
                                     Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji

2017 2018 2019

Bilances rādītāji

ilgtermiņa ieguldījumi 3468043 3 386 374 3267357

krājumi 9099 22948 26920

debitoru parādi 340886 349485 319925

naudas līdzekļi 123105 162852 173768

pašu kapitāls 2842285 2939702 2881029

t.sk.pamatkapitāls 3307575 3361565 3361565

ilgtermiņa saistības 797309 711940 635928

t.sk.aizņēmumi 94893 66420 42695

īstermiņa saistības 301539 270017 271013

t.sk.aiznēmumi 49227 26099 21341

bilances kopsumma 3941133 3921659 3787970

Darbības apjoms

neto apgrozījums 1084365 1129503 1086270

pieagums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšejo gadu , % -4,1 4,16 -3,83

ražošanas izmaksas 948041 972583 1026964

pieagums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšejo gadu , % -2,32 2,59 5,59

bruto peļņa vai zaudējumi 136324 156920 59306

pieagums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšejo gadu , % -14,94 15,11 -62,2

administrācijas izdevumi 92416 91108 119156

pieagums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšejo gadu , % -4,9 -1,42 30,79

tīrā peļņa vai zaudējumi 25516 43427 -58673

pieagums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšejo gadu , % 209,5 70,2 -235,11

Likviditāte

vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients apgrozāmie 

līdzekļi/īstermiņa saistības
1,57 1,98 1,92

ātrās likviditātes koeficients                                apgrozāmie 

līdzekļi-krājumi/īstermiņa saistības
1,54 1,9 1,82

absolūtās likviditātes koeficients                         naudas 

līdzekļi/īstermiņa saistības
0,41 0,60 0,64

Maksātspējas (kapitāla struktūra) vai saistību rādītāji
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finanšu līdzsvara koefiecients                                    pašu 

kapitāls/aktīvu kopsumma
72,12 74,96 76,06

aizņemtā kapitāla koeficients                             kredīti/pašu 

kapitāls
0,05 0,03 0,02

saistību īpatsvars bilancē                                      
saistības/bilances kopsumma

27,88 25,04 23,94

Rentabilitāte (ienesīgums)

bruto peļņas rentabilitāte %                                      bruto 

peļņa/neto apgrozījums
12,57 13,89 5,46

realizācijas rentabilitāte                                          pārskata 

perioda peļņa/neto apgrozījums %
2,35 3,84 -5,40

pašu kapitāla rentabilitāte, jeb kapitāla atdeve   tīrā 

peļņa/pašu kapitals %
0,90 1,48 -2,04

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji jeb aktivitātes rādītāji

debitoru aprites koeficients                                       neto 

apgrozījums/debitoru parādu summa
3,18 3,23 3,40

vidējais prasību samaksas laiks, dienas                        
debitoru parādi x 365/neto apgrozījum vai 365 dienas/koeficients

115 113 107

kreditoru aprites koeficients                                      
realizētās produkcijas pašizmaksa/kreditoru parādu summa

0,86 0,99 1,13

vidējais īstermiņa saistību samaksas laiks,dienas īstermiņa 

kreditoru parādi x 365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365 

dienas/koeficients

116 101 96

vidējais saistību samaksas laiks, dienas                      
kreditoru parādi x 365/realizētās produkcijas pašizmaksa, vai 365 

dienas/koficients

423 369 322

Efektivitāte



pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas/neto 

apgrozījums %
87,43 86,11 94,54

administrācijas izmaksas/neto apgrozījum % 8,52 8,07 10,97



Piezīmes

Absolūtās likviditātes koefiecients rāda, 

kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var 

segt vistuvakājā laikā.

Rāda to, cik lielā mērā uzņēmuma 

apgrozāmie līdzekļi spēj segt īstermiņa 

saistības. Ja koefiecients ir virs 1, tad tas 

nozīmē, ka uzņēmumam ir pietiekami 

apgrozāmie līdzekļi, lai segtu īstermiņa 

maksājumus; savukārt, ja rādītājs ir zemāks 

par 1, tas nozīmē, ka uzņēmums nespētu 

apkalpot maksājumus piegādātājiem, ja 



Koefiecients raksturo pašu kapitāla 

īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par 

"normālu", skatoties bilanci, tiek uzskatīta 

attiecība, kad pasīvu daļā vismaz 50% ir 

pašu kapitāls. Latvijā par pietiekamu 

rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 

30 līdz 40% ir pašu kapitāls.

Ir ieteicams, lai aizņemtā kapitāla īpatsvars 

nepārsniegtu pašu kapitāla summu.

Rāda, cik rentabla pamatdarbība vai 

pamatprodukcija, kas neietver uzņēmuma 

administrēšanu, pārdošanu un citas 

netiešās izmaksas. Rādītājs parāda arī vidējo 

uzcenojumu pārdotajam produktam.

Rāda, cik rentabla ir kopējā saimnieciskā 

darbība

Rāda, cik liela atdeve no katra īpašnieku 

ieguldītā euro.

Debitoru aprites koeficients rāda, cik reizes 

kopējais parāds aprit gada laikā. Tas 

raksturo uzņēmuma sp;eju laikus iekasēt 

parādus par kredītā pārdotajām precēm un 

rĀda, cik dienas vidējipaietno produkcijas 

pārdošanas datuma līdz samaksas 

saņamšnas dienai.

Tendence apmaksas laikam samazināties. 

Nenotiek savlaicīga debitoru parādu 

nomaksa. Vidējais prasību apmaksas laiks 

(Latvijā) = 20 dienas. 




