007. gadā spilgtākais notikums bija First North alternatīva tirgus atklāšana. Tas 
tika darīts, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzĦēmumiem, taču ar daudzsološiem 
biznesa modeĜiem, piesaistīt kapitālu, kas ir izdevīgāk nekā aizĦemties no bankas. 
Noteikti šādā veida tirgū ir lielāks risks, jo uzĦēmumu caurspīdīgums ir diezgan 
zems ne tik stingru noteikumu (kā oficiālā sarakstā kotēto uzĦēmumiem) dēĜ. 
Pašlaik Latvijā vēl nav uzĦēmumu, kuri kotētos šajā tirgū, taču no uzĦēmēju puses 
ir liela interese par kapitāla piesaistīšanas iespējām. 
 
Baltijas biržu attīstības tendences 
Analizējot Baltijas biržu darbību, ir skaidri redzama vēlme attīstīties turpmāk. Ir 
iespējams izdalīt piecas spilgtākas attīstības tendences: 

1. Sabiedrības informēšana un izglītošana. 
Ieguldot naudas līdzekĜus, loti svarīga loma ir informācijai par tirgus 
funkcionēšanu un par publiskiem uzĦēmumiem. Baltijas fondu biržas cenšas 
pēc iespējas vairāk sniegt zināšanas par vērtspapīru tirgus Latvijas, Igaunijas 
un ViĜĦas iedzīvotājiem. Tieši tāpēc tiek publicētas grāmatas, tiek organizēti 
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stipendiju konkursi un citi pasākumi. Kā arī biržas kontrolē emitentus, lai 
informācija par tiem būtu pieejama visiem vienlaicīgi un tā būtu pēc iespējas 
pilnīga, lai nenotiktu negodīgas tirdzniecības (insider trading).  
2. Tirdzniecības aktivitātes veicināšana. 
Protams, ka daudz tiek darīts, lai mudinātu ieguldīt Baltijas uzĦēmumos. Toties 
viens no efektīvākām metodēm ir tirdzniecības komisijas samazināšanas, par 
ko nesen paziĦoja Baltijas biržas. Tās arī pastāvīgi atvieglo tirdzniecības 
noteikumus un harmonizē tirgu. 
3. Turpmākā integrācijas OMX grupā. 
Joprojām turpinās integrācijas process OMX grupā un paradās arvien vairāk 
jaunievedumu. Daudzi, domājot par Rīgas Fondu birža, vēl neasociē to ar 
mātes uzĦēmumu. Ir iespējams, ka turpmākas pārmaiĦas būs arī zināmā mērā 
atkarīgas no jaunā īpašnieka - NASDAQ Stock Markets Inc. 
4. Jaunu uzĦēmumu piesaistīšana. 
Tas ir viens no svarīgākiem biržu uzdevumiem, it īpaši tas attiecas uz Rīgas 
Fondu biržu, jo pašlaik Baltijas oficiālajā sarakstā ir tikai 6 Latvijas uzĦēmumi. 
Viens solis šajā virzienā jau tika izdarīts 2007. gada, kad tika izveidots First 
North alternatīvais tirgus, kas paredzēts mazo un vidējo uzĦēmumu kotēšanai.  
5. Kotēšanas prestiža paaugstināšana. 
Ārvalstīs kotēšana biržā paaugstina uzĦēmuma prestižu, kā arī tas kĜūst zināms 
plašākai publikai (it kā bezmaksas reklāma). Kotējoties biržā, uzĦēmums 
paliek caurspīdīgāks, kas uzlabo imidžu gan klientu, gan piegādātāju, gan 
investoru acīs. Tas vēl nenotiek Latvijā, kaut gan iedzīvotāji dažreiz pazīst 
uzĦēmumu nevis pēc tā produkcijas, bet gan pēc tā publiskuma. 

Runājot par Baltijas biržu nākotni, biržas noteikti turpinās savu attīstību līdz ar 
iedzīvotāju labklājības paaugstināšanos. Taču tiem būtu jāpiestrādā pie ārvalstu 
investoru piesaistīšanas, kuri var ievērojami palielināt tirdzniecības aktivitāti, kā 
arī sekmē publisko uzĦēmumu skaita palielināšanos. 
 

1.2. Baltijas biržu emitentu raksturojums 
 
UzĦēmumam, kas ir publisks, ir jārēėinās ar to, ka plaša publika vērtē tā darbības 
rezultātus, ka arī uzĦēmuma vadībai jāatbild uz akcionāru jautājumiem. Tā kā 
uzĦēmumam jābūt atklātam un godīgām, jo visas manipulācijas agri vai vēlu tiks 
atklātas. Kotēšanas biržā ir iedvesmojoša tiem uzĦēmumiem, kuru darbība ir 
veiksmīga un līdz ar labiem rezultātiem arī nāk žurnālistu un investoru interese un 
atzinība. Bet ja uzĦēmumam ir grūtības un nav saskatāmas attīstības perspektīvas, 
tad nākas skaidrot situācijas pasliktinošos iemeslus, atbildēt uz sarežăītiem 
jautājumiem, citiem vārdiem uzĦēmuma vadības saskaras ar spiedienu, kuru grūti 
izturēt. Un tad uzĦēmums, lai uzlabotu finanšu rādītājus, sāk izmantot 
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manipulācijas grāmatvedībā, kā savā laikā izdarīja Enron, Worldcom, Cendant un 
daudzi citi.  
 
Pēc CreditRiskMonitor datiem [77], pasaules biržās kotējas vairāk nekā 56 tūkst. 
uzĦēmumi, no tiem 16 tūkst. uzĦēmumi kotējas ASV biržās, norādot uz to, ka 
ASV ieguldījumu kultūra ir vislabāk attīstīta. Zemāk ir norādītas kotēšanas 
priekšrocības [8, 5-6 lpp.]: 
 

o Kapitāla piesaiste 
Sākotnējā publiskā akciju piedāvājuma rezultātā uzĦēmums var piesaistīt 
no 500 000 USD līdz 1 mljrd. USD. Šogad Baltijas biržās, realizējot 
sākotnējo publisko piedāvājumu, nekustāmo īpašumu uzĦēmums Arco 
Vara spēja piesaistīt 3.55 milj. EUR, mediju uzĦēmums Ekspress Grupp 
piesaistīja 36 milj. EUR. Uzsākot kotēšanos biržā, uzĦēmumam ir pieeja 
pie kapitāla, par kuru, atšėirībā no bankas kredīta, nav jāmaksā procenti. 
Ja publiskais uzĦēmums ir ieplānojis plaša projekta realizēšanu, tad tas 
var uztaisīt papildus piedāvājumu vai arī izlaist obligācijas. Piemēram, 
farmaceitiskā kompānija Olainfarm, izlaižot apgrozībā papildus 876 023 
akciju, saĦēma 2.58 milj. Ls tālākai attīstībai. Turklāt, publiskā 
uzĦēmuma status var nodrošināt labvēlīgus nosacījumus alternatīvā 
kapitāla piesaistei. 
 
o Akciju likviditāte 
Dažreiz ir grūti atrast pircēju, ja uzĦēmuma īpašnieks vēlas pārdot savu 
īpašuma daĜu. Uzsākot kotēšanos biržā, uzĦēmums kĜūst likvīds, to 
akcijas var pirkt un pārdot ikviens. Augstā likviditāte virza augšup arī 
uzĦēmuma vērtību. Likviditāte var nodrošināt investoriem izejas 
stratēăiju (pārdot akcijas), portfeĜa diversifikāciju, naudas līdzekĜu brīvo 
izvietošanu.  
 
o Darbinieku motivēšana 
Pasaulē ar katru gadu paliek populāra prakse, kad darbiniekiem 
kompensācijas ietvaros piešėir opcijas, kurus pēc tam var realizēt, lai 
nopirktu uzĦēmuma akcijas. Tādējādi, darbinieki ir ieinteresēti 
uzĦēmuma ilgtermiĦa attīstībā un finanšu rezultātu uzlabošanā, kā arī 
Ĝauj samazināt kadru mainību tajos amatos, kas ir īpaši būtisku 
veiksmīgas uzĦēmuma darbības nodrošināšanai. Akciju opcijas ir 
izdevīgas arī tāpēc, ka nav jāmaksā nodokĜi par ienākumiem ar 
vērtspapīriem atšėirībā no ikmēneša algas. Piemēram, IT uzĦēmuma 
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Cisco valdes priekšsēdētājs John Chambers par 2007 ieguva akciju 
opcijas, kuru vērtība ir 8.9 milj. USD. 
 
o Atpazīstamība un reputācija 
Kotēties biržā ir prestiži. Tas palīdz jauno darbinieku piesaistīšanai. Tas 
palīdz arī mārketinga procesā, jo uzĦēmums kĜūst publisks un par to tiek 
vairāk runāts. UzĦēmums, nolemjot kotēties biržā, sakārto pārvaldes 
sistēmu, grāmatvedības dokumentus un tas uzlabo uzĦēmuma tēlu. 
UzĦēmuma kreditori un piegādātāji noteikti uztvers uzĦēmuma vēlmi 
kotēties pozitīvi un var piedāvāt izdevīgākus nosacījumus. Turklāt, daži 
piegādātāji, kā arī uzĦēmuma produkcijas patērētāji var iegādāties 
kapitāla daĜu un tieši piedalīties uzĦēmuma attīstībā. Tieši tas notika ar 
Denso, kurš ir galvenais Toyota Motors automobiĜu daĜu piegādātājs. 
23% no Denso akciju kapitāla pieder Toyota Motors. 
 
o Publicitāte 
Publiskie uzĦēmumi bauda lielāko uzmanību no masu mediju puses, 
nekā privātie uzĦēmumi. Analītiėu atskaites, ikdienas akciju cenu 
izmaiĦas piesaista finanšu speciālistu, kā arī patērētāju uzmanību.  
 
o Apvienošanas un pārpirkšana 
Biržas uzĦēmuma akcijas paliek likvīdas un tāpēc tās var tikt izmantoti 
pirkšanas procesā naudas līdzekĜu vietā. Pērkot citu uzĦēmumu, 
publiskais uzĦēmums var norēėināties nevis ar naudu, bet ar savām 
akcijām, tādējādi, negatīvi neietekmējot bilanci (neaizĦemoties no 
bankas). Turklāt, šādam uzĦēmumam ir lielāka iespēja nekā privātam, ka 
to kāds nopirks, atlīdzinot akcionārus ar prēmiju. 2007. gadā franču 
uzĦēmums PPR izsaka vēlmi nopirkt sportiskā apăērba ražotāju PUMA 
AG par cenu, kura ir par 24% augstāka nekā tirgus akcijas cena. 
 
o UzĦēmuma vērtības pieaugums  
Līdz ar uzĦēmuma kotēšanas uzsākšanos automātiski palielinās 
uzĦēmuma vērtība, jo komercsabiedrība ir kĜuvusi caurspīdīgākā, 
likvīdākā. Turklāt, ir Ĝoti viegli noteikt to vērtību. 
 

Apkopojot visas priekšrocības, var teikt, ka parasti publisko uzĦēmumu vērtība ir 
augstākā, nekā privāto uzĦēmumu. Kotēšanas biržā veicina uzĦēmuma īpašnieku 
labklājības uzlabošanos un paredz izejas iespēju.  
 



 23 

Augstāk tika minēti kotēšanas iemesli – emitentu intereses, galvenais no kuriem ir 
lētā kapitāla piesaistīšana. Rodas loăisks jautājums, kāpēc Baltijā, it īpaši Latvijā, 
uzĦēmumi ir tik pasīvi un tikai daži kĜuva par publiskiem. Pašlaik, oficiālajā 
sarakstā kotējas tikai 6 uzĦēmumi, Igaunijā - 18 un Lietuvā – 13 [3].  
 
Ir pārstāvētas gandrīz visas nozares, bet Baltijas tirgum tomēr piemīt sava 
specifika. Biržās kotējas tādi giganti kā Eesti Telekom, Latvijas Gāze, TEO 
(Lietuvas Telekomas), Ventspils Nafta, kuriem arī ir monopolstāvoklis. Starp 
Baltijas biržas uzĦēmumiem ir daudzi apăērbu un tekstila ražotāji: Apranga, 
Baltika, Utenos Trikotažas, Silvano Fashion Group. Šo uzĦēmumu vidū pāris 
gadu atpakaĜ bija arī Ogres Trikotāža, kurš vēlāk paziĦoja par bankrotu. Pēdējas 
ziĦas par uzĦēmumu vēsta, ka tas atjaunoja savu darbību un noslēdza līgumus par 
produkcijas piegādi ar daudziem ārvalstu uzĦēmumiem. Ir arī tādu nozaru 
pārstāvji, kuri iegūst labumus no Latvijas izdevīgā ăeogrāfiskā izvietojuma: 
Tallink Grupp, Latvijas Kuăniecība, un no klimatiskiem apstākĜiem: Vilniaus 
Baldai, Viisnurk, kuri ražo kokmateriālus vai mēbeles. Baltijas vērtspapīru tirgū ir 
jūtama arī pēdējo gadu tendence – straujš nekustāmo īpašumu cenu kāpums, kā arī 
būvniecības apjoma pieaugums. Līdz ar to sākotnējo publisko piedāvājumu veica 
būvniecības un nekustāmo īpašumu nozaru pārstāvji: Merko Ehitus, Eesti Ehitus, 
Arco Vara, City Service, Panevezio Statybos Trestas, Trigon Property 
Development. 
 
1.5. att. un 1.6. att. ir parādītas visas nozares, kura ir pārstāvētas akciju tirgos 
Baltijā un pasaulē attiecīgi.  
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1.5. att. Baltijas biržu uzĦēmumu sadale pa nozarēm, % [3] 
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1.6. att. Pasaules biržu uzĦēmumu sadale pa nozarēm, % [77] 

 
Salīdzinot šos attēlus, var secināt, ka Baltija akciju tirgus ir pietiekami 
diversificēts, jo ir pārstāvētas gandrīz visas nozares (izĦemot smago rūpniecību un 
enerăētiskus uzĦēmumus)1 nav arī novirzes uz kādu vienu nozari. Visvairāk 
Baltijā ir pārstāvēti cikliskie patēriĦu preces ražotāji un, galvenokārt, apăērbu un 
tekstila ražotāji: Baltika, Utenos Trikotožas, Silvano Fashion Group. Diezgan 
daudz ir arī dažādu pakalpojumu sniedzēji: Eesti Telekom, Tallinna Kaubamaja, 
OLympic Entertainment Group. 
 
Pasaulē kopumā ir novērota novirze finanšu un tehnoloăiju jomā, kā arī diezgan 
daudz kotējas dažu pakalpojumu sniedzēji. Pēdējos gados uzĦēmēji, darbojoties 
tehnoloăijas un finanšu nozarēs, varēja sasniegt augstu peĜĦas normu un tāpēc 
visvairāk jauno uzĦēmumu parādījās tieši šajās nozarēs. Turklāt, lai nodibinātu 
uzĦēmumu augsto tehnoloăiju jomā, nebija nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 
Svarīgākais bija unikāla ideja. 
 
Analizējot oficiālā saraksta veidošanos, var secināt, ka 2005. – 2007. gados notika 
visdinamiskākā Baltijas vērtspapīru tirgus attīstība (skat. 1.7. att.), jo saraksts tika 
papildināts ar vairākiem jauniem uzĦēmumiem. Latvijā tie bija Grindeks un 
Olainfarm, kuri pirms tam arī bija publiskie, taču kotējas otrajā sarakstā.  

                                                 
 
 
1 Informācija tikai par oficiālo sarakstu. Šo nozaru pārstāvji otrajā sarakstā (piem., Liepājas Metalurgs) 
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1.7. att. Baltijas biržu uzĦēmumu sadale pa reăioniem [3] 

No 1.7. att. ir redzams, ka visaktīvākie ir Igaunijas uzĦēmumi: 2006. gada 
oficiālajā sarakstā bija iekĜauti 12 uzĦēmumi, taču jau 2007. gadā 18 uzĦēmumi. 
Tik lielu atšėirību starp Latviju un Igauniju var izskaidrot ar to, Igaunijas 
iedzīvotāji ir vairāk informēti par ieguldījumu priekšrocībām un akciju tirgus 
mehānismu. UzĦēmēju un iedzīvotāju neinformētība par vērtspapīru tirgus 
iespējam ir viens no kavējošiem iemesliem Baltijas biržu attīstībai.  
 
Kotēšanas biržā liek uzĦēmumam būt atklātam, lai nodrošinātu noteikto 
uzticamības pakāpi. Nepieciešamība būt caurspīdīgam, arī var kĜūt par apstākĜi 
uzĦēmumam kĜūstot publiskam, jo Baltijā joprojām ir augsts ēnu ekonomikas 
īpatsvars: algas tiek maksātas aploksnēs, daži uzĦēmumi nodarbojas ar naudas 
atmazgāšanu.  
 
PieĦemot lēmumu par uzĦēmuma akciju kotēšanos fondu biržā, uzĦēmumam 
jārēėinās ar noteiktiem izdevumiem: sākotnēja piedāvājuma izmaksas, kotēšanas 
izmaksas. Papildus būs jāparedz laika patēriĦš investoru tikšanām. Izmaksas var 
rasties, sagatavojot materiālu investoriem, piedaloties investoru konferencēs utt. 
Sazināšanas ar investoriem ir nepieciešama, lai nodrošinātu uzĦēmuma atklātību 
un investoru ticību uzĦēmuma turpmākā attīstībā. Pēc Rīgas Fondu biržas valdes 
priekšsēdētajas Daigas AuziĦas-Melalksnes atzinuma, Latvijas uzĦēmējiem trūkst 
ambīciju. Tiešām, daudzi uzĦēmēji gan Latvijā, gan Igaunijā un Lietuvā par zemu 
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novērtē sava iespējas un baidās attīstīt savu uzĦēmumu tālāk, sasniegt lielākus 
apgrozījuma apjomus, palielināt eksportu, izveidot zīmolu, kurš tiktu atzīts ne 
tikai Baltijas valstu mērogā. Vēl viens zemas aktivitātes iemesls ir aktīvu banku 
darbība un mārketings, jo kredītu saĦemt vieglāk un ātrāk, nekā uzsākt kotēšanos. 
Piemērām, lai uzsāktu kotāciju alternatīvajā tirgū First North, ir jāvelta 
sagatavošanas procedūrai ap 6 mēnešiem. Strauji augošiem un ambicioziem 
uzĦēmumiem tas ir pārāk ilgstošs periods, jo plāni šajā laika posmā var mainīties, 
resursi augstās inflācijas apstākĜos var sadārdzināties. Tāpēc ir vieglāk un drošāk 
paĦemt kredītu bankā. Dažreiz uzĦēmēji nezina ko uzsākt ar naudu, ko saĦem 
sākotnējā publiskā vai papildus akciju piedāvājuma rezultātā. Tas ir noticis ar 
Grindeksu, kurš saĦēma 18 milj. Ls, papildus emitējot akcijas. Sākumā bija plāns 
iegādāties Polijas farmaceitisko preparātu ražotāju Jelfa, kura neizdevās. Un 
pašlaik daĜa no piesaistīta kapitāla ir „iesaldēti”, ieguldīti Latu rezerves fondā. 
 
1.8. ir apkopoti visi zemas potenciālo emitentu aktivitātes iemesli, kuri tika 
izanalizēti agrāk. 
 

 
1.8. att. Baltijas akciju saraksta lēnu paplašināšanas tempu iemesli 

KĜūst skaidrs, ka pamatā ir ambīciju trūkums, no kura izriet arī parēji iemesli. Tas 
ir arī pamanāms skarā ar privātiem uzĦēmumiem, jo Latvija jau kuru gadu pēc 
kārtas tiek aktīvi pārdoti uzĦēmumi ārzemju investoriem vai uzĦēmumiem, kuri ir 
gatavi ieguldītu Latvijas uzĦēmumos. 

 
 

Baltijas akciju saraksta 
paplašināšanas lēnu 
tempu iemesli – 
ambīciju trūkums 

Informācijas trūkums, 
investīciju klimats  - 
attīstības stadijā 

UzĦēmumi ar 
konkurētspējīgiem 
modeĜiem jau ir pārpirkti 

Papildus 
pastāvīgas 
izmaksas 

Konkrētu naudas 
izvietošanas 
plānu trūkums 

Ilgstošs kotācijas 
uzsākšanas process 

Aktīvs banku 
lobijs 
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1.3. Baltijas biržu investoru raksturojums un ieguldīšanas iemeslu analīze  
 

Jebkuras investēšanas (akciju tirgū, „venčura” kapitāls, biznesa eĦăeĜi) galvenais 
mērėis ir gūt peĜĦu, it īpaši pašreizējos inflācijas apstākĜos. Investors var pelnīt 
naudu, atpūšoties kūrortā, jo nauda strādā pati par sevi. Turklāt, var pelnīt uz jau 
nopelnītiem procentiem. Raugoties uz jaunattīstības valstu indeksu sasniegumiem 
(kuri tika apskatīti iepriekš), var aptuveni aprēėināt, cik varēja nopelnīt, investējot 
laicīgi. Priekšzīmīgs piemērs topošiem un esošiem investoriem ir Vorens Bafets. 
Pateicoties veiksmīgai investēšanai viĦa kapitāls pašlaik ir 52 mljrd. ASV dolāru, 
kas padara viĦu par otro visbagātāko cilvēku ASV pēc Bila Geitsa, Microsoft 
dibinātāja.  
 
Otrais investēšanas iemesls ir vajadzība pēc naudas līdzekĜiem, kuri varētu tikt 
izmantoti vecumdienās. Daži eksperti jau brīdina par to, ka Latvijas valsts nevarēs 
nodrošināt šodien strādājošiem pienācīgu pensiju. Turklāt, var izveidoties tāda 
situācija, ka pensionāru skaits uz vienu strādājošo ir Ĝoti augsts nelabvēlīgās 
demogrāfiskās situācijas dēĜ. Tieši tāpēc tika izveidota pensiju līmeĦu sistēma, 
kad ikviens strādājošais var piedalīties investēšanas procesā, izvēloties gan viĦu 
naudas līdzekĜu pārvaldītāju gan fondu stratēăiju (agresīvo, sabalansēto vai 
stabilo). Papildus eksistē arī 3. pensiju līmenis, kas ir Ĝoti izdevīgs, jo cilvēkam 
tiek atgriezts 25% no ieguldītā kapitāla. 3. pensiju līmeĦa veidotāji aicina 
iedzīvotājus krāt naudas līdzekĜus vecumdienām un investēt tos, lai naudas vērtība 
ar laiku pieaugtu.  
 
Vietējo investoru loma tirgus attīstībā ir Ĝoti svarīga. Kā rada ārvalstu pieredze, 
noteicošo lomu fondu tirgū spēlē lielie institucionālie investori: ieguldījumu 
sabiedrības, valsts fondētas pensijas, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas 
sabiedrības, investīciju kompānijas un bankas. Parasti iedzīvotāji, slēdzot trasta 
līgumus vai arī pērkot ieguldījumu fondu apliecības, nodod naudas līdzekĜus 
investīciju profesionāĜiem – ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām (IPS). Tieši tāpēc 
lielākā daĜa no 51000 mljrd. USD, kas ir pasaules akciju tirgus aptuvena 
kapitalizācija, nāk no institucionālajiem investoriem. Kaut gan Baltijas akciju 
tirgus kapitalizācija uz 2007. gada 1. oktobri bija tikai 23.62 mljrd. USD, joprojām 
lielākie investori ir institucionālie investori: gan pašmāju, gan ārvalstu. 
 
Baltijas tirgū darbojas neatkarīgas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (East 
Capital, Finasta Asset Management) vai arī banku izveidotas ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrības (BTB Asset Management, Hansa Fondi utt.), kuri pārvalda 
ieguldījumu fondus. 2006. gadā visaktīvākie Baltijas akciju tirgū bija 
Hansapank/Swedbank, SEB un Lietuvas IPS Finasta (skat. 1.9. att.). 
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Hansapank
28%

SEB
30%

Finasta
10%

Other
32%

 
1.9. att. Baltijas biržu aktīvāki biedri 2006. gadā, % [6]  

Kā redzams no grafika, Latvijas uzĦēmumi nav aktīvāko vidū. Dominē Zviedrijas, 
Igaunijas un Lietuvas aktīvu pārvaldītāji. 
 
1.10. att. ir parādīts, kuros instrumentos iegulda Latvijas un Igaunijas1 fondu 
menedžeri.  
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1.10. att. Baltijas IPS ieguldījumu sadale  

pa instrumentiem uz 30.06.2007., % [13;17] 
Acīmredzama atšėirība starp Latvijas un Igaunijas fondu pārvaldītajiem izpaužas 
investīciju stilos: Latvijas pārvaldītāji ir piesardzīgāki, jo ap 44% iegulda 
                                                 
 
 
1 Dati par Lietuvas IPS netika atrasti Lietuvas uzraudzības inspekcijas Lithuanian Securities Comission mājas lapā 
(www.lsc.lt). 
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vērtspapīros ar fiksēto ienākumu un 20% naudas līdzekĜu nogulda depozītos. 
IgauĦi izvēlas agresīvu investēšanas stratēăiju, ieguldot gandrīz pusi no 
pārvaldāmiem līdzekĜiem akcijas, kā arī salīdzinājumā ar latviešiem vairāk iegulda 
citos investīciju fondos. Atšėirību investīciju stilos var izskaidrot ar to, ka Latvijā 
Ĝoti liela investīciju fondu daĜa var būt klasificēta kā pensiju fondi. Tāpēc fondu 
pārvaldītāji ir ierobežoti ar likumu, kas nosaka, ka lielākai pensiju fondu aktīvu 
daĜai jābūt ieguldītai vērtspapīros ar pazeminātu riska pakāpi. Protams, Igaunijā 
arī ir pensiju fondi, bet tur ir reăistrēti vairāki investīciju fondi, kurus neklasificē 
kā pensiju fondus un tāpēc diezgan daudz tiek ieguldīts akcijās. Ir vērts atzīmēt, ka 
abu valstu pārvaldītāji gandrīz kā neiegulda atvasinātos vērtspapīrus; tikai 0.1% 
no visiem naudas līdzekĜiem abās valstīs tiek ieguldīti šajā vērtspapīru veidā. 
 
1.7. tab. ir apkopoti dati par investīciju fondu aktīvu ăeogrāfisko sadalījumu. 

1.7. tabula 
Latvijas un Igaunijas IPS ieguldījumu sadale pa Baltijas valstīm [13;17] 

tūkst.Ls
% no kopējiem 

aktīviem tūkst.Ls
% no kopējiem 

aktīviem
Igaunija 2 844 2% 313 851 20%
Latvija 84 970 54% 28 961 2%
Lietuva 1 379 1% 20 699 1%

Latvijas IPS Igaunijas IPS

Valsts

 
Latvijas IPS visvairāk investē tieši Latvijā emitētajos vērtspapīros, kas ir 
izskaidrojams ar pensiju fondu specifiku – fondu pārvaldītāji iegulda valsts 
emitētajās obligācijās, parādzīmēs. Igaunijas fondu pārvaldītāji aktīvāk iegulda 
citu valstu vērtspapīros, bet joprojām lielākā daĜā no kopējiem aktīviem tiek 
ieguldīta Igaunijā. Otrā pēc popularitātes valsts aktīvu izvietošanas ziĦā ir 
Luksemburga. Visdrīzāk tāpēc, ka tur ir reăistrēti ieguldījumu fondi, kuri tiek 
piedāvāti Eiropas Savienības teritorijā un Igaunijas fondu pārvaldītāji aktīvi 
iegulda citu fondu apliecībās. 
 
No 1.7. tab. var secināt, ka igauĦiem ir daudz vairāk pārvaldīto aktīvu. Kopējais 
aktīvu apjoms jau ir lielāks par 1.6 mljrd. Ls, taču Latvijas fondu pārvaldītajiem 
pagaidām ir tikai nedaudz vairāk par 150 milj. Ls. Jāpatur prātā, ka igauĦi 
nodarboties ar aktīvu pārvaldi uzsāka agrāk, un valstī jau ir izveidots labvēlīgs 
investīciju klimats. Lai arī Latvija spētu sasniegt Igaunijas līmeni investīciju 
apjomos, ir nepieciešams iedrošināt iedzīvotājus ieguldīt brīvos līdzekĜus fondos. 
To varētu panākt, portfeĜu menedžeriem uzrādot augstu ienesīgumu, izvēloties 
perspektīvus uzĦēmumus. 
  
Fondu pārvaldītāji parasti rūpīgi izanalizē uzĦēmumus pirms tajos investē. 
Ieguldījumi mazos uzĦēmumos ir saistīti ar lielāku riska pakāpi, taču ir iespējams 



 30 

gūt augstāko atdevi. UzĦēmumi tiek atlasīti, veicot to fundamentālo analīzi, kuras 
gaitā tiek noteikts kompānijas attīstības potenciāls, tiek izanalizēts finansiālais 
stāvoklis, nozares perspektīvas, uzĦēmuma vadības kvalitāte, akcionāri utt. Bieži 
lietojamie akciju novērtēšanas modeĜi balstās uz vēsturiskiem statistiskiem datiem 
un nākotnes attīstības prognozēm. Bet Baltijas uzĦēmumiem finanšu rezultātu 
(galvenokārt, apgrozījuma un peĜĦas) vēsture nav ilga, tāpēc tos attīstības 
potenciāli ir grūti novērtēt, kā arī ir grūti noteikt kā uzĦēmums spēs darboties 
iespējamās ekonomiskās krīzes apstākĜos. 
 
Pēc Rīgas Fondu biržas aptaujas datiem, Ĝoti būtisks kritērijs kompānijas 
iekĜaušanai portfelī ir tā vadības kvalitāte un caurskatāmība. Kā arī fondu 
pārvaldītāji Ĝoti rūpīgi vērtē uzĦēmuma izaugsmes potenciālu. Tas bija teikts par 
uzĦēmumiem, kuri kotējas alternatīvā tirgū, bet šie paši faktori varētu būt 
attiecināmi arī uz citiem publiskiem uzĦēmumiem.  
 
Tātad, lai iegūtu vēlamo kapitāla lielumu no investoriem, Baltijas uzĦēmumiem 
būtu jāatbilst sekojošiem kritērijiem:  
 

1. Caurspīdīgums 
Baltijas akciju tirgus ir attīstības stadijā, un ieguldījumi Baltijas 
publiskos uzĦēmumos ir uzskatāmi par riskantajiem. Lai samazinātu 
risku, investori vēlas pēc iespējas vairāk zināt par uzĦēmumu. Tāpēc ir 
Ĝoti svarīgi, lai emitents iekarotu aktīvu pārvaldītāju uzticību, atbildot uz 
jautājumiem, publicējot atskaites, rīkojot telefonkonferences, piedaloties 
biržu rīkotajās tikšanās ar investoriem. 
2. Biznesa modelis 
UzĦēmumam, lai iegūtu finansējumu, ir jādemonstrē dzīvotspējīgo 
biznesa modeli, t.i. jāpārliecina investori, ka uzĦēmumam ir labas 
attīstības perspektīvas. Emitentam ir jāuzsver savas konkurētspējīgas 
īpašības. Sasniedzot labus rezultātus, uzĦēmumam jārēėinās ar to, ka 
investoriem būs jāmaksā daĜu no savas peĜĦas dividenžu veidā. 
3. Finanšu rezultātu kvalitāte 
Investējot naudas līdzekĜus, investori, pirmkārt, skatās uz uzĦēmuma 
finansiālo stāvokli un vērtē uzĦēmuma spēju ăenerēt peĜĦu nākotnē. 
Turklāt, investoram jābūt pārliecinātam, ka uzĦēmums nepaziĦos par 
bankrotu pēc 2 mēnešiem.  
4. Stabila vadības komanda 
Stabila vadība komanda nodrošina ilgtspējīgo uzĦēmumu attīstību. Ja 
valdes locekĜi pastāvīgi mainās, tad nav iespējams realizēt vairākus 
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stratēăiskos plānus. Turklāt, ja valdes locekĜi nāk no cita uzĦēmuma, tad 
viĦiem ir nepieciešams laiks, lai izprast uzĦēmumā notiekošos procesus. 
5. Likviditāte 
Lai lielas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības sāktu ieguldīt līdzekĜus 
Baltijas uzĦēmumos, uzĦēmuma likviditātei ir jābūt Ĝoti augstā līmenī. 
Tirdzniecības aktivitāte ar daudzo uzĦēmumu akcijām ir zema un tas 
rada problēmas portfeĜu menedžeriem: nav grūtības nopirkt uzĦēmumu, 
taču ir grūtības to pārdot, jo pārdošanas dēĜ cena var krasi nokrist. Lai 
paaugstinātu savu likviditāti, uzĦēmums var palielināt savu kapitālu 
brīvā apgrozībā (free float). Latvijas Gāzei, piemēram, tikai 2.8% akcijas 
kapitāla ir brīvā apgrozībā.  
6. Adekvāts akcijas cenas vērtējums 
Akcijas cenu novērtē ar cenu multiplikatoru palīdzību (P/E, P/B, 
P/Op.CF). Iespējams, vispopulārākais ir P/E (Price/Earnings) rādītājs, 
kurš noteic pēc cik gadiem investors varēs atgūt ieguldīto naudu. Ir 
skaidrs, ka strauji augošus uzĦēmumus investori vērtē augstāk. 
Piemēram, 2007. gada augustā Olainfarm P/E bija ap 33 punktiem, jo 
investori ticēja, ka piepildīsies uzĦēmuma grandiozi plāni sakarā ar 
jaunu produktu reăistrēšanu, jauno tirgu iekarošanu un ražošanas jaudas 
palielināšanu. 

Minētie punkti, izĦemot divus pēdējus, attiecas uz fundamentālo analīzi, kuru 
izmantoja slavenais investors no Omahas – Vorens Bafets. Šī metode, lai novērtē 
uzĦēmumu pēc kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem. Taču plašāk 
fundamentālā analīze un sarakstā iekĜaujamo uzĦēmumu izvēles kritēriji tiks 
apspriesti nākamā daĜā. 
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2. LIETIŠĖĀ PĒTĪJUMA DAěA 
2.1. Vērtspapīru portfeĜa veidošanas nosacījumi 

2.1.1. Vērtspapīru portfeli ietekmējošie riski un sagaidāmais ienesīgums 
 
Pirms ėerties pie noteiktam portfeĜa veidošanas pieejām, būtu jānoteic kas varētu 
ietekmēt jebkuru akciju portfeĜi un kādi riski ir saistītie ar investīcijām akcijās. 
Individuālā riska pakāpe ir noteikti atkarīga no konkrēta cilvēka riska tolerances, 
t.i. kā cilvēks jutīsies, ja, piemēram, zaudēs ap 30% no ieguldīta naudas apjoma. 
Kad cilvēki iegulda savus uzkrājumus akcijās vai citos aktīvos, viĦi cer gūt peĜĦu, 
kura pārsniegs inflācijas līmeni, lai atliekot pašreizējo patēriĦu, nākotnē viĦi 
varētu iegādāties vairāk nekā to varētu izdarīt šodien par šiem uzkrājumiem.  
 

Pēc ekonomikas teorijas ir zināms: jo lielāka ir peĜĦa no ieguldītajiem līdzekĜiem, 
jo lielāks būs arī ar to saistītais risks. Un ieguldītājam, kura attieksme pret augstās 
riska pakāpes ir nelabvēlīga, nepieciešams saskaĦot sagaidāmo ienesīgumu ar 
risku konkrētajā ieguldījumā 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. att. Ieguldījumu ienesīguma un riska pakāpes atkarība 
No 2.1. att. ir redzams, ka riska lielumam ir tieša atkarība no ienesīguma, jo 
ienesīgumam vajadzētu kompensēt augstāko risku. Ieguldījums, kam parasti nav 
riska ir depozīts bankā. Pasaulē ir pieĦemts, ka bezriska vērtspapīrs ir ASV 
valdības izlaista obligācija, kas ar Ĝoti augstu varbūtību garantē naudas līdzekĜu 
atmaksāšanos. Tiek uzskatīts, ka lielākais risks ir ieguldījumiem akcijās un 
atvasinātos vērtspapīros (opcijas, nākotnes kontraktos un tml.). Atkarībā no riska 
tolerances jāveido vērtspapīru portfelis:  

• Konservatīva ieguldīšanas stratēăija paredz, ka lielāko daĜu portfelī aizĦem 
termiĦnoguldījumi un obligācijas. 

Depozīts 

Akcijas 
 

Obligācijas 

Risks 

Ienesīgums 
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• Sabalansēta ieguldīšanas stratēăija paredz, ka portfelī apmēram vienādās 
proporcijās ir akcijas un obligācijas. 

• Agresīva ieguldīšanas stratēăija paredz, ka lielākā naudas līdzekĜu daĜa ir 
ieguldīta akcijās un atvasinātos vērtspapīros. 

 
Ir divu veidu riski, kas ieguldītājam ir jāĦem vērā pie portfeĜa veidošanas izvēles, 
tie ir nesistemātiskais risks un sistemātiskais risks, kas ir saistīts ar konkrēta 
uzĦēmuma akciju cenu svārstību, ko ietekmē kopējā akciju tirgus cenu svārstības. 
  
Sistemātiskais risks apvieno: procentu likmju izmaiĦas risku, risku, kas saistīts ar 
vispārējo cenu kritumu vērtspapīru tirgū un inflācijas risku. Sistemātisko risku 
sauc arī par tirgus risku. Sistemātiskais risks atšėirībā no nesistemātiskā riska ir 
vieglāk prognozējams. Un šeit tiek analizēta sakarība starp konkrēta uzĦēmuma 
akcijas tirgus cenu un kopējo situāciju akciju tirgū, ko atspoguĜo biržas indeksi. 
Vēl viens riska faktors, kas iekĜauts sistemātiskajā riskā, ir cenu kritums visā 
vērtspapīru tirgū. Šis risks saistīts ar gaidāmā ienākuma samazināšanos, ko rada 
vienlaicīgs cenu kritums visiem tirgū esošajiem vērtspapīriem, ko var izraisīt 
pasaules ekonomiskā nestabilitāte, cenu kāpums resursiem, it sevišėi 
energoresursiem, politiskās izmaiĦas, kari un citi faktori. Pie sistemātiskā riska var 
pieskaitīt arī inflāciju. Naudas pirktspējas izmaiĦas ir faktors, kas ienes Ĝoti 
nozīmīgu korekciju ienākumos no ieguldījumiem. Ieguldītājus neapšaubāmi 
interesē reālie ienākumi, bet ne nominālie, jo reālie ienākumi pēc inflācijas 
korekcijas atspoguĜo to labklājības pieaugumu. Šim riskam vai iespējamiem 
zaudējumiem tiek pakĜauti pat šėietami visdrošākie vērtspapīri. Jo lielāks ir šis 
rādītājs, pie vienādiem citiem rādītājiem, jo neizdevīgākas kĜūst ilgtermiĦa 
investīcijas vērtspapīros. Savu ietekmi uz akciju ienesīgumu inflācijas procesi 
atstāj dažādi. No vienas puses, ieguldītie līdzekĜi zaudē savu vērtību, bet no otras 
– palielinās tīrās peĜĦas summa uz vienu akciju. Ja akciju sabiedrība regulāri 
pārskata izmaksājamo dividenžu lielumu attiecībā pret inflācijas tempu, tad akciju 
īpašnieki, kā minimums tiek apdrošināti no iespējamās ieguldīto līdzekĜu vērtības 
samazināšanās. Ja tas nenotiek, tad lai saglabātu ienesīguma normu inflācijas 
apstākĜos, tiek pazemināta akciju cena [79, 20-26. lpp.]]. 
 
Savukārt, nesistemātiskais investīciju risks nav atkarīgs no vērtspapīru tirgus 
kopējā stāvokĜa. Šis risks ir specifisks ikvienam konkrētam uzĦēmumam. 
Nesistemātiskais risks sevī ietver nozares un finanšu risku. Risks, kas saistīts ar 
izmaiĦām kādā konkrētā ražošanas nozarē, tiek saukts par nozares risku. Kā 
zināms, ikviena ražošanas nozare pārdzīvo dzimšanu, attīstību, briedumu un 
norietu. Dotā brīdī viena nozare var atrasties kāpuma periodā, bet cita nozare var 
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atrasties norietā. Šāds cikliskums saistīts ar valsts ekonomikas pārorientāciju, kādu 
konkrētu resursu izsīkšanu, un pieprasījuma izmaiĦām noieta tirgū, gan iekšējā 
gan arī ārējos pasaules tirgos. Līdz ar to šie faktori ietekmē attiecīgas ražošanas 
nozares peĜĦu, akciju cenu attiecīgās nozares uzĦēmumiem, kuri investoriem kĜūst 
pievilcīgāki vai arī tieši pretēji. Investīcijas, kas ieguldītas tādu uzĦēmumu 
vērtspapīros, kuri pārstāv nozares ar potenciālas izaugsmes augstu stabilitāti 
(pirmās nepieciešamības preces, nepieciešamu pakalpojumu sniegšana), pastāvīgu 
patērētāju pieprasījumu, kas nav atkarīgs no inflācijas lieluma un citiem 
faktoriem, izceĜas ar lielāku drošumu, zemu riska pakāpi, taču vienlaicīgi arī ar 
nosacīti zemāku ienesīgumu. Rādītāji, kas atspoguĜo nozares, kuru uzĦēmumi ražo 
ražošanas līdzekĜus un preces, kas paredzētās ilgstošai lietošanai, parasti ir 
pakĜauti cikliskām svārstībām. Tādējādi, risks un rezultāts no ieguldījumiem šādu 
nozaru uzĦēmumu akcijās būs ievērojami atkarīgs no ekonomiskās aktivitātes 
stāvokĜa. Savukārt, ieguldījumi uzĦēmumu akcijās, kuri pārstāv tādas nozares, kas 
raksturojas ar augstiem attīstības tempiem, salīdzinājumā ar iekšzemes 
kopprodukta dinamiku, tiek raksturoti ar augstu riska pakāpi, taču vienlaicīgi arī ar 
ievērojamu kapitāla pieaugumu īsā laika periodā. 
 
Otrs nesistemātiskā riska veids ir finanšu risks. Akciju sabiedrības finansu resursi 
sastāv no: viena daĜa – “pašu” resursi, tas ir akcionāru ieguldījumi, investīcijas, 
bet otra daĜa sastāv no aizĦemtajiem līdzekĜiem, kurus aizdevusi banka un par 
kuriem ir jāmaksā noteikta procentu summa. Jo lielāka ir no bankām aizĦemto 
līdzekĜu daĜa, jo lielāks pastāv risks, ka akcionāri varētu palikt bez ikgadējām 
dividendēm. Tas saistīts ar to, ka neapmierinošas saimnieciskās darbības un 
nepietiekoši lielas peĜĦas gadījumā, pēc tam, kad ir apmierinātas saistības pret 
kreditoriem, dividenžu izmaksāšanai parasto akciju īpašniekiem var nepietikt 
naudas līdzekĜu. Tajā pat laikā, resursu aizĦemšanās no kredītiestādēm ir svarīgs 
un izdevīgs finansēšanas avots, jo kredītu izmaksas ir mazākas salīdzinājumā ar 
papildus akciju vai obligāciju emisiju un to pārdošanu. Attiecības starp uzĦēmuma 
pašu līdzekĜiem un aizĦemtajiem līdzekĜiem dažādiem uzĦēmumiem ir ievērojami 
atšėirīgas. 
 

Apskatot iespējamos riska veidus, kas sagaidāmi ieguldot naudas līdzekĜus 
uzĦēmumu akcijās, pastāv arī likviditātes risks. Lielāko un slavenāko firmu 
akcijām, kuras kotējas pasaules lielākajās biržās, likviditātes riska pakāpe ir 
salīdzinoši neliela. Turpretim, nelielu vai nesen izveidotu uzĦēmumu akcijām šī 
riska pakāpe ir ievērojami augstāka, un var rasties grūtības ar akciju pārdošanas 
realizāciju. 
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Veidojot investīciju portfeli, ieguldītājam ir nepieciešams izvērtēt šos pastāvošos 
riskus attiecībā uz portfeli veidojošajiem vērtspapīriem. Katra vērtspapīra ietekme 
uz kopējo portfeĜa ienesīgumu ir atkarīga no šī vērtspapīra sagaidāmā ienesīguma 
un tā īpatsvara kopējā portfelī. No iepriekš minētā izriet, ka ieguldītājam, lai 
saĦemtu vislielāko ienesīgumu, ir jāiegulda sākotnējais kapitāls vairākos 
vērtspapīros, tādējādi diversificējot savu portfeli. Ar diversifikācijas palīdzību 
ieguldītājs var mazināt portfeĜa risku. 

 
2.1.2. Investīciju portfeĜa veidošanas stratēăijas 

 
Investīciju portfeĜa veidošana ir atkarīga no izvēlētas riska stratēăijas, kā arī no 
laika horizonta, t.i. uz cik ilgu laiku tiks ieguldīti naudas līdzekĜi. Izšėir četras 
akciju portfeĜa veidošanas filozofijas [63]: 

1. Čartisti izmanto tehnisko analīzi, lai veiktu ieguldījumus. ViĦiem ir 
pārliecība, ka uzĦēmumu cenas veidojas psiholoăiskās darbības un 
kompāniju finansiālo radītāju iespaidā. Grafiku eksperti uzskata, ka visas 
fundamentālās izmaiĦas jau ir ieliktas akcijas cenā un turpmāko cenas 
virzību var noteikt, analizējot akcijas grafiku un vēsturisko trendu. 
Informācija, kura izriet no tirdzniecības (tirdzniecības apjomi, cenas 
virziens, īsās pozīcijas), ietekmē investoru rīcību un tāpēc arī nākotnes 
akcijas cenu. Parasti investori vadās vairāk no savām emocijām nekā no 
racionālās analīzes.  

 
2. Eksperti investē tajos uzĦēmumos, kurus viĦi Ĝoti labi pārzin un kuri pēc 

viĦu uzskatiem ir nenovērtētas. Pasaules slavenākais eksperts ir Vorens 
Bafets, kurš iegulda tajos uzĦēmumos, kurus viĦš labi saprot un kuri ir 
stabili. Ja uzĦēmuma biznesa modelis ir Ĝoti sarežăīts un tas pastāvīgi 
mainās, tad investoriem ir grūti paredzēt nākotnes naudas plūsmu. Eksperti 
pērk uzreiz nozīmīgu daĜu no uzĦēmuma akcijas kapitāla un mēdz 
piedalīties uzĦēmuma vadībā, mainot kompānijas finansiālo un investīciju 
politiku, jeb arī veic pilnīgu uzĦēmuma restrukturizāciju. ĥemot vērā, ka tā 
ir ilgtermiĦa stratēăija, ir divi pieĦēmumi: 

• Investori, kuri saprot noteiktu uzĦēmējdarbības sektoru, ir daudz 
labākā pozīcija nekā citi, jo spēj objektīvāk novērtēt konkrēta 
uzĦēmuma izredzes. 

• Nenovērtēts uzĦēmums var tikt iegādāts ar noteiktu diskontu.  
 

3. Informācijas tirgotāju nostāja ir konkrēto kompāniju cenas publiskajos 
tirgos mainās līdz ar jaunas informācijas esamību. Šis pieejas piekritēji 
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izmanto tirgot pirms informācijas atklāšanas vai īsi pēc, pērkot, ja ir labas 
ziĦas un pārdodot, ja ir sliktas ziĦas. Šīs pieejas, kura ir īstermiĦa pēc 
būtības, pieĦēmums ir tas, ka tirgotāji var paredzēt informācijas paziĦojumu 
un tirgus reakciju uz to, labāk nekā citi investori. Galvenais akcents tiek 
likts uz attiecību starp jaunatklāto informāciju un cenas izmaiĦu. Ticība, ka 
informācija izraisīs cenas izmaiĦu ir būtiska.   

 
4. Fundamentālie analītiėi ir pārliecināti, ka uzĦēmuma patieso vērtību var 

noteikt ar finanšu raksturlielumu palīdzību: nākotnes perspektīvas, naudas 
plūsma, riska pakāpe. Šī ir ilgtermiĦa stratēăija, kurai ir sekojošas iezīmes: 

• Attiecība starp uzĦēmuma vērtību un finanšu rādītajiem var tikt 
izmērīta. 

• Attiecība ir stabila ilgstošā laika posmā. 
• Novirzes no patiesas attiecības mēdz koriăēties noteikta laika 

periodā. 
Lai noteiktu uzĦēmuma vērtību, daži finanšu analītiėi izmanto diskontētu naudas 
plūsmu modeĜus, citi izmanto tirgus multiplikatorus – cena/peĜĦa, cena/bilances 
vērtība. Pieejas būtība: investori tura nenovērtētus uzĦēmumus, kamēr cena 
nokoriăēsies. Fundamentālās analīzes izmantošana portfeĜa veidošanas procesā ir 
Ĝoti populāra un svarīga. To izmanto daudzi portfeĜu pārvaldītāji. Fundamentālā 
analīze, par ko plašāk pastāstīts tālāk, ir arī šī darba pamats, jo finanšu rezultātu 
kvalitātes vērtēšana ir fundamentālās analīzes sastāvdaĜa. 
 
2.2. att. visas filozofijas ir sagrupētas pēc investēšanas termiĦa.  
 
 
 
 
 
 

2.2. att. Ieguldījuma portfeĜa veidošanas pieejas  
 

ĪstermiĦa stratēăijas piekritēji ir informācijas tirgotāji un čartisti. ViĦi 
investēšanas cikls var ilgt no dažām minūtēm līdz dažam dienām vai mēnešiem. 
Eksperti un fundamentālie analītiėi pieturas pie ilgtermiĦa stratēăijas. Eksperti 
bieži investē uz ilgāko laika posmu (piem. 5-7 gadi). Parasti portfeĜu pārvaldītāji, 
kuri izmanto fundamentālo analīzi, tur akcijas portfelī vidēji 2-3 gadus, cenšoties 
pārspēt kopējo akcijas tirgu (attiecīgo indeksu).  
 

ĪstermiĦa 
stratēăija 

IlgtermiĦa 
stratēăija 

Eksperts Čartists Informācijas 
tirgotājs 

Fundamentālais 
analītiėis 
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2.2. Akciju izvēles metodes  
2.2.1. PortfeĜu menedžeru izmantotās akciju izvēles metožu  

vispārīgais apraksts 
 

Jebkuram portfeĜu menedžeram ir sava izstrādāta stratēăija un metode kā veidot 
portfeli un kādas akcijas izvēlēties ar mērėi sasniegt augstāko ienesīgumu un 
pārspēt tirgu. Latvijā aktīvu pārvalde ir attīstības stadijā, un tāpēc Latvijas aktīvu 
pārvaldes uzĦēmumu darbinieki aktīvi pārĦem zināšanas un pieredzi par akciju 
portfeĜu veidošanu no saviem Eiropas vai ASV kolēăiem.  
 
Zviedru studenti, Armand Moube un Michael Jannach, savā maăistra darbā 
„Mutual Funds and Stock Selection” izpētīja kādu metodi izmanto Eiropas 
ieguldījumu fondu pārvaldnieku, kādus faktorus viĦi izvēlas, lai veidotu portfeli. 
Ar anketes palīdzību tika aptaujāti 10 fondu pārvaldnieki: seši no Austrijas, trīs no 
Lielbritānijas un viens no Zviedrijas. Galvenais uzdevums bija noskaidrot kādu 
metodi izvēlas fondu menedžeri, lai veidotu portfeli. Aptaujas rezultāti ir 
atspoguĜoti 2.1. tab. 
 

2.1. tabula 
PortfeĜu menedžeru akciju izvēles metodes [67, 85. lpp.] 

Metode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vidēji
Fundamentāla analīze 40% 20% 33% 50% 60% 60% 80% 10% 60% 40% 45%
Tehniskā analīze 10% 60% 27% 25% 20% 40% 20% 80% 20% 20% 32%
Kvantitatīvas metodes 50% 20% 40% 25% 20% 0% 0% 10% 20% 40% 23%  

 
Kā redzams no 2.1. tab. populārākā metode ir fundamentālā analīze, par ko arī bija 
teikts agrāk. No 10 fondu pārvaldītajiem sešiem fondu pārvaldītājiem 
fundamentālā analīze ir vissvarīgākā. Iemesls tam ir pārliecība, ka ilgtermiĦā 
akcijas cenu virza tieši fundamentālie faktori. Turklāt, ar fundamentālās analīzes 
palīdzību var noteikt vai uzĦēmums ir pārvērtēts, nenovērtēts, var arī tiek vērtēts 
atbilstoši savai īstai vērtībai un atkarībā no uzĦēmuma vērtēšanas var pieĦemt 
lēmumu par akcijas pirkšanu, pārdošanu vai turēšanu.  
 
No rezultātiem, kuri ir atspoguĜoti 2.1. tab. var secināt, ka gandrīz visi izmanto 
vairāk par vienu metodi. Kvantitatīvo metodi izmanto, lai samazinātu akciju 
uzĦēmumu skaitu un izvelētos labākus. Piemēram, ja par bāzes indeksu tiek Ħemts 
Lielbritānijas indekss FTSE 100, kurā ietilpst 100 uzĦēmumu, bet fondu 
pārvaldniekam ir nepieciešamas tikai 20 perspektīvākie, tad, lietojot kvantitatīvus 
modeĜus, var samazināt uzĦēmumu skaitu no 100 līdz 40 un tad izvelēties labākus 
jau ar fundamentālo vai tehnisko analīzes palīdzību.  
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Pētījuma ietvaros respondenti atbildēja arī uz tādu jautājumu: kādi ir vissvarīgākie 
ekonomiskie faktori un rādītāji, vērtējot uzĦēmumu vai izvēloties kompāniju. 
Katram radītājam tika piešėirta svarīguma pakāpe – no 1 (nav svarīgs) līdz 5 (Ĝoti 
svarīgs). Aptaujas rezultāti ir atspoguĜoti 2.2. tab. 

 2.2. tabula 
Akciju izvēles procesā visbiežāk izmantotie ekonomiskie rādītāji [67, 91-92.lpp.] 

 
Nr. Ekonomiskie faktori un radītāji Vidēji 
1. UzĦēmuma finansiālais stāvoklis 4.1 
2. UzĦēmuma politika, kas vērsta, lai palielinātu vērtību 

akciju turētāju interesēs 
4.1 

3. Biznesa klimata indekss 4.0 
4. UzĦēmuma sagaidāmā peĜĦa 4.0 
5. UzĦēmuma ienākumu dinamika, nākotnes pieprasījuma 

prognozēšana 
4.0 

6. UzĦēmuma akcijas cenas atbalsta un pretestības līmeĦi 4.0 
7. UzĦēmuma tirgus daĜa un sadales kanāli 3.9 
8. UzĦēmuma pašu kapitāla rentabilitāte 3.9 
9. Brīvas naudas plūsmas modelis, izmantojot WACC1 3.9 
10. UzĦēmuma akcijas cenas dinamika (trends) 3.8 
11. UzĦēmuma akcijas cenas grafiks 3.8 
12. UzĦēmuma konkurētspējīga stratēăija 3.7 
13. Tirgus attīstība 3.7 
14. UzĦēmuma peĜĦas multiplikators (Price/Earnings) 3.7 
15. Šī sektora uzĦēmumu attīstība salīdzinājumā ar kopēja 

tirgus attīstību  
3.7 

16. UzĦēmuma orientācija uz klientu un servisu 3.6 
17. UzĦēmuma stratēăiskā plānošana 3.6 
18. UzĦēmuma maksātspēja (parādi/pašu kapitāls) 3.6 
19. UzĦēmuma peĜĦa un vienu akciju 3.6 

 
Rezultāti rāda, ka svarīgākais fondu pārvaldniekiem, izvēloties uzĦēmumus 
portfeĜa veidošanas procesā, ir uzĦēmuma finansiālais stāvoklis, investoru 
politika, biznesa klimata indekss, sagaidāmā peĜĦa, kā arī nākotnes pieprasījums 
un uzĦēmuma nākotnes ienākumi. Visi šie faktori ir fundamentālās analīzes 
sastāvdaĜa, kuri arī Ħem vērā uzĦēmuma vēsturisko attīstību, kas savukārt palīdz 
veikt prognozes nākotnei. Jāatzīmē, ka starp šiem faktoriem netika minēta 
uzĦēmuma finanšu rezultātu ticamība. To var paskaidrot sekojoši: 

                                                 
 
 
1 WACC (Weighted Average Cost of Capital) - vidēji svērta uzĦēmuma kapitāla vērtība 
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1. Finanšu rezultātu ticamība ir relatīvi jauns jēdziens investīciju pasaulē un 
vēl nav pamatīgi izpētīts, lai to varētu pielietot portfeĜu veidošanas procesā. 
Turklāt, aptauja tika veikta 2001.-2002 .gadā, kad fondu tirgus dalībnieki 
bija šokēti ar Enron un WorldCom grāmatvedības skandāliem un tajā laikā 
ieguldījumu pārvaldītāji bieži nepārbaudīja finanšu rezultātu ticamību. 

 
2. Finanšu rezultātu kvalitāte varbūt nav tik svarīgs faktors salīdzinājumā ar 

citiem. Tas, cik šīs faktors varētu ietekmēt akciju ienesīgumu (sevišėi 
Baltijas tirgū) tiks pētīts darba projekta daĜā. 

 
Atgriežoties pie tabulas rezultātiem, tos var salīdzināt ar Somijas zinātnieku 
Kjellman un Granlund, pētījuma rezultātiem, kad tika aptaujāti somu portfeĜu 
menedžeri [26]. Somijas ieguldījumu pārvaldnieki kā svarīgākos faktorus, kurus 
jāĦem vērā investīciju procesā, nosauca uzĦēmuma izaugsmes potenciālu, vadības 
kompetenci, sagaidāmais tirgus multiplikators (price/earnings) un sagaidāma 
peĜĦa. Arī šajā gadījumā svarīgākā izrādījās fundamentālā analīze un uzĦēmuma 
nākotnes perspektīvas.  
 

2.2.2. Fundamentālā analīzes metodes apraksts 
 

Fundamentālā analīze ietver sevī uzĦēmuma peĜĦas un zaudējumu aprēėina, 
bilances, naudas plūsmas analīzi, uzĦēmuma finanšu stāvokĜa un vadības stila 
novērtēšanu, ka arī noieta tirgu, galvenos konkurentus un uzĦēmuma 
konkurētspējīgas īpašības noteikšanu. Analīzes pamats ir vēsturiskie un pašreizēji 
dati, kurus var iegūt no uzĦēmumu atskaitēm, gada pārskatiem, paziĦojumiem 
presei. Fundamentālā analīze tiek veikta ar mērėi noteikt uzĦēmuma attīstības 
perspektīvas un uztaisīt finanšu rezultātu prognozes.  
 
Fundamentālo analīzi var veikt divējādi (skat. 2.3. att.): 
 

1. No augšas uz apakšu (Top down investment) uzĦēmumu atlases metode 
paredz, ka no sākuma tiek atlasīti perspektīvi reăioni un arī nozares un tikai 
tad atlasa labākos uzĦēmumus no jau iepriekš noteikta reăiona un nozares. 

 
2. No apakšas uz augšu (Bottom up investment) uzĦēmumu atlases metode 

paredz, ka pirmkārt tiek analizēts uzĦēmuma finansiālais stāvoklis, tiek 
novērtēts cik perspektīvs ir biznesa modelis un tiek noteikta vadības 
kompetence un attiecības ar investoriem. 
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2.3. att. Fundamentālās analīzes veidi [60, 187-199.lpp.] 
 

No augšas uz apakšu metode tiek bieži pielietota bankās, kad atsevišės analītiėis ir 
atbildīgs par noteikto nozari, izvēlas labākus nozares pārstāvjus un rekomendē tos 
portfeĜu pārvaldītajiem. Kaut gan izradās, ka dažreiz tas nav labākais veids kā 
izvelēties investīciju mērėi. UzĦēmums var būt sekmīgs, taču nozare kopumā ir 
nestabila, un tāpēc arī šīm uzĦēmumam rodas problēmas. Piemēram, Eiropā paris 
desmitu gadu atpakaĜ vieglā rūpniecība tika uzskatīta par perspektīvu un labi 
pelnošu nozari. Pašlaik tai ir lielas problēmas konkurences no Ėīnas un Turcijas 
puses dēĜ.  
 
 Uz no apakšas uz augšu metodes priekšrocību norāda arī finanšu pētniecības 
uzĦēmuma, SIA CE Services, izstrādātie grafiki (skat. 2.4. un 2.5. att.). 

 
2.4. att. ASV uzĦēmumu sadale pa nozarēm  
(indekss un korporatīvā kvalitāte),% [50] 
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2.5. att. Eiropas uzĦēmumu sadale pa nozarēm  
(indekss un korporatīvā kvalitāte), % [50] 

 
2.4. un 2.5. att. ir parādīti ASV un Eiropas uzĦēmumi no tirgus indeksiem S&P 
500 (ASV) un Stoxx 600 (Eiropa), kas ir sadalīti pa nozarēm. Indeksu uzĦēmumu 
sadalīšana pa nozarēm tiek salīdzināta ar kvalitātes uzĦēmumu sadalīšanu pa 
nozarēm. Kvalitātes uzĦēmumi (korporatīvā kvalitāte) ir finansiāli stabili 
uzĦēmumi ar daudzsološo biznesa modeli. No grafikiem var secināt, ka nedrīkst 
sekot tirgum, veidojot investīciju portfeli un izvēloties uzĦēmumus no dažādām 
nozarēm. Iemesls tam ir tas, ka dažās nozarēs nav labu uzĦēmumu (augsti rentabli, 
finansiāli stabili utt.). Piemēram, Eiropa tehnoloăiskā sektora uzĦēmumi ir 
finansiāli vāji, jo šī nozarē vispār nav kvalitātes uzĦēmumu. Taču, piemēram, 
neciklisko patēriĦa preču kvalitātes ražotāju relatīvais skaits ir lielāks nekā šo 
nozaru pārstāvju relatīvais skaits tirgū. 
 
No apakšas uz augšu uzĦēmumu atlases metode par svarīgākiem etapiem uzskata 
uzĦēmuma kvalitatīvo novērtēšanu un finansiālā stāvokĜa noteikšanu. Kvalitatīvā 
analīze uzĦēmuma vērtēšanas procesā iegūst arvien lielāko atbalstu skaitu, jo 
uzĦēmuma akciju cenas dinamika ir lielākā mēra atkarīga no uzĦēmuma pozīcijas 
tirgū, no know-how esamības, no produktu kvalitātes, no zīmola atpazīstamības 
tirgū, no pareizi izvēlētas stratēăijas, no vadības kvalitātes, no īpašnieku struktūras 
un korporatīvas pārvaldes, no uzĦēmuma caurspīdīguma un daudziem citiem 
faktoriem. Investīciju guru Vorens Bafets, kurš Ĝoti rūpīgi vērtē uzĦēmuma 
biznesa modeĜa kvalitāti, mēăina atbildēt uz sekojošiem jautājumiem pirms 
investēt noteiktā uzĦēmumā.  
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1. Biznesa princips: 
a) vai bizness ir vienkāršs un saprotams; 
b) vai uzĦēmumam ir nozīmīga un esoša darbības vēsture; 
c) vai uzĦēmumam ir reāli ilgtermiĦa plāni un perspektīva. 

2. Vadības princips: 
a) vai vadība ir racionālā; 
b) vai vadība ir (spēj būt) atklāta ar uzĦēmuma īpašniekiem; 
c) vai vadība spēj pieĦemt kategoriskus īpašnieku rīkojumus, 

uzdevumus, pavēles. 
3. Finanšu princips: 

a) fokusēties uz kapitāla atdeves maksimālu pieaugumu; 
b) aprēėināt reālo īpašnieka peĜĦu (brīvas naudas plūsma – 

prognozējamie kapitāla ieguldījumi) un diskontēt to; 
c) ieguldīt kompānijās, kas strādā ar augstu peĜĦas līmeĦa koeficientu. 

4. Tirgus princips: 
a) kāda ir uzĦēmuma vērtība; 
b) vai uzĦēmums tirgojas biržā ar zināmo diskontu pret tā vērtību.  

 
Investoram ir grūti novērtēt absolūti visus biznesa modeĜa aspektus, vajadzētu būt 
izstrādātai stratēăijai, kas Ĝautu efektīvi novērtēt uzĦēmumu no kvalitatīvas 
fundamentālās analīzes viedokĜa. Pastāv daži modeĜi, kas palīdz novērtēt 
uzĦēmuma biznesa modeli: 
 

1. Bostonas matrica norāda uz attiecību – tirgus augšanas pakāpe pret 
uzĦēmumam piederošo tirgus daĜu. Tas palīdz pozicionēt noteiktu 
uzĦēmumu un salīdzināt to tirgus pozīciju ar citiem uzĦēmumiem, tādējādi 
norādot uz šī uzĦēmumā investēšanas pievilcīgumu [76].  

2. Ansofa produkta tirgus līderības pieeja paredz, ka salīdzina uzĦēmuma 
produktu ar attiecīgo tirgus segmentu produktiem. Analīzes ietvaros 
jānoteic kāds ir šī produkta pieprasījums un piedāvājums, kā tie var 
izmainīties nākotnē, vai pastāv tirgus barjeras ienākšanai, kādas ir šī 
produkta pozīcijas tirgū un attiecība pret to no patērētāju puses [48].  

3. Portera uzĦēmuma posmu analīze paredz, ka katram produkta tapšanas 
posmam ir jāpievieno produktam noteikto vērtību. Tāpēc analīzes 
pamatuzdevums ir noskaidrot, kurā posmā varētu paaugstināt produkta 
vērtību, diferencēt produktu, vai arī samazināt produkta ražošanas izmaksas 
[68]. 

4. HameĜa un Prahalda pieeja kvalitatīvai uzĦēmumu analīzei uzsver, ka 
galvenie faktori uzĦēmuma veiksmīgai attīstībai ir stabila, racionālā un 
kompetenta vadības, kā arī korporatīva kultūra [59]. 
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Pētot un analizējot uzĦēmumu gada pārskatus, preses paziĦojumus, tiekoties ar 
uzĦēmumu vadību ir iespējams noteikt kas veicināja vai bremzēja uzĦēmumu 
attīstību, kādas problēmas pastāv, cik liels ir izaugsmes potenciāls, kā arī kāds 
ir korporatīvs klimats uzĦēmumā.   
  
Finansiālais stāvoklis 

Fundamentālās analīzes ietvaros vislielāko uzmanību velta uzĦēmuma finansiālā 
stāvokĜa novērtēšanai. Ross, Veterfilds un Džaffa (Ross, Westerfield and Jaffe) 
sadala visus finanšu rādītājus piecās kategorijās: 

• likviditātes rādītāji; 
• darbības aktivitātes rādītāji; 
• maksātspējas/saistību rādītāji; 
• rentabilitātes rādītāji; 
• tirgus vērtības rādītāji; 
 

 2.3. tabula 
Fundamentālas analīzes pamatrādītāji [67, 53-56.lpp.; 71] 

 
Rādītāju kategorija Rādītājs 

1 2 
1. Likviditātes kopējais koeficients – apgrozāmo līdzekĜu 
attiecība pret īstermiĦa saistībām 
2. Likviditātes starpseguma koeficients – naudas līdzekĜu, 
īstermiĦa vērtspapīros ieguldītās un debitoriem izsniegtās 
naudas apjoma summas attiecība pret īstermiĦa saistībām 

Likviditātes rādītāji 
Palīdz noteikt uzĦēmuma spēju 
norēėināties ar īstermiĦa 
saistībām 

3. Absolūtās likviditātes koeficients – naudas līdzekĜu un 
īstermiĦa vērtspapīru vērtības kopsummas attiecība pret 
īstermiĦa saistībām 
1. Krājumu aprites koeficients – pārdotas produkcijas 
izmaksu attiecība pret krājumu lielumu  
2. Kreditoru parādu aprites koeficients – pārdotas 
produkcijas izmaksu attiecība pret kreditoru parādu 
3. Debitoru parādu aprites koeficients – pārdotas 
produkcijas izmaksu attiecība pret debitoru parādu 

Darbības aktivitātes rādītāji 
Palīdz noteikt cik efektīvi 
uzĦēmums izmanto savus 
aktīvus, kāda tiem ir spēja 
ăenerēt apgrozījumu un peĜĦu. 
Šos rādītājus salīdzina 
konkurējošiem uzĦēmumiem, 
lai noteiktu, kurš ir efektīvāks. 

4. Kopējo aktīvu aprites koeficients – neto apgrozījuma 
attiecība pret aktīvu kopsummu 
1. Saistību īpatsvars bilancē – saistību attiecība pret pašu 
kapitālu 

Maksātspējas rādītāji 
Palīdz noteikt cik atkarīgs ir 
uzĦēmums no piesaistīta 
kapitāla (no saistībām). Tas 
palīdz noteikt cik finansiāli 
stabils ir uzĦēmums 

2. Maksājamo procentu seguma koeficients – peĜĦas, 
pirms procentu un nodokĜu atskaitīšanas, attiecība pret 
maksājamo procentu summu 
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2.3. tabulas turpinājums 
1 2 

 1. Pašu kapitāla rentabilitāte – tīrās pelĦas attiecība pret 
pašu kapitālu 

 2. Aktīvu rentabilitāte – tīrās pelĦas attiecība pret 
kopējiem aktīviem 

Rentabilitātes rādītāji 
Mērot rentabilitāti, investoram 
nav etalona un viĦš var tikai 
salīdzināt uzĦēmuma 
rentabilitāti ar atdevi, ko viĦš 
var iegūt, investējot citā 
uzĦēmumā 

 3. Operatīvās darbības rentabilitāte – peĜĦas, pirms 
procentu un nodokĜu atskaitīšanas, īpatsvars neto 
apgrozījumā 
1. P/E – uzĦēmuma pēdējās sesijas akcijas cenas attiecība 
pret gada peĜĦu vai zaudējumiem uz vienu akciju. 
2. P/BV – uzĦēmuma pēdējās sesijas akcijas cenas 
attiecība pret akcijas bilances vērtību 

Tirgus vērtības rādītāji 
Palīdz noteikt kā uzĦēmumi 
vērtē tirgus dalībnieki.  

3. D/E – dividendes uz vienu parasto akciju attiecība pret 
uzĦēmuma pēdējās sesijas akcijas cenu 

 
Finanšu rezultātu kvalitāte ir svarīgs aspekts, vērtējot uzĦēmuma finansiālo 
stāvokli, kaut gan daudzi investori, kreditori, finanšu analītiėi bieži vien nevelta 
pietiekami daudz uzmanības finanšu rezultātu kvalitātes analīzei. To pierādīja arī 
zviedru studenti, Armand Moube un Michael Jannach [30], aptaujājot fondu 
menedžerus, jo pēc sniegtajām atbildēm varēja spriest, ka finanšu rezultātu 
kvalitāte nav svarīgāko radītāju vidū, kurus izvēlas uzĦēmumu portfeĜu vērtēšanai.  
 

2.3. Finanšu rezultātu ticamības vērtēšana 
2.3.1. Finanšu rezultātu ticamības jēdziens 

 
Fundamentālie analītiėi, investori, portfeĜu menedžeri velta daudz uzmanības 
uzĦēmumu peĜĦai, veicot vēsturiskas pelĦas dinamikas analīzi un prognozējot 
nākamo gadu peĜĦu. PeĜĦas prognozes tiek bieži publicētas finanšu analītiėu 
pārskatos un finanšu presē (Financial Times, Wall Street Journal utt.). ZiĦas par 
to, ka uzĦēmuma peĜĦa bija zemākā, nekā bija gaidīts gandrīz visos gadījumos 
kĜūs par iemeslu akcijas cenas lejupslīdei un otrādi, ja uzĦēmuma peĜĦa pārsniegs 
gaidāmo, akcijas cena pieaugs.  
 
Fondu tirgus dalībnieki koncentrējas lielākā mērā uz peĜĦu, bieži nevērojot cik 
veiksmīga ir uzĦēmuma saimnieciskā darbībā. Daži tirgus dalībnieki neapzinās, ka 
tīrā peĜĦa ir grāmatvedības procesa rezultāts, kuru var ietekmēt uzĦēmumu 
vadītāji. UzĦēmumu vadītāji noteikti ir ieinteresēti tīrās peĜĦas paaugstināšanā, jo 
no tās ir atkarīgs viĦu kompensācija, akciju cenas dinamika, ārējā finansējuma 
apjoms. Tāpēc uzĦēmuma vadība ir ieinteresēta palielināt tīro peĜĦu tik līdz to 
atĜauj grāmatvedības standarti. Empīriskie pētījumi, kurus veica Degeorge, Patel 
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un Zeckhauser (1999) [54], un Teoh, Welch, un Wong (1998) [75] norāda, ka 
uzĦēmumu vadība manipulē ar tīro peĜĦu.  
 
Vēsturē bija daži spilgti skandāli saistībā ar finanšu rezultātu manipulāciju un 
nepareizi norādītiem datiem: Enron, WorldCom, Parmalat. Īpaši daudz skandālu 
bija ASV 2002. gadā, kad krāpšanā tika pieėerti Waste Management, AOL, 
Peregrine Systems, Tyco International. Vairākos gadījumos uzĦēmumi vai nu 
bankrotējuši pēc skandāla vai bija pārpirkti. Rezultātā investori ievērojami 
zaudēja. Tāpēc 2002. gadā ASV valdībā pieĦēma Sarbanes-Oxley 404 likumu, kas 
ir vērsts uz korporatīvas krāpšanas novēršanu un tādējādi investoru pasargāšanu. 
Šī akta 404. sekcija tiek uzskatīta par visstrīdīgāko. Tā paredz, ka uzĦēmuma 
vadība un auditori veic pamatīgu izmeklēšanu, lai novērstu jebkuru krāpšanu un 
lai pēc iespējas objektīvāk novērtētu pašreizējo riskus un aktīvu vērtību [72]. 
 
Tāpēc finanšu literatūrā ir parādījies jēdziens peĜĦas kvalitāte (vai arī finanšu 
rezultātu kvalitāte). Citiem vārdiem sakot, tas ir rīks, kas palīdz noteikt cik liela 
mērā tīrā peĜĦa, kura tiek publicētā gadā pārskatos, atšėiras no reālās peĜĦas. 
Turklāt, peĜĦas kvalitāte ir lietojama, nosakot uzĦēmuma nākamo gadu rezultātus. 
UzĦēmumu peĜĦas vērtēšana vienmēr ir bijusi grūta un vienīgi peĜĦas un 
zaudējumu aprēėins neatspoguĜo reālo situāciju: uzĦēmuma gada pārskatā ir 
atspoguĜota augstā peĜĦa, bet patiesībā var gadīties, ka uzĦēmums strādā ar 
iespaidīgiem zaudējumiem un peĜĦa ir radusies tikai tāpēc, ka uzĦēmums ir 
pārdevis savus aktīvus.  
 
Pastāv daži peĜĦas kvalitātes definīcijas. ASV pētnieks Tīts (Teets) domā, ka 
peĜĦas kvalitāte mēra cik labi grāmatvedības peĜĦa atspoguĜo patieso situāciju. 
ViĦā kolēăis Prats (Pratt) definē peĜĦas kvalitāti kā starpību starp tīro peĜĦu, kura 
ir norādīta peĜĦas un zaudējuma aprēėinā un reālo peĜĦu. Penmans (Penman) 
norāda, ka peĜĦas kvalitāte pamatojas uz nākotnes peĜĦu un tekošo peĜĦu. Šīpers 
un Vincents (Schipper un Vincent) definē peĜĦas kvalitāti kā patiesības pakāpi, 
kura pastāv starp tīro peĜĦu un Hiksianas ienākumu, kas ietver sevī tīro 
ekonomisko aktīvu izmaiĦu (izĦemot darījumus ar uzĦēmuma īpašniekiem). 
Patrisija Dičeva un Katrina Šranda (Patricia Dechow un Catherine Schrand) 
atzīmē, ka augstai peĜĦas kvalitātei piemīt trīs īpašības: tā atspoguĜo uzĦēmuma 
tekošo saimniecisko darbību, ir nākotnes rezultātu indikators, akurāti atspoguĜo 
patieso uzĦēmuma vērtību [52;57].  
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2.3.2. Finanšu rezultātu ticamības vērtēšanas rādītāji 
 
Pirms veikt detalizētu analīzi, fundamentālie analītiėi novērtē 2.4. tab. nosauktus 
rādītājus un to vēsturisko attīstību.  
 

2.4. tabula 
Finanšu rezultātu ticamības vērtēšanas rādītāji 

 Rādītāji Priekšrocības  Trūkumi Izmantošanas 
biežums 

1 2 3 4 
Pamatdarbības 
peĜĦa (peĜĦa no 
saimnieciskās 
darbības) 

Var salīdzināt savā starpā 
dažādu reăionu 
uzĦēmumiem 

Netiek Ħemts vērā 
ienākums, kas nav saistīts 
ar pamatdarbību 

Augsts 
 

Tīra peĜĦa Var izmantot dažādiem 
periodiem 

ĥem vērā ienākumu, kas 
nav saistīts ar 
pamatdarbību un tāpēc tas 
varētu būt neadekvāti 
augstā vai zemā līmenī 

Augsts 

Pašu kapitāla 
rentabilitāte 

Parāda cik investors saĦem 
no ieguldītas naudas 
vienības 

Atkarīgs no aktīvu 
struktūras un tāpēc var 
sodīt uzĦēmumu, kuram ir 
plašas investīciju 
programmas 

Augsts 

Aktīvu 
rentabilitāte 

Parāda cik efektīvi 
uzĦēmuma vadība izmanto 
rīcībā esošus aktīvus 

Netiek parādīts atsevišėi, 
kas tiek efektīvāk 
izmantojams: pašu vai 
aizĦemti līdzekĜi 

Augsts 

Investēta kapitāla 
rentabilitāte 

Noteic patieso rentabilitāti Grūti aprēėināms Palielinās 

Pievienotā 
ekonomiskā 
vērtība 

Tiek Ħemti vērā ienesīguma, 
izmaksu un izaugsmes 
faktori 

Grūti aprēėināms Palielinās 

Korporatīva alfa UzĦēmuma peĜĦa tiek 
vērtēta, Ħemot vērā 
pelnīšanas risku 

Neparāda īstermiĦa 
tendenci (par 1 vai 2 
gadiem) 

Zems 

 
Šiem rādītājiem ikgadēji pieaugot, var uzskatīt, ka uzĦēmums uzlabo peĜĦas 
kvalitāti un rentabilitāti, efektīvi izmantojot savus resursus. Vērtējot uzĦēmuma 
peĜĦas kvalitāti, jāpievērš uzmanība realizācijas un saimnieciskās darbības 
rentabilitātei. Ja šie rādītāji krasi atšėiras un it īpaši, ja realizācijas rentabilitāte ir 
augstāka, tad to var uzskatīt par signālu, lai sīkāk pētītu uzĦēmuma finanšu 
pārskatus.  
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2.4. tab. tika pieminēts jēdziens „korporatīvā alfa”, kuru arī var izmantot, vērtējot 
uzĦēmuma peĜĦas kvalitāti. Šīs rādītājs, kuru ieviesa finanšu pētniecības 
uzĦēmums CE Services, atspoguĜo uzĦēmuma ienesīgumu, Ħemot vērā risku [51]. 
Šī rādītāja pamatā ir pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) izmaiĦa noteiktā laika 
posmā, kura tika salīdzināta ar tirgus vidējo pasu kapitāla izmaiĦu. Aprēėināšanas 
metodoloăija ir līdzīga metodoloăijai, aprēėinot akciju cenas ienesīguma alfu.  
 
2.6. att. ir parādīta korporatīvas alfas būtība par piemēru Ħemot ASV uzĦēmumu 
Johnson & Johnson. Tiek parādīta uzĦēmuma pašu kapitāla rentabilitāte (ROE), 
kā arī nozares un tirgus pašu kapitāla rentabilitāte, kas ir viens no svarīgākajiem 
rādītājiem, ko vērtē investors pirms pieĦemt lēmumu par investēšanu.  
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2.6. att. JNJ pašu kapitāla rentabilitātes salīdzinājums ar nozares un kopēja tirgus 

vidējo pašu kapitāla rentabilitāti, % [51] 
Ir redzams, ka gandrīz visā periodā (31.12.1997.-31.12.2005) uzĦēmumam bija 
augstāka pašu kapitāla rentabilitāte, nekā vidēji nozarē vai tirgū. To noteikti 
novērtēja investori, jo uzĦēmuma akcijas ienesīgums periodā no 31.12.1997. līdz 
31.12.2005 bija 106.2%, kamēr tirgus (S&P 500) sniedza investoriem tikai 28.6% 
ienesīgumu. 
 

2.3.3. Naudas plūsmas no saimnieciskās darbības analīze 
 

Naudas plūsma no saimnieciskās darbības ir svarīgākais uzĦēmuma darbības 
barometrs, kas ir investoru rīcībā. Bieži vien tas atspoguĜo patiesāko situāciju, 
nekā tīrā peĜĦa, jo manipulēt ar naudas plūsmu, gatavojot gada pārskatu, ir grūtāk 
nekā ar tīro peĜĦu. Turklāt, brīvie naudas līdzekĜi ir nepieciešami uzĦēmuma 
veiksmīgai darbībai, uzĦēmumam jārada naudu, lai vienmēr varētu samaksāt 
rēėinus laikā un investēt.  
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Naudas plūsma no saimnieciskās darbības ietver sevī tīro peĜĦu un izmaiĦas 
apgrozāmā kapitālā. Tas parāda kā tika radīta naudas plūsma. Naudas plūsmas no 
saimnieciskās darbības aprēėins ir vērtīgs, jo parāda pāriešanu no uzkrāto 
maksājumu grāmatvedības uz skaidrās naudas grāmatvedību.  
 
Galvenā starpība starp uzkrāto maksājumu grāmatvedību un skaidru naudu ir 
izskaidrojama ar naudas ciklu, kas ir process, kad uzĦēmuma ieĦēmumi ir pārvēsti 
skaidrā naudā sekojoši: 
 

1. Nauda tiek izlietota krājumu veidošanai. 
2. Krājumi (uzĦēmuma produkcija) tiek pārdota un uzĦēmumam veidojas 

debitoru parādi (jo bieži norēėināšanas pēc neilga laika pēc pārdošanas 
brīža). 

3. Naudas līdzekĜi tiek saĦemti, kad pircējs norēėinās. 
 

Piemēram, uzĦēmums pārdeva savu produkciju un iegrāmatoja ieĦēmumus 10 000 
Ls apmērā, bet tā, kā pircējam ir iespēja norēėināties 30 dienu laikā, tad nauda vēl 
nav saĦemta. Un ja šis darījums notika decembra beigās, tad gada pārskatā tiks 
uzrādīta šī summa ieĦēmumos. Līdz ar to tiks palielināta arī tīrā peĜĦa. Taču 
pārskatā par naudas plūsmu no saimnieciskās darbības netiks norādīta šī naudas 
summa, jo nauda vēl nav saĦemta, un tā ir atspoguĜota kā debitoru parāds.  
 
Lai palielinātu savus ieĦēmumus, uzĦēmums var arī apsolīt pircējam (piem., 
mazumtirdzniecības veikalu tīklam), ka ja produkcija netiks pārdota tālāk, tad tas 
paĦems to atpakaĜ. Tādējādi uzĦēmuma ieĦēmumi un peĜĦa tika palielināti, bet 
reāli nauda par pārdoto produkciju var tikt nesaĦemta vispār, jo tas, kas netika 
pārdots tālāk, būs atgriezts pārdevējam. Naudas plūsma no saimnieciskās darbības 
atklāj šāda veida manipulācijas.  
 
Tātad fundamentālam analītiėim, vērtējot uzĦēmuma peĜĦu, noteikti jāsalīdzina 
tīrā peĜĦa un naudas plūsma no saimnieciskās darbības. Par signāliem, kuri norāda 
uz vājo peĜĦas kvalitāti, tiek uzskatīti sekojoši nosacījumi: 

• Tīrā peĜĦa ir lielākā nekā naudas plūsma no saimnieciskās darbības (var 
gadīties arī tā, ka uzĦēmuma peĜĦa ir pozitīvā, toties naudas plūsma ir 
negatīva); 

• Tīrā peĜĦa aug ātrāk nekā naudas plūsma no saimnieciskās darbības. 
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2.3.4. Manipulācijas grāmatvedības pārskatos 
 

Kā jau tika pieminēts iepriekš, uzĦēmuma vadība mēdz izmantot grāmatvedības 
trikus, lai mākslīgi palielināt peĜĦu, kas ir norādīta gada pārskatā, kaut gan reālā 
situācija varētu būt citāda. Vērtējot peĜĦas kvalitāti, analītiėim un investoram 
jānoskaidro vai uzĦēmums izmanto tā saucamus grāmatvedības trikus, 
demonstrējot, ka uzĦēmums ir labākā finansu formā nekā tas ir patiesībā. 
  
Hovards Šilits (Howard Schilit) [73, 12.lpp.], pasaules slavenākais grāmatvedības 
triku apkarotājs sava grāmatā Financial Shenanigans norāda uz septiĦiem 
veidiem, kā uzĦēmumi var mulsināt investorus: 

1. Pārāk agrs ieĦēmumu iegrāmatojums (piem., kad uzĦēmumam vēl būs 
jāsniedz noteikti pakalpojumi papildus pārdotai produkcijai). 

2. Fiktīvs neto apgrozījums (piem., pirms pirkšanas procesā pabeigšanas 
(finanšu rezultātu apvienošanas) uzĦēmums-pircējs lūdz uzĦēmumu, kuru 
pērk, uz īso laiku neveikt ieĦēmumu iegrāmatojumu. Kad finanšu rezultātu 
apvienošanas notika, tad uzĦēmumus veic visu iepriekšējo ieĦēmumu 
iegrāmatojumu un tādējādi neto apgrozījums palielinās). 

3. Mākslīga neto apgrozījuma palielināšana (piem., ienākumu no aktīvu 
pārdošanas, kas ir ienākums no ieguldīšanas darbības, uzĦēmums iegrāmato 
kā neto apgrozījuma daĜu). 

4. Tekošo izmaksu novirzīšana uz nākamiem periodiem (piem., pārāk lēna 
aktīvu amortizācija vai nevērtīgu aktīvu nenorakstīšana). 

5. Visu saistību neatklāšana vai to tīša samazināšana (piem., uzĦēmums 
samazina saistības par savu darbinieku pensiju izmaksām, izmainot 
grāmatvedības politiku. Tas biezi notiek buĜĜu tirgus apstākĜos, kad 
uzĦēmumam paradās iespēja nopelnīt. Tāpēc tas var samazināt iemaksas 
darbinieku pensiju fondā.). 

6. Tekošo ieĦēmumu novirzīšana uz nākamiem periodiem (piem., rezervju 
rādīšana pašlaik, kad uzĦēmums plaukst un zeĜ. Vēlāk ja uzĦēmumam 
radīsies problēma un tas nespēs parādīt iepriekšējo gadu pieauguma 
dinamiku, tas palielinās neto apgrozījumu par rezervju summu). 

7. Nākamo izmaksu bīdīšana uz pašreizējo periodu (piem., aktīvu paātrināta 
norakstīšana). 

 
Izvēloties uzĦēmumu akciju portfelim, fundamentālam analītiėim noteikti jāizpēta 
uzĦēmuma gada un ceturkšĦa pārskati, lai izslēgtu iespēju investēt finanšu 
rezultātu manipulatoros, kā kādreiz ir noticis ar Enron, Worldcom, Lucent 
investoriem.  
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ASV ir Ĝoti daudz institūciju un ieinteresētu cilvēku, kas nodarbojas ar 
manipulatoru atklāšanu, lai pasargatu investorus no lieliem zaudējumiem: 
Vērtspapīru un biržu komisija (SEC – Securities and Exchange Commission), 
neatkarīgie auditori, neatkarīgie padomes locekĜi, kura labprāt publicēs finansu 
pasaules sensācijas, finanšu analītiėi un daudzi citi. Baltijā vērtspapīru tirgus vēl 
nav tik labi attīstīts un tāpēc investoram pašam rūpīgi jāpārbauda finanšu pārskatu 
patiesību un jāsatiekas ar uzĦēmuma vadību.  
 
Grāmatvedības triku atklāšanai Hovards Šilits ieteic izpētīt sekojošo [73, 225. 
lpp.]: 

• auditoru vai finanšu direktoru maiĦa; 
• padomes locekĜu neatkarība (jo vairāk neatkarīgo locekĜu, jo labāk); 
• izmaiĦas grāmatvedības politikā; 
• „insaideru” akciju pārdošana (insider stock selling); 
• pasūtījumu samazinājums; 
• operācijas ar saistītam personām; 
• naudas plūsma no saimnieciskās darbības ir būtiski zemākā salīdzinājumā 

ar uzĦēmuma tīro peĜĦu; 
• būtiskā atšėirība starp neto apgrozījuma pieaugumu/samazinājumu un 

krājumu pieaugumu/samazinājumu. 
• būtiskā atšėirība starp neto apgrozījuma pieaugumu/samazinājumu un 

debitoru parādu pieaugumu/samazinājumu; 
• straujš bruto peĜĦas pieaugums salīdzinājumā ar neto apgrozījumu. 

 
Investoram noteikti jāveic uzĦēmuma vertikālo un horizontālo bilances un peĜĦas 
un zaudējuma aprēėina analīzi, un jebkura posteĦa straujam pieaugumam vai 
samazinājumam, kas izsauc aizdomas, tāpēc šie posteĦi prasa sīkāko analīzi. 
Paturot prātā visus grāmatvedības trikus, jānovērtē cik godīgi uzĦēmums 
iegrāmato visus ieĦēmumus un izmaksas, kas objektīvi demonstrē cik augstā ir 
uzĦēmuma peĜĦas kvalitāte.  
 

2.3.5. Uzkrāto maksājumu jēdziens un analīze 
 

Kā jau tika minēts iepriekš, uzĦēmumi mēdz manipulēt ar finanšu skaitĜiem ar 
mērėi attēlot augstāku peĜĦu. Lai noteiktu patieso peĜĦu investoriem vajadzētu 
novērtēt peĜĦas kvalitāti ar uzkrāto maksājumu palīdzību (accruals). Šis rādītājs 
un peĜĦas kvalitāte parādījās finansu literatūrā relatīvi nesen, bet jau daudzi 
investori izmanto to akciju portfeĜa veidošanas procesā. 
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Uzkrātie maksājumi atspoguĜo starpību starp uzĦēmuma gada pārskatā norādītas 
peĜĦas un naudas plūsmu no pamatdarbības. Lieli pozitīvi uzkrātie maksājumi 
norāda uz to, ka tīra peĜĦa ir būtiski lielākā nekā naudas plūsma.  
 
Uzkrāto maksājumu grāmatvedība mēăina piešėirt vairāk jēgas finanšu 
pārskatiem, labāk pieskaĦojot ieĦēmumus un attiecīgas izmaksas. Uzkrāto 
maksājumu grāmatvedība ir pamatota uz subjektīviem lēmumiem atšėirībā no 
skaidras naudas grāmatvedības, kad tīrā peĜĦa ir vienāda ar naudas plūsmu. Jo 
vairāk subjektīvu lēmumu tiek pieĦemts (jo lielākie ir uzkrātie maksājumi), jo 
lielākā ir varbūtība, ka tiks pieĜauta kĜūda. Tāpēc ir lielākā varbūtība, ka izmaiĦas 
uzkrātos maksājumos ietekmēs akcijas nākotnes ienesīgumu. 
 
ASV pētnieki Slouns (Sloan) un pētnieki Hudžs un Lugrans (Houge and 
Loughran) empīriski pieradīja, ka uzĦēmumiem, kuriem ir augstākie uzkrātie 
maksājumi, mēdz būt zemāks akciju ienesīgums, nekā tiem, kuriem vispār nav 
uzkrāto maksājumu vai tie ir zemā līmenī. Turklāt, uzkrātiem maksājumiem 
piemīt spēja prognozēt nākotnes peĜĦu [74].  
 
Aktīvu pārvaldes uzĦēmuma AllianceBernstein pētnieki ir pierādījuši, ka uzkrātie 
maksājumi ir spēcīgs rīks, kas var norādīt uz nākotnes akciju ienesīgumu. 2.7. att. 
tiek salīdzināti uzĦēmumi ar augstiem un zemiem uzkrātiem maksājumiem 
ienesīgumi. 

 
 

2.7. att. ASV uzĦēmumu ar augstiem un zemiem maksājumiem  
akciju indeksu vērtības [65, 2. lpp.] 

 
No 2.7. att. ir redzams, ka izdevīgāk ir ieguldīt uzĦēmumos, kuriem uzkrātie 
maksājumi ir zema līmenī vai to vispār nav, jo šāda tipa uzĦēmumu vidējais gada 
ienesīgums ir par 9.3% augstāks nekā uzĦēmumiem, kuru uzkrātie maksājumi ir 
augstā līmenī.  
 

Gada ienesīgums +4.7% 

Augsti uzkrātie maksājumi 
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Eksistē daudz faktoru, kuri var ietekmēt uzkrāto maksājumu lielumu. Piemēram, 
uzkrātie maksājumi palielinās līdz ar apgrozāmā kapitāla izmaiĦām, kas mēdz 
pieaugt kopā ar pārdošanas apjomu. Augsts uzkrāto maksājumu līmenis varētu būt 
iepriekšēju gadu strauja neto apgrozījuma pieauguma rezultāts. Tādējādi 
uzĦēmumu ar augstiem uzkrātiem maksājumiem akciju cenas zemais ienesīgums 
ir skaidrojams ar to, ka investori, cerot uz nākotnes strauju ienākumu pieaugumu, 
pārvērtē šos uzĦēmumus un tāpēc nākotnē akciju ienesīgums var izrādīties 
neiepriecinošs. 
 
Uzkrāto maksājumu prognozēšanas spēja  
Profesors Ričards Slouns pētījumā Do Strock Prices Fully Reflect Information in 
Accruals and Cash Flows About Future Earnings? izpētīja cik stabila ir peĜĦa 
uzĦēmumiem ar augstiem uzkrātiem maksājumiem. Sadalot uzĦēmumus ar 
augstiem un zemiem uzkrātiem maksājumiem, pētnieks sekoja uzĦēmuma peĜĦas 
(aktīvu rentabilitātes) izmaiĦām piecus gadus pirms un piecus gadus pēc brīža, 
kad uzkrātie maksājumi bija vai nu pašā zemākā līmenī vai pašā augstākā līmenī 
(skat. 2.8. att.).  
 

 
 

2.8. att. ASV uzĦēmumu ar augstiem un zemiem maksājumiem vidēja aktīvu 
rentabilitāte, % [74] 

 
No 2.8. att. ir redzams, ka uzĦēmumu rentabilitāte strauji samazinājās, ja uzkrātie 
maksājumi bija augsta līmenī, un, otrādi, ja uzkrātie maksājumi bija zemā līmenī, 
tad sekojošos gados uzĦēmuma rentabilitāte pieauga. Pēc AllianceBernstein 
analītiėu domām ir četri iemesli, kuri paskaidrotu kāpēc uzkrātiem maksājumiem 
piemīt prognozēšanas spēja: pārmērīgi pesimistiskie vai optimistiskie pieĦēmumi, 
ienākumu pārvaldīšana, kapitāla pārvaldīšana, pārdošanas ieĦēmumu un peĜĦas 
reversija. 
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1. Pārmērīgi pesimistiskie vai optimistiskie pieĦēmumi 
Tā kā uzkrātie maksājumi paredz noteiktu subjektīvismu, bieži uzĦēmuma tīrā 
peĜĦas atspoguĜo vadības pesimismu vai optimismu par uzĦēmuma nākotnes 
perspektīvām. Tādējādi, uzĦēmumu, kuru finansiālais stāvoklis ir vienāds, 
vadības komandas var pieĦemt atšėirīgus lēmumus.  
 
Pesimistiski noskaĦota valdība domā, ka pārdošanas ieĦēmumu samazinājums 
par pēdējo periodu norāda uz uzĦēmuma ieĦēmumu lejupslīdes tendences 
uzsākšanos. Tāpēc vadība nolems samazināt krājumu vērtību un arī varbūtību, 
ka visi tekošie rēėini tiks apmaksāti. Šādi lēmumi samazinās gan uzkratos 
maksājumus, gan tīro peĜĦu. Vadība visdrīzāk nolems samazināt arī ražošanas 
apjomus, lai nepieĜautu krājumu pieaugumu, tādejādi samazinot uzkrāto 
maksājumu lielumu.  
 
Pretēji, optimistiski noskaĦota vadība domā, ka pārdošanas apjomu 
samazinājums ir īstermiĦa parādība un nākamā periodā tie atkal pieaugs. Tāpēc 
vadība nevērtē krājumus un debitoru parādus, ražošanas apjomi paliek 
iepriekšējā līmenī, kas savukārt palielina krājumus un uzkrātos maksājumus. 
Kaut gan šie uzĦēmumi publiskos vienādus pārdošanas apjomus, pesimistiskā 
uzĦēmuma peĜĦa būs zemākā līmenī. Visdrīzāk tirgus atbildes uz šiem 
rezultātiem ar akcijas cenu samazinājumu. Uzkrāto maksājumu lielums mudina 
investēt pirmā uzĦēmumā, kas ir noskaĦots pesimistiski. Ja rezultātā abu 
uzĦēmumu vadības lēmumi izradīsies pareizi, tad nākamā periodā nebūs 
neplānotu finanšu rezultātu (skat. 2.5. tab.). Bet ja uzĦēmumu pārvaldes aparāts 
kĜūdījās, tad nākamā periodā vajadzēs koriăēt uzkrātos maksājumus, tādējādi 
vienam uzĦēmumam peĜĦa būs augstāka, otram – zemāka, nekā bija gaidīts. 
Tas izsauks arī akciju cenu korekciju. Optimistiski noskaĦotai vadībai nāksies 
norakstīt noteiktu krājumu daĜu un samazināt ražošanas apjomu. Pesimistiski 
noskaĦotai vadībai nāksies palielināt ražošanas apjomus, kas paaugstinās 
rentabilitāti, jo fiksētas izmaksas būs sadalītas uz lielāko ražoto preču apjomu. 
Turklāt, palielināsies krājumu un debitoru parādu vērtība.  

2.5. tabula 
Lēmumu pareizības ietekme uz akcijas ienesīgumu  

atkarībā no prognozes veida [65, 7. lpp.] 
 Optimistiskas 

prognozes 
Pesimistiskas 
prognozes 

Pareizais lēmums Neitrāli Neitrāli 
Nepareizais lēmums Negatīvs pārsteigums Pozitīvs pārsteigums 
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Investējot uzĦēmumā ar optimistiski noskaĦotu vadību, nekas būtiski 
nemainīsies, ja prognozes izrādīsies pareizas, taču ja tika pieĦemts nepareizais 
lēmums, tad visticamāk akcijas vērtība samazināsies. Investējot uzĦēmumā ar 
optimistiski noskaĦotu vadību, sliktākajā gadījumā investors nepiedzīvos 
akcijas cenas izmaiĦu. Toties ja lēmums bija nepareizs un situācija ir 
uzlabojusies, tad akcijas cena pieaugs. No šī var secināt, ka jebkurā gadījumā 
labāk ir ieguldīt uzĦēmumā, kura vadība ir piesardzīga attiecībā uz uzĦēmuma 
nākotni, bet tikai pēc vadības lēmuma publikācijas, jo citādi var piedzīvot 
akcijas cenas sarukumu. 
 
2. Ienākumu pārvaldīšana 
Ienākumu pārvaldīšana ir cieši saistīta ar finanšu rezultātu manipulācijām, kas 
ir skaidrojams ar vadības ambīcijām pārsteigt tirgus dalībniekus, uzrādīt 
rezultātus, kas ir augstāki nekā tirgus sagaida. Ir grūti atklāt manipulācijas, bet 
tomēr ir noteikti pierādījumi, ka tās pastāv.  
 
Daži akadēmiskie pētījumi norāda uz to, ka bieži peĜĦas rezultāti grupējas pie 
noteiktiem sliekšĦiem: pie bezzaudējuma punkta, pie iepriekšēja gada 
rezultātiem (0% pieaugums), pie sagaidāmo rezultātu punkta. Dežorže 
(Degeorge) pārbaudīja ikgadējas peĜĦas pieaugumu, kas ir atspoguĜots 2.9.att. 
 
 

 
 

2.9. att. ASV uzĦēmumu ikgadējais pelĦas pieaugums, % [65, 8. lpp.] 
2.9. att. ir skaidri redzams tendences pārtraukums, kas aizdomīgi mazam 
uzĦēmumu skaitam pelĦa samazinājās par 1%-5% un, pretēji, aizdomīgi lielam 
uzĦēmumu skaitam pieaug par 1%-5%. 
 
Ir daudz veidu kā var manipulēt ar ienākumiem un lielāka daĜa no tiem jau bija 
izklāstīta šajā darbā, atsaucoties, galvenokārt, uz Hovardu Šilitu. Dažreiz ir 
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grūti atklāt manipulācijas ar ienākumiem, tādējādi straujas izmaiĦas uzkrātos 
maksājumos jāizskata ar zināmo skepticismu.  

 
3. Kapitāla pārvaldīšana 
Uzkrātie maksājumi parasti soda tos uzĦēmumus, kuri ir aktīvi iesaistīti lielos 
pārpirkšanos un sapūšanos darījumos, jo tiek salīdzināta bilance pirms 
apvienošanos un pēc tās. Šī sodīšana nav bez pamata, kā rāda grafiks 2.10.att. 
 

 
2.10. att. UzĦēmumu ar augstiem uzkrātiem maksājumiem  

akciju ienesīgums, % [65, 9. lpp.] 
UzĦēmumiem ar augstiem uzkrātiem maksājumiem, kuri ir iesaistīti 
pārpirkšanos darījumos, mēdz būt zemāks ienesīgums, nekā vienkārši 
uzĦēmumiem ar augstiem uzkrātiem maksājumiem (skat. 2.10.att.). Tas ir 
skaidrojams ar to, ka, pirmkārt, uzĦēmums, aizĦemoties naudu nepieciešamo 
darījumam, pasliktina savu finansiālo stāvokli un otrkārt, bieži ir grūti integrēt 
pārpirkto uzĦēmumu savā struktūrā un uzĦēmums, kas ir veicis darījumu 
nesaĦem (vai saĦem daudz vēlāk) gaidītas sinerăijas. 
 
 
4. Pārdošanas ieĦēmumu un peĜĦas reversija 
Pētot uzkrāto maksājumu radītāju no pārdošanas apjoma un pašu kapitāla 
rentabilitātes (ROE) perspektīvas, uzĦēmumiem ar augstiem uzkrātiem 
maksājumiem pagātnē veicās Ĝoti labi (skat. 2.11.).  

 
2.11. att. Uzkrāto maksājumu līmenis un  

pārdošanas ieĦēmumu dinamika, % [65, 12. lpp.] 

Augsti 
uzkrātie 
maksājumi 

Augsti uzkrātie 
maksājumi (uzĦēmumi 
iesaistīti pārpirkšanos 
darījumos) 

Augsti UM Zemi UM 
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No 1978. gada līdz 2003. gadam uzĦēmumi ar augstiem uzkrātiem 
maksājumiem (UM) iepriekšējā gadā demonstrēja 17.5% pārdošanas 
ieĦēmumu pieaugumu, kas ir daudz augstāks nekā uzĦēmumiem ar zemākiem 
uzkrātiem maksājumiem, kuru pārdošanas apjoms iepriekšēja gadā bija tikai 
2.7%. 
 
Līdzīga situācija ir ar pašu kapitāla rentabilitāti: uzĦēmumiem ar augstākiem 
uzkrātiem maksājumiem iepriekšējā gadā pašu kapitāla rentabilitāte ir par 1.2% 
nekā vidēji tirgū. Savukārt, uzĦēmumiem ar mazākiem uzkrātiem 
maksājumiem pašu kapitāla rentabilitāte ir par 2.2% zemākā nekā vidēji tirgū.  
 
Pēc šiem rezultātiem sanāk, ka uzkrātie maksājumi nepamatoti „soda” ātri 
augošus uzĦēmumus. Taču pēc dažu pētnieku apgalvojumiem, šis instruments 
strādā, ieguldot izaugsmes akcijās. Īstenībā, atšėirība uzĦēmumu akciju 
ienesīgumā atkarībā no tā, vai uzĦēmumam ir augsti vai zemi uzkrātie 
maksājumi, ir saistīta ar grūtību uzturēt iepriekšējos rezultātus – augstāk par 
vidējo realizācijas ieĦēmumu un tīro peĜĦu pieaugumu. Kompānijai katru gadu 
uzrādot ātru pārdošanas apjomu un peĜĦas pieaugumu, tā vadība kĜūst 
optimistiska un nepiesardzīgāka savās prognozēs, tāpēc tā palielina krājumu 
apjomu, pērk aprīkojumu, paplašina ražošanas vai tirdzniecības laukumu, jo ir 
pārliecināta, ka uzĦēmuma panākumi būs ilgstoši.  
 
Spilgtus panākumus gandrīz nav iespējams uzturēt ilgā laika periodā. Ar laiku 
samazinās uzĦēmuma ienākumi un peĜĦa, rodas krājumu pārpalikums, kurš ir 
jānoraksta, ražošanas platības jāsašaurina, darbinieki jāatlaiž. Šo uzĦēmumu 
akcijas straujas attīstības fāzē ir pārvērtētas, jo investori tapāt kā uzĦēmuma 
vadība tic uzĦēmuma turpmākai attīstībai. Akcijas cena strauji sarūk, kad 
investori saprot, ka straujas attīstības fāze ir beigusies un uzĦēmums ir 
izveidojis pārāk lielus krājumus un par daudz paplašinājis ražošanas platības.  

 
Uzkrāto maksājumu aprēėināšana 
Ričards Slouns piedāvā uzkrātos maksājumus aprēėināt sekojoši [74]: 
 
Uzkrātie maks. = ∆AL-∆ĪK-NOL = (∆D+∆K+∆CAL)-(∆PP+∆CĪK)-NOL,    (2.1)  
kur ∆AL - izmaiĦas apgrozāmos līdzekĜos (izĦemot naudu); 

∆ĪK - izmaiĦas īstermiĦa kreditoros mīnus īstermiĦa aizĦēmums un mīnus   
nodokĜi; 
 NOL – pamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija; 
 ∆D – izmaiĦas debitoru parādos; 
 ∆K – izmaiĦas krājumos; 
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 ∆CAL – izmaiĦas citos apgrozāmos līdzekĜos; 
 ∆PP – izmaiĦas parādos pasūtītājiem; 
 ∆CĪK- izmaiĦas citos īstermiĦa kreditoros. 

 
Protams, katram uzĦēmumam šie rādītāji krasi atšėiras un tāpēc, lai tos varētu 
salīdzināt sava starpā katru rādītāju jāsadala ar uzĦēmuma kopējiem aktīviem, lai 
iegūtu relatīvus rādītājus. Šīs formulas pamatā ir apgrozāma kapitāla izmaiĦa. 
Džons Mahedijs (John Mahedy), investīciju pārvaldes uzĦēmuma 
AllianceBernstein pētījumu direktors, piedāvā savu variantu, kas ir līdzīgs 
iepriekšējam, kā aprēėināt uzkrātos maksājumus [65]:  
 
 
Uzkrātie maksājumi =                                                     ,                                 (2.2) 
 
 
kur ∆AL - izmaiĦas apgrozāmos līdzekĜos; 

 ∆ĪK- izmaiĦas īstermiĦa kreditoros; 
 ∆P – izmaiĦas pamatlīdzekĜos; 
 ∆PP – izmaiĦas parādos pasūtītājiem; 
 ∆CĪK- izmaiĦas citos īstermiĦa kreditoros. 

Pētnieki Dičeva un Dičevs (Dechow and Dichev), lai noteiktu peĜĦas kvalitāti, 
aprēėina kopējus uzkrātus maksājumus sekojoši [53]: 
 
 
Uzkrātie maksājumi =                                                        ,                              (2.3) 

 
kur ∆AL - izmaiĦas apgrozāmos līdzekĜos; 

 ∆ĪK- izmaiĦas īstermiĦa kreditoros; 
 ∆N – izmaiĦas brīvos naudas līdzekĜos; 
 ∆ĪP – izmaiĦas īstermiĦa aizĦēmumos; 
 NOL – pamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija. 

 
Visas formulas ir līdzīgas, jo pamatā ir apgrozāma kapitālā izmaiĦas. Arī visos 
gadījumos uzkrātie maksājumi ir relatīvs rādītājs, lai to varētu salīdzināt, 
analizējot vairāk par vienu uzĦēmumu un salīdzinot to ar tirgus vidējo rādītāju. 
Projekta daĜa tiks pārbaudīta uzkrāto maksājumu spēja ietekmēt akciju 
ienesīgumu, kā arī tas, ka uzkrātiem maksājumiem piemīt spēja prognozēt 
nākotnes peĜĦu. Aprēėini tiks veikti pēc Ričarda Slouna izveidotas formulas (2.1). 

 
 

∆AL-∆ĪK+∆P+∆PP+∆CĪK 

Kopējie aktīvi 

∆AL-∆ĪK-∆N+∆ĪP-NOL 

Kopējie aktīvi 
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2.3.6. Finanšu rezultātu ticamības novērtēšanas modeĜi 
 
Ir izstrādāti un izmantojami dažādi finanšu rezultātu ticamības novērtēšanas 
modeĜi. Vairums no tiem kalpo kādam specifiskām vajadzībām. Piemēram, Forda 
pētījuma nodaĜas modelis novērtē cik svārstīgi ir uzĦēmuma vēsturiskā peĜĦa. 
Galvenais modeĜa uzdevums, ko izstrādāja Finanšu Pētniecības un Analīzes centrs 
(CFRA - Center for Financial Research and Analysis), ir noteikt vai uzĦēmums 
manipulē ar finanšu rezultātiem.  
 
No visiem lejā izklāstītiem modeĜiem tikai Lev-Thiagarjana un Empirical 
Research Partners modeĜi bija empīriski testēti, ko tie tiešām atspoguĜo 
uzĦēmumu finanšu rezultātu kvalitāti. Levs un Thiagarajans pētījumi rezultāti 
apliecina, ka viĦu peĜĦas kvalitātes punktu skaits korelē ar peĜĦas svārstīgumu, 
dinamiku, un uzĦēmumi ar augstu finanšu rezultātu kvalitāti punktu skaitu 
nākotnē demonstrē ātrāko peĜĦas pieaugumu. Empirical Research Partners 
modelis bija izstrādāts uz Piotroska metodoloăijas pamata. Pētnieka rezultāti 
pieradīja saistību starp pelĦas kvalitāti un nākotnes rentabilitāti [57].  
 
Finanšu Pētniecības un Analīzes centrs (CFRA) 
Pēc būtības šīs modelis palīdz atklāt uzĦēmuma finanšu rezultātu manipulācijas, 
kas ietver sevī Hovarda Šilita pieminētus septiĦus veidus. Modelis ir spējīgs 
identificēt augsta riska uzĦēmumus, kuri nākamos periodos var nākt klajā ar 
zemākiem nekā gaidīts pelĦas radītājiem.  
ModeĜa kritēriji ir sekojošie: 

• izmaksu iegrāmatojums; 
• saistību un parādu tīša izlaišana vai samazināšana; 
• nemateriālu aktīvu norakstīšana, restrukturizācijas izmaksas, prāvošanas 

izmaksas – (vienreizējas izmaksas); 
• ieĦēmumu iegrāmatojums. 

 
Empirical Research Partners 
Šīs modelis ir spējīgs paredzēt uzĦēmuma nākotnes peĜĦas dinamiku.  
Modelis sastāv no trīs komponentēm: 

• tīrā apgrozāmā kapitāla pieaugums, ilgtermiĦa ieguldījumi, samaksājamie 
nodokĜi; 

• pelĦas un brīva naudas plūsmas pieaugums, pieaugot ieĦēmumiem vai 
bilances vērtībai; 

• deviĦi finanšu rādītāji, kas novērtē uzĦēmuma finansiālo stāvokĜi. 
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Posteni, kuri vērtējami pozitīvi: pozitīva aktīvu rentabilitāte un naudas plūsma no 
saimnieciskās darbības; aktīvu rentabilitātes, īstermiĦa likviditātes koeficienta, 
bruto peĜĦas, aktīvu aprites koeficienta pieaugums, naudas plūsma no 
saimnieciskās darbības pārsniedz tīro peĜĦu. PosteĦi, kuri vērtējami negatīvi: 
ilgtermiĦa kreditoru pret kopējiem aktīviem koeficienta palielinājums, papildus 
akciju emisijas.  
 
Katram postenim tiek piešėirts vērtējums 1, ja tas ir vērtējams pozitīvi, un 0, ja tas 
ir vērtējams negatīvi.  
 
Forda Akciju Pētījuma nodaĜa 
Šis modelis palīdz noteikt cik svārstīga bija uzĦēmuma peĜĦas pagātnē, t.i. tiek 
vērtēts risks, kas ir saistīts ar peĜĦas stabilitāti un pastāvīgumu. Zems peĜĦas 
svārstīgums norāda uz zemo riska pakāpi, un tādējādi uz augstāko peĜĦas 
prognozējamību un zemāko risku, kas ir saistīts ar peĜĦas dinamiku.  
ModeĜa kritēriji ir sekojošie: 

• peĜĦas svārstīgums; 
• pieauguma stabilitāte; 
• peĜĦa no saimnieciskās darbības; 
• fundamentālā kvalitāte (finansiālais stāvoklis). 

 
Lev-Thiagarajan 
Zinātnieku Leva un Thiagarajana modelis mēăina novērtēt finanšu rezultātu 
kvalitāti, piešėirot lielu nozīmi uzkrātiem maksājumiem. Tas zināmā mērā palīdz 
prognozēt uzĦēmuma rentabilitātes dinamiku. Šīs modelis novērtē aspektus, kuri ir 
norādīti 2.6. tab.  

2.6. tabula 
Lev-Thiagarajan finanšu rezultātu kvalitātes novērtēšanas modeĜa  

kritēriji [64, 193. lpp] 
Nr. Rādītājs Aprēėināšanas metode 
1 2 3 

1. Krājumi ∆Krājumi-∆Neto apgrozījums 
2. Debitoru parādi ∆Debitoru paradi-∆Neto apgrozījums 
3.-4. Kapitālieguldījumi, 

pētījumu izmaksas 
∆Nozares kapitālieguldījumi (pētījumu 
izmaksas) - ∆UzĦēmuma 
kapitālieguldījumi (pētījumu izmaksas) 

5. Bruto rentabilitāte ∆Neto apgrozījums - ∆Bruto 
rentabilitāte 

6. Pārdošanas un 
administrācijas 
izmaksas (PAI) 

∆PAI - ∆ Neto apgrozījums 
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2.6. tabulas turpinājums 
1 2 3 

7. Šaubīgie debitori ∆Debitoru parādi - ∆Šaubīgie debitori 
8. Efektīva nodokĜu likme  PeĜĦa pirms nodokĜiem * ∆Efektīva 

nodokĜu likme 
9. Pasūtījumu portfelis ∆Neto apgrozījums - ∆Pasūtījumu 

portfelis 
10. Darbinieku skaits 

1

1

1

1
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−

−
−
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11. Krājumu vērtēšanas 
metode 

LIFO (Last In First Out) ir vērtējams 
negatīvi, FIFO (First In First Out) – 
pozitīvi 

12. Auditora kvalifikācijas Kvalificēts auditors – pozitīvs faktors, 
nekvalificēts – negatīvs faktors. 

Ja noteikts kritērijs ir vērtējams pozitīvi, tad tam tiek piešėirts 1, ja negatīvi – 0. 
Maksimālais punktu skaits vienam uzĦēmumam ir 12.  
 
Kritēriji, kuri tiek vērtēti negatīvi: bruto pelĦas samazinājums neproporcionāli 
neto apgrozījuma dinamikai, neproporcionāls (salīdzinot ar nozari) 
kapitālieguldījumu un pētījumu izmaksu samazinājums, pārdošanas un 
administrācijas izmaksu pieaugums neproporcionāli neto apgrozījumam, būtisks 
efektīvas nodokĜu likmes sarukums, neproporcionāla šaubīgu debitoru dinamika 
salīdzinājumā ar kopējiem debitoru parādiem. Pasūtījumu portfeĜa dinamika ir 
viens no nākotnes uzĦēmuma veiksmīgas darbības priekšnosacījumiem. 
Darbinieku skaita samazinājums pie neto apgrozījuma pieauguma tiek vērtēts 
pozitīvi, jo tas norāda uz uzĦēmuma efektīvāko darbību.  
  
Merill Lynch 
Šo modeli izstrādāja pētnieks Deivids Houkins (Davids Hawkin), kas pamatoja 
savu modeli uz pārliecības, ka naudas plūsma no saimnieciskās darbības sniedz 
pilnīgāko un patiesāko priekšstatu par uzĦēmuma reālo peĜĦu [56].  
 
ModeĜa kritēriji ir sekojošie: 

• kapitāla ienesīgums (augsts kapitāla ienesīgums norāda un augstāko peĜĦas 
kvalitāti); 

• naudas realizācijas rādītājs, kas parāda cik naudas plūsma ir tuvu tīrai 
peĜĦai. To aprēėina, dalot naudas plūsmu no saimnieciskās darbības ar tīro 
peĜĦu. Jo augstāks ir šīs rādītājs, jo augstākā ir peĜĦas kvalitāte. 
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• kapitālieguldījumu efektivitātes radītāju aprēėina, sadalot 
kapitālieguldījumus ar nolietojumu. Samazinot kapitālieguldījumus, 
palielinās pelĦa, taču tas ir īstermiĦa efekts. 

• efektīva nodokĜu likmes dinamika palīdz noteikt cik liels ir nodokĜu slogs 
un vai to straujš samazinājums nekĜuva par iemeslu  augstai peĜĦai. 

• modelis arī Ħem vērā kredītreitingus, ko piešėir aăentūra Standard&Poors. 
 
Raymond James and Associates 
Šīs modelis, ko izstrādāja Maikls Krensavadžs (Michael Krensavage), ir 
piemērots, galvenokārt, farmaceitiskiem uzĦēmumiem. Veidojot modeli, pētnieks 
ir sarindojis farmaceitiskus uzĦēmumus atkarībā no to peĜĦu kvalitātes. 
 
Modelis Ħem vērā sekojošus aspektus: 

• debitoru parādu palielinājums; 
• zemākie nodokĜu maksājumi; 
• vienreizējo izmaksu daudzums; 
• pensiju fondu izmaksas; 
• pētījumu un attīstības izmaksu lielums (šī veida izmaksu ātrāks par neto 

apgrozījumu pieaugums ir vērtējams pozitīvi); 
• pārpirkšanas darījumi (īpaši bargi bija sodīti tie uzĦēmumi, kuri bija iejaukti 

šādā tipa darījumos pēdējo 2.5 gadu laikā); 
• bruto rentabilitāte; 
• naudas plūsma tika vērtēta atkarībā no tīras peĜĦas. 

 
Katrs kritērijs tiek vērtēts pēc piecu baĜĜu sistēmas, kur 1 – sliktākā situācija un 5 
– labākā situācija. Maksimālais punktu skaits, kas varētu tikt piešėirts 
uzĦēmumam, ir 100. Pētījuma procesā izrādījās, ka augstākā peĜĦas kvalitāte ir 
ASV farmaceitiskam uzĦēmumam Merck (80 punktu skaits), bet vājākā pelĦas 
kvalitāte ir Wyeth (49 punktu skaits). Vidējais peĜĦas kvalitātes punktu skaits ir 
65.   
 
Standard and Poor’s 
Šīs modelis palīdz noteikt reālo uzĦēmuma peĜĦu, kas sastāv no visiem 
ieĦēmumiem un izmaksām, kas ir saistīts ar uzĦēmuma pamatdarbību. Tas parāda 
reālo uzĦēmuma peĜĦu un neietver sevī tādas izmaksas, ka nemateriālo aktīvu 
norakstīšana, ienākums no investīcijām utt., jo tie nav saistīti ar pamatdarbību, 
kaut gan tie var būt diezgan lieli (skat. 2.7. tab.). 
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2.7. tabula 
PeĜĦas aprēėināšana pēc Standard and Poor’s metodikas [57] 

Tiek iekĜauts peĜĦas aprēėināšanā Netiek iekĜauts peĜĦas aprēėināšanā 
1. Personāla akciju opcijas izmaksas 
2. Restrukturizācijas izmaksas 
3. Pensiju fondu izmaksas 
4. Pētījumu un attīstības izmaksas 
5. PamatlīdzekĜu norakstīšana 
6. NesaĦemta peĜĦa/zaudējumi no 

hedžēšanas operācijām; 
7. Ar uzĦēmumu pārpirkšanos un 

apvienošanos saistītas izmaksas  

1. Nemateriālo aktīvu norakstīšana 
2. PeĜĦa/zaudējumi no aktīvu pārdošanas 
3. IeĦēmumi no pensiju aktīvu 

pārvaldīšanas 
4. Prāvošanas un apdrošināšanas 

izmaksas 
5. Iepriekšējo periodu šaubīgo debitoru 

vērtības izmaiĦa 

 
Starmine 
Starmine peĜĦas kvalitātes modelis, galvenokārt, ir izveidots, lai noteiktu 
uzĦēmumu tīras peĜĦas stabilitāti nākamos divpadsmit mēnešos. Tā būtība ir 
sadalīt uzĦēmuma iepriekšējo gadu peĜĦu ilgtspējīgas un neilgtspējīgas 
komponentēs. 2.12. att. ir parādīta Starmine modeĜa būtība. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.12. att. PeĜĦas kvalitātes modeĜa Starmine struktūra [57] 

PeĜĦas kvalitātes modelis Starmine 

Uzkrātie maksājumi Naudas plūsma Saimnieciskās 
darbības efektivitāte 

- ∆Debitoru parādi/aktīvi 
- ∆Krājumi/aktīvi 
- ∆Citi apgrozāmie 
līdzekĜi/aktīvi 
- ∆PamatlīdzekĜi/aktīvi 
- ∆Citi ilgtermiĦa 
aktīvi/aktīvi 

+ ∆Parādi piegādātājiem/                
aktīvi 
+ ∆Citi īstermiĦa kreditori/ 
aktīvi 
+ ∆Citi ilgtermiĦa 
kreditori/aktīvi 

+ Nauda plūsma no 
saimnieciskās darbības/ 
aktīvi 

+ Saimnieciskās darbības 
rentabilitāte 
+ Pamatdarbības aktīvu 
aprite 
+ ∆ Pamatdarbības aktīvu 
aprite 

- Kapitālieguldījumi/aktīvi 
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Pēc metodoloăijas atspoguĜotas 2.12. att. modelis piešėir noteiktu punktu skaitu 
katram uzĦēmumam. Tad to var salīdzināt ar nozares vidējo punktu skaitu un 
noteikt cik augsta ir uzĦēmuma peĜĦas kvalitāte konkurentu fonā.  
 
Kā redzams, kaut gan finanšu rezultātu ticamības jēdziens tikai nesen parādījās 
investoru leksikā, ir jau izveidoti vairāki modeĜi atsevišėo uzĦēmumu peĜĦas 
kvalitātes novērtēšanai. Galvenais modeĜu uzdevums ir noteikt vai uzĦēmuma 
vadība manipulē ar ieĦēmumiem, mākslīgi palielinot tīro peĜĦu, kā arī noteikt cik 
stabila un prognozējama ir uzĦēmuma peĜĦa. 2.8. tab. visi aprakstītie modeĜi tiek 
salīdzināti sava starpā, nosakot katram modelim trūkumus un priekšrocības.  
 

2.8. tabula 
Finanšu rezultātu ticamības novērtēšanas modeĜu trūkumi un priekšrocības 

 
ModeĜa nosaukums Priekšrocības Trūkumi 

1 2 3 
Finanšu Pētniecības 
un Analīzes centra 
modelis 

Tiek atklātas manipulācijas ar 
uzĦēmuma finanšu rezultātiem. 
Palīdz novērst negatīvu 
pārsteigumus un tādējādi 
izvairīties no straujas akciju cenas 
krituma 

NeĜauj prognozēt uzĦēmuma 
turpmāko peĜĦas dinamiku 
(izĦemot dažus gadījumus). 
Prasa daudz laika uzĦēmuma 
gada pārskata analīzei 

Empirical Research 
Partners modelis 

Zināmā mērā nosaka uzĦēmuma 
nākotnes peĜĦas dinamiku 

Metodoloăija ir diezgan 
haotiska, ir daudz variantu kā 
izveidot modeli. 

Forda Akciju 
Pētījuma nodaĜa 
modelis 

Novērtē risku, kas ir saistīts ar 
uzĦēmuma peĜĦas prognozējamību 

Modelis īsti nenovērtē peĜĦas 
kvalitāte, un tādēĜ nevar būt 
izmantojams, lai paredzētu 
uzĦēmuma nākotnes peĜĦu 

Lev-Thiagarajan 
 

Visaptverošs modelis, kas 
pamatojas uz uzkrātiem 
maksājumiem un citiem 
rādītājiem, Ĝaujot prognozēt 
uzĦēmuma peĜĦas dinamiku 

Ietver Ĝoti daudz kritēriju, tāpēc 
ir nepieciešams daudz laika 
atsevišėa uzĦēmuma analīzei 

Merill Lynch 
modelis 
 

Vienkāršs modelis, kas sastāv tikai 
no dažiem kritērijiem 

NeĦem vērā uzkratos 
maksājumus, kas ir svarīgs 
rādītājs peĜĦas prognozēšanas 
procesā 

Raymond James and 
Associates modelis 
 

Ietver tādus kritērijus kā 
vienreizējus izdevumus, pensiju 
izmaksas, pārpirkšanas un 
saplūšanas izmaksas, kas reti tiek 
Ħemts vērā citos modeĜos 

Tika testēts, analizējot tikai 
farmaceitiskos uzĦēmumus 
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2.8. tabulas turpinājums 

1 2 3 
Standard and Poor’s 
modelis 

Sniedz priekšstatu par uzĦēmuma 
ilgtermiĦa pelnītspēju, aprēėinot 
patieso uzĦēmuma peĜĦu 

Nav skaidrs kāpēc daži 
izdevumu veidi, kas attiecas uz 
pamatdarbību (piem. prāvošanas 
un apdrošināšanas izmaksas) 
netiek iekĜauti peĜĦas 
aprēėināšanā 

Starmine modelis 
 

Sniedz iespēju salīdzināt 
uzĦēmuma pelĦas kvalitāti ar 
vidējo rādītāju nozarē. IekĜauj 
aprēėinā arī pamatdarbības 
efektivitātes novērtējumu 

Ar zemu punktu skaitu var sodīt 
ātri augošus uzĦēmumus, jo tiem 
uzkrātie maksājumi ir augstā 
līmenī 

 
Var izmantot jebkuru modeli atkarībā no tā, cik daudz laika ir iespējams atvelēt 
uzĦēmuma pelĦas kvalitātes novērtēšanai un kāds ir šī novērtēšanas mērėis: vai nu 
vienkārši noteikt uzĦēmuma patieso peĜĦu vai arī zināmā mērā prognozēt 
uzĦēmuma nākotnes pelĦas dinamiku. 
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3. PROJEKTA DAěA 
3.1. Pētījuma metodoloăija 

 
Pirms uzsākt investīciju portfeĜa veidošanu, kas bija šī darba galvenais mērėis, 
darba autore veica Baltijas vērtspapīru tirgus analīzi, pārbaudot vai finanšu 
rezultātu kvalitāte ietekme akciju ienesīgumu.  
 
Lai izpētītu Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamību un to ietekmi uz 
uzĦēmumu akciju ienesīgumu, jāizveido datu bāzi, kas Ĝautu empīriski pārbaudīt 
ietekmi. Šī datu bāze ir nepieciešama, lai izvēlētos akcijas ieguldījuma portfelim.  
 
Kopējais uzĦēmumu skaits, kurš tika izanalizēts ir 36. Tajā ietilpst visi uzĦēmumi, 
kas kotējas Baltijas biržās un bija iekĜauti oficiālajā sarakstā laika periodā no 
2002. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. septembrim. No šī saraksta tika 
sistemātiski izslēgtas bankas: Hansapank, Ukio Bankas, Šiauliu Bankas, jo šīs 
nozares grāmatvedības pārskati pēc savas būtības atšėiras no pārējo nozaru 
grāmatvedības pārskatiem.  
 
Datu bāze tika izveidota, iekĜaujot tajā 11 sākotnējo datu veidu. Pirmkārt, 
uzĦēmumu akciju cenas, kas Ĝautu aprēėināt akciju ienesīgumu, kas tika 
lejupielādēti no informācijas sistēmas Bloomberg uz ikmēneša pamata. Pārēji dati 
(apgrozāmie līdzekĜi, naudas līdzekĜi, kopējie aktīvi, pašu kapitāls, īstermiĦa 
kreditori, īstermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādēm, nodokĜu maksājumi, tīrā peĜĦa, 
pamatlīdzekĜu nolietojums, naudas plūsma no pamatdarbības) tika paĦemti no 
uzĦēmumu gada pārskatiem (2001.g.- 2006.g.). Tā kā uzĦēmumi lielākoties 
publicē jaunus datus par finanšu gadu februārī, tad datu bāzē jauni dati parādās 
katra gada februāra beigās. Visos grafikos dati no finanšu pārskatiem ir parādīti uz 
to datumu, kad šie dati bija pieejami publiskā tirgū. Piemēram, peĜĦas pieaugums 
par 2002. gadu salīdzinājumā ar 2001. gadu, tiek parādīts grafikā par 2003. gadu. 
 
2006. gada pārskata finanšu rezultāti daudziem uzĦēmumiem bija aprēėināti eiro, 
jo uzĦēmumu vadība sāk apzināties cik svarīga ir ārvalstu investora loma. Turklāt, 
Baltijas valstu biznesa vide jau gatavojas eiro ieviešanai. UzĦēmumu dati, kas bija 
doti vietējās valūtās (latos, litos vai Igaunijas kronas) bija konvertēti eiro pēc 
kursa uz katra gada pēdējo datumu.  
 
Izmantojot izveidoto datu bāzi, bija iespējams izanalizēt finanšu rezultātu 
ticamību, galvenokārt, pārbaudot uzĦēmumu peĜĦas kvalitāti. Sākumā tika 
pārbaudīts cik lielā mērā akciju ienesīgums ir atkarīgs no uzĦēmuma spējas katru 
gadu ăenerēt augstāko peĜĦu. Turklāt, tika pārbaudīta uzĦēmumu rentabilitāte, t.i. 
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cik efektīvi uzĦēmums izmanto pašu un piesaistītus līdzekĜus. Lietojot pašu 
kapitālu kā pamatrādītāju, darba autore aprēėināja kāda ir uzĦēmumu rentabilitāte, 
kas ir koriăēta atkarībā no riska pakāpes. UzĦēmumu peĜĦa tika salīdzināta ar 
naudas plūsmu no pamatdarbības. Jo lielāka ir starpība, jo lielākā ir varbūtība, ka 
uzĦēmums manipulē ar finanšu rezultātiem, cerot paaugstināt peĜĦu. Tas attiecas 
uz gadījumu, kad tīra peĜĦa ir lielākā nekā naudas plūsma no saimnieciskās 
darbības.  
 
Analizējot Baltijas uzĦēmumu finanšu rezultātu kvalitāti, tika aprēėināts arī 
uzkrāto maksājumu lielums katram uzĦēmumam. Tas tika salīdzināts dažām 
nozarēm un reăioniem ar mērėi atklāt vai noteiktam sektoram vai valstij piemīt 
kāda konkrēta specifika.  
 
Projekta daĜa ir arī veltīta grāmatvedības triku, ko izmanto Baltijas uzĦēmumi, 
atklāšanai. Tika mēăināts noteikt, cik pamatīgi tirgus dalībnieki analīzē 
uzĦēmumus, pirms investēšanas, t.i. kā uzĦēmuma akcijas cena reaăē uz 
uzĦēmuma neētisko un dažreiz arī negodīgo uzvedību.  
 
Projekta daĜas beigās darba autore, balstoties uz iepriekš veikto tirgus analīzi, 
izveido ieguldījuma portfeli no Baltijas publisko uzĦēmumu akcijām un pārbauda 
vēsturisko ienesīgumu. 

 
3.2. Baltijas vērtspapīru tirgus analīze 

 
No ārzemju investora viedokĜa Baltijas vērtspapīru tirgus ir raksturojams kā 
riskants. Tas ir skaidrojams ar to, ka, pirmkārt, likviditāte ir zemā līmenī, t.i. 
akciju pārdošanas gadījumā ir grūti atrast pircējus. Otrkārt, tas ir neefektīvs, jo pēc 
Rīgas Ekonomikas skolas studentu pētījuma rezultātiem akciju cena nereaăē 
vispār vai reaăē ar zināmu kavējumu uz uzĦēmuma ziĦām vai citām 
fundamentālām izmaiĦām [21, 38.lpp.]. Treškārt, uzĦēmumiem, kas kotējas biržā 
ir pavisam neilga vēsture un nav stabila vēsturiskās peĜĦas pamata, uz kura varētu 
prognozēt nākamo gadu peĜĦas gūšanas rezultātus.  
 
PeĜĦas pieauguma tempi 
3.1. att. uzskatāmi parāda Baltijas akciju tirgu neefektivitāti. 2003. un 2004. gadā 
Baltijas akciju tirgū bija reăistrēta augstā tirgus dalībnieku aktivitāte un tāpēc arī 
augsts vidējais tirgus ienesīgums, jo ārzemju investori ticēja jaunattīstību valstu 
izaugsmes potenciālā.  
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3.1. att. Tīras peĜĦas pieaugums un akciju ienesīgums, % 

Taču, kā redzams 3.1. att. uzĦēmumi šajā laikā nevarēja lielīties ar spožiem 
rezultātiem. Interesanti, ka uzĦēmumi uzsāka rādīt labākus rezultātus peĜĦas 
pieauguma ziĦā tikai 2006. gadā, kad akciju ienesīgums jau samazinājās.  
 
Vidēji kopš 2002. gada Baltijas fondu tirgus uzĦēmumu peĜĦa pieauga tikai par 
32%, taču akciju cenu ienesīgums ir mērāms simtos procentos. Pozitīvo ietekmi uz 
vidējo Baltijas publisko uzĦēmumu peĜĦas pieaugumu ir devuši Igaunijas 
uzĦēmumi, kā ir redzams no 3.2. att. 
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3.2. att. Dažu biržu kotēto uzĦēmumu vidējais peĜĦas pieaugums1, % 

                                                 
 
 
1 Lietuvā grafiks sākas tikai ar 2004.gadu, jo lielākais daĜai uzĦēmumu finanšu pārskatu dati bija pieejami vēlāk, 
nekā citu tirgu uzĦēmumiem. 
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Vājākā situācija ar peĜĦas pieaugumu ir Latvijā, it īpaši tas bija vērojams 2003. 
gadā, kad Venspils Nafta un Latvijas kuăniecība paziĦoja par zaudējumiem un 
A/S Olainfarm peĜĦa ievērojami samazinājās.  
 
Turpinot analizēt Baltijas akciju tirgus neefektivitāti, ir jāatzīmē, ka tomēr peĜĦas 
pieauguma lielums zināmā mērā ietekmē akciju ienesīgumu. Visi Baltijas 
vērtspapīru tirgus uzĦēmumi tika sadalīti četros procentīles pēc peĜĦas pieauguma 
tempa: 1. procentīle – zemākie peĜĦas pieauguma tempi vai pat peĜĦas 
samazinājums, 4. procentīle – augstākie peĜĦas pieauguma tempi. Tad katrai 
procentīlei tika aprēėināts ienesīgums kopš 2003. gada janvāra beigas (skat. 3.3. 
att.). 
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3.3. att. Sadalīto pēc peĜĦas pieauguma procentīlēm  

uzĦēmumu akciju indeksu vērtība 
3.3. att. norāda uz to, ka peĜĦas pieauguma temps noteiktā veidā ietekmē 
uzĦēmuma akciju ienesīgumu. Tas ir pareizi 1., 3. un 4. procentilēm. Par 
izĦēmumu kĜuva 2. procentīle. Pēc detalizētākas analīzes var teikt, ka šī segmentā 
galvenokārt atrodas lieli un stabili uzĦēmumi tādi kā Eesti Telekom, TEO LT un 
Tallinna Vesi, kuri demonstrē stabilu peĜĦu katru gadu, taču tās pieaugums ir zemā 
līmenī. Turklāt, 2. procentīlē ir atrodams Vilniaus Vingis, kurām problēmas ir 
sākušas līdz ar Ekranas problēmām un investori ātri pārdeva šī uzĦēmuma akcijas.  
 
Rentabilitāte 
Ieguldītājam ir nepieciešams zināt cik efektīvi uzĦēmums pārvalda viĦa ieguldītus 
līdzekĜus un pēc cik ilga laika viĦa ieguldījums var atmaksāties. Baltijas 
investoriem vajadzētu būt apmierinātiem ar uzĦēmumu darbību, jo gan pašu 
kapitāla rentabilitāte, gan aktīvu rentabilitāte ir relatīvi augstā līmenī, kā ir 
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redzams 3.4.att. Salīdzinājumā: ASV (S&P500) akciju tirgus vidēja pašu kapitāla 
rentabilitāte 2007. gada 30. septembrī bija 15%, Eiropā (STOXX 600) – 16%. 
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3.4. att. Baltijas valstu uzĦēmumu pašu kapitāla un aktīvu rentabilitāte, % 

 
Ir vērts atzīmēt, ka pašu kapitāla rentabilitāte, izĦemot 2004. un 2007. gadu, 
palielinājās ik gadu. Taču aktīvu rentabilitāte gandrīz nemainījās kopš 2002. gada 
un lielākais pieaugums bija vērojams 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu. 
  
Var secināt, ka Baltijas valstu uzĦēmumi demonstrē stabilu rentabilitāti, kas 
atrodas augstā līmenī. Turklāt, no attēlā ir redzams, ka arvien vairāk uzĦēmumu 
sāk izmantot ne tikai īpašnieku ieguldītos līdzekĜus, bet arī bankas aizdevums, 
tādējādi pasliktinot maksātspējas rādītājus.  
 
Korporatīvā alfa 
Darba lietišėā pētījuma daĜā tika izskatīts korporatīvas alfas jēdziens, ko izstrādāja 
finanšu pētniecības uzĦēmums SIA CE Services. Kā jau tika noskaidrots 
korporatīva alfa ir lietojama, kad investors vēlas novērtēt uzĦēmuma peĜĦas 
stabilitāti un kvalitāti, Ħemot vērā risku.  
 
To var uzskatīt arī kā palīginstrumentu, lai novērtētu uzĦēmuma vadības darbības 
efektivitāti, jo korporatīvas alfas aprēėināšanas būtība ir tāda pati kā aprēėinot 
akcijas cenas ienesīguma vai akciju portfeĜa alfu. Tikai vērtspapīru portfeĜa alfas 
gadījumā tiek vērtēta portfeĜa pārvaldītāja darbs. Jā aktīvu pārvaldītāja vērtspapīru 
portfelis nopelnīja 50 000 Ls vienā gadā pie sākuma kapitāla 100 000 Ls, tad tas ir 
pozitīvi. Bet ja sākuma kapitāls bija 1 000 000 Ls, tad šis rezultāts vairs nav tik 
spožs.  
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Šī pati koncepcija varbūt pielietojama arī, vērtējot uzĦēmuma vadības komandas 
darbības efektivitāti. Par sākotnējo kapitālu var uzskatīt saĦemtos no ieguldītajiem 
līdzekĜus, kas ir lielākoties pašu kapitāls. Tātad aprēėinot korporatīvo alfu, ir 
iespējams izmantot pašu kapitāla rentabilitātes dinamiku (svārstīgumu). Papildus 
korporatīvai alfai var arī aprēėināt korporatīvo betu, vai arī riska faktoru. Beta 
parāda, kā mainās peĜĦas dinamika kopēja tirgus kontekstā.  
 
Gan korporatīva alfa, gan beta Baltijas uzĦēmumiem tika izskaitĜota un paradīta 
3.1. tab. Tā kā aprēėinot šo rādītāju, vajadzēja paĦemt datus par ilgāko laika 
periodu, tad arī tika paĦemti fundamentāli dati sākot ar 2000. gadu tiem 
uzĦēmumiem, kuri sniedz vairāk vēsturisko datu. Mūsu gadījumā vajadzēja atrast 
tīro peĜĦu un pašu kapitālu. 
 

3.1. tabula 
Baltijas valstu uzĦēmumu korporatīva alfa un beta 

UzĦēmuma nosaukums Valsts

Korporatīva 

alfa (%)

Korporatīva 

beta

Akciju ienesīgums 

(31.03.2000-1.12.2007)

Merko Ehitus Igaunija 44,90 0,20 1351,60%
Eesti Telekom Igaunija 20,09 0,46 -25,70%
Grindeks Latvija 17,50 0,51 1448,60%
Harju Elekter AS Igaunija 16,20 1,04 221,90%
Pieno Zvaigzdes Lietuva 11,40 0,33 875,00%
Utenos Trikotazas Lietuva 8,70 0,85 42,60%
Latvijas Gaze Latvija 8,00 0,26 346,70%
Norma AS Igaunija 7,40 0,31 78,30%
Tallinna Kaubamaja AS Igaunija 4,10 1,01 1544,80%
Vilniaus Vingis Lietuva 0,64 3,66 203,00%
Baltika AS Igaunija -25,4 2,55 660,90%
Latvian Shipping Co Latvija -33,40 3,62 345,45%
Ventspils Nafta Latvija -47,10 3,80 119,40%  

 
Viens no labākiem Baltijas valstu uzĦēmumiem izrādījās Merko Ehitus, kuram 
korporatīvā alfa ir sasniegusi 45% ar pašu kapitāla rentabilitātes svārstīgumu 0,20. 
UzĦēmuma ienesīgums kopš 2000. gada ir 1351.60%, kas ievērojami pārsniedz 
tirgus ienesīgumu. Interesanti ir Eesti Telekom un Norma gadījums, kuru akciju 
ienesīgums neatspoguĜo korporatīvas alfas augsto līmeni. Abi uzĦēmumi ik gadu 
publicējot stabilu peĜĦu, nenāk klāja ar pārsteigumiem. Abi uzĦēmumi tika daĜēji 
pārpirkti: Eesti Telekom galvenais īpašnieks ir somu-zviedru uzĦēmums 
TeliaSonera (60% no akciju kapitāla), 51% no Norma akciju kapitāla pieder 
zviedru uzĦēmumam Autoliv. UzĦēmumu zemo ienesīgumu var izskaidrot ar to, 
ka tirgus dalībnieki netic, ka uzĦēmumiem būs strauja attīstība, jo abi jau 
sasnieguši noteikto līmenī un turpmāko attīstību noteiks īpašnieki. 
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Par sliktākiem korporatīvas alfas ziĦā izrādījās Latvijas uzĦēmumi Ventspils Nafta 
un tai piederošais uzĦēmums Latvijas Kuăniecība. Zemas alfas iemesls ir peĜĦas, 
un kā rezultātā pašu kapitāla rentabilitātes svārstīgums, peĜĦas samazinājums un 
arī dažu gadu zaudējumi.  
 
Naudas plūsmas no pamatdarbības un tīrās peĜĦas salīdzinājums 
Kā jau tika minēts šī darba lietišėā pētījuma daĜā, naudas plūsma no saimnieciskās 
darbības atklāj uzĦēmuma reālo situāciju, taču investori mēdz nepievērst 
pietiekamu uzmanību šīm rādītājam un tāpēc nākamo periodu finanšu rezultāti 
varētu pārsteigt. Pozitīvi ir tas, ka pirmsinvestēšanas uzĦēmuma analīze paliek 
arvien izsmalcinātāka un arvien vairāk aspektu tiek Ħemts vērā, tostarp arī 
uzĦēmuma spēja radīt naudas plūsmu. Bieži vien salīdzina naudas plūsmu un tīro 
peĜĦu, un šo rādītāju liela starpība kalpo kā signāls detalizētākai pārbaudei, vai 
uzĦēmums nav manipulējis ar saviem ienākumiem un lai pārliecinātos, ka 
uzĦēmuma finanšu rezultāti ir stabili nevis vienreizēji. Naudas plūsma no 
pamatdarbības un tīrā peĜĦa tiek salīdzinātas arī finanšu rezultātu kvalitātes 
vērtēšanas modeĜa ietvaros, ko izstrādāja Deivids Houkins, investīciju bankas 
Merill Lynch pētnieks.  
 
Tika pārbaudīti, cik liela ir atšėirība starp tīro peĜĦu un naudas plūsmu no 
saimnieciskās darbības Baltijas valstu uzĦēmumiem. Baltijas vērtspapīri no šī 
viedokĜa ir vērtējami pozitīvi, jo vidējā naudas plūsma pārsniedz tīro pelnu, kā 
redzams no attēla, kur ir parādītā naudas plūsmas no pamatdarbības attiecība pret 
uzĦēmuma tīro peĜĦu. 
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Papildinot šo grafiku ar pašu kapitāla rentabilitāti, var konstatēt, ka ir noteikta 
korelācija, tātad ir iespējams prognozēt nākamā gada pašu kapitāla dinamiku 
atkarībā no tā, kāda ir naudas plūsmas un tīras peĜĦas starpība. Piemēram, 2002. 
gadā šī starpība bija salīdzinoši neliela un nākama gada pašu kapitāla rentabilitāte 
palielinājās. Pretējā situācija bija 2003. gada un kā sekas, 2004. gadā bija 
vērojams pašu kapitāla rentabilitātes samazinājums. Otrs zīmīgs samazinājums 
bija 2007. gadā, iepriekšējā gadā ievērojami pieaugot naudas plūsmas un tīras 
peĜĦas starpībai. 
 
Naudas plūsmai pārsniedzot tīro peĜĦu, investors varētu būt mierīgs, jo uzĦēmums 
visdrīzāk neizmanto manipulācijas, lai mākslīgi palielinātu tīro peĜĦu. Vidēji 
Baltijas vērtspapīru tirgū tā arī notiek, taču ir daži uzĦēmumi, kam naudas plūsma 
no saimnieciskās darbības ir ievērojami mazāka par uzĦēmuma tīro pelnu. 3.2. tab. 
ir atzīmēti visi uzĦēmumi, kuri atrodas šādā situācijā.  

3.2. tabula 
UzĦēmumi, kuru naudas plūsma ir mazāka par tīro peĜĦu 

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Apranga PVA
Arco Vara AS 1,00 1,00
Baltika AS 1,00 1,00 1,00
City Service AB 1,00 1,00
Eesti Ehitus 1,00
Eesti Telekom
Ekranas
Ekspress Grupp AS
Grindeks 1,00 1,00 1,00
Harju Elekter AS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kalev AS 1,00 1,00 1,00 1,00
Latvian Shipping Co 1,00
Latvijas Gaze 1,00
Merko Ehitus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Norma AS
Olainfarm 1,00
Olympic Entertainment Group AS
Panevezio Statybos Trestas 1,00 1,00 1,00
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio Suris 1,00 1,00
Rytu Skirstomieji Tinklai
SAF Tehnika 1,00 1,00 1,00 1,00
Saku Olletehase AS
Sanitas
Silvano Fashion Group AS 1,00 1,00 1,00 1,00
Snaige 1,00
Starman
Tallink Group Ltd 1,00 1,00
Tallinna Kaubamaja AS
Tallinna Vesi 1,00 1,00
TEO LT AB
Utenos Trikotazas
Ventspils Nafta 1,00 1,00
Viisnurk
Vilniaus Baldai AB 1,00 1,00
Vilniaus Vingis

Gada pārskats par

 
 



 73 

Visbiežāk situācijā, kad tīra peĜĦa pārsniedz naudas plūsmu no saimnieciskās 
darbības, bija apăērbu ražošanas un tirdzniecības uzĦēmumi Baltika un Silvano 
Fashion Group (bijušais PTA Grupp), būvniecības uzĦēmumi Merko Ehitus un 
Panevezio Statybos Trestas, Kalev, Grindeks, kā arī uzĦēmumi, kas ir saistīti ar 
telekomunikācijas nozari Harju Elekter un SAF Tehnika. Ir vērts pieminēt biržas 
jaunpienācējus, kuru darbība ir saistīta ar nekustamiem īpašumiem: Arco Vara un 
City Serice AB. Katru finanšu gadu šiem uzĦēmumiem naudas plūsma ir 
ievērojami zemākā nekā peĜĦa. 
 
Nākamais solis finanšu rezultātu kvalitātes novērtēšanā bija noteikt kādā mērā 
naudas plūsmas no pamatdarbības un tīras peĜĦas atšėirība ietekmē uzĦēmumu 
akciju ienesīgumu. Visi apskatāmie uzĦēmumi bija sadalīti divās grupās. Pirmā 
bija iekĜauti tie, kuru naudas plūsma no pamatdarbības ir lielākā nekā tīra peĜĦa. 
Otrā grupā bija iekĜauti tie uzĦēmumi, kuru tīra peĜĦa pārsniedza naudas plūsmu 
no saimnieciskās darbības. Katrai grupai bija aprēėināts akciju ienesīgums kopš 
2002. gada janvāra. Aprēėinu rezultāti ir atspoguĜoti 3.6. att. 
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3.6. att. UzĦēmumu akciju indeksu vērtības (1. tīra peĜĦa pārsniedz pamatdarbības 

naudas plūsmu; 2. pamatdarbības naudas plūsma pārsniedz tīro peĜĦu) 
 
Kaut gan akciju ienesīguma līknes ir Ĝoti līdzīgas, tomēr ilgtermiĦā augstāko 
ienesīgumu sniedz tie uzĦēmumi, kuru naudas plūsma no saimnieciskās darbības 
ir lielākā nekā tīra peĜĦa. Šī tendence kĜuva spilgtākā pēdējos gados, kad investori 
iegulda kvalitātes uzĦēmumos, uztaisot iepriekš pamatīgo analīzi, nevis pērkot 
visu pēc kārtas kā tas bija vērojams Baltijas vērtspapīru tirgus agrās attīstības 
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stadijā. No grafika var secināt, ka naudas plūsmai no saimnieciskās darbības ir 
noteikta ietekme uz akciju ienesīgumu, toties lai būtu drošam par rezultātu, 
vajadzētu izanalizēt ilgāko laika posmu (vismaz 10-15 gadus) un pārbaudīt to ne 
tikai Baltijas vērtspapīru tirgū, bet arī citos jau attīstītos vērtspapīru tirgos. 
 
Uzkrātie maksājumi 
 
Darba teorētiskajā darbā tika noskaidrots, ka finanšu rezultātu ticamību ir 
iespējams pārbaudīt ar uzkrāto maksājumu palīdzību. Uzkrātie maksājumi mēdz 
sagrozīt uzĦēmuma finanšu rezultātus un norādīt uz to, ka uzĦēmuma finansiālais 
stāvoklis ir daudz labāk nekā tas ir patiesībā.  
 
Turklāt, pēc dažu zinātnieku apgalvojumiem (skat. 2.3.5. apakšdaĜu) uzkrātie 
maksājumi tieši ietekmē akciju ienesīgumu. Apgalvojuma piemērotību Baltijas 
vērtspapīru tirgum ir jāpārbauda, jo šīs tirgus ir atšėirīgs no attīstīto valstu 
vērtspapīru tirgiem.  
 
Uzkrātie maksājumi Baltijas valstu uzĦēmumiem tika aprēėināti pēc Ričarda 
Slouna formulas [74]: 
 
Uzkrātie maksājumi=∆AL-∆ĪK-NOL=(∆D+∆K+∆CAL)-(∆PP+∆CĪK)-NOL, (3.1) 
 
kur ∆AL - izmaiĦas apgrozāmos līdzekĜos (izĦemot naudu); 

∆ĪK- izmaiĦas īstermiĦa kreditoros mīnus īstermiĦa aizĦēmums un mīnus 
nodokĜi; 
NOL – pamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija; 
∆D – izmaiĦas debitoru parādos; 
∆K – izmaiĦas krājumos; 
∆CAL – izmaiĦas citos apgrozāmos līdzekĜos; 
∆PP – izmaiĦas parādos pasūtītājiem; 
∆CĪK- izmaiĦas citos īstermiĦa kreditoros. 

 
3.7. att. ir atspoguĜoti uzkrātie maksājumi vidēji Baltijas vērtspapīru tirgū. Ir 
skaidri redzams, ka pēdējos četros gados situācijā ir ievērojami uzlabojusies, jo 
pašlaik vidējam Baltijas uzĦēmumam uzkrāto maksājumu nav.   
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3.7. att. Baltijas uzĦēmumu uzkrātie maksājumi un aktīvu rentabilitāte, % 

 
Papildinot grafiku ar kopējo aktīvu rentabilitāti, ir iespējams atrast nākama gada 
rentabilitātes atkarību no šī gada uzkrāto maksājumu lielumu. 2003. aktīvu 
rentabilitātes samazinājums seko augsta līmeĦa uzkrātiem maksājumiem 
iepriekšējā gadā. Kaut gan 2004. un 2005. gados uzkrāto maksājumu nebija (tie 
bija pat negatīvā zonā), uzĦēmumu rentabilitāte turpināja samazināties. Tikai 
2007. gadā bija vērojams aktīvu rentabilitātes lēciens.  
 
Pētot uzkrātos maksājumus pa reăioniem ir redzams (skat. 3.8. att.), ka 2002. un 
2003. gados pēc uzkrāto maksājuma lieluma vadībā bija lietuviešu uzĦēmumi, 
taču vēlāk notika straujš uzkrāto maksājumu kritums. Šajā situācijā vainīgie 
galvenokārt bija pārtikas ražotāji Rokiskio Suris un Pieno Zvaigzdes. 
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3.8. att. UzĦēmumu uzkrātie maksājumi atkarībā no valsts, % 
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No 3.8. att. ir redzams, ka lielas atšėirības ienākumu pārvaldē starp uzĦēmumiem 
no dažādam valstīm nav. Pēc 2004. gada uzĦēmumi uzsāka palielināt uzkrāto 
maksājumu lielumu un pašlaik no šīs puses pievilcīgāk izskatās lietuviešu 
uzĦēmumi, kuriem ir zemākais uzkrājumu līmenis. Precīzāk, lietuviešu un igauĦu 
uzĦēmumiem vispār nav uzkrāto maksājumu, atšėirībā no Latvijas uzĦēmumiem, 
kuriem vidēji 2007. gada septembrī uzkrāto maksājumu lielums bija sasniedzis 
1.4% no kopējiem aktīviem.  
 
Uzkrāto maksājumu lielumu arī ir interesanti izpētīt atkarībā no nozares un noteikt 
vai konkrētai nozarei piemīt sava specifika uzkrāto maksājumu ziĦā.  
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3.9. att. UzĦēmumu uzkrātie maksājumi atkarībā no nozares, % 

Ar augstiem uzkrātiem maksājumiem izcēlās būvniecības nozare (skat. 3.9. att.). 
Tas ir skaidrojams ar to, ka Ĝoti liela aktīvu daĜa bilancē ir atspoguĜota kā 
nepabeigtā būvniecība, kas arī palielina uzkrātos maksājumos un bieži vien 
būvuzĦēmumiem trūkst apgrozāmo līdzekĜu, t.i. naudas līdzekĜu, jo operāciju cikls 
būvniecībā ilgst daudz ilgāk, nekā citās nozarēs.  
 
Pēdējos gados farmaceitiskā nozare ir demonstrējusi negatīvo tendenci, uzkrājot 
maksājumus. Līderos bija lietuviešu Sanitas, kā arī pašmāju Grindeks.  
 
Nekādu problēmu ar uzkrātiem maksājumiem nav uzĦēmumiem, kuri sniedz 
pakalpojumus. Piemērām, kuăniecības nozarei visos gados bija negatīvie uzkrātie 
maksājumi. Arī rūpniecības nozarei, izĦemot 2002.gadu, nav uzkrāto maksājumu 
problēmu.  
 
Turpinot Baltijas vērtspapīru tirgus analīzi, darba autore pakāpeniski pāriet pie 
atsevišėu uzĦēmumu uzkrāto maksājumu analīzes. Visi uzĦēmumi tika sadalīti 
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četras procentīlēs pēc uzkrāto maksājumu lieluma. ProcentīĜu robežas ir attēlotas 
3.3. tab.   

3.3. tabula 
Uzkrāto maksājumu procentīĜu robežas 

Procentīles Nr. 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1.procentīle no -62% līdz -9% no -34% līdz -10% no -81% līdz -16% no -39% līdz -15% no -34% līdz -7% no -22% līdz -1%
2.procentīle no -9% līdz -1% no -10% līdz -4% no -16% līdz -6% no -15% līdz -8% no -7% līdz 2% no -1% līdz 15%
3.procentīle no -1% līdz 9% no -4% līdz 6% no -6% līdz -2% no -8% līdz -2% no 2% līdz 17% no 15% līdz 29%
4.procentīle no 9% līdz 256% no 6% līdz 136% no -2% līdz 79% no -2% līdz 118% no 17% līdz 323% no 29% līdz 47%  
 
Katra procentīlē ietilpst vienāds uzĦēmumu skaits, t.i. ceturtdaĜa no kopēja 
uzĦēmumu skaita. Interesanti, ka robežas ir ievērojami izmainījušās, ja 
salīdzināsim 2006. un 2001. gadu. Jau sākot ar 2002. gadu par pieĦemamu uzkrāto 
maksājuma līmeni varēja uzskatīt gan 1. gan 2. procentīles.  
 
1. pielikumā parādīti visi pētāmie uzĦēmumi ar piešėirto uzkrāto maksājumu 
procentīles numuru, kuri ir apzīmēti ar noteikto krāsu (piem. 4. procentīle ar 
sarkano). Turklāt, katram uzĦēmumam ir aprēėināta ikgadēja peĜĦas dinamika. 
UzĦēmumi, kuriem bija novērojami visaugstākie uzkrātie maksājumi analizētajā 
periodā tiek iekĜauti 4. procentīlē. Šīs procentīles uzĦēmumi sakrīt ar tiem 
uzĦēmumu   nosaukumiem,  kuriem visbiežāk tīrā peĜĦa pārsniedza naudas 
plūsmu no pamatdarbības: Merko Ehitus, Panevezio Statybas Trestas, SAF 
Tehnika. Šis saraksts tiek papildināts ar farmaceitisko preparātu ražotājiem 
Grindeks un Sanitas, kā arī ar pārtikas ražotājiem Rokiskio Suris un Pieno 
Zvaigzdes.  
 
Interesanti, ka lietuviešu uzĦēmums, kas paziĦoja par bankrotu 2005. gadā 4. 
procentīlē nokĜuva tikai 2004. gadā. Pirms tam Ekranas tika iekĜauts 1. procentīlē, 
kad uzkrātie maksājumi bija -22% no kopējiem aktīviem.  
 
Priekšzīmīgie uzkrāto maksājumu lieluma ziĦā bija uzĦēmumi – pakalpojumu 
sniedzēji. Tas ir izskaidrojams ar to, ka uzĦēmumi neveido krājumus, kuri 
palielina uzkrātos maksājumus. Piemēram, TEO LT visu analizēto laika periodu 
atradās 1. procentīlē. Taču bija arī ražotāji pārstāvji, kuri neveidoja lielus uzkratos 
maksājumus: Saku Olletehase, Utenos Trikotažas, Vilniaus Vingis. 
 
Protams, ka prognozējot nākama gada peĜĦas dinamiku, nedrīkst paĜauties tikai uz 
uzkrātiem maksājumiem, taču tiem piemīt noteikta prognozēšanas spēja. 3.4. tab. 
ir uzskaitīti visi Baltijas valstu uzĦēmumu peĜĦas samazinājuma gadījumi. 
Visgrūtākais gads pelnīšanas ziĦā acīmredzami bija 2004. gads, jo 12 
uzĦēmumiem tīra peĜĦa ir zemākā nekā iepriekšēja gadā.  
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3.4. tabula 
PeĜĦas samazināšanas gadījumi sadalīti pēc procentīles numura 

 

2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 2002/2001

1 3 5 3 2 3
2 1 0 3 1 1
3 2 3 1 2 3
4 2 2 5 0 3

Kopā 8 10 12 5 10

PeĜĦas samazinājuma gadījumiProcentīles 

numurs

 
3.4. tab. ir atspoguĜoti arī procentīĜu numuri, lai varētu spriest kādā mērā var 
paĜauties uz augstiem uzkrātiem maksājumiem, domājot, kā nākamā gadā varētu 
būt pelĦas samazinājums. Izrādās, ka mūsu gadījumā šīs instruments nav visai 
parocīgs. Piemēram, tiem uzĦēmumiem, kuriem 2003. gadā peĜĦa samazinājās, 
nebija augstā uzkrāto maksājumu līmeĦa. Arī citos laika periodos, izĦemot 2004. 
gadu, skatoties uz 4. procentīli, kurā ietilpst uzĦēmumi ar augstiem uzkrātiem 
maksājumiem, nevarēja prognozēt peĜĦas dinamiku.  
 
Maăistra darba galvenais mērėis tomēr bija noskaidrot vai uzĦēmumu finanšu 
rezultātu ticamība ietekmē akciju ienesīgumu. Tā kā uzkrātie maksājumi ir arī 
viens no finanšu rezultātu kvalitātes novērtēšanas rādītājiem, tad tika pārbaudīta to 
ietekme uz akciju ienesīgumu. Akciju ienesīgums tika pārbaudīts atkarībā no 
uzkrāto maksājumu procentīles (skat. 3.10. att.). 
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3.10. att. Akciju indeksu vērtības atkarībā no uzkrāto maksājumu procentīlēm 
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No grafika, var secināt, ka spilgti izteiktas akciju ienesīguma atkarības nav, jo 
teorētiski 1. procentīlē ietilpstošam uzĦēmumiem vajadzētu uzrādīt visaugstāko 
ienesīgumu. Taču visstraujāk augošie bija 2. procentīles uzĦēmumi, kuriem 
īstenībā tapāt, ka 1. procentīles uzĦēmumiem nav uzkrāto maksājumu. Ir vērts 
atzīmēt, ka, tirgum pārvārējot ātro augšanas stadiju, 2. procentīles uzĦēmumi ātri 
zaudē (2007. gads), kamēr citu procentīĜu uzĦēmumi, pretēji, rada pozitīvo 
tendenci. Interesanti, ka uzĦēmumi ar augsti uzkrātiem maksājumiem demonstrē 
diezgan pienācīgu ienesīgumu.  
 
Iegūtie rezultāti varētu būt skaidrojami ar to, ka Baltijas tirgus ir neefektīvs un 
investori vēl vāji reaăē uz fundamentālām ziĦām. Vēl viens šo rezultātu 
skaidrojums ir tas, ka tirgū tikai 2007. gadā izbeidzas ilgstošā un ātra augšanas 
fāze, kad investori pirka visu pēc kārtas, īpašu uzmanību veltot uzĦēmumiem ar 
izaugsmes potenciālu, laicīgi uzĦēmumu zaudējumus. 1. procentīlē atrodas daudz 
stabilu uzĦēmumu (piem. TEO LT vai Eesti Telekom), kuriem nav uzkrāto 
maksājumu, bet nav arī izaugsmes potenciāla.   
 
Grāmatvedības triki Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu pārskatos 
UzĦēmuma vadība ir liels kārdinājums manipulēt ar finanšu rezultātiem, lai 
uzradītu augstāku peĜĦu. Tam ir sekojošie iemesli: pirmkārt, tas ir viegli izdarāms; 
otrkārt, ikgadēji demonstrējot lielāku peĜĦu var kĜūt par investoru mīluli un 
tādejādi var sasniegt augstu ienesīgumu katru gadu; treškārt, uzĦēmuma vadības 
sastāvā mēdz būt arī īpašnieki, kuri noteikti ir ieinteresēti, lai viĦu īpašums būtu 
pēc iespējas vērtīgāks, kas ir sasniedzams ar akcijas ienesīgumu un pelĦas 
pieaugumu; ceturtkārt, uzĦēmuma vadības kompensācija parasti ir atkarīga no 
galarezultāta, t.i. no tīras peĜĦas. 
 
Grāmatvedības triki ir sastopami ne tikai Eiropas vai ASV uzĦēmumos (Enron, 
Parmalat, Worldcom, Xerox), bet tas mēdz notikt arī Baltijas valstu uzĦēmumu 
finanšu pārskatos. Iespējams, ka Baltijā tas notiek pat daudz biežāk nekā tas ir 
attīstītos tirgos. Fondu tirgos ar pamatīgu vēsturi ir daudz institūciju, kas seko, vai 
kādā uzĦēmumu nenotiek investoru krāpšana. Bez valsts institūcijām, finanšu 
mediju pārstāvji pamatīgi seko uzĦēmumu atskaites periodam cerībā atklāt kārtējo 
sensāciju.  
 
Baltijā krāpšanu var atklāt tikai auditori, taču tas attiecas tikai uz gada pārskatiem, 
- ceturkšĦa pārskati netiek auditēti. Investīciju klimats mums tikai sāk veidoties un 
nav vēl speciālo institūciju, kas sekotu uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamībai. 
Zināšanu trūkuma dēĜ investori un finanšu analītiėi ne vienmēr ir spējīgi atklāt 
neprecizitāti un negodīgumu finanšu pārskatos. Turklāt, ja rodas aizdomas, ka 
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kaut kas nav kārtībā, jautājumi, kuri tikai prasīti uzĦēmuma vadībai, bieži tiek 
ignorēti.  
 
Tālāk tiek apskatīti daži piemēri, kuri varētu izraisīt aizdomas par finanšu 
rezultātu ticamību.  
 
1. Olainfarm  
2006. gada konsolidētais gada pārskats; 
Auditors: Diāna Krišjāne (SIA „Ernst &Young Baltic”) 
1.01.2007.- 14.12.2007. akciju ienesīgums: -8% (OMX BBGI -8.71%) 
Latvijas farmaceitiskā uzĦēmuma finanšu analīzes gaitā bija atrastas dažas lietas, 
kura lika aizdomāties par to, cik godīgs bija uzĦēmums, gatavojot atskaiti 
investoriem. 
 
PeĜĦas vai zaudējuma aprēėinā uzĦēmums iekĜāva posteni Gatavās produkcijas un 
nepabeigto ražojumu krājumu izmaiĦas (skat. 2. pielikums). Kaut gan 
grāmatvedības standarti to atĜauj veikt, tā ir reti sastopama prakse, un publiskie 
uzĦēmumi gandrīz kā neizmanto šo posteni.  
 
Ja šis postenis nebūtu iekĜauts peĜĦas vai zaudējuma aprēėinā, tad 2006. gadā 
Olainfarmam būtu nevis peĜĦa 778 tūkst. Ls apmērā, bet zaudējumi 170 tūkst. Ls 
apmērā. 
 
Tajā pašā 2006. gada pārskatā uzĦēmums atklāj informāciju par darījumiem ar 
saistītām personām (skat. 3. pielikums.). Aizdomas izraisīja darījumi ar 
uzĦēmumiem SIA „Remeks” (celtniecības pakalpojumi), SIA „OLFA Press” 
(tipogrāfijas pakalpojumi), SIA „Vega MS” (apsardzes pakalpojumi, logu 
ražošana), kuru viens no īpašniekiem ir Olainfarm valdes priekšsēdētājs un 
īpašnieks V. Maligins.  

 
2006. gadā ienākošā un izejošā naudas plūsma, kura bija saistīta ar šiem 
uzĦēmumiem, bija gandrīz vienādas. Investors varētu pieĦemt izejošo naudas 
plūsmu, jo šie uzĦēmumi varēja sniegt pakalpojumus Olainfarm, taču nav 
saprotams kāpēc šie uzĦēmumi atmaksāja to pašu summu A/S Olainfarm.   
 
Teorētiski, palielinoties ražošanas un pārdošanas apjomam, palielinās arī 
materiālu izmaksas. 2005. gadā Olainfarm gadījumā bija tieši pretēja situācija: 
neto apgrozījums palielinājās par 22%, bet materiālu izmaksas samazinājās par 
16% (skat. 3.5. tab.).  
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3.5. tabula 
A/S Olainfarm neto apgrozījuma un materiālu izmaksu dinamika 

 

2006

Dinamika 

2006/2005 2005

Dinamika 

2005/2004 2004

Neto apgrozījums (t.Ls) 16704 29% 12985 22% 10678
Materiālu izmaksas (t.Ls) 5241 40% 3737 -16% 4460

Gada pārskats par

Rādītāji

 
Vērošoties ar jautājumu par izmaksu un neto apgrozījumu nesaskaĦu un citām 
neprecizitātēm gada pārskatos pie uzĦēmuma augstākās vadības, atbildes netika 
saĦemtas, kas nav pieĜaujams publiskā uzĦēmuma gadījumā. 
 
2. Baltika  
2007. gada 1. ceturkšĦa pārskats 
1.04.2007.- 14.12.2007. akciju ienesīgums: -56% (OMX BBGI -12.25%) 
Izlasot igauĦu apăērbu ražošanas un mazumtirdzniecības uzĦēmuma Baltika 
atskaiti par 2007. gada 1. ceturksni, investors droši vien būtu priecīgs, jo 
uzĦēmuma peĜĦa no saimnieciskās darbības pieauga par 83%, gandrīz divās reizēs 
(skat. 4. pielikums). 
 
Taču iedziĜinoties peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā, var saprast, ka vairāk kā puse 
peĜĦas no saimnieciskās darbības uzĦēmums ir guvis, pārdodot ilgtermiĦa aktīvus 
par 16 239 tūkst. EEK (skat. 5. pielikums). 
 
Tā kā ilgtermiĦa aktīvu pārdošana netiek klasificēta grāmatvedības standartos, tad 
uzĦēmums nedrīkstēja šo ieĦēmumu daĜu iekĜaut peĜĦā no saimnieciskās darbības. 
Šajā gadījumā pelĦa no pamatdarbības būtu 10 170 tūkst. EEK, 26448 tūkst. EEK 
vietā. Tas nozīmē, ka uzĦēmuma pelĦai no saimnieciskās darbības vajadzētu būt 
par 30% zemākai nekā iepriekšējā gada.  
 
3.  Grindeks 
2006. gada konsolidētais gada pārskats 
1.01.2007.- 14.12.2007. akciju ienesīgums: -26% (OMX BBGI -8.71%) 
Auditors: Inguna Staša (Deloitte Audits Latvia SIA) 
 
Olainfarma konkurents, Mildronāta ražotājs, Grindeks arī tiecas pēc augstākas 
„peĜĦas uz papīra”, lai apmierinātu investorus. Piemēram, 2006. gada pārskatā 
uzĦēmuma peĜĦas un zaudējuma aprēėinā bija viens postenis, kurš tika klasificēts 
kā Ieguldījumu īpašumu patiesas vērtības izmaiĦas. Ar to palīdzību pārskata gada 
peĜĦa tika palielināta par 1451 tūkst. EUR (skat. 6. pielikums). 
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2006. gada pārskatā 4. pielikumā par ieguldījumu īpašumiem uzĦēmums skaidro, 
ka zeme, kura pieder Grindeks meitas uzĦēmumam, 2006. gadā sadārdzinājās par 
1.5 milj. EUR. Rodas jautājums, kāpēc iepriekšējā gadā netika novērtēta vērtības 
izmaiĦas un kāpēc nav uzrādīti uzĦēmuma citu zemes īpašumu vērtības izmaiĦas, 
kaut gan laika periodā no 2003. līdz 2004. gg. cenas uz nekustamajiem īpašumiem 
paaugstinājās Ĝoti ātri.  
 
Turklāt, pēc peĜĦas un zaudējuma aprēėina analīzes rodas iespaids, ka uzĦēmums 
saĦēma šo naudas summu, taču reāli uzĦēmums to nesaĦēma un diez vai saĦems, 
ja zemes cenas saruks.  
 
4.  Tallink 
2005./2006. gada pārskats 
Auditors: Hanno Lindpere (Ernst & Young Baltic AS) 
1.09.2006.- 1.09.2007. akciju ienesīgums: 40% (OMX BBGI -36.69%) 
 
IgauĦu uzĦēmuma Tallink, kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, 2006.gadā 
tīra peĜĦa palielinājās vairāk kā trīs reizēs, kamēr neto apgrozījums pieauga par 
56%. Tik liels peĜĦas pieaugums ir izraisīts, pateicoties ieĦēmumiem no 
negatīviem nemateriāliem aktīviem, kuri 2006. gadā sastādīja 45 milj. EUR, kas ir 
50% no tīras peĜĦas (skat. 7. un 8. pielikumus). 
  
Uzmanīgāk izlasot gada pārskata 6. pielikumu, var saprast, ka Tallink nopirka 
Silja Line par cenu, kura ir zemākā nekā uzĦēmuma reālā vērtība. Tas galvenokārt 
notika tāpēc, ka Silja Line zīmola vērtība iepriekš bija vienāda ar nulli, taču 
pirkšanas brīdī to vērtību noteica 58 milj. EUR apmērā.  
 
Nav skaidrs, kāpēc zīmols Silja iepriekš nebija vērtēts. Pēc jauniem IFRS 
(International Financial Reporting Standards - Eiropas Savienībā akceptēti 
grāmatvedības standarti) nemateriālie aktīvi katru gadu tiek vērtēti un ja to vērtība 
samazinās, tad peĜĦa tiek samazinātā par vērtības izmaiĦas lielumu. Turklāt, nav 
arī skaidrs kāpēc šī naudas summa tika atzīta par uzĦēmuma ieĦēmumiem un 
tādējādi iekĜauta pelĦas un zaudējuma aprēėinā, ievērojami palielinot gala 
rezultātu.  
 
Minētie gadījumi ir tikai daži piemēri un iespējams, kā arī citu Baltijas valstu 
uzĦēmumu finanšu rezultātus var apšaubīt. Ja investoram liekas, ka finanšu 
rezultātu ticamību ir apšaubāma, tad noteikti jātiekas ar uzĦēmuma vadību, lai, 
saĦemot skaidrojumus, būtu drošam par uzĦēmumu finansiālo stāvokli un lai 
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nākamā gadā nebūtu nepatīkama pārsteiguma pelĦas un zaudējumu aprēėinā. Tas, 
protams, attiecas uz investoru, kas pieturas pie ilgtermiĦa investēšanas stratēăijas, 
jo viĦam ir svarīgi uzĦēmuma fundamentāli rādītāji, kā arī iespēja prognozēt 
nākamo gadu peĜĦu. 
 
Mūsu apskatītos gadījumos uzĦēmumu akcijas cenas reakcija uz finanšu 
pārskatiem nebija viennozīmīga. Visu uzĦēmumu investori, izĦemot igauĦu 
Tallink investorus zaudēja, jo akciju cenas samazinājās. Taču salīdzinot to ar 
kopējo tirgus tendenci, var teikt, ka Tallink un Olainfarm akcijas demonstrēja 
labāko dinamiku, neskatoties uz apšaubāmo finanšu rezultātu ticamību. 
 

3.3. Baltijas akciju portfeĜa veidošana 
 

Šajā daĜā tiks pielietota visa iepriekš uztaisīta analīze. Uz izdarīto secinājumu 
pamata par Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamību tiks izveidots 
ieguldījumu portfelis, kas sastāv no Baltijas valstu uzĦēmumu akcijām. 
UzĦēmumi galvenokārt tiks atlasīti pēc finanšu rezultātu kvalitātes. PortfeĜa 
veidošanas un akciju atlases metodoloăija tiks testēta vēsturiski, lai pārbaudītu cik 
tā ir efektīva dažādās tirgus fāzēs, kā arī tiks aprēėināti paši svarīgākie portfeĜa 
raksturlielumi. 
 
Akciju atlases kritēriji 
Izpētot cik spēcīgi Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu rezultāti ietekmē akciju 
ienesīgumus, portfeĜa veidošanas nolūkam tika izvelēti uzkrātie maksājumi un 
tīras peĜĦas un naudas plūsmas no pamatdarbības salīdzinājums.  
 
Pētījuma rezultāti parādīja, ka vislabākais ienesīgums ir tiem uzĦēmumiem, kuru 
uzkrātie maksājumi ir nedaudz zemāki par nulli. Tie uzĦēmumi, kuriem ir Ĝoti 
zemi uzkrātie maksājumi, kā noskaidrojas, nedemonstrē augstu ienesīgumu, jo šī 
tipa uzĦēmumi parasti ir stabili ar zemo izaugsmes potenciālu. Tāpēc, lai izveidotu 
portfeli, tika izvēlēti uzĦēmumi, kuri atrodas 2. kvartīlī pēc uzkrātiem 
maksājumiem.  
 
Otrais nosacījums uzĦēmumiem, kuri veido akcijas portfeli: naudas plūsmai no 
saimnieciskās darbības jāpārsniedz uzĦēmuma tīro peĜĦu, kas vairo pārliecību, ka 
uzĦēmums visdrīzāk nenodarbojas ar finanšu rezultātu manipulācijām, ar mērėi 
palielināt peĜĦu. 
 
Tā kā ik gadu uzĦēmumi publicē jaunus gada pārskatus, tad portfelis lielākoties 
mainās uzĦēmumu rezultātu publicēšanas brīdī. Šeit būtu jāatceras, ka dažiem 
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uzĦēmumiem finanšu gadi nesakrīt ar kalendāro gadu (piem., SAF Tehnika, 
Tallink). Akciju izvēle pēc modeĜa notika ik mēnesī, aprēėinot arī portfeĜa 
ienesīgumu uz mēneša pamata. Visiem uzĦēmumiem portfelī ir vienāds īpatsvars. 
 
Mēăinot sasniegt augstāko portfeĜa ienesīgumu, darba autore vēl ir papildinājusi 
akciju izvēles metodi ar vēl vienu nosacījumu: kopējo aktīvu rentabilitāti. Šī 
papildinājuma rezultāts ir aprakstīts tālāk.  
 
Ikvienam portfeĜa menedžerim ir noteikti jāpārbauda uzĦēmuma fundamentālais 
stāvoklis pirms investēt konkrētā uzĦēmumā, jo izvēlētais modelis nevar novērtēt 
uzĦēmuma konkurētspēju tirgū vai uzĦēmuma diversifikāciju pēc produktiem. 
Turklāt, jābūt arī pārliecinātam, ka uzĦēmums neizmanto nekādus grāmatvedības 
trikus. Darba autores izveidotais portfelis neietver nevienu no minētiem 
uzĦēmumiem (Olainfarm, Baltika, Grindeks, Tallink) tajā laika posmā, kad tie, 
iespējams, izmantoja grāmatvedības trikus.  
 
PortfeĜa ienesīgums 
Sastādot portfeli ar augstākminētiem nosacījumiem, kopš 2002. gada janvāra 
beigas varēja sasniegt 917% ienesīgumu, kamēr kopēja tirgus ienesīgums bija tikai 
440%. Tas noteikti ir labs rezultāts.  
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3.18. att. Izveidota portfeĜa un tirgus akciju indeksu vērtības 

 
Jāatzīmē, ka rezultāts ir labāks, ja salīdzināsim ar uzkrāto maksājumu 2.kvartīĜa 
uzĦēmumu kopējo ienesīgumu, jo 2007. gadā nebija tik strauja krituma, 
pateicoties tam, ka akciju izvēle bija papildināta ar vēl vienu kritēriju.   
 
Toties investoram jārēėinās ar to, ka izveidotais portfelis vairāk tiek pieskaitīts pie 
agresīvās ieguldījumu stratēăijas, jo, kad tirgus aug, tad portfeĜa vērtība aug ātrāk. 
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Bet ja tirgus atrodas krituma fāzē, tad portfeĜa vērtība samazinās daudz ātrāk nekā 
kopēja tirgus vērtība. 
 
Iepriekš bija minēts, ka akciju atlases kritēriji bija papildināti ar fundamentālo 
rādītāju – kopējo aktīvu ienesīgumu (ROA). Tika izvēlēti tie uzĦēmumi, kuri 
atbilst diviem pirmajiem kritērijiem un arī kuru aktīvu rentabilitāte ir lielākā nekā 
tirgus vidējā rentabilitāte. 
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3.19. att. Izveidota portfeĜa, portfeĜa ar aktīvu rentabilitātes  

kritēriju un tirgus akciju indeksu vērtības 
 

3.19. att. ir atspoguĜoti trīs indeksi: OMX BBGI, portfeĜa indekss ar diviem 
kritērijiem (autores izstrādātais bāzes modelis), portfeĜa indekss ar trīs kritērijiem 
(autores izstrādātais modificētais modelis). Kā izrādījās, portfelis, kurš bija 
papildināts ar aktīvu rentabilitāti, apskatāmā laika posmā bija labāks par kopēja 
tirgus indeksu. Taču tas ienesīgums bija krietni zemāks nekā portfelim ar diviem 
izvēles kritērijiem.  
 
No šiem rezultātiem var secināt, ka investori gandrīz ka neskatās uz uzĦēmumu 
fundamentālajiem rezultātiem. Tikai sākot ar 2007. gadu uzĦēmumi ar labāko 
rentabilitāti parāda augstāku ienesīgumu. Taču uzkrātie maksājumi un naudas 
plūsmas no pamatdarbības un tīras peĜĦas attiecība, kas ir finanšu rezultātu 
vērtēšanas pamatinstrumenti, ir labākie akciju izvēles kritēriji, kas palīdz izveidot 
ienesīgāko portfeli. 
 
PortfeĜa komponentes 
Jebkuram portfeĜu menedžerim ir Ĝoti svarīgi zināt uzĦēmumu skaitu, ko var sniegt 
akciju atlase, izmantojot akciju izvēles  (portfeĜa veidošanas) modeli. 3.20. att. ir 
uzrādīts uzĦēmumu skaits, kuru sniedz autora izstrādātais modelis.  
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3.20. att. UzĦēmumu skaits izveidotā portfelī 

Maksimālais uzĦēmumu skaits portfelī bija 2007. gada sākumā, kad pēc modeĜa 
rezultātiem portfelī varēja iekĜaut 7 uzĦēmumus. Minimālais uzĦēmumu skaits pēc 
akciju izlases bija 3 uzĦēmumi divos laika posmos: 2002. gada beigās un 2005. 
gada sākumā. Tas varēja radīt problēmas aktīvu pārvaldītājam, jo viĦam jābūt 
pārliecinātam par vērtspapīru pietiekamu likviditāti. Dažiem aktīvu pārvaldītajiem 
ir noteikti limiti, kuri attiecas uz uzĦēmumu skaitu. Īpaši tas attiecas uz akciju 
fondu pārvaldītajiem, kuriem ir nosacījumi, ka uzĦēmumu skaits nedrīkst būt 
mazāks par noteikto nepietiekamas diversifikācijas dēĜ. 
 
Veicot detalizētāku portfeĜa analīzi, precīzi sadalot portfeĜa komponentes pa 
valstīm ir redzams, ka līdz 2007. gadam portfeĜa sastāvā dominēja Latvijas 
uzĦēmumi, kuru vidū bija Ventspils Nafta, Latvijas kuăniecības, Olainfarm un 
citi. Par izĦēmumu kĜuva 2005. gads, kad izveidotais ieguldījumu portfelis bija 
sastādīts vienīgi no igauĦu uzĦēmumiem (skat. 3.21. att.). 
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3.21. att. Portfelī iekĜauto uzĦēmumu sadale pēc reăiona 
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Vismazāk portfeĜa sastāvā bija lietuviešu uzĦēmumi. Piemēram, līdz 2003. gada 
sākumam šīs valsts pārstāvji vispār nebija portfeĜa sastāvā. Taču pēdējos gados 
daudz uzĦēmumu no Lietuvas uzsāka kotēšanos oficiālā sarakstā, kas jau 
ietekmēja un vēl noteikti ietekmēs portfeĜa sastāvu arī turpmāk. 
 
Pēdēja akciju atlase notika 2007. gada septembra beigās un 3.6. tab. ir parādīti tās 
rezultāti. Tātad akciju portfelī uz 2007. gada oktobri ietilpst seši uzĦēmumi: 4 no 
Igaunijas, 2 no Lietuvas.  

3.6. tabula 
PortfeĜa sastāvdaĜas uz 30.09.2007. 

 
UzĦēmuma 

simbols UzĦēmuma nosaukums Valsts

EEG1T ET EquityEkspress Grupp AS Igaunija
RST1L LH EquityRytu Skirstomieji Tinklai Lietuva
TKM1T ET equityTallinna Kaubamaja AS Igaunija
TVEAT ET equityTallinna Vesi Igaunija
UTR1L LH equityUtenos Trikotazas Lietuva
TPD1T ET EquityViisnurk Igaunija  

 
Oktobra beigās uzrādītam tabulā portfeĜu sastāvam vajadzētu mainīties, jo daži 
uzĦēmumi droši vien nāks klājā ar rezultātiem (piem. Tallink).  

 
PortfeĜa raksturlielumi 
 
Kā jau tika secināts, izveidotā portfeĜa ienesīgums ir ievērojami augstāks nekā 
tirgus ienesīgums un augstāks par portfeĜa ar aktīvu rentabilitātes kritēriju 
ienesīgumu. Tas svārstīguma un standartnovirzes vērtības ir augstākas par tirgus 
vērtībām.  
 
Jāatzīmē, ka betas koeficients ir zemāks par 1, kas norāda uz zemo riska pakāpi. 
Visaugstākais riska koriăēts ienesīgums (Šarpa koeficients) ir izveidotam portfeli, 
taču zemākais ir portfelim ar aktīvu rentabilitātes kritēriju, neskatoties uz to, ka 
tam ir augstāks absolūtais ienesīgums.  
 
Izsekošana kĜūda, kura noteic cik efektīvi ir strādājis portfeĜa pārvaldnieks un cik 
tuvu indeksa virzījās viĦa portfelis, ir zemāka mūsu portfelim, kas padara to par 
pievilcīgāko nekā otro portfeli, kuram izsekošana kĜūda ir 6.2%.   
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3.7. tabula 

Izveidota portfeĜa raksturlielumi 
 

Rādītāji

Autores izveidotais 

bāzes portfelis 

Autores izveidotais 

modificētais portfelis (ROA) 

Tirgus indekss 

OMX BBGI

Gada ienesīgums 50.56% 37.09% 34.68%
Absolūtais ienesīgums 917.86% 498.20% 440.84%
Standart-novirze 6.44% 7.92% 4.79%
Svārstīgums 22.30% 27.43% 16.58%
Korelācija 0.63 0.63 1.00
Beta 0.85 1.04 1.00
Alfa 21.03% 1.15% 0.00%
Šarpa koeficients 723.28% 417.95% 641.05%
Treinora koeficients 54.66% 31.93% 30.68%
Izsekošanas kĜūda 5.03% 6.17% -
Informācijas koeficients 4.18 0.19 -  
 
Rezultātā investors būtu noteikti izvēlējis, izveidoto portfeli, kas ir spējīgs sniegt 
augsto ienesīgumu pie salīdzinoši zemas riska pakāpes. Autores izveidotais 
portfelis sniedz 51% gada ienesīgumu, kas ir par 13.47% augstāks nekā tirgus 
ienesīgums, kas spēj nodrošināt investoram 34.68% gadā. Ja investors 2002. gada 
1. februārī būtu ieguldījis 100 Ls uzĦēmumus pēc izveidota portfeĜa metodoloăijas 
tad 2007. gada 30. oktobrī viĦā ieguldījums būtu 1017.86 Ls vērts. Ieguldot tirgus 
indeksā, viĦa  ieguldījums būtu tikai 540.84 Ls vērts. Autores izveidotais portfelis 
sniedza investoram 917.86% ienesīgumu, kamēr tirgus – tikai 440.84%. Tas 
uzskatāmi parāda izveidotas portfeĜa metodoloăijas efektivitāti, ka arī darba 
praktisko vērtību. 
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SECINĀJUMI 
 
Maăistra darba ietvaros tika veikts pētījums ar mērėi novērtēt, cik būtiska ir 
Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamības ietekme uz akciju 
ienesīgumu. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tika sastādīts akciju portfelis, kuru 
ienesīgums ievērojami pārsniedz kopējā Baltijas akciju tirgus ienesīgumu (indekss 
OMX BBGI).  
 
Maăistra darbā izvirzīta hipotēze, ka izvēloties Baltijas valstu uzĦēmumus ar 
ticamākiem finanšu rezultātiem var sagaidīt augstāko ienesīgumu Baltijas fondu 
tirgū, nav apstiprinājusies. Analizējot rezultātus, var secināt, ka Baltijas biržu 
investori nevelta īpašu uzmanību uzĦēmumu fundamentālai analīzei un tāpēc arī 
finanšu rezultātu ticamības vērtēšanai. Iespējams, ka Baltijas biržu investoru 
svarīgākais kritērijs akciju atlases procesā ir uzĦēmuma izaugsmes potenciāls, 
nevis pašreizējie finansiālie rādītāji. 
 
Baltijas fondu tirgus pētījuma rezultāti tika apkopoti, un uz to pamata ir izdarīti 
sekojošie secinājumi: 

1. Baltijas fondu tirgus pieder pie jaunattīstības valstu akciju tirgiem, kas bija 
spējīgs sniegt investoriem augstu (salīdzinājumā ar attīstīto valstu akciju 
tirgiem) ienesīgumu jau kopš 2001. gada. 

2. Līdz ar OMX grupas ienākšanu Baltijā, pārpērkot Baltijas fondu biržas, 
kapitāla tirgus Baltijā kĜūst sakārtotāks, kas līdz ar to pievilina vairāk 
ārzemju investorus. Turklāt, Baltijas biržas arvien aktīvāk izglīto 
iedzīvotājus par ieguldīšanu fondu tirgus un uzĦēmējus par kapitāla 
piesaistīšanas iespējām. 

3. Baltijas fondu biržu lielākā problēma ir zema likviditāte un mazs publisko 
uzĦēmumu skaits. UzĦēmēju pasivitāte un nepietiekama vēlēšanās padarīt 
uzĦēmumu par publisku maăistra darbā ir skaidrojama ar ambīciju trūkumu, 
ar aktīvu banku lobiju, ar papildus izmaksām saistītiem ar iziešanu publiskā 
tirgū, ar nevēlēšanos atklāt informāciju.  

4. Parasti pasaulē lielākā daĜa portfeĜu menedžeru izmanto fundamentālo 
analīzi (45%), vērtējot uzĦēmuma finansiālo stāvokli un tirgus pozīcijas, 
mēăinot prognozēt uzĦēmuma nākotnes peĜĦu. Kā rāda rezultāti, Baltijas 
biržu investoru pieeja portfeĜu veidošanai ir atšėirīga; fundamentālā analīze 
izradās mazāk svarīga. 

5. Kārtējo reizi tika pierādīta Baltijas tirgus zināma neefektivitāte , jo Baltijas 
valstu uzĦēmumu akciju cenu pieaugums nesaskan ar peĜĦas pieaugumu. 
PelĦas pieauguma dinamika pēdējos divos gados uzlabojas, bet akciju tirgus 
ienesīgums samazinājās. Kaut gan tie uzĦēmumi, kuriem ilglaicīgi bija 
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augstākais peĜĦas pieaugums, uzrādīja arī augstāko akciju ienesīgumu. 
Lielākais peĜĦas pieaugums Baltijas fondu tirgū nāk no Igaunijas 
uzĦēmumiem.  

6. Izmantojot korporatīvo alfu, kuras aprēėina pamatā ir pašu kapitāla 
rentabilitāte, ir iespējams novērtēt Baltijas valstu uzĦēmumu peĜĦas 
kvalitāti un stabilitāti, taču tā nevar sniegt priekšstatu par akcijas cenas 
nākotnes dinamiku.  

7. Viens no uzĦēmuma finanšu rezultātu ticamības indikatoriem ir tīras pelĦas 
salīdzinājums ar naudas plūsmu no pamatdarbības. Tikai nelielam Baltijas 
valstu uzĦēmumu skaitam šis rādītājs rada problēmas, gadījumos, kad tīrā 
peĜĦa pārsniedz pamatdarbības naudas plūsmu. Rādītājs zināmā mērā 
ietekmē uzĦēmumu akciju ienesīgumu, jo tiem uzĦēmumiem, kuriem 
naudas plūsma no saimnieciskās darbības ir augstākā nekā tīra peĜĦa, ir arī 
augstāks akciju ienesīgums.  

8. Augstie uzkrātie maksājumi mēdz pasliktināt finanšu rezultātu kvalitāti, un 
tāpēc tie ir vērtējami negatīvi, kas atspoguĜojas akcijas zemākā ienesīgumā. 
Pašlaik vidējam Baltijas uzĦēmumam uzkrātie maksājumi nav, taču ir daži 
uzĦēmumi, kuri bieži tos izmanto, ar mērėi uzlabot finanšu rezultātus, lai 
kĜūtu pievilcīgākiem investoram. Baltijā augstie uzkrātie maksājumi ir 
vērojami būvniecības nozarē un farmaceitisko preparātu ražotāju starpā.  

9. Novērtējot uzkrāto maksājumu ietekmi uz akciju ienesīgumu, tika atklāts, 
ka uzĦēmumi, kuriem uzkrāti maksājumi ir negatīvā zonā, ir vissliktākie 
akciju ienesīguma ziĦā, jo tie pārsvarā ir stabili uzĦēmumi ar vāju 
izaugsmes potenciālu. Taču priekšroku investori viennozīmīgi dod tiem 
uzĦēmumiem, kuru uzkrātie maksājumi ir mēreni zemā līmenī (no -6% līdz 
+2%), jo šiem uzĦēmumiem ir augstāks izaugsmes potenciāls, un to vadība 
neizmanto uzkrātus maksājumus, lai manipulētu ar finanšu rezultātiem.  

10. Dažu Baltijas uzĦēmumu vadība mēdz uzlabot finanšu rezultātus, 
izmantojot grāmatvedības trikus, bet tas, izĦemot dažus gadījumus, 
neietekmē akciju cenas. Tāpēc var secināt, ka Baltijas tirgus investori 
diezgan neuzmanīgi veic uzĦēmuma analīzi.  

11. Izmantojot divus kritēriju: uzkrātos maksājumus un tīras peĜĦas 
salīdzinājumu ar pamatdarbības naudas plūsmu - ir iespējams izveidot 
akciju portfeli, kuru ienesīgums vairāk nekā divas reizes pārsniedz Baltijas 
tirgus indeksa ienesīgumu. Papildinot kritēriju klāstu ar kopējo aktīvu 
rentabilitāti, izveidojas akciju portfelis, kura ienesīgums vairs nav tik spožs, 
tikai nedaudz pārsniedzot OMX BBGI ienesīgumu. Tas norāda uz to, ka 
Baltijas investori nepievērš īpašu uzmanību fundamentāliem rādītājiem.  
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Balstoties uz izdarītajiem secinājumiem, var formulēt šādus priekšlikumus: 
1.  Ir noteikti jāpadara Baltijas tirgus pievilcīgāks (jāpaaugstina tirgus 

likviditāte, jāpiesaista jauni emitenti) gan investoriem, gan emitentiem, 
kas ir veicams ar sekojošiem paĦēmieniem: 

o samazināt kotēšanas izmaksas, lai piesaistītu vairāk 
uzĦēmumus ar daudzsološiem biznesa modeĜiem; 

o samazināt tirdzniecības komisijas maksas, kas veicinātu 
aktīvāko tirdzniecību biržā; 

o ar mērėi aizsargāt mazu investoru intereses, jāpaaugstina 
prasības pret emitentiem par plašākas informācijas atklāšanu 
(piem., par uzĦēmuma vadības un padomes locekĜu 
atalgojumu, par saĦemtas naudas izmantošanu, par nākotnes 
plāniem, par dividenžu politiku), kā arī jānodrošina lielāks 
akciju skaits apgrozībā; 

o turpināt izglītot sabiedrību par ieguldīšanas iespējam Baltijas 
fondu tirgū (piem., lekcijas universitātēs) un perspektīvu 
uzĦēmumu vadību par kapitāla piesaisti ar biržas palīdzību). 

2.  Tā kā uzĦēmumi mēdz izmantot finanšu rezultātu manipulācijas, kā bija 
parādīts darbā (piem., A/S Olainfarm, A/S Tallink) , ir jānodrošina 
nosacījums, ka pastāv institūcija (Baltijas fondu biržu var finanšu tirgus 
komisiju ietvaros), kas pārbaudītu un kontrolētu uzĦēmumu pārskatus ar 
mērėi paaugstināt finanšu rezultātu ticamību. 

3. Ieguldītājiem lielāku vērību būtu jāpievērš informācijai par uzĦēmuma 
pašreizējo darbību un nākotnes attīstības plāniem; novērtējot uzĦēmuma 
finansiālo stāvokli, īpašu uzmanību veltot finanšu rezultātu ticamībai, jo tā 
zināmā mērā ietekmē uzĦēmumu akciju ienesīgumu un arī palīdz 
izvairīties no negatīviem pārsteigumiem (peĜĦas krasa samazināšanās) 
nākotnē. 

 
Maăistra darba izstrādes gaitā tika atklāta nepieciešamība turpināt pētījumu, kas ir 
saistīts ar Baltijas valstu uzĦēmumu finanšu rezultātu ticamību. Pirmkārt, būtu 
nepieciešams mēăināt noteikt finanšu rezultātu kvalitāti atsevišėi katram Baltijas 
biržās kotētajam uzĦēmumam, un tad novērtēt to ietekmi uz akcijas ienesīgumu. 
Otrkārt, veikto pētījumu būtu nepieciešams atkārtot pēc dažiem gadiem, kad tirgus 
jau izietu vairākas fāzes (gan izaugsmes, gan krišanās), lai objektīvāk novērtētu 
finanšu rezultātu ticamības ietekmi uz akcijas cenas dinamiku. Turklāt ir cerība, 
ka vairāk investoru izmantos fundamentālo analīzi un ieguldīs tajos uzĦēmumos, 
kuri ir finansiāli droši un kuriem ir noteiktas izaugsmes perspektīvas. 
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1. pielikums 
Baltijas valstu uzĦēmumu uzkrāto maksājumu procentīles un peĜĦas dinamika 

2006

PeĜĦas dinamika 

2006/2005 2005

PeĜĦas dinamika 

2005/2004 2004

PeĜĦas dinamika 

2004/2003 2003

PeĜĦas dinamika 

2003/2002 2002

PeĜĦas dinamika 

2002/2001 2001

Apranga PVA 1 77% 4 62% 3 6% 3 116% 4
Arco Vara AS 2 87% 4
Baltika AS 3 32% 2 346% 2 4 984 € 1 -928% 3 -57% 4
City Service AB 3 66% 4
Eesti Ehitus 4 100% 3 19% 3
Eesti Telekom 1 21% 4 9% 1 -4% 2 100% 1 34% 1
Ekranas 4 -84% 1 168% 2 -69% 3
Ekspress Grupp AS 2 134% 2
Grindeks 4 44% 4 93% 2 145% 2 124% 2 198% 4
Harju Elekter AS 3 19% 3 -70% 4 -17% 4 329% 3 157% 2
Kalev AS 3 2243% 3 2 706 € 2 -339% 4 53% 3 6% 2
Latvian Shipping Co 3 11% 2 -60% 3 96% 3 89 265 € 2 -313% 1
Latvijas Gaze 3 -12% 2 20% 4 32% 2 97% 1 21% 2
Merko Ehitus 4 33% 4 49% 4 60% 3 188% 3 11% 3
Norma AS 3 3% 4 -21% 1 -18% 4 66% 1 9% 4
Olainfarm 3 25% 3 1 783 € 4 -56% 2 -1985% 2 -93% 1
Olympic Entertainment Group AS 1 87% 2 68% 2
Panevezio Statybos Trestas 4 59% 1 224% 4 1228% 4 288% 4
Pieno Zvaigzdes 4 21% 3 -20% 4 19% 1 6 053 € 4
Rokiskio Suris 4 -38% 4 -24% 1 80% 2 6 148 € 4
Rytu Skirstomieji Tinklai 2 32% 2 29 757 € 3 -571% 1 81% 4
SAF Tehnika 4 -90% 3 3% 3 -65% 4 439% 4
Saku Olletehase AS 1 58% 1 50% 2 -9% 2 141% 1 -29% 3
Sanitas 4 -184% 4 90% 1 1370% 4
Silvano Fashion Group AS 4 484% 1 1 442 € 2 45% 2 68% 1 -3284% 4
Snaige 1 -170% 1 8% 4 -44% 4 111% 3
Starman 1 89% 1 53% 2
Tallink Group Ltd 2 3 214% 3 51% 3
Tallinna Kaubamaja AS 2 199% 2 -7% 3 49% 3 147% 2 26% 1
Tallinna Vesi 2 40% 3 1% 2 65% 3 72% 2 -13% 1
TEO LT AB 1 58% 1 160% 1 19 777 € 1 -55% 1 -61% 3
Utenos Trikotazas 2 -73% 1 -23% 1 -24% 3 122% 4
Ventspils Nafta 3 41 325 € 2 -225% 1 40 761 € 1 -1125% 3 -103% 2
Viisnurk 2 34% 1 1 685 € 4 76% 1 -351% 1 -201% 4
Vilniaus Baldai AB 1 -254% 3 -57% 1 11% 4 128% 2
Vilniaus Vingis 1 -309% 1 -252% 3 -61% 1 71% 3

Gada pārskats par

 
  € nozīmē absolūto lielumu, par kuru palielinājās uzĦēmuma peĜĦa (tūkst. eiro) gadījumā ja iepriekšēja gada bija 
zaudējumi. 
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2.pielikums 
 

A/S Olainfarm peĜĦas vai zaudējumu aprēėins,  
gada pārskats par 2006. gadu [23] 
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3.pielikums 
 

A/S Olainfarm darījumi ar saistītām personām,  
gada pārskats par 2006. gadu [23] 
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4.pielikums 
 

A/S Baltika peĜĦas un zaudējumu aprēėins,  
gada pārskats par 2006. gadu [5] 
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5. pielikums 
 

A/S Baltika citu ieĦēmumu paskaidrojums,  
gada pārskats par 2006. gadu [5] 
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6. pielikums 
 

A/S Grindeks pelĦas un zaudējuma aprēėins,  
gada pārskats par 2006. gadu [14] 
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7. pielikums 
 

A/S Tallink peĜĦas un zaudējuma aprēėins,  
gada pārskats par 2005/2006 g. [36] 
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8. pielikums 
 

A/S Tallink negatīvas nemateriālas vērtības paskaidrojums,  
gada pārskats par 2005/2006 g. [36] 
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9.pielikums 
Izveidota portfeĜa sastāvs 2007. gadā 

29.09.2007 01.09.2007 28.07.2007 30.06.2007 31.05.2007 30.04.2007 31.03.2007 28.02.2007 31.01.2007

Apranga PVA
Arco Vara AS
Baltika AS Portfelis

City Service AB
Eesti Ehitus
Eesti Telekom
Ekranas
Ekspress Grupp AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Grindeks
Harju Elekter AS
Kalev AS
Latvian Shipping Co Portfelis

Latvijas Gaze Portfelis

Merko Ehitus
Norma AS
Olainfarm
Olympic Entertainment Group AS Portfelis

Panevezio Statybos Trestas
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio Suris
Rytu Skirstomieji Tinklai Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

SAF Tehnika
Saku Olletehase AS
Sanitas
Silvano Fashion Group AS
Snaige
Starman
Tallink Group Ltd
Tallinna Kaubamaja AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Tallinna Vesi Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

TEO LT AB
Utenos Trikotazas Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Ventspils Nafta Portfelis

Viisnurk Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Vilniaus Baldai AB
Vilniaus Vingis  



 109 

10. pielikums 
Izveidota portfeĜa sastāvs 2006. gadā 

 
31.12.2006 30.11.2006 31.10.2006 30.09.2006 31.08.2006 30.07.2006 30.06.2006 30.05.2006 30.04.2006 31.03.2006 28.02.2006 31.01.2006

Apranga PVA
Arco Vara AS
Baltika AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

City Service AB
Eesti Ehitus
Eesti Telekom
Ekranas
Ekspress Grupp AS
Grindeks
Harju Elekter AS
Kalev AS Portfelis

Latvian Shipping CoPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Latvijas GazePortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Merko Ehitus
Norma AS
Olainfarm
Olympic Entertainment Group ASPortfelis Portfelis

Panevezio Statybos Trestas
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio Suris
Rytu Skirstomieji TinklaiPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

SAF Tehnika
Saku Olletehase AS Portfelis

Sanitas
Silvano Fashion Group AS Portfelis

Snaige
Starman Portfelis

Tallink Group Ltd
Tallinna Kaubamaja ASPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Tallinna Vesi
TEO LT AB
Utenos Trikotazas
Ventspils NaftaPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Viisnurk

Vilniaus Baldai AB
Vilniaus Vingis  
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11. pielikums 
Izveidota portfeĜa sastāvs 2005. gadā 

31.12.2005 30.11.2005 31.10.2005 30.09.2005 31.08.2005 30.07.2005 30.06.2005 30.05.2005 30.04.2005 31.03.2005 28.02.2005 31.01.2005

Apranga PVA
Arco Vara AS
Baltika AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

City Service AB
Eesti Ehitus
Eesti Telekom Portfelis

Ekranas
Ekspress Grupp AS
Grindeks Portfelis

Harju Elekter AS
Kalev AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Latvian Shipping Co
Latvijas Gaze Portfelis

Merko Ehitus
Norma AS
Olainfarm Portfelis

Olympic Entertainment Group AS
Panevezio Statybos Trestas
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio Suris Portfelis

Rytu Skirstomieji Tinklai
SAF Tehnika
Saku Olletehase ASPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Sanitas
Silvano Fashion Group ASPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Snaige
Starman Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis
Tallink Group Ltd
Tallinna Kaubamaja AS
Tallinna Vesi
TEO LT AB
Utenos Trikotazas
Ventspils Nafta
Viisnurk

Vilniaus Baldai AB
Vilniaus Vingis  
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1. pielikums 
Izveidota portfeĜa sastāvs 2004. gadā 

31.12.2004 30.11.2004 31.10.2004 30.09.2004 31.08.2004 31.07.2004 30.06.2004 30.05.2004 30.04.2004 31.03.2004 28.02.2004 31.01.2004

Apranga PVA
Arco Vara AS
Baltika AS
City Service AB
Eesti Ehitus
Eesti TelekomPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Ekranas Portfelis

Ekspress Grupp AS
Grindeks Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Harju Elekter AS
Kalev AS
Latvian Shipping Co Portfelis

Latvijas GazePortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Merko Ehitus
Norma AS
Olainfarm Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Olympic Entertainment Group AS
Panevezio Statybos Trestas
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio SurisPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Rytu Skirstomieji Tinklai
SAF Tehnika
Saku Olletehase ASPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Sanitas
Silvano Fashion Group AS
Snaige
Starman
Tallink Group Ltd
Tallinna Kaubamaja AS Portfelis

Tallinna Vesi
TEO LT AB
Utenos Trikotazas
Ventspils Nafta
Viisnurk

Vilniaus Baldai AB Portfelis

Vilniaus Vingis  
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2.  pielikums 
Izveidota portfeĜa sastāvs 2003. gadā 

31.12.2003 30.11.2003 31.10.2003 30.09.2003 31.08.2003 31.07.2003 30.06.2003 30.05.2003 30.04.2003 31.03.2003 28.02.2003 31.01.2003

Apranga PVA
Arco Vara AS
Baltika AS
City Service AB
Eesti Ehitus
Eesti Telekom
Ekranas Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Ekspress Grupp AS
Grindeks Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Harju Elekter AS Portfelis

Kalev AS
Latvian Shipping CoPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Latvijas Gaze Portfelis

Merko Ehitus
Norma AS
Olainfarm
Olympic Entertainment Group AS
Panevezio Statybos Trestas
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio Suris
Rytu Skirstomieji Tinklai
SAF Tehnika
Saku Olletehase AS
Sanitas
Silvano Fashion Group AS
Snaige
Starman
Tallink Group Ltd
Tallinna Kaubamaja ASPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Tallinna Vesi
TEO LT AB
Utenos Trikotazas
Ventspils Nafta Portfelis

Viisnurk

Vilniaus Baldai ABPortfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Vilniaus Vingis  
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3. pielikums 
Izveidota portfeĜa sastāvs 2002. gadā 

30.12.2002 30.11.2002 31.10.2002 30.09.2002 31.08.2002 31.07.2002 28.06.2002 31.05.2002 30.04.2002 29.03.2002 28.02.2002

Apranga PVA
Arco Vara AS
Baltika AS
City Service AB
Eesti Ehitus
Eesti Telekom
Ekranas
Ekspress Grupp AS
Grindeks
Harju Elekter AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Kalev AS Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Latvian Shipping Co
Latvijas Gaze Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Merko Ehitus
Norma AS
Olainfarm
Olympic Entertainment Group AS
Panevezio Statybos Trestas
Pieno Zvaigzdes
Rokiskio Suris
Rytu Skirstomieji Tinklai
SAF Tehnika
Saku Olletehase AS
Sanitas
Silvano Fashion Group AS
Snaige
Starman
Tallink Group Ltd
Tallinna Kaubamaja AS
Tallinna Vesi
TEO LT AB
Utenos Trikotazas
Ventspils Nafta Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis Portfelis

Viisnurk

Vilniaus Baldai AB
Vilniaus Vingis  


