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Latvijas vērtīgākie uzņēmumiTOP 101
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1. 1. LatveNergO, vas 792,2 876,3 –10 751,0 162,0 86 komunālie  
pakalpojumi

2. 2. sWeDBaNk, as 466,0 631,4 –26 3441,6 638,0 91 Finanšu pakalpojumi

3. 4. Latvijas  
DzeLzCeĻŠ, vas 423,6 459,2 –8 334,0 65,1 49 transports, tranzīts, 

loģistika

4. 7. veNtsPiLs NaFta, as 328,7 260,7 26 135,7 40,2 62 transports, tranzīts, 
loģistika

5. 3. Latvijas vaLsts  
meŽi, as 313,6 491,0 –36 178,1 53,4 33 Dabas resursu ieguve

6. 6. Latvijas gāze, as 274,1 287,7 –5 427,4 52,5 91 komunālie  
pakalpojumi

7. 5. seB BaNka, as 225,7 326,5 –31 2771,0 305,8 97 Finanšu pakalpojumi

8. 9. LatteLeCOm, sia 216,6 230,5 –6 147,1 49,2 77 it un telekomunikācijas 
pakalpojumi

9. 8. Latvijas mOBiLais 
teLeFONs, sia 199,4 253,2 –21 129,2 44,7 74 it un telekomunikācijas 

pakalpojumi

10. 23. rīgas tirDzNieCīBas 
Osta, as 185,5 93,3 99 148,3 21,1 19 transports, tranzīts, 

loģistika

11. 10. maXima Latvija, sia 173,4 174,1 0 450,4 20,7 64 tirdzniecība:  
patēriņa preces

12. 17. uraLCHemtraDiNg, 
sia 171,4 130,1 32 855,9 30,0 16 tirdzniecība: 

industriālās preces

13. 19. griNDeks, as 163,0 102,2 59 82,7 15,9 97 Pārstrādes rūpniecība: 
patēriņa preces

14. 14. BOLDeraja LtD, sia 154,7 139,1 11 98,2 27,9 8 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

15. 24. OLaiNFarm, as 143,6 90,7 58 52,8 15,9 80 Pārstrādes rūpniecība: 
patēriņa preces

16. 16. rimi Latvia, sia 141,7 131,5 8 443,3 15,9 58 tirdzniecība:  
patēriņa preces

17. 20. mikrOtīkLs, sia 133,0 98,6 35 56,2 19,3 26 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

18. − teLe2, sia*** 124,5 − − 83,2 27,7 75 it un telekomunikācijas 
pakalpojumi

19. 27. aLFOr, sia 116,2 76,3 52 36,4 13,1 38 Patērētāju pakalpojumi
20. 13. rietumu BaNka, as 112,6 143,0 –21 1650,1 160,1 71 Finanšu pakalpojumi
21. 11. DNB, as 112,3 162,6 –31 1649,7 157,5 78 Finanšu pakalpojumi

22. 12. Latvijas FiNieris, as 112,0 151,3 –26 126,0 19,8 32 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

23. 37. starPtautiskā  
LiDOsta RĪGA, vas 107,0 53,6 99 30,2 12,0 40 transports, tranzīts, 

loģistika

24. 21. vaLsts Nekustamie 
īPaŠumi, vas 105,3 97,8 8 20,9 10,5 46 Operācijas ar  

nekustamo īpašumu

25. 31. OLYmPiC CasiNO 
Latvia, sia 101,2 62,8 61 21,7 10,7 67 Patērētāju pakalpojumi

26. 26. eLkO gruPa, as 96,9 78,3 24 596,0 11,4 34 tirdzniecība:  
patēriņa preces

27. − samsuNg eLeCtrONiCs 
BaLtiCs, sia 84,4 − − 193,6 6,2 54 tirdzniecība:  

patēriņa preces

28. − iF P & C iNsuraNCe, as 82,9 − − 152,6 65,4 94 Finanšu pakalpojumi

29. 40. Latvijas BaLzams, as 76,9 48,2 60 47,4 6,2 91 Pārstrādes rūpniecība: 
patēriņa preces

30. 78. kreiss, sia 75,5 27,1 179 48,7 12,8 26 transports, tranzīts, 
loģistika

31. 28. BaLtijas traNzīta 
serviss, as 74,5 69,7 7 56,6 12,2 20 transports, tranzīts, 

loģistika

32. − BaLtiCOvO, as 71,2 − − 34,2 8,9 48 Pārstrādes rūpniecība: 
patēriņa preces

33. 33. vaLmieras stikLa 
ŠĶieDra, as 71,0 61,4 16 49,9 9,1 93 Pārstrādes rūpniecība: 

industriālās preces
34. 22. aBLv, as 70,1 93,4 –25 2129,2 101,7 61 Finanšu pakalpojumi
35. − CitaDeLe BaNka, as 68,5 − − 1601,4 94,9 85 Finanšu pakalpojumi

36. 38. reCiPe PLus, as 67,9 51,4 32 89,5 9,1 15 tirdzniecība:  
patēriņa preces

37. 25. rīgas siLtums, as 64,7 79,5 –19 133,1 11,7 49 komunālie  
pakalpojumi

38. 36. BaLtiC CONtaiNer  
termiNaL, sia 63,5 53,7 18 13,9 8,3 7 transports, tranzīts, 

loģistika

39. 34. DeLta PrOPertY, sia 62,5 59,0 6 7,2 6,3 32 Operācijas ar  
nekustamo īpašumu

40. 44. Latvijas autOCeĻu 
uzturētājs, as 61,0 41,8 46 52,9 6,6 37 Būvniecība

41. 55. statOiL FueL &  
retaiL, sia 59,4 35,8 66 312,0 7,5 58 tirdzniecība: 

energonesēji

42. 46. severstaĻLat, as 55,5 39,3 41 129,2 5,6 70 tirdzniecība: 
industriālās preces

43. 59. akz, sia 52,6 34,4 53 31,7 8,9 34 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

44. 57. BaLtiC COaL  
termiNaL, as 52,5 35,3 48 11,8 6,8 12 transports, tranzīts, 

loģistika

45. 50. PLeskO reaL  
estate, sia 51,4 38,0 35 10,8 5,1 41 Operācijas ar  

nekustamo īpašumu

46. 94. Neste Latvija, sia 51,3 21,4 140 209,7 6,5 58 tirdzniecība: 
energonesēji

47. − Latvijas HiPOtēku uN 
zemes BaNka, vas 49,3 − − 360,5 68,3 84 Finanšu pakalpojumi

48. 60. DePO DiY, sia 48,7 34,3 42 96,8 8,1 24 tirdzniecība:  
patēriņa preces

49. 45. kNauF, sia 48,7 39,3 24 32,2 6,6 53 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

50. 47. seNtOr Farm  
aPtiekas, as 48,5 39,3 23 54,3 6,0 27 tirdzniecība:  

patēriņa preces

51. 43. tirDzNieCīBas CeNtrs 
PLeskODāLe, sia 47,1 42,2 12 7,8 4,7 47 Operācijas ar  

nekustamo īpašumu

52. 35. DrOgas, as 44,6 56,3 –21 41,4 5,9 50 tirdzniecība:  
patēriņa preces

53. 30. uNiCreDit BaNk, as 42,9 64,3 –33 574,5 59,8 81 Finanšu pakalpojumi
54. 73. gjeNsiDige BaLtiC, aas 42,4 28,0 51 75,9 34,2 81 Finanšu pakalpojumi

PieDāvā



TOP 101Latvijas vērtīgākie uzņēmumi

*  tOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). izņēmums ir bankas 
 un apdrošināšanas sabiedrības – šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota akciju vērtība (equity value)
**  Bankām un apdrošināšanas akciju sabiedrībām apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu 
 vērtība, normalizētās EBITDA ailē – pašu kapitāla bilances vērtība fiskālā 2011. gada beigās
***  2012. gada topā tika vērtēta sia Tele2 Holdings
****  Līdz 2012. gadam as LTB BANK
*****  2012. gada topā tika vērtēta as MOLLER BALTIC IMPORT

TOP 101 pieņēmumi un paskaidrojumi
1.  uzņēmumu vērtēšanā, ja bija pieejams, 

tika izmantots konsolidētais gada pār-
skats. Holdinguzņēmumi tika vērtēti 
tikai tad, ja bija pieejams konsolidētais 
gada pārskats.

2.  ja bija aizdomas, ka uzņēmums ir kādas 
finanšu shēmas sastāvdaļa, tas topā 
netika iekļauts.
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55. 88. aDmirāĻu kLuBs, sia 42,1 23,9 76 12,1 4,9 21 Patērētāju pakalpojumi
56. 79. uPB, as 41,7 26,9 55 67,4 6,8 15 Būvniecība

57. 48. strek, sia 40,9 38,6 6 12,4 5,2 20 transports, tranzīts, 
loģistika

58. 82. akg tHermOteCHNik 
LettLaND, sia 40,6 25,2 61 20,6 5,2 52 Pārstrādes rūpniecība: 

industriālās preces

59. 77. LukOiL BaLtija r, sia 40,5 27,1 49 230,6 5,1 59 tirdzniecība: 
energonesēji

60. − eNeFit, sia 40,2 − − 29,4 3,5 61 tirdzniecība: 
energonesēji

61. 62. jeLD-WeN Latvija, sia 39,5 33,9 17 23,2 5,3 54 Būvniecība
62. 75. jOker LtD, sia 39,4 27,7 42 14,3 4,5 29 Patērētāju pakalpojumi

63. −
rīgas 
eLektrOmaŠīNBŪves 
rŪPNīCa, as

37,9 − − 26,5 4,6 17 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

64. 83. Bta, aas 36,6 25,0 46 131,8 32,0 41 Finanšu pakalpojumi

65. 70. DOBeLes  
DzirNavNieks, as 35,9 29,7 21 62,3 4,3 48 Pārstrādes rūpniecība: 

patēriņa preces
66. 39. eXPOBaNk, as**** 35,7 50,2 –29 229,9 48,9 91 Finanšu pakalpojumi

67. 71. Cēsu aLus, as 34,1 29,2 17 33,6 3,4 63 Pārstrādes rūpniecība: 
patēriņa preces

68. 49. itera Latvija, sia 33,6 38,3 –12 136,2 4,9 9 tirdzniecība: 
energonesēji

69. − DīksNa, sia 32,4 − − 6,0 3,2 36 Operācijas ar  
nekustamo īpašumu

70. − LeXeL FaBrika, sia 31,7 − − 27,8 4,0 47 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

71. − BaLtCOm tv, sia 31,5 − − 12,6 3,4 20 it un telekomunikācijas 
pakalpojumi

72. − sWH gruPa, as 31,2 − − 2,6 3,1 16 Operācijas ar  
nekustamo īpašumu

73. − L’OreaL BaLtiC, sia 31,0 − − 25,7 2,4 54 tirdzniecība:  
patēriņa preces

74. − BiNDers, CeĻu BŪves 
Firma sia 30,6 − − 55,3 5,1 28 Būvniecība

75. 63. aLPHa Osta, sia 30,5 33,4 –9 14,7 4,0 29 transports, tranzīts, 
loģistika

76. 66. PasaŽieru viLCieNs, as 30,4 32,1 –5 45,4 4,3 41 transports, tranzīts, 
loģistika

77. 100. Lauma FaBriCs, sia 29,3 18,7 57 24,2 4,6 13 Pārstrādes rūpniecība: 
patēriņa preces

78. 51. retteNmeier BaLtiC 
timBer, sia 27,9 37,8 –26 23,1 4,8 33 Pārstrādes rūpniecība: 

industriālās preces
79. 92. arČers, sia 27,8 21,9 27 34,4 4,4 33 Būvniecība

80. − aLD autOmOtive, sia 27,6 − − 4,8 3,3 47 Citi komerciālie  
pakalpojumi

81. − rīgas uNiversāLais 
termiNāLs, sia 27,6 − − 8,0 3,3 48 transports, tranzīts, 

loģistika

82. − 4 FiNaNCe grOuP, as 27,3 − − 69,5 30,0 22 Finanšu pakalpojumi
83. − a.C.B., as 26,8 − − 62,4 4,4 38 Būvniecība

84. − LatgraN, sia 26,0 − − 37,8 4,2 47 Pārstrādes rūpniecība: 
energonesēji

85. 72. tietO Latvia, sia 25,6 28,6 –10 24,0 3,0 56 it un telekomunikācijas 
pakalpojumi

86. − eLagrO traDe, sia 25,4 − − 86,0 2,9 13 tirdzniecība:  
patēriņa preces

87. 52. trasta  
kOmerCBaNka, as 25,2 37,4 –33 304,2 35,5 77 Finanšu pakalpojumi

88. − LiePaja BuLk termiNaL 
LtD, Lsez sia 25,2 − − 12,3 3,5 8 transports, tranzīts, 

loģistika

89. 58. gaujas kOks, sia 25,0 35,0 –29 33,3 4,6 24 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

90. − stOCkmaNN  
CeNtrs, sia 24,8 − − 3,7 2,5 50 Operācijas ar  

nekustamo īpašumu

91. 98. HeNkeL Latvia, sia 24,8 19,2 29 28,1 1,9 56 tirdzniecība: patēriņa 
preces

92. 65.
CeĻu satiksmes 
DrOŠīBas  
DirekCija, vas

24,2 33,0 –27 23,5 3,5 36 Citi komerciālie  
pakalpojumi

93. 93.
a.F.P. OF NOrtH  
ameriCa iNC. 
Patstāvīgā saBieDrīBa 
Latvijā, sia

24,0 21,7 11 3,5 2,4 19 Operācijas ar  
nekustamo īpašumu

94. − sigmeN, sia 23,6 − − 61,9 2,7 13 tirdzniecība: 
industriālās preces

95. 85. mOLLer BaLtiC  
imPOrt, se***** 23,4 24,6 –5 108,1 2,5 52 tirdzniecība:  

patēriņa preces
96. − re & re, sia 23,2 − − 33,2 3,7 33 Būvniecība

97. − rīgas  
PieNsaimNieks, sia 23,2 − − 21,5 3,1 14 Pārstrādes rūpniecība: 

patēriņa preces

98. 54. vika WOOD, sia 23,1 36,6 –37 36,5 3,7 59 Pārstrādes rūpniecība: 
industriālās preces

99. 101. Firma maDara 89, sia 23,0 18,4 25 29,8 3,4 27 tirdzniecība:  
patēriņa preces

100. 96. First Data Latvia, sia 23,0 19,7 17 7,2 2,0 54 Citi komerciālie  
pakalpojumi

101. − Lv eksPeDīCija, sia 22,9 − − 18,5 4,0 8 transports, tranzīts, 
loģistika

PieDāvā

atBaLsta



2012. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīts 
Latvenergo, 

VAS, ar 
biznesa 
vērtību 
876,30 

miljonu latu

2011. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīts 
Latvenergo, 

VAS, ar 
biznesa 
vērtību 
973,95 

miljoni latu

2010. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīts 
Latvenergo, 

VAS, ar 
biznesa 
vērtību 
1,0207 

miljardi latu

2009. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīts 
Latvenergo, 

VAS, ar 
biznesa 
vērtību  
871,30 

miljonu latu

2008. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīta 

Swedbank, 
AS, ar biznesa 

vērtību 
873,88 

miljoni latu

2007. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīta 
Hansabanka, 
AS, ar biznesa 

vērtību 
1 142,91 

miljons latu

2006. gads

Par vērtīgāko 
uzņēmumu 
Latvijā atzīts 
Latvenergo, 

VAS, ar 
uzņēmuma 

vērtību 
456,66 

miljoni latu

Jau astoto gadu pēc kārtas IBS Prudentia un birža NASDAQ OMX Riga
sadarbībā ar informatīvo partneri Lursoft un žurnālu Kapitāls veido 

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 atspoguļo uzņēmumu biznesa vērtību (enterprise value). 

Vienlaikus ar 101 Latvijas vērtīgākā uzņēmuma saraksta publiskošanu notiek ar TOP 101 saistītā Nacionālā kapitāla balvas ceremonija.

Nacionālā kapitāla balva – mākslinieka Aivara Vilipsona veidota bronzas skulptūra 

ar vērtīgākā TOP 101 uzņēmuma vadītāja rokas nospiedumu.

KAPITĀLA

KĀ TOP TOP 101?
TOP 101 atspoguļo uzņēmuma 

biznesa vērtību (enterprise value). 
Izņēmums ir bankas un apdrošinā-
šanas sabiedrības, kuru vērtējums 
atspoguļo uzņēmuma pašu kapitāla 
vērtību, t. i., vērtību to īpašniekiem 
(equity value). Būtiski ir atšķirt uzņē-
muma biznesa vērtību no kapitāla 
daļu vērtības. Uzņēmuma biznesa 
vērtība atspoguļo pievienoto vērtību, 
kuru uzņēmums rada neatkarīgi no 
tā finansējuma struktūras un pamata 
biznesā neizmantoto finanšu līdzek-
ļu apjoma, savukārt pašu kapitāla 
vērtība atspoguļo uzņēmuma radīto 
vērtību īpašniekiem, kas koriģēta, 
ievērojot uzņēmuma kapitāla struk-
tūru (piemēram, saistību apjomu) un 
pamata biznesā neizmantoto finanšu 
līdzekļu apjomu.

1. POSMS  
UZŅĒMUMU ATLASE

Kopumā tika izvērtēti vairāk 
nekā 600 Latvijas uzņēmumu1 ar 
lielāko rentabilitāti un apgrozījumu 
2012. gadā, kas iesnieguši Uzņēmumu 
reģistrā gada pārskatus. Uzņēmumu 
sākotnējo atlasi veica TOP 101 veido-
tāju informatīvais atbalstītājs Lursoft.

2. POSMS  
ANALĪZE

Uzņēmumu analīzi veica 
Prudentia un birža NASDAQ OMX 
Riga. Uzņēmumi tika vērtēti, bals-
toties tikai un vienīgi uz publiski 
pieejamo informāciju. Analizēti tika 
tikai tie uzņēmumi, kuri topa saga-

1 Topā holdingu meitasuzņēmumi netiek vērtēti atsevišķi, ja ir pieejams holdinga konsolidētais pārskats. Savukārt, ja holdinga konsolidētais pārskats 
nav pieejams, tad meitasuzņēmumi un asociētie uzņēmumi tiek vērtēti atsevišķi
2 Dati tika apkopoti par situāciju 03.07.2013.
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tavošanas periodā, līdz 2013. gada 
septembrim, bija iesnieguši savus 
2012. gada pārskatus.

Tika izmantoti šādi galvenie uzņē-
mumu darbības rādītāji: neto apgro-
zījums un EBITDA (peļņa pirms pro-
centu ienākumiem un izdevumiem, 
nodokļu maksājumiem un amortizā-
cijas un nolietojuma atskaitījumiem). 
Uzņēmumu EBITDA tika analizēta 
papildus, un daudzos gadījumos tā tika 
normalizēta, lai izslēgtu ārpuskārtas un 
uzņēmuma pamatdarbībai neraksturī-
gus ieņēmumus un izdevumus.

Bankas, apdrošināšanas uzņēmu-
mi un citi finanšu pakalpojumu snie-
dzēji tika analizēti, izmantojot pašu 
kapitāla rādītāju iesniegtajos gada 
pārskatos.

Atsevišķi tika veikta katra 
uzņēmuma pārvaldības risku un 
caurspīdīguma analīze. Šis rādītājs 
100 punktu skalā raksturo uzņēmuma 
kopējos pārvaldības riskus, caurspī-
dīguma līmeni un finanšu pārskatos 
iekļautās informācijas kvalitāti. Katrs 
uzņēmums tika vērtēts apmēram 
pēc 15 kritērijiem. Izvērtēti tika šādi 
faktori: uzņēmumu politiskā neatka-
rība, iespēja noskaidrot uzņēmuma 
īpašniekus, uzņēmuma izpildinstitū-
ciju tiešā saistība ar akcionāriem un 
iespējamie riski, finanšu pārskatos 
iekļautās informācijas pietiekamī-
ba, finanšu rezultātu komunikācija 
sabiedrībai, informācijas pieejamība 
uzņēmumu mājaslapās par uzņē-
muma amatpersonām, uzņēmuma 
struktūru, vīziju, misiju un finanšu 
rezultātiem.

3. POSMS  
VĒRTĒŠANA

Gala vērtēšanu veica Prudentia. 
Katra uzņēmuma biznesa vērtība 
(bankām un apdrošināšanas sabied-
rībām – pašu kapitāla vērtība) tika 
noteikta, izmantojot salīdzinošo biržas 
reizinātāju (comparable trading mul-
tiples) metodi, ievērojot pārvaldības 
riskus, caurspīdīgumu. Salīdzinošie 
katras aktuālās nozares uzņēmumu 
reizinātāji tika iegūti, izmantojot 
Eiropas biržās kotētu uzņēmumu 
datus no S & P Capital IQ datubāzes2.

Salīdzinošo reizinātāju izman-
tošana ļauj objektīvi skatīt Latvijas 
uzņēmumu vērtību līdzīgu Eiropas 
uzņēmumu vērtību kontekstā, tādē-
jādi tops ir aktuālāks un atspoguļo 
uzņēmuma vērtību topa veidošanas 
brīdī.

Svarīga piebilde
TOP 101 ir veidots, izmantojot 

tikai publiski pieejamo informāciju 
un augstāk aprakstīto metodoloģiju. 
TOP 101 norādītās vērtības var arī 
neatspoguļot vērtību, par kuru var 
pirkt vai pārdot konkrēto uzņēmumu 
vai uz kuru balstīt darījumu, jo darī-
jumu slēgšanā tiek veikts komplekss 
pasākumu kopums, tostarp padziļi-
nāta uzņēmuma izpēte un risku ana-
līze – tiek apzinātas stiprās puses un 
vājās puses, ievērojot publiski nepie-
ejamo informāciju, kas var būtiski 
ietekmēt uzņēmuma vērtību darīju-
ma slēgšanas ietvaros un šīs vērtības 
atšķirību no TOP 101 vērtējuma.
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Arvien biežāk izskan jautājumi, kāda ir mūsu valsts 
attīstības vīzija un kādā virzienā attīstās Latvijas ekono-
mika. Veidojot 2012. gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu 
TOP 101, šo jautājumu likumsakarīgi sev uzdevām arī 
mēs, TOP 101 veidotāji – birža NASDAQ OMX Riga un 
neatkarīgā investīciju bankas pakalpojumu un finanšu 
konsultāciju kompānija Prudentia.

Vērtējot 2012. gadu, Latvija bija straujāk augošā eko-
nomika Eiropas Savienībā, kaut gan nevarētu teikt, ka tas 
pilnā mērā būtu atspoguļojies kopējā TOP 101 uzņēmumu 
vērtības kāpumā. Šogad TOP 101 vērtība ir pieaugusi par 
1 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada TOP 101 rezultātiem.

Vienlaikus, raugoties uz atsevišķu nozaru sniegumu, 
redzam, ka tendences ir krietni atšķirīgas. Te iezīmējas 
gan finanšu sektora uzņēmumu, gan lielo infrastruktūras 
pakalpojumu sniedzēju vērtības krišanās, taču iepriecina, 
ka strauju vērtības kāpumu ir piedzīvojuši ražošanas uzņē-
mumi.

TOP 101 atgādina arī nežēlīgo biznesa pasaules patie-
sību – nekas nestāv uz vietas. Uzņēmumu vērtība ir svār-
stīga, un nekas negarantē tās stabilitāti ilgtermiņā. Gatavas 
receptes nav, taču ir skaidrs, ka liela loma uzņēmumu 
ilgtspējīgā attīstībā ir labai korporatīvās pārvaldības prak-
sei ikdienā. Uzņēmuma nākotne nav atkarīga tikai no 
veiksmes. Tā daudz lielākā mērā ir atkarīga no akcionāru 

vēlmes un spējām noformulēt ambiciozus biznesa attīs-
tības mērķus, izvēlēties atbilstošu vadības komandu un 
mērķtiecīgi strādāt savu mērķu sasniegšanā.

Gribam tomēr vēlreiz uzsvērt – TOP 101 ir to veido-
tāju viedoklis par uzņēmumu biznesa vērtību (enterprise 
value), tā nav kapitāla daļu vērtība (equity value), kuru var 
saņemt akcionāri. Patieso uzņēmuma un kapitāla vērtību 
var noteikt tikai tirgus, pircējam un pārdevējam savstarpē-
ji vienojoties.

Latvijas vērtīgāko uzņēmu TOP 101 uzskatāmi pierāda 
jau zināmo patiesību – Latvijas vērtīgākie uzņēmumi ir 
Latvijas ekonomikas asinsrite, jo šie uzņēmumi rada lielā-
ko daļu iekšzemes kopprodukta, ikdienā sniedz nozīmīgus 
pakalpojumus un nodarbina lielu daļu Latvijas iedzīvotāju. 
Uzņēmuma vērtības pieaugumam līdzi nāk uzņēmuma 
attīstība, darba vietas un ekonomikas izaugsme.

TOP 101 veidotāju vārdā ikvienam uzņēmējam novē-
lam – lai nākamais gads līdz ar eiro ieviešanu ir kā jauns 
atskaites punkts straujākam uzņēmumu vērtības pieaugu-
mam un valsts labklājības izaugsmei!

Godātie Latvijas uzņēmēji!

Daiga Auziņa-Melalksne,
AS NASDAQ OMX Riga 
valdes priekšsēdētāja

Kārlis Krastiņš,
AS IBS Prudentia  
valdes priekšsēdētājs
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2013. gada topa kopējā ainā novē-
rojama jau iepriekšējā topa iezīmētā 
stabilizācijas tendence. Tāpat kā 
gadu iepriekš, visu dalībnieku kopējā 
vērtība ir pieaugusi par 1 % – no 8,5 
līdz 8,6 miljardiem latu. Pieaugusi 
ir arī ieejas biļetes vērtība – šogad 
101. dalībnieka vērtība ir sasniegu-
si 22,9 miljonus latu (salīdzinot ar 
18,4 miljoniem latu gadu iepriekš).

Topa līderu desmitnieka priekš-
galā kārtējo gadu ir VAS Latvenergo 
(šoreiz ar 792,2 miljonu latu novērtē-
jumu). Vēsturiski katru gadu ierasto 
desmitnieka sastāvu atšķaida divi trīs 
jaunpienācēji, šogad tas ir viens no 
lielākajiem Latvijas ostas pakalpoju-

2013. GADA 
TOP 101 APSKATS

IBS PRUDENTIA KOMENTĀRS

Pēdējos gados esam daudz 
sprieduši par eiro ieviešanu un var 
rasties iespaids, ka eiro ieviešana ir 
viens no lielajiem Latvijas mērķiem, 
kas pielīdzināms neatkarības atjau-
nošanai vai dalībai NATO. Tas lielā 
mērā tā arī ir – sen gatavotā eiro 
ieviešana ir vēl viens plats solis, lai 
paliekoši integrētos Eiropas poli-
tiskajā un ekonomiskajā sistēmā. 
Tomēr skaidrs, ka eiro ieviešana 
nav pašpietiekama – eiro pats par 
sevi neatrisinās konkurētspējas, 
sociālos un visus citus sasāpēju-
šos jautājumus. Eiro ieviešanas 
sakarā uzņēmējus un iedzīvotājus 
pamatoti satrauc praktiski jautā-

EIRO – NO MĒRĶA 
PAR EKONOMIKAS 

IZAUGSMES LĪDZEKLI
mu koncerniem AS Rīgas tirdzniecī-
bas osta (kurš gan nav jaunpienācējs 
pašā TOP 101). Šogad tika novērots 
kopējā TOP 10 dalībnieku novēr-
tējuma kritums, taču to ar uzviju ir 
kompensējis pārējo topa dalībnieku 
kopējās vērtības pieaugums.

Lai arī no iepriekšējā gada topā 
palikušo dalībnieku īpatsvars gandrīz 
nav mainījies, ievērojamas ir divas 
pozitīvās šāgada topa iezīmes: ir pie-
audzis palikušo dalībnieku īpatsvars 
ar novērtējuma pieaugumu (līdz 
gandrīz divām trešdaļām); vidējais 
pieaugums ir sasniedzis 42 % atzīmi 
(salīdzinot ar 28 % gadu iepriekš). 
Savukārt vidējais novērtējuma kritu-
ma lielums ir bijis gandrīz nemainīgs.

Visplašāk topā ir pārstāvēti tādi 
sektori kā finanšu pakalpojumi, 
transports un loģistika, patēriņa 
preču tirdzniecība un industriālo 
preču ražošana (pārsniedz 50 % 
topa dalībnieku skaita), taču kopējās 
sektora vērtības ziņā līderību topā 
saglabā tikai pirmie divi. Savukārt 
vislielākā viena topa dalībnieka vidējā 
vērtība ir bijusi komunālo pakalpoju-
mu un dabas resursu ieguves sektoru 
pārstāvjiem (kopā tā vairāk nekā 
četras reizes pārsniedza viena topa 
dalībnieka vidējo vērtību).

Šogad jaunpienācējiem topā tika 
atbrīvotas 26 vietas, kaut gan augstā-
kā vieta, ko kādam jaunpienācējam ir 
izdevies ieņemt, ir 27. (SIA Samsung 
Electronics Baltics). 20 vērtīgāko 
jaunpienācēju vidū dominē finanšu 
pakalpojumu sniedzēji un patēriņa 
preču ražotāji. Jānorāda arī uz indus-
triāli rūpnieciskā sektora (pārstrādes 
rūpniecība, transports un loģistika, 
būvniecība) pārstāvjiem šajā grupā – 
pavisam 7 kompānijas ir ierindojušās 

jumi – kāds no eiro ieviešanas būs 
labums visiem un katram. Tāpēc 
mums kopīgi jāatbild uz jautājumu, 
kā varam iespējami labāk izmantot 
eiro, lai kāpinātu Latvijas konkurēt-
spēju un izaugsmi.

Jau pašlaik Latvijas ekonomika 
ir cieši saistīta ar eiro – lielākā daļa 
uzņēmumu un mājsaimniecību aiz-
ņēmumu ir eiro, uzņēmumi vairāk 
nekā pusi visu eksporta un importa 
darījumu veic eiro, nekustamo īpa-
šumu cenas tiek izteiktas eiro. Pat 
darījumos ar NVS valstīm arvien 
biežāk tiek izmantots eiro. Eiro 
ieviešana noteikti pozitīvi ietekmēs 
eksportējošos uzņēmumus, kas 
veido Latvijas izaugsmes mugur-
kaulu. Eksportētājiem būs atviegloti 
tirdzniecības nosacījumi ar citām 
eirozonas valstīm un ietaupījums uz 
valūtas konvertācijas izmaksu rēķi-
na. Samazināti valūtas riski, kā arī 
ērtāka un lētāka darījumu veikšana, 
jādomā, veicinās eksporta pieaugu-
mu.

Eiro Latvijas ekonomikā ienesīs 
vairāk stabilitātes un prognozēja-
mības, tostarp novēršot spekulāci-
jas par iespējamo lata devalvāciju. 
Tieši stabilitāte un prognozējamība 
ir vērtības, kas ir svarīgas finanšu 
tirgiem un investoriem, tādēļ var 
prognozēt, ka līdz ar eiro ieviešanu 
turpinās uzlaboties arī Latvijas kre-
dītreitingi un, pieaugot finanšu tirgu 
integrācijai, uzlabosies uzņēmēju 
piekļuve ārējiem finansējuma avo-
tiem. Tas nozīmē, ka privātā sektora 
aizņemšanās izmaksas būs zemākas 
un uzlabosies investīciju piesaistes 
iespējas. Arī mūsu kaimiņvalsts 
Igaunijas pieredze liecina, ka eiro 
ieviešana var būt nopietns stimuls 

jūtamam ārvalstu tiešo investīciju 
apjoma pieaugumam.

Taču ar ārēji novērtējamu sta-
bilitāti vien būs par maz. Lai eiro 
ieviešana sniegtu iecerētos labumus, 
priekšnoteikums ir atbildīgs un uz 
attīstību vērsts darbs pašu mājās. 
Tas attiecas gan uz fiskālo politiku, 
gan arī pasākumiem labvēlīgas un 
prognozējamas nodokļu politikas un 
uzņēmējdarbības vides veidošanā. 
Mājasdarbi mums ir labi zināmi 
arī citās jomās – tieslietu sistēmas 
efektivitātes uzlabošana, ēnu eko-
nomikas apkarošana, nevienlīdzības 
mazināšana, demogrāfijas jautājumi 
un visaptverošas reformas izglītības 
sistēmā.

Eiro ieviešana mums ļauj izman-
tot plašāku spēles laukumu ar vien-
līdzīgiem noteikumiem, tādēļ mums 
ir aktīvi jārīkojas, lai izmantotu jau-
nās iespējas. Ekonomikas ministrija 
ir izstrādājusi Nacionālo industriālo 
politiku, kas būs aktīvs Latvijas 
ekonomikas attīstības instrumentu 
kopums, kurš noteiks investīciju 
virzienus turpmākajiem gadiem. 
Ar 2014. gadu esam paredzējuši 
800 miljonu eiro atbalstu pētniecībai 
un tehnoloģiju pārnesei, uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, augstas pie-
vienotās vērtības investīcijām, jau-
niem produktiem, tehnoloģijām un 
industriālajām zonām, darbinieku 
izglītībai un apmācībai, ārējo tirgu 
apgūšanai. Līdzās eiro ieviešanai tas 
būs liels atspaids Latvijas ilgtspējīgai 
izaugsmei jeb ekonomikas izrāvie-
nam, kuru mēs visi vēlamies redzēt 
praksē, nevis valdības runās.

Daniels Pavļuts, 
LR ekonomikas ministrs

TOP 20 jaunpienācēju vidū.
Pēc 2012. gada topa novērtēju-

ma, lielākie uzņēmumi, kas izkrituši 
no šāgada topa, ir SIA Cemex, SIA 
Skonto būve, SIA Rīgas ūdens, AS 
Liepājas metalurgs un AS Norvik 
banka.

Turpinot komentēt topā palikušo 
dalībnieku dinamiku, jāatzīmē, ka 
viens no Latvijas stratēģiski svarī-
gākajiem sektoriem – transports un 
loģistika – šogad ir kļuvis par līderi 
uzņēmumu ar novērtējuma pieaugu-
mu skaita ziņā (šogad tādi ir 8 uzņē-
mumi). Tajā skaitā ir arī dalībnieks 
ar individuāli lielāko kāpumu – SIA 
Kreiss, kura novērtējums pieaudzis 
par 179 %, kas izskaidrojams gan 
ar būtisku novērtējumā izmantoto 
finanšu rādītāju uzlabošanos, gan ar 
attiecīgās nozares novērtējuma reizi-
nātāju pieaugumu. Savukārt Latvijas 
ekonomikas sektoros, kas agrāk 
tika pieminēti kā līderi, jo tiem bija 
būtisks īpatsvars topa kopējā masā, 
novērtējuma dinamika ir bijusi pār-
svarā negatīva.

Var rezumēt, ka uz pozitīvās 
Latvijas iekšzemes kopprodukta 
(IKP) dinamikas fona izteikta ir topā 
pārstāvēto cikliskāko sektoru uzņē-
mumu nostiprināšanās novērtējumu 
pieauguma ziņā. Kļūst spēcīgāka arī 
tendence, kas tika fiksēta topā gadu 
iepriekš, 2012. gada Latvijas IKP 
izaugsmei esot gandrīz identiskai 
2011. gada rādītājam, bet kopējai 
topa vērtībai saglabājoties salīdzinoši 
stabilā līmenī, – pieaug relatīvi mazā-
ku uzņēmumu loma Latvijas ekono-
mikas izaugsmē.

Andrejs Golubčikovs,
IBS Prudentia asociētais direktors
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30. 78. KREISS, SIA 75,5 27,1 179 48,7 12,8 26 Transports, tranzīts, loģistika

46. 94. NESTE LATVIJA, SIA 51,3 21,4 140 209,7 6,5 58 Tirdzniecība: energonesēji

23. 37. STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA, VAS 107,0 53,6 99 30,2 12,0 40 Transports, tranzīts, loģistika

10. 23. RĪGAS TIRDZNIECĪBAS OSTA, AS 185,5 93,3 99 148,3 21,1 19 Transports, tranzīts, loģistika

55. 88. ADMIRĀĻU KLUBS, SIA 42,1 23,9 76 12,1 4,9 21 Patērētāju pakalpojumi

41. 55. STATOIL FUEL & RETAIL, SIA 59,4 35,8 66 312,0 7,5 58 Tirdzniecība: energonesēji

25. 31. OLYMPIC CASINO LATVIA, SIA 101,2 62,8 61 21,7 10,7 67 Patērētāju pakalpojumi

58. 82. AKG THERMOTECHNIK LETTLAND, SIA 40,6 25,2 61 20,6 5,2 52 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

29. 40. LATVIJAS BALZAMS, AS 76,9 48,2 60 47,4 6,2 91 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

13. 19. GRINDEKS, AS 163,0 102,2 59 82,7 15,9 97 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

15. 24. OLAINFARM, AS 143,6 90,7 58 52,8 15,9 80 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

77. 100. LAUMA FABRICS, SIA 29,3 18,7 57 24,2 4,6 13 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

56. 79. UPB, AS 41,7 26,9 55 67,4 6,8 15 Būvniecība

43. 59. AKZ, SIA 52,6 34,4 53 31,7 8,9 34 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

19. 27. ALFOR, SIA 116,2 76,3 52 36,4 13,1 38 Patērētāju pakalpojumi

54. 73. GJENSIDIGE BALTIC, AAS 42,4 28,0 51 75,9 34,2 81 Finanšu pakalpojumi

59. 77. LUKOIL BALTIJA R, SIA 40,5 27,1 49 230,6 5,1 59 Tirdzniecība: energonesēji

44. 57. BALTIC COAL TERMINAL, AS 52,5 35,3 48 11,8 6,8 12 Transports, tranzīts, loģistika

64. 83. BTA, AAS 36,6 25,0 46 131,8 32,0 41 Finanšu pakalpojumi

40. 44. LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS, AS 61,0 41,8 46 52,9 6,6 37 Būvniecība

* TOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). Izņēmums ir bankas un apdrošināšanas sabiedrības – šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota akciju vērtība (equity value)

** Bankām un apdrošināšanas akciju sabiedrībām apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, normalizētās EBITDA ailē – pašu kapitāla bilances vērtība fiskālā 2011. gada beigās
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TOP 20: VĒRTĪBAS KRITUMS

Vi
et

a
Vi

et
a

Vi
et

a 2
01

2.
 ga

dā
Vi

et
a 2

01
2.

 ga
dā

Uz
ņē

m
um

a n
os

au
ku

m
s 

Uz
ņē

m
um

a n
os

au
ku

m
s 

Uz
ņē

m
um

a v
ēr

tīb
a*

  
20

13
. g

ad
a t

op
ā,

  
m

ilj
on

i L
VL

Uz
ņē

m
um

a v
ēr

tīb
a*

  
20

13
. g

ad
a t

op
ā,

  
m

ilj
on

i L
VL

Uz
ņē

m
um

a v
ēr

tīb
a*

 
20

12
. g

ad
a t

op
ā,

  
m

ilj
on

i L
VL

Uz
ņē

m
um

a v
ēr

tīb
a*

 
20

12
. g

ad
a t

op
ā,

  
m

ilj
on

i L
VL

Vē
rtī

ba
s  

izm
ai

ņa
s, 

%
Vē

rtī
ba

s  
izm

ai
ņa

s, 
%

Ap
gr

oz
īju

m
s*

*  
20

12
. g

ad
ā,

  
m

ilj
on

i L
VL

Ap
gr

oz
īju

m
s*

*  
20

12
. g

ad
ā,

  
m

ilj
on

i L
VL

No
rm

al
izē

tā
 EB

IT
DA

**
 

20
12

. g
ad

ā,
 m

ilj
on

i L
VL

No
rm

al
izē

tā
 EB

IT
DA

**
 

20
12

. g
ad

ā,
 m

ilj
on

i L
VL

Pā
rv

al
dī

ba
s k

oe
fic

ien
ts

Pā
rv

al
dī

ba
s k

oe
fic

ien
ts

No
za

re
No

za
re

98. 54. VIKA WOOD, SIA 23,1 36,6 –37 36,5 3,7 59 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

5. 3. LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 313,6 491,0 –36 178,1 53,4 33 Dabas resursu ieguve

53. 30. UNICREDIT BANK, AS 42,9 64,3 –33 574,5 59,8 81 Finanšu pakalpojumi

87. 52. TRASTA KOMERCBANKA, AS 25,2 37,4 –33 304,2 35,5 77 Finanšu pakalpojumi

21. 11. DNB, AS 112,3 162,6 –31 1649,7 157,5 78 Finanšu pakalpojumi

7. 5. SEB BANKA, AS 225,7 326,5 –31 2771,0 305,8 97 Finanšu pakalpojumi

66. 39. EXPOBANK, AS*** 35,7 50,2 –29 229,9 48,9 91 Finanšu pakalpojumi

89. 58. GAUJAS KOKS, SIA 25,0 35,0 –29 33,3 4,6 24 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

92. 65. CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA, VAS 24,2 33,0 –27 23,5 3,5 36 Citi komerciālie pakalpojumi

2. 2. SWEDBANK, AS 466,0 631,4 –26 3441,6 638,0 91 Finanšu pakalpojumi

78. 51. RETTENMEIER BALTIC TIMBER, SIA 27,9 37,8 –26 23,1 4,8 33 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

22. 12. LATVIJAS FINIERIS, AS 112,0 151,3 –26 126,0 19,8 32 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

34. 22. ABLV, AS 70,1 93,4 –25 2129,2 101,7 61 Finanšu pakalpojumi

9. 8. LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA 199,4 253,2 –21 129,2 44,7 74 IT un telekomunikācijas pakalpojumi

20. 13. RIETUMU BANKA, AS 112,6 143,0 –21 1650,1 160,1 71 Finanšu pakalpojumi

52. 35. DROGAS, AS 44,6 56,3 –21 41,4 5,9 50 Tirdzniecība: patēriņa preces

37. 25. RĪGAS SILTUMS, AS 64,7 79,5 –19 133,1 11,7 49 Komunālie pakalpojumi

68. 49. ITERA LATVIJA, SIA 33,6 38,3 –12 136,2 4,9 9 Tirdzniecība: energonesēji

85. 72. TIETO LATVIA, SIA 25,6 28,6 –10 24,0 3,0 56 IT un telekomunikācijas pakalpojumi

1. 1. LATVENERGO, VAS 792,2 876,3 –10 751,0 162,0 86 Komunālie pakalpojumi

*  TOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). Izņēmums ir bankas un apdrošināšanas sabiedrības – šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota akciju vērtība (equity value)

**  Bankām un apdrošināšanas akciju sabiedrībām apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, normalizētās EBITDA ailē – pašu kapitāla bilances vērtība fiskālā 2011. gada beigās

***  Līdz 2012. gadam AS LTB BANK

Vieta Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma 
vērtība* 

2013. gada topā, 
miljoni LVL

Nozare

18. TELE2, SIA** 124,5 IT un telekomunikācijas pakalpojumi
27. SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA 84,4 Tirdzniecība: patēriņa preces
28. IF P & C INSURANCE, AS 82,9 Finanšu pakalpojumi
32. BALTICOVO, AS 71,2 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces
35. CITADELE BANKA, AS 68,5 Finanšu pakalpojumi
47. LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA, VAS 49,3 Finanšu pakalpojumi
60. ENEFIT, SIA 40,2 Tirdzniecība: energonesēji
63. RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS 37,9 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
69. DĪKSNA, SIA 32,4 Operācijas ar nekustamo īpašumu
70. LEXEL FABRIKA, SIA 31,7 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
71. BALTCOM TV, SIA 31,5 IT un telekomunikācijas pakalpojumi
72. SWH GRUPA, AS 31,2 Operācijas ar nekustamo īpašumu
73. L’OREAL BALTIC, SIA 31,0 Tirdzniecība: patēriņa preces
74. BINDERS, CEĻU BŪVES FIRMA SIA 30,6 Būvniecība
80. ALD AUTOMOTIVE, SIA 27,6 Citi komerciālie pakalpojumi
81. RĪGAS UNIVERSĀLAIS TERMINĀLS, SIA 27,6 Transports, tranzīts, loģistika
82. 4 FINANCE GROUP, AS 27,3 Finanšu pakalpojumi
83. A.C.B., AS 26,8 Būvniecība
84. LATGRAN, SIA 26,0 Pārstrādes rūpniecība: energonesēji
86. ELAGRO TRADE, SIA 25,4 Tirdzniecība: patēriņa preces
88. LIEPAJA BULK TERMINAL LTD, LSEZ SIA 25,2 Transports, tranzīts, loģistika
90. STOCKMANN CENTRS, SIA 24,8 Operācijas ar nekustamo īpašumu
94. SIGMEN, SIA 23,6 Tirdzniecība: industriālās preces
96. RE & RE, SIA 23,2 Būvniecība
97. RĪGAS PIENSAIMNIEKS, SIA 23,2 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

101. LV EKSPEDĪCIJA, SIA 22,9 Transports, tranzīts, loģistika

*  TOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). Izņēmums ir bankas un apdrošināšanas sabiedrības – šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota akciju vērtība (equity value)

**  Jaunpienācēja ir tikai tehniski, jo 2012. gada topā tika vērtēta SIA Tele2 Holdings

TOP 101 JAUNPIENĀCĒJI

TOP 101 NEIEKĻUVUŠIE PAGĀJUŠĀ GADA TOPA UZŅĒMUMI
Vieta 

2012. gada 

topā

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma 

vērtība* 

2012. gada topā, 

miljoni LVL

Nozare

15. TELE2 HOLDINGS, SIA 136,2 IT un telekomunikācijas pakalpojumi
18. CEMEX, SIA 125,4 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
29. SKONTO BŪVE, SIA 65,0 Būvniecība
32. RĪGAS ŪDENS, SIA 61,7 Komunālie pakalpojumi
41. LIEPĀJAS METALURGS, AS 48,1 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
42. NORVIK BANKA, AS 46,7 Finanšu pakalpojumi
53. TOLMETS, SIA 36,8 Tirdzniecība: industriālās preces
56. PATA AB, SIA 35,4 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
61. VIESNĪCA LATVIJA, AS 34,2 Patērētāju pakalpojumi
64. ECO BALTIA, AS 33,4 Citi komerciālie pakalpojumi
67. LINSTOW, SIA 32,1 Operācijas ar nekustamo īpašumu
68. ALCO, SIA 31,1 Tirdzniecība: energonesēji
69. STORA ENSO LATVIJA, AS 30,0 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
74. MARNO J, SIA 27,9 Operācijas ar nekustamo īpašumu
76. AGA, SIA 27,4 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
80. BALTIC INTERNATIONAL BANK, AS 25,5 Finanšu pakalpojumi
81. TRANSTRADE RIGA, SIA 25,5 Transports, tranzīts, loģistika
84. BALTIKUMS BANK, AS 24,7 Finanšu pakalpojumi
86. KUREKSS, SIA 24,6 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
87. NARVESEN BALTIJA, SIA 24,3 Tirdzniecība: patēriņa preces
89. CIDO GRUPA, SIA 23,5 Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces
90. LATSIN, SIA 22,5 Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
91. TAMRO, SIA 22,1 Tirdzniecība: patēriņa preces
95. DITTON NAMS, SIA 21,2 Operācijas ar nekustamo īpašumu
97. BULBASH, SIA 19,7 Tirdzniecība: patēriņa preces
99. OLAINES LOGISTICS PARKS, SIA 18,8 Operācijas ar nekustamo īpašumu
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Eirogatavība
Nav noliedzams, ka eiro ieviešana 

prasa savus tēriņus. Valsts pārvalde 
lēš, ka iekšējās valūtas maiņa valsts 
budžetam izmaksās aptuveni 12 mil-
jonu eiro. Tie ir tehniskie izdevumi. 
Dažādas papildu iemaksas Eiropas 
kopējā katlā rēķināt nebūtu korekti, jo 
tās – gan tiešas, gan netiešas – Latvijai 
kā pilntiesīgai Eiropas Savienības 
dalībvalstij ir bijušas un būs neatka-
rīgi no tā, vai mēs esam vai neesam 
eirozonā. Turklāt šīs iemaksas biznesa 
vidi ietekmē drīzāk pozitīvi, jo uzrāda 
papildu stabilitātes garantijas – un 
starptautiskos darījumos tas nav maz-
svarīgi, galu galā dodot iespēju nopel-
nīt ne vienu vien papildu miljonu.

EIRO LATVIJĀ: 
ACIS PLATI VAĻĀ II

Kapitāls šajā numurā publicē Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101. 

Lai kā virzītos notikumi nākamgad, ir skaidrs, ka lielum liela daļa šo uzņēmumu paliks 

starp vērtīgākajiem arī pēc tam, kad būs notikusi to konvertēšanās eiro. 

Šie uzņēmumi nodrošina Latvijas ekonomikas pamatus, un valūta tiem ir tikai viens 

no biznesa instrumentiem, savdabīga biznesa degviela

ROBERTS OZOLS
roberts.ozols@kapitals.lv

Tik tiešām – valsts pārvaldes 
iztērētie 12 miljoni, salīdzinot ar iegu-
vumiem, ir sīknauda. Mazliet grūtāk 
ir privātajā sektorā: faktiskos tēriņus 
patlaban noteikt ir ļoti sarežģīti, jo būs 
uzņēmumi, kuriem tie skaitāmi simtos 
tūkstošu, bet būs arī tādi, kam pāreja 
uz eiro neizmaksās praktiski neko. 
Kopējie izdevumi? Tos var rēķināt 
dažādi, un dažāds būs arī rezultāts. 
Patlaban, 2013. gada oktobrī, bie-
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No kā ir atkarīga uzņēmumu veiksme, 
pārejot uz eiro? Pastāv uzskats, ka Igaunijas 
bizness uz eiro ir pārgājis bez īpašām sāpēm

žāk figurē skaitlis 110–120 miljonu. 
Iespējams, taču īstos skaitļus katrs 
uzņēmums redzēs tikai nākamgad.

Eiro pats par sevi
Igaunija eiro ieviesa pirmā starp 

Baltijas valstīm, un eksperti ir vienis-
prātis: Igaunijas eiropieredze ir vairāk 
pozitīva nekā negatīva. Tiesa gan, eiro 
nav arī universāls līdzeklis, kas atrisi-
na visas problēmas, taču ar tā palīdzī-
bu problēmas bieži vien ir iespējams 
risināt efektīvāk un vērienīgāk.

Bijušais Igaunijas premjerministrs 
Tīts Vehi vienmēr ir uzskatījis, ka 
Igaunijai jābūt nevis nomalē, bet gan 
centrā un vislabāk to var izdarīt, iegul-
dot līdzekļus zinātnē un izglītībā. „Ar 
vienu pašu eiro nepietiek – bez ekono-
mikas eiro zaudē jēgu,” uzsver T. Vehi. 
Kā izmantot eiro sniegtās iespējas – 
tas ir valsts stratēģijas, biznesa stratē-
ģijas un ikviena uzņēmēja personīgās 
stratēģijas jautājums.

Igaunijas biznesu eiro ir padarījis 
eiropeiskāku vairāk nekā jebkurš cits 
faktors. Igauņu uzņēmējs apspriež 
darījumu nianses ar somu, vācu, 
spāņu kolēģiem bez kalkulatora starp-
niecības, un bieži vien tam ir izšķiroša 
nozīme, lai izvēlētos investēt tieši 
Igaunijā, nevis, piemēram, Latvijā vai 
Lietuvā.

Tieši eiro ieviešana ir ļāvusi igau-
ņiem pilnīgi jaunā pakāpē risināt arī 

tādu it kā tīri politisku jautājumu kā 
robežlīgums ar Krieviju: šīs dokumen-
tu paketes saskaņošana šogad ir noti-
kusi visai ātri, un Krievijas puse to pat 
ir centusies paātrināt, iespējams, maz-
liet maliņā atliekot līdzīgus līgumus ar 
citām valstīm.

Nauda šurp turp
Viena no lielākajām problēmām 

Latvijā lata laikmetā, it sevišķi pēc 

tam, kad bankām ir atcelti ierobežo-
jumi nerezidentu naudas piesaistīšanā 
un kreditēšanā, ir milzīgā un faktiski 
nekontrolējamā naudas plūsma uz 
valsti un prom no valsts. Arī Igaunijā 
pirms eiro ieviešanas tas bija viens 
no lielākajiem biediem. Ekonomists 
Urmass Varblane uzskata, ka iestā-
šanās eirozonā bija vajadzīga kaut 
vai tāpēc, ka Igaunijas uzņēmējiem 
paplašinājās iespējas apgūt jaunus 
tirgus – tieši teritoriāla biznesa diver-
sifikācija un naudas plūsmas virzienu 
maiņa apturēja naudas aizplūšanu no 
Igaunijas un stabilizēja gan banku sek-
toru, gan biznesa telpu kopumā.

Vienotā Eiropas valūta katras 
atsevišķas valsts uzņēmējiem ļauj 
dažādot mērķa tirgus, neaprobežo-
joties ar divām trim kaimiņvalstīm. 
Universālas valūtas apstākļos principā 
par lielāko risināmo problēmu kļūst 
loģistika, taču tā ir prognozējama un 
pietiekami efektīvi risināma.

Valūtas spēles
Pēc iestāšanās eirozonā ikvienam 

uz starptautiska mēroga tirgu orien-
tētam uzņēmumam nāksies vēlreiz 
apsvērt sev piemērotāko konkurēt-
spējas modeli, iespējams, nekoncen-
trējoties uz vienu unikālu preci vai 
pakalpojumu. Ziemeļu kaimiņi atzīst, 
ka eirozonā konkurencei ir sava spe-
cifika un tai ir jāpielāgojas. Igauņiem 
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tas ir izdevies itin veiksmīgi, un par to 
liecina kaut vai tas, ka somu un zvied-
ru uzņēmumi labprāt izmanto Igaunijā 
reģistrētus komersantus, lai paplašinā-
tu savu darbību austrumu un dienvidu 
virzienā.

Tas ir devis spēcīgu impulsu 
Tallinas biržai, kuras reģionālais svars 
kopš iestāšanās eirozonā ir krietni 
palielinājies. Starp Baltijas biržām 
tieši Tallinas birža patlaban visvairāk 
nosaka kapitāla kustības virzienus – 
un ir tikai loģiski, ka arvien lielāku 
kapitāla plūsmu galamērķis pārvie-
tojas uz Igauniju. Vienlaikus igauņi 
arvien skaļāk runā, ka nacionālajiem 
uzņēmumiem vairāk vajadzētu domāt 
par specializāciju, jo starptautiskajā 
darba dalīšanā ir grūti noturēt savas 
pozīcijas, ja uzņēmumi nodarbojas ar 
visu un neko. Bez šaubām, spēcīgāku 
ārvalstu uzņēmumu apkalpošanas 
niša līdz ar eiro ieviešanu ir krietni 
paplašinājusies, taču tā nekādi nav pie-
skaitāma stratēģiski spēcīgākajām un 
stabilākajām.

Eiro nesāp
No kā ir atkarīga uzņēmumu veik-

sme, pārejot uz eiro? Pastāv uzskats, 
ka Igaunijas bizness uz eiro ir pār-
gājis bez īpašām sāpēm. Runājot par 
Latviju, tiek pieļauts, ka pēc pārejas 
uz eiro vilinājums noapaļot cenas 
uz augšu būs tajās biznesa sfērās un 
tirdzniecības punktos, kuros ir liela 
skaidras naudas aprite. Pilnīgi sapro-
tams, ka tirgus apstākļos ir vairāk nekā 

dīvaini runāt par cenu pieskatīšanu 
vai regulēšanu – un tas arī nav vaja-
dzīgs. Ilgtermiņā konkurence cenas 
izlīdzinās un tie, kas sākotnēji būs tās 
paaugstinājuši, stratēģiski var izrādīties 
zaudētāji.

Tomēr arī godīgajiem eiro ievie-
sējiem jārēķinās ar tehnisko inflāciju 
viena procenta robežās, bet patērētāji 
jebkurā gadījumā nobalsos ar savu 
maciņu, un, ja cena liksies par augstu, 
prece vai pakalpojums var zaudēt pie-
prasījumu.

Latvijā šo situāciju vēl vairāk 
saasinās fakts, ka cenas eiro cenrāžos 
būs skaitliski lielākas nekā cenas latos, 
tāpēc Latvijas patērētājs rēķinās ar lie-
lāku precizitāti, apsvērdams katru lieku 
santīmu. Igaunijas biznesam šajā ziņā 
bija vieglāk: eiro valūta cenas skaitliski 
samazināja, un tādā gadījumā daudz 
mazāks ir arī psiholoģiskais spiediens.

Nozaru efekts
Protams, dažādas nozares eiro 

uzņems dažādi. Bankām tas nozīmē 
pat zināmu politikas maiņu – viena no 
ārvalstu valūtām 31. decembra pus-
naktī pārtaps par vietējo valūtu. Taču 
banku sektors, rādās, to saprot pat ļoti 
labi: par to liecināja kaut vai kredītpro-
centu izmaiņas augustā un septembrī. 
Bankas jau tagad cenšas kompensēt 
zaudējumus, ko tām radīs vienas no 
visvairāk izmantotajām konvertēja-
majām valūtām pārtapšana iekšzemes 
maksājumu līdzeklī.

Pāreja uz eiro Igaunijā ārkārtīgi 

labvēlīgi ietekmēja nekustamo īpašu-
mu sektoru: eiro darījumus ar nekus-
tamo īpašumu burtiski atdzīvināja. 
Arī Latio prezidents Edgars Šīns atzīst, 
ka Latvijas nekustamo īpašumu biz-
ness nepacietīgi gaida pāreju uz eiro 
kaut vai tāpēc, ka it kā nelielā izdevu-
mu samazināšanās, mainot eiro pret 
latiem un otrādi, palielinās Latvijas 
nekustamo īpašumu pievilcību. Šie 
konvertēšanas izdevumi nemaz vairs 
nav sīka vienība tad, ja runa ir par 
vairākiem miljoniem. Turklāt pāreja 
uz eiro daudzviet gandrīz automātiski 
pacels nekustamo īpašumu cenas.

Pozitīvo eiro efektu gatavojas 
izmantot arī Latvijas pārtikas pārstrā-
dātāji – viņi ir pamanījuši, ka ar eiro 
bruņotie igauņi šajā tirgū darbojas 
arvien aktīvāk un ar plašāku vērienu: 
eiro ļauj igauņu pārtikas ražotājiem ar 
piegādātājiem vienoties par labākām 
cenām un izdevīgākiem noteikumiem 
un ātrāk paplašināt arī eksporta tirgu.

Pamats izrāvienam
Iestājoties eirozonā, Igaunijas 

uzņēmēji ir ieguvuši kādu nenovēr-
tējamu priekšrocību – ienākumu un 
izdevumu prognozējamību, sadarbo-
joties ar uzņēmējiem citās eirozonas 
valstīs. Igaunijas eksperti atzīst, ka 
kopumā eiro ieviešana ir atmak-
sājusies: uzņēmēji ieguvuši lielāku 
stabilitāti un atbalstu biznesa diversifi-
kācijai un jaunu darba vietu radīšanai, 
bizness ir kļuvis daudz globālāks, 
aktivizējušās biržas operācijas, piedā-
vājot uzņēmējiem vēl vienu nopietnu 
investīciju piesaistīšanas veidu. Un, 
protams, nostiprinājušās eksporta 
produkcijas pozīcijas – Eurostat dati 
liecina, ka pirmajā gadā pēc iestāšanās 
eirozonā Igaunijas eksporta apjoms 
ir palielinājies par 38 %, un tas bija 
otrais augstākais pieauguma temps 
starp visām ES valstīm.

Igaunija šobrīd spēj salīdzinoši īsā 
laikā atjaunot krīzes laikā zaudētās 
darba vietas, un jau tagad Igaunijā 
ir sākusies relatīvi strauja darba algu 
palielināšanās. Lai arī inflācijas rādītāji 
joprojām tur ir augstāki nekā Latvijā, 
Igaunijas ekonomikas degviela eiro 
palīdz nākotnē raudzīties ar optimis-
mu. 
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