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IEVADS 

Pētījuma aktualitāte 

Mūsdienu ekonomiskajā situācijā vairums uzņēmumu visā pasaulē, lai izdzīvotu 

globālajā tirgū, ir spiesti izstrādāt dažādas stratēģijas, lai radītu uzņēmuma vērtību un 

paaugstinātu tā veiktspējas rādītājus. Uzņēmumi cenšas palielināt savu vērtību ar ieņēmumiem, 

paaugstinot tirgus vērtību, pievienojot vērtību saviem produktiem un pakalpojumiem un pat 

izmantojot zināšanās balstītu vadību. Uzņēmumu pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi ir 

iesaistīti uzņēmuma vērtības radīšanas procesā kā īpaši svarīgi elementi (Poenaru, 

Halliburton, 2011; Woodruff, 1997; Garanina, 2009; Knowledge Management, 2000/2001). 

Turklāt konkurences priekšrocību iegūšana ir viens no galvenajiem mērķiem un izaicinājumiem 

ne tikai pašam uzņēmumam, bet arī uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesam.  

Šodien dažādos uzņēmumos ilgtermiņa nefinanšu aktīvi ir vieni no vissvarīgākajiem 

uzņēmumu bilances posteņiem – aktīvi, kas tiek izmatoti ilgāk par vienu pārskata periodu, 

nodrošinot uzņēmuma pamatdarbību, kā arī aktīvi, kas pamatā veido peļņu (IAS 16, IAS 38). 

Turklāt 11 gadu periodā (no 2007.gada līdz 2017.gadam) vidējais ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

īpatsvars Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu bilances vērtībā ir 41,77%.  

Šī proporcija pieauga no 38% 2007.gadā līdz 55% 2017.gadā (Kozlovska, 2015; 

Kozlovska and Kuzmina-Merlino, 2019). Minēto tendenci var uzskatīt par pozitīvu, jo tā 

pierāda – šie uzņēmumi veic ievērojamus kapitālieguldījumus, kas būtiski ietekmē un veicina 

Latvijas ekonomisko izaugsmi (Kozlovska and Kuzmina-Merlino, 2019). Attiecīgi 

ievērojamai daļai uzņēmuma vērtības, ieskaitot uzņēmuma akciju cenu, ir saistība ar 

bilances posteņiem, kas savukārt saistīti ar ilgtermiņa nefinanšu aktīviem.  

Uzņēmumu naudas plūsma un akcionāru ieņēmumi ir atkarīgi no tā, cik efektīvi 

ekonomisko aktivitāšu laikā šie aktīvi tiek izmantoti. Tāpēc ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadības process būtiski ietekmē uzņēmuma panākumus nākotnē, tā tirgus vērtību, akciju cenu, 

peļņas maksimizēšanu utt. Efektīvs šo aktīvu valdības process ir svarīgs aspekts, lai uzlabotu 

uzņēmuma veiktspējas rādītājus, sākot no finanšu vadību līdz šo aktīvu uzturēšanai, nodrošinot 

uzņēmuma dzīvotspēju un veiksmīgu attīstību (Metka, 2015; Sidney, 2009; McNeeney, 2005; 

Roggi, Giannozzi, 2015). 

Rezultātā ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība ir savstarpējā mijiedarbībā ar uzņēmumā 

ieinteresētajām abu veidu pusēm – iekšējām un ārējām. Šo sadarbību un attiecības starp 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Knowledge%20Management%22%7C%7Csl~~jh','');
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publisko uzņēmuma vadību un akcionāriem regulē un vada korporatīvās pārvaldības 

process.  

Galvenie korporatīvās pārvaldības mērķi ir arī galvenie kontroles mehānismu 

ietekmējošie faktori – caurskatāmība, izaugsme, vadība, sociālā atbildība, uzticēšanās, 

augsta līmeņa uzņēmuma aktīvu un akcionāru aizsardzība (Henze, 2010). Turklāt 

saskaņā ar aģentūras teoriju jeb “agency theory” akcionāram (“principal”) un uzņēmuma 

vadītājam (“agent”) ir dažāda pieejamā informācija – akcionārs nezina par to, ko zina 

vadītājs un kāda informācija vadītājam ir pieejama. Aģentūras teorija jeb “agency 

theory” ir akcionāra un vadītāja attiecību saskares punkts (Podrug N., Filipovic D., Milic 

S., 2010). Turklāt viena no svarīgākajām funkcijām, ko veic korporatīvā pārvaldība, ir 

nodrošināt finanšu/ gada pārskatu sagatavošanas procesa kvalitāti un samazināt 

iespējamo informācijas asimetriju starp visām uzņēmumā ieinteresētajām pusēm (Cohen 

et al., 2004; Madahan, Pankaj, 2015). Tādējādi viena no svarīgākajām kvalitatīvas 

korporatīvās pārvaldības iezīmēm ir spēja uzturēt uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti un 

atspoguļošanas procesus visaugstākajā līmenī un attiecīgi arī nodrošināt efektīvu 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvaldību. Neskatoties uz to, ka tiek vērsta X uzmanība un 

skaidroti potenciālie ieguvumi ir tikai daži pētījumi, kas ir izpētījuši ieinteresēto personu 

teorijas (“stakeholder theory”) perspektīvu grāmatvedībā (Hörisch J., Schaltegger S., 

Freeman R.E.). Vēl vairāk pastāv saistība starp ieinteresēto personu teorijas (“stakeholder 

theory”) un uz resursiem-balstītu teorijas (“resource-based theory”) peļņas sss modeli – 

ieteikums izstrādāt starp ieinteresēto personu teoriju (“stakeholder theory”) stratēģiskajā vadībā 

(Barney J.B., 2108). 

Neskatoties uz to, ka pastāv dažādi vietējie un starptautiskie normatīvie akti, 

noteikumi un standarti, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti un ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu atspoguļošanu, vairums no tiem joprojām nav pilnīgi, ļaujot uzņēmuma vadībai 

un citām ieinteresētajām personām legāli manipulēt ar informāciju, ko sniedz publiskajos 

finanšu/ gada pārskatos par ilgtermiņa nefinanšu aktīviem (Talnagiova and Cerna., 2011; 

Pinto, 2013; Dvořáková, 2009; Schvirck and Giasson, 2008; Crisan, 2012; Kuzmina and 

Kozlovska, 2012; Kozlovska, 2015; Barth et al., 2001; Ilincuta, 2013; Jackson, 2008; Birky and 

Grimstad, 2013; Butler and Crawford, 2011; Zucca, Campbell, 1992; Trottier, 2013; 

Komissarov, et al., 2014; Bond et al., 2016; Wang et al., 2015; Chen and Cheng, 2014; Shimen 

et al., 2009). Svarīgi, lai lēmumu pieņemšanas procesā par finansējumu un iespējamiem 

nākotnes ieguldījumiem ilgtermiņa nefinanšu aktīvos būtu pieejama caurskatāma 

https://www-sciencedirect-com.resursi.rtu.lv/science/article/pii/S0959652620341421#!
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informācija, kas patiesi atspoguļo esošo situāciju uzņēmumā un iespējamos pamatriskus, jo 

īpaši, ja šo aktīvu īpatsvars kopējā uzņēmuma bilancē ir būtisks. 

Uzņēmuma vadība atzīst, ka no labi pārvaldītas informācijas atklāšanas politikas var gūt 

vērā ņemamus ekonomiskus ieguvumus (Madhan and Panakj, 2015). Tādējādi caurskatāma 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas politika 

korporatīvās pārvaldības sistēmā ir būtisks noteikums šo aktīvu vadībā, bet pats 

galvenais – uzņēmuma veiktspējā un nākotnes vērtībā. Turklāt uzņēmuma korporatīvās 

pārvaldības reitings ir pozitīvi saistīts ar informāciju par akcijas cenu. Laba uzņēmuma līmeņa 

pārvaldība veicina uzņēmumam specifiskās informācijas kvalitāti, novērš vadītāju iespēju veikt 

sev vēlamas darbības, veicina apzinātu tirdzniecību, būtiski ietekmē uzņēmuma finansēšanas 

politikas izvēli, turklāt stingrāka korporatīvā pārvaldība spēcīgāk ietekmē uzņēmuma 

korporatīvo finanšu veiktspēju un uzņēmuma ilgtspējas rādītājus (Lu, 2020; Yu, 2011; Vivek 

et al., 2014). Vēl vairāk – tas veicina izvērtēt nepieciešamību izstrādāt ietvaru ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu valdībai korporatīvās pārvaldības sistēmā, nodrošinot vienu no 

korporatīvās pārvaldības principiem – “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. Tas 

uzlabos uzņēmumu veiktspējas rādītājus, kā arī pozitīvi ietekmēs uzņēmuma turpmāko 

veiktspēju, panākumus, korporatīvās pārvaldības indeksu un potenciālo akcionāru interesi 

par Latvijas akciju tirgu, jo īpaši ekonomiskās depresijas apstākļos. Turklāt izstrādātais 

ietvars nodrošinās, ka ne tikai uzņēmuma vadība, bet arī akcionāri un citas ieinteresētās puses 

varēs efektīvi sekot līdzi, kontrolēt, vadīt un plānot uzņēmuma ilgtermiņa aktīvus. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir svarīgi izstrādāt tādu ietvaru, kas balstās uz 

jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

korporatīvās pārvaldības sistēmas praksi. Rezultātā autores izstrādātais ietvars Baltijas 

biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās 

pārvaldības sistēmā nodrošinās caurskatāmu, ticamu un spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem atbilstošu pamatu šo uzņēmumu finanšu/ gada pārskatu sastādīšanai. 

Tas veicinās efektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu par finanšu un investīciju 

jautājumiem, kurā iesaistīsies ne tikai uzņēmuma vadība, bet arī akcionāri (esošie/ potenciālie) 

un citas uzņēmumā ieinteresētās personas. Turklāt tas ietekmēs uzņēmuma veiktspējas 

rādītājus, vērtības radīšanu, konkurences priekšrocības, kā arī investoru un citu uzņēmumā 

ieinteresēto pušu rīcību, akciju cenu un uzņēmuma iespēju iegūt papildu finansējumu.  

Pētījuma objekts, subjekts un hipotēze 

Pētījuma objekts ir Baltijas biržā kotēti Latvijas uzņēmumi. 
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Pētījuma subjekts ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā 

saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. 

Pētījuma subjekts ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā 

saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. 

Galvenie pētījuma jautājumi (PJ): 

PJ 1: Ko biržas uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos nodrošina caurskatāma finanšu 

informācijas atspoguļošana? 

PJ 2: Kas ir visproblemātiskākie jautājumi Latvijas biržas uzņēmumu praksē saistībā ar 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti, atspoguļošanu un vadību korporatīvās 

pārvaldības sistēmā? Cik lielā mērā esošās finanšu/ gada pārskatu sagatavošanas metodes atbilst 

korporatīvās pārvaldības principam “finanšu caurskatāmība”? 

PJ 3: Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība un veiktspēja. Vai informācija par Baltijas biržā kotēto 

Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa aktīviem atspoguļo/ pierāda, ka šo aktīvu vadībai ir ietekme uz 

uzņēmumu veiktspēju? 

PJ 4: Vai korporatīvajai pārvaldībai ir ietekme uz Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

finanšu veiktspēju? Vai ir iespēja to novērtēt un kā? Vai pastāv saistība starp “brīvprātīgo” 

korporatīvo pārvaldību un Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu finanšu veiktspēju? 

PJ 5: Ko nepieciešams uzlabot vai ieviest Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības procesā korporatīvās pārvaldības sistēmā, lai vienlaikus nodrošinātu 

vislabākos uzņēmuma veiktspējas rādītājus un informācijas caurskatāmību, kas varētu būt 

noderīga, lai uzņēmumā ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanas procesos varētu veikt 

nepieciešamās analīzes?  

Pētījuma hipotēze – pastāv tieša ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietekme uz Baltijas biržā 

kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspēju. 

Pētījuma mērķis un galvenie uzdevumi 

Pētījuma galvenais mērķis – balstoties uz pētījumu par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

procesu, novērtēt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības aktualitāti, izstrādāt ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadības ietvaru un sniegt priekšlikumus, kā nodrošināt caurskatāmu ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu grāmatvedības uzskaiti (uzņēmuma iekšienē)/atspoguļošanu (ārpus uzņēmuma) 

korporatīvās pārvaldības sistēmā. 

Ņemot vērā pētījuma galveno mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 
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1. Veicot akadēmiskās literatūras un saistīto normatīvo aktu un noteikumu izpēti, izzināt, kāda 

ir biržas uzņēmumu efektīva ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesa nozīme un loma 

korporatīvās pārvaldības sistēmā un kā tā ietekmē uzņēmuma veiktspēju; 

2. Identificēt, analizēt un kritiski izvērtēt Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu praksi 

korporatīvās pārvaldības principa “informācijas atklāšana un caurskatāmība” ievērošanā 

attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā, lai 

noteiktu iespējamās manipulatīvās darbības saistībā ar šo aktīvu grāmatvedības uzskaites 

un atspoguļošanas procesiem;  

3. Izstrādāt metodi, kā identificēt un novērtēt korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Baltijas 

biržā kotēto Latvijas uzņēmumu finanšu veiktspēju; 

4. Izstrādāt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesu 

ietvaru kā vadības instrumentu šo aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā, ko 

varētu izmantot uzņēmuma iekšējās un ārējās ieinteresētās personas; 

5. Izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesa 

uzlabošanai Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī jebkurai citai 

organizācijai, kurai pieder ievērojami ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, lai izmantotu šos 

priekšlikumus kā ietvaru informācijas atklāšanas un caurskatāmības nodrošināšanai un 

uzņēmuma veiktspējas palielināšanai. Izstrādāt arī priekšnosacījumus, kā veiksmīgāk 

ieviest šo ietvaru visām uzņēmumā ieinteresētajām pusēm – iekšējām un ārējām. 

Pētījuma metodes 

Šajā pētījumā izmantotas vispārpieņemtas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības 

metodes, tai skaitā zinātniskās literatūras un normatīvo aktu analīze, monogrāfiskā metode, 

satura analīze, situācijas analīze, aptauja, korelācijas analīze, aprakstošā un secinošā statistika, 

dažādas finanšu analīzes metodes – benchmarking jeb nozaru un tendenču analīze, izmantojot 

dažādus finanšu koeficientus, kā arī finanšu/ gada pārskatu analīze. Minētais tika veikts, 

izmantojot dažādus matemātiskos instrumentus (vidējie, procenti, koeficienti) un rangu 

vērtējuma metodi jeb rangu testu u.c. Aprēķini tika veikti, izmantojot datorprogrammu 

Microsoft Excel. 

Pētījuma ierobežojumi: 

1. Pētījuma objekts – Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi (no 2007. gada līdz 2021. 

gadam kopējais skaits mainījies visos trīs Baltijas biržas sarakstos); 

2. Pētīti tiek tikai ilgtermiņa nefinanšu aktīvi – pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi. 

Izņēmums ir nemateriālais aktīvs – uzņēmuma nemateriālā vērtība – kas netiek pētīts; 
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3. Laika periods – no 2007. gada līdz 2021. gadam; 

4. Kvantitatīvā pētījuma rezultāti ir balstīti uz autores izstrādāto aptauju, kas tika izsūtīta 28 

Baltijas biržā kotētiem Latvijas uzņēmumiem (atbildējuši 25 uzņēmumi), kā arī uz 

dažādiem aprēķiniem, kam izmantoti sekundārie dati – autores apkopotie dati no Nasdaq 

Riga oficiālās tīmekļvietnes (www.nasdaqbaltic.com); 

5. Tā kā uzņēmumi gatavo un iesniedz dažādus obligātos pārskatus, arī promocijas darbā tiek 

izmantoti dažādi termini, bet ar līdzvērtīgu nozīmi biržas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadībā – obligātie atskaišu dokumenti, ko gatavo un iesniedz akcionāriem par 

konkrētā pārskata periodā veiktajām aktivitātēm (finanšu atskaites (finanšu/ gada pārskati, 

konsolidētie finanšu/ gada pārskati), gada pārskati, konsolidētie gada pārskati); 

6. Ņemot vērā, ka pētījuma objekts un mērķis ir aprakstīt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību 

pēc būtības, ne specifiski kādam uzņēmumam, promocijas darbā attiecīgi nav arī minēti 

iespējamo saistīto izmaksu aprēķini, lai ieviestu autores izstrādāto ietvaru Latvijas biržas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaitei un atspoguļošanai 

korporatīvās pārvaldības sistēmā; 

7. Korporatīvā pārvaldība tiek skatīta tikai saistībā ar ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību. 

Jautājumi, kas saistīti ar ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību, tiek skatīti tikai vienā aspektā, 

ņemot vērā vienu no svarīgākajiem korporatīvās pārvaldības principiem “informācijas 

atklāšana un caurskatāmība”, – veiktspēja un finansiālā situācija; 

8. Ņemot vērā to, ka pētījuma objekts un mērķis ir aprakstīt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību 

pēc būtības, ne specifiski kādam uzņēmumam, tad promocijas darbā attiecīgi nav arī minēti 

iespējamo saistīto izmaksu aprēķini lai ieviestu autores izstrādāto ietvaru Latvijas biržas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā; 

9. Pētīts tiek tikai vadības skatījumā – precīzāk, uzņēmuma finanšu vadības skatījumā – kas ir 

korporatīvās pārvaldības sistēmā (skat. 1.1. attēlu); 

10. Ar finanšu vadību saistītie jautājumi tiek skatīti tikai saistībā ar Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā. 

Pētījuma periods:  

• Teorētiskajai daļai – laika periods no 1960-iem gadiem līdz mūsdienām; 

• Praktiskajai daļai – dati no 2007.gada līdz 2021.gadam. 
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Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes: 

1. Vadoties no nozares vidēji ilgtermiņa nefinanšu aktīvi veido lielu (vismaz 40% un vairāk) 

proporciju uzņēmuma kopējās bilances vērtībā, tāpēc šo aktīvu atzīšana un novērtēšana, kā 

arī minēto aktīvu vadība būtiski ietekmē uzņēmuma veiktspēju. 

2. Papildus ieviešot saistītus normatīvos aktus un noteikumus ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

grāmatvedības uzskaitei un atspoguļošanai, tiks novērstas nepilnības un nodrošināta lielāka 

caurskatāmība publiski pieejamos dokumentos, kā arī paaugstināsies Latvijas biržas 

uzņēmumu “brīvprātīgais” korporatīvās pārvaldības indekss un veiktspēja.   

3. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai ir jānodrošina viens no svarīgākajiem korporatīvās 

pārvaldības principiem – caurskatāmība. Tas attiecīgi paaugstinās uzņēmumu sniegtās 

informācijas atklāšanas kvalitāti un uzlabos uzņēmumu veiktspēju. 

4. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas ietvara ieviešana 

Baltijas biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos pozitīvi ietekmēs minēto uzņēmumu 

veiktspēju. 

Teorētiskā un metodoloģiskā bāze 

Promocijas darba teorētiskā un metodoloģiskā bāze balstās uz dažādām ārvalstu 

zinātniskajām publikācijām un pētījumiem, jo Latvijā šajā jomā pētījumu ir ļoti maz. Minētie 

dokumenti ir pieejami dažādās datubāzēs, specializētajā vadības zinātnes literatūrā, tai skaitā 

saistībā ar grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu. Izmantoti arī semināru un konferenču 

materiāli, Latvijas Republikas normatīvie akti un ar tiem saistītie dokumenti, kā arī saistošie 

starptautiskie dokumenti par uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās 

pārvaldības sistēmā un zinātniskās publikācijas un pētījumi par dažādu institūciju pieredzi 

saistībā ar ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu. 

Lai paveiktu minētos promocijas darba uzdevumus, tika izpētītas šādas zinātniskās 

publikācijas un institucionālā dokumentācija, normatīvie akti un noteikumi par ilgtermiņa 

nefinanšu vadību korporatīvās pārvaldība sistēmā.  (grāmatvedības uzskaite, atspoguļošana, 

novērtēšana, ietekme uz uzņēmuma veiktspēju un vērtību). Kā galvenie literatūras avoti tika 

izmantotas zinātniskās publikācijas pieejamas: EBSCOHost, Scopus, SpringerLink, Thomson 

Reuters Web of Science, Wiley Online Library, Emerald, Science Direct, utt. Tika izpētīti 

sekojoši autoru pētījumi: 

• Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība – Amadi-Echenfu J.E., Jaggi B., Tsui J., Metka R., 

Sidney S., McNeeney A., Roggi O., Giannozzi A., Zhang J-M., Wang S.-H., Chen R., 

Zhong W.-W., u.c.; 
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• Korporatīvā pārvaldība – Lu L.W., Madahani P. M., Mahanti R., Dissenayake D.H.S.W., 

Johan S. and Zhang M., Keasey K. and Wright M., PĂcalĂ A.,  Palea V., Keasey K., 

Thompson S., Wright M., Morck R.K., Sternberg E., Cohen J., Krishnamoorthy G., Wright 

A., Yu J., Vivek M., Young J.C., Myungsoo S.,  u.c.; 

• Normatīvie akti un noteikumi, kas reglamentē ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību – Barth 

M. E., Cram D. P., Nelson K.K., Gordon E.A., Hasting N.A.J., Hsu H.-T., Burton F.G., 

Jermakowicz E.K., Trottier K., Seetharaman A., Balachandran M., Saravanan A.S., 

Kuzmina I., Kuzmina-Merlino I., Kozlovska I., Vecerskiene G., Jankauskiene K., 

Valanciene L., Sitnikova V.A., Devalle A., Tarca A., Choi F.D.S., Kulchev K., Evans L., 

Pawan K., Gupta V.K., Habib A., Domeika P., Ilincuta L., Jackson S.B., Roggi O., 

Giannozzi A., Dvořáková D., Talnagiova V., Cerna L., Pinto I., Rodriguez-Perez, G., Slof, 

J., Sola, M., Torrent, M., Vilardell, I., BrÎnzĂ D.E., Bengescu M., Vehmanen P., El-Tawy 

N., Abdel-Kader M., Mauriello J.A. u.c. 

Pētījuma zinātniskais nozīmīgums un novitāte 

Pētījuma teorētiskais nozīmīgums tieši izriet no pētījuma zinātniskā nozīmīguma. Autore, 

izmantojot oriģinālu pieeju, izstrādājusi Latvijas biržas uzņēmumu nefinanšu aktīvu vadības 

ietvaru korporatīvās pārvaldības sistēmā. Šis pētījums sniedz pieeju ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

grāmatvedības uzskaitei un atspoguļošanai saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principu 

“informācijas atklāšana un caurskatāmība”, kas ietver ne tikai iekšējo kontroli no uzņēmuma 

vadības puses, bet arī ārējo – no jebkuras uzņēmumā ieinteresētās personas. Turklāt ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu daļas pieaugums Baltijas biržā kotēto Latvijas biržas uzņēmumu bilances 

vērtībā – no 38% 2007.gadā līdz 55% 2017.gadā, bet atsevišķiem uzņēmumiem pat līdz 97% – 

pastiprina šī pētījuma teorētisko nozīmīgumu (Kozlovska, 2015; Kozlovska and Kuzmina-

Merlino, 2019). Izmantojot šo pieeju, autore pierāda, ka izstrādātais ietvars dos iespēju jebkurai 

uzņēmumā ieinteresētajai personai kontrolēt uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību, 

kas attiecīgi ietekmēs uzņēmuma veiktspēju un finansiālo situāciju. Turklāt tas attiecīgi 

ietekmēs uzņēmumā ieinteresēto pušu lēmumus, akciju tirgu un Latvijas Republikas 

ekonomiku. Veiktais pētījums sniedz šādas zinātniskās novitātes un teorētisko nozīmīgumu: 

1. Pierādīts apgalvojums, par ko iepriekš pētījumi nav notikuši, – vadoties no korporatīvās 

pārvaldības principa “informācijas atklāšana un caurskatāmība” skata punkta, 

korporatīvajai pārvaldībai ir liela nozīme biržas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadībā. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22P%C4%82cal%C4%82%2C%20Anca%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=A.+Seetharaman&fd1=aut
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2. Identificētas problēmas, kā arī konstatēta un pieradīta ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

ietekme uz Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspēju korporatīvās pārvaldības 

sistēmā, vadoties no korporatīvās pārvaldības principa “informācijas atklāšana un 

caurskatāmība” skata punkta, par ko iepriekš pētījumi nav notikuši. 

3. Empīriskā pētījuma ietvaros, pamatojoties uz zinātniskajām publikācijām un ekonomikas 

jomas literatūru, tika izanalizēts ievērojams skaits pētījumu, kas deva iespēju identificēt 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesa problēmas visā šo aktīvu dzīves ciklā (no 

iegādes līdz to norakstīšanai/izslēgšanai). Iepriekš līdzīgi pētījumi no ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu dzīves cikla perspektīvas nav veikti. Turklāt šajā pētījumā identificētie 

problēmjautājumi pierāda, ka ir iespējams un juridiski atļauts korporatīvās pārvaldības 

sistēmā manipulēt ar ilgtermiņa nefinanšu aktīvu informāciju to grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesos. Turklāt iepriekš līdzīgi pētījumi no biržas uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības korporatīvās pārvaldības sistēmā un korporatīvās pārvaldības 

principa “informācijas atklāšana un caurskatāmība” perspektīvas nav veikti. 

4. Identificētas nepilnības vietējos un starptautiskajos normatīvajos aktos un noteikumos, kas 

nosaka grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesus attiecībā uz ilgtermiņa 

nefinanšu aktīviem to dzīves cikla laikā, un attiecīgi ieteikti grozījumi un papildinājumi 

normatīvajos aktos un noteikumos ar mērķi novērst šīs nepilnības. Tas ļautu nodrošināt 

korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”, lai citām 

uzņēmumā ieinteresētajām personām atspoguļotu patieso situāciju uzņēmumā un attiecīgos 

uzņēmuma veiktspējas rādītājus un samazinātu jebkādas uzņēmuma vadības iespējamās 

manipulatīvās darbības.  

5. Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem izstrādāts “brīvprātīgais” korporatīvās 

pārvaldības indekss. Turklāt tika pierādīta “brīvprātīgā” korporatīvās pārvaldības indeksa 

un Baltijas biržā kotēto uzņēmumu veiktspējas savstarpējā ietekme. Līdzīgi indeksi iepriekš 

nav izstrādāti, kā arī nav veikti līdzīgi pētījumi attiecībā uz Baltijas biržā kotētu Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā.  

6. Izpētīta un noteikta informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas 

procesa elementus par biržā kotēto uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību 

korporatīvās pārvaldības sistēmā – caurskatāmi šo aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesi visā to dzīves ciklā (ieskaitot visas darbības no to sākotnējās 

iegādes/ attīstības līdz to norakstīšanai/ atjaunošanai). Līdzīgi pētījumi iepriekš nav veikti.  

7. Izstrādāts ietvars Baltijas biržā kotētu Latvijas uzņēmumu efektīvai un caurskatāmai 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā vai jebkurā citā 

organizācijā, kuras īpašumā ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, kā arī noteikti galvenie soļi šī 
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ietvara ieviešanas un novērtēšanas procesiem, ko varētu izmantot jebkura ieinteresētā 

persona – iekšējā vai ārējā. Līdzīgi pētījumi iepriekš nav veikti. 

Pētījuma praktiskā nozīme 

Šī promocijas darba tiešais rezultāts ir ietvars, kas izstrādāts Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā. Līdzīgi 

pētījumi līdz šim nav veikti, un šo ietvaru var izmantot biznesā. 

1. Ietvars grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesiem Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā ir viegli 

izmantojams, kā arī praktiski noderīgs jebkurai uzņēmumā ieinteresētajai personai – 

iekšējai un ārējai. Promocijas darba autore izstrādājusi praktiskus soļus katram 

korporatīvajā pārvaldības sistēmā esošam ilgtermiņa nefinanšu aktīva dzīves cikla posmam: 

iegāde un attīstība, izmantošana, iegāde vai attīstība, lietošana un izmantošana, uzturēšana, 

atjaunošana vai norakstīšana.  

2. Ņemot vērā, ka grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas politikas ietekmē uzņēmuma 

bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kā arī uzņēmuma veiktspēju, promocijas darba 

autore izstrādājusi novērtēšanas formu katram ietvara solim. Novērtēšanas forma sastāv no 

6 galvenajām daļām, kas ietver autores izstrādātus atbilstošus vadības procesus, kā arī 

empīriski izmērāmus rādītājus, lai novērtētu rezultātus, kas iegūti, izstrādājot un ieviešot 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvaru korporatīvās pārvaldības sistēmā. Turklāt šī 

forma arī nodrošina, ka autores izstrādātais ietvars sniegs noteiktu virzienu un norādes par 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

caurskatāmību, ticamību un atbilstību normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas jomā korporatīvās pārvaldība sistēmā.  

3. Uzņēmumam, kam pieder ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, ir ievērojamas priekšrocības 

izmantot autores izstrādāto ietvaru ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesiem 

korporatīvās pārvadības sistēmā (paaugstinās uzņēmuma veiktspējas rādītāji, vērtība, 

“brīvprātīgais” korporatīvās pārvaldības indekss, tirgus daļa, izaugsme, ražīgums utt.). 

Ietvars sistematizēts kā daļa no uzņēmuma koordinētas biznesa stratēģijas atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kā arī akcionāru un citu uzņēmumā ieinteresēto 

personu interesēm. Tā kā mūsdienās aktīvu novērtēšana tiek uzskatīta par vienu no 

svarīgākajām finanšu grāmatvedības jomām, uzņēmuma vadība, akcionāri un citas 

uzņēmumā ieinteresētās personas, izmantojot šo ietvaru, nodrošinās, ka uzņēmuma 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvi tiek atzīti, novērtēti un vadīti visefektīvākajā un 
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caurskatāmākajā veidā un saskaņā ar attiecīgo grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas 

regulējumu. 

4. Pētījumu rezultātus un ieteikumus var izmantot ne tikai Baltijas biržā kotētos uzņēmumos, 

bet arī jebkurā organizācijā pasaulē, kurai pieder ievērojami ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, kā 

arī to var lietot jebkura organizācijā ieinteresētā persona vai praktiķis finanšu/ gada pārskatu 

analīzei. Aktīvu vadības process starp uzņēmumiem var atšķirties, jo uzņēmumu kultūra, 

mērķi un pat valoda var būt atšķirīga. Neskatoties uz to, ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībā 

precīza informācija grāmatvedības uzskaitē un atspoguļošanā ir ļoti būtiska un pat kritiska: 

1. Aktīvu vadības stratēģija un plānošana; 

2. Aktīvu vadības lēmumu pieņemšana par aktīvu vadību; 

3. Izmantošana dzīves ciklā; 

4. Informācija par aktīvu; 

5. Organizācija un cilvēki; 

6. Risks un pārskatīšana. 

5. Promocijas darba autores ieteikumi sniegs ievērojamu ieguldījumu ne tikai Baltijas biržā 

kotētos Latvijas uzņēmumos ieinteresētajām personām, bet arī akciju tirgum un Latvijas 

Republikas ekonomikai, jo caurskatāmāki un ticamāki finanšu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesi attiecībā uz Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā nodrošinās lielāku caurskatāmību 

publiski atklātajā informācijā, kas paaugstinās potenciālo akcionāru interesi par Latvijas 

akciju tirgu, kā arī paaugstināsies akciju tirgus kapitalizācijas proporcija pret Latvijas 

Republikas IKP. 

6. Teorētiskie pētījumi par uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu novērtēšanu un vadību 

korporatīvās pārvaldības sistēmā var tik izmantoti kā mācību līdzekļi augstākās izglītības 

iestādēs un citās profesionālajās iestādēs, kas sagatavo revidentus, grāmatvežus, vadītājus, 

finanšu kontrolierus un analītiķus.  

Nozīmīgāko rezultātu aprobācija  

Ar nozīmīgākajiem pētījuma rezultātiem autore ir iepazīstinājusi plašu personu un 

organizāciju loku – Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumos ieinteresētās personas: 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vadību un akcionārus, Nasdaq Riga, LR zvērinātus 

revidentus, “Big Four” uzņēmumi, Eiropas Revīzijas palātu (European Court of Auditors), 

Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Korporatīvās pārvaldības jomas profesionāļus, tiek 

organizēta programmas/ platformas izstrādē (plānots attīstīt nākamajā pētījuma solī) u.c. 
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Svarīgākie empīriskā pētījuma rezultāti publicēti šādās zinātniskajās publikācijās: 

1. Kozlovska I., Kuzmina-Merlino I., Linkage between Management of Long-Lived Non-

Financial Assets and Performance of Latvian Companies Listed on the Baltic Stock 

Exchange// Book: Reliability and Statistics in Transportation and Communication, Springer 

International Publishing AG, - 2019., p.684-694. ISSN: 2367-3370, ISSN (electronic): 

2367-3389, ISBN: 978-3-030-12449-6, E-book ISBN: 978-3-030-12450-2.  DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-12450-2. Springer International Publishing. 

2. Kozlovska I., Corporate Governance Disclosures: The Case of Latvian Companies Listed 

on Baltic Stock Exchange// Book: Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication, Springer International Publishing AG, - 2018., p.574-584. ISBN: 978-3-

319-74453-7, E-book ISBN: 978-3-319-74454-4.  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-

74454-4_55. Springer International Publishing.  

3. Kozlovska I., Measurement of long-lived non-financial assets in Latvian listed companies: 

cost model versus revaluation model// Journal of Business Management, - 2017., -Vol.14 

p.44-52. e-ISSN: 1691-5348. EBSCO. 

4. Kozlovska I., Long-lived non-financial assets impairment in Latvian listed companies// 

Journal of Business Management, - Nr.11, 2016, p. 60-69. ISSN 1691-5348. EBSCO. 

5. Kozlovska I., The impact of long-lived non-financial assets depreciation/ amortization 

method on financial statements// Copernican Journal of Finance & Accounting, - Nr.4(2), 

2015, p.91-108. e-ISSN: 2300-3065, p-ISSN 2300-1240. EBSCO. 

6. Kozlovska I., Kumzina I. Accounting measurement of long-lived Assets: a case of 

impairment practice// Journal of Business Management, - 2012, - No.5, Special Edition. -

p.56-65. ISSN 1691-5348. EBSCO. 

Atsauces uz promocijas darba autores publicētajiem zinātniskajiem rakstiem ir 

iekļautas šādos citu zinātnieku un autoru zinātniskajos rakstos un publikācijās: 

1. Bespalov M.V., Accounting for Similiar-type Fixed Assets in State Funded Educational 

Institutions, Accounting, Analysis, Auditing, - 2020, - 7(1), - p.15-26, DOI:10.26794/2408-

9303-2020-7-1-26,-

https://accounting.fa.ru/jour/article/viewFile/296/289.pdf (application/pdf). 

2. Massala J.F., Tax Regime for Asset Depreciation and Amortization: a Comparative 

Analysis Between Angola and Portugal, Dissertação de Mestrado em Contabilidade e 

Finanças apresentada à Faculdade de Economia, - 2020, - p.1-137, 

http://hdl.handle.net/10316/94734. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-12450-2
https://doi.org/10.1007/978-3-319-74454-4_55
https://doi.org/10.1007/978-3-319-74454-4_55
https://accounting.fa.ru/jour/article/viewFile/296/289.pdf
http://hdl.handle.net/10316/94734
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 Koowattanatianchai N., Charles M.B., Eddie I. Incentivising investment through 

accelerated depreciation: Wartime use, economic stimulus and encouraging green 

technologies, - 2019, - 24(1), - p.115-137, https://doi.org/10.1177/1032373217739921 

3. Mitic V., Kokic T., Mizdrakovic V., Tereladze D. Correlation Between Asset 

Measurement and Profitability of Serbian Listed Companies, Accounting, Audit and 

Forensic Science, - 2019, - Vol.Finiz, - p.52-57, https://doi.org/10.15308/finiz-2019-52-57. 

4. Panova EA. Влияние амортизационной политики на финансовые показатели и 

инвестиционные возможности промышленного предприятия, Финансы и кредиm, - 

2019, - 25(1), - p.144-158. 

5. Barlasova T., Kopcakova J., Potoma R., Sefcikova D. Assets and Modern Methods of 

Depreciation of Assets in an Enterprise, International Scientif Conference for Doctoral 

Students and Post-Doctoral Scholars, Empowering Actions To Achieve Global Goals: 

Implications For Economics, Business, Management and Related Disciplines, Conference 

Proceedings, EDAMBA, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, - 2019, 

- October 23-October 24, - p.22-33, ISBN: 978-80-225-4704-8. 

6. Fedorová D. Hodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohled, Bakalářská 

práce, Technická Univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, - 2018/2019. 

7. Juárez F. The Growth of Companies as a Function of Total Assets, WSEAS Transactions 

on Business and Economics, - 2018, - Vol.15, - p.301-310, ISSN: 11099526, Scopus. 

8. Juárez F. A Preliminary Approach to Identify the Best Function that Fits the Growth of 

Company Total Assets, International Conference on Applied Mathematics & Computer 

Science (ICAMCS), - 2018, DOI: 10.1109/CAMCS46079.2018.000-3. 

9. Maruszewska E.W. ZRÓŻNICOWANIE UJĘCIA AMORTYZACJI W 

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, 

Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, - 

2018, - No.369, - p.137-149, ISSN 2083-8611, Zróżnicowanie ujęcia amortyzacji w 

sprawozdawczo… — Library of Science (bibliotekanauki.pl). 

10. Paly M.B., Determinant Variable of Net Income of Two Cobs Hybrid Corn Farm: Panel 

Data Analysis of Three Districts in South Sulawesi, Indonesia, International Journal of 

Progessive Sciences and Technologies (IJPSAT), -2018, -8(2), -p.302-311, ISSN:2509-

0119, DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v8.2.439, International Journal of Progressive 

Sciences and Technologies (ijsht-journals.org). 

11. Nawaiseh M.E., Al-Ibbini O.A., Al-nawaiseh H.N.F. Impairment of Non-Current Assets-

Implementation and Disclosure: Evidence from Industrial Firms in Jordan, British Journal 

https://doi.org/10.1177/1032373217739921
https://doi.org/10.15308/finiz-2019-52-57
https://elibrary.ru/item.asp?id=36798621
https://elibrary.ru/item.asp?id=36798621
https://bibliotekanauki.pl/articles/589315
https://bibliotekanauki.pl/articles/589315
http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v8.2.439
https://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat
https://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat
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of Business Design & Education, - 2016, - 9(2), ISSN (print): 2222-7426, ISSN (Online): 

2222-8412.  

12. Nawaiseh M.E. Can Impairment Recognition under IAS 36 Improved by Financial 

Performance, International Journal of Economics and Finance, - 2016, - Vol.8(12), - p.163-

174, ISSN: 1916-971X, E-ISSN: 1916-9728. 

13. Nawaiseh M.E. Impairment Accounting Practice in Jordanian Industrial Public 

Shareholding Companies under IAS 36, British Journal of Applied Science & Technology, 

- 2016, - Vol.12(6), - p.1-16, ISSN: 2231-0843. 

14. Krupina N.N. The Role of Sub-Functions in the Effective Implementation of Accounting 

and Economic Functions of Depreciation, Financial Analytics: Science and Experience, - 

2016, 43(2016), - p.2-17, ISSN: 2311-8768 (Online), ISSN: 2073-4484 (Print).  

15. Nawaiseh M.E., Al-Ibbini O.A., Nour H., Al-Nawaiseh F. Impairment of Non-current 

Assets-Implementation and Disclosure: Evidence from Industrial Firms in Jordan, 

Advances in Management & Applied Economics, - 2016, - Vol.6(4), - p.111-126, ISSN 

(print): 1792-7544, ISSN (online): 1792-7552. 

16. Nawaiseh M.E. Impairment Analysis of Non-current Assets under DCF Based-test in the 

Jordanian Industrial Shareholding Companies, British Journal of Economics, Management 

& Trade, - 2015, - Vol.7(1), - p.10-22, ISSN: 2278-098X. 

17. Kasztelnik K. The Impairment of Long-Lived Assets and Reversing Revaluation Review 

under US GAAP VS. IFRS Models in the United States, Accounting and Finance Research, 

- 2015, 4(3), - p.106-113, ISSN 1927-5986, E-ISSN 1927-5994, doi:10.5430/afr.v4n3p106, 

URL: http://dx.doi.org/10.5430/afr.v4n3p106. 

18. Plyats M. Company’s long-lived non-financial assets as an object of company’s evaluation 

and company’s management, essay, RTU Riga Business School, - 2015, - p.1-10. (DOC) 

Essay(Case Study1)Mikhail Plyats | Mikhail Plyats - Academia.edu. 

19. Juárez F. Chaotic Recurrence of the Fixed Assets-Infrastructure Influence on Financial 

Health of the Hospitality Industry in Emerging Markets, Mathematical Methods in Finance 

and Business Administration, - 2014, - p.127-131, ISBN: 978-960-474-360-5. 

Promocijas darba autores dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs:  

Būtiskākie pētījuma rezultāti prezentēti konferencēs Latvijas Republikā un ārvalstīs 

dažādās zinātniskajās diskusijās un starptautiskās zinātniskās konferencēs: 

1. 14th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC2021, 

“Economics and Business: Foreseeing Challenges and Opportunities”, June 1-2, 2021, 

http://dx.doi.org/10.5430/afr.v4n3p106
https://www.academia.edu/23513878/Essay_Case_Study1_Mikhail_Plyats
https://www.academia.edu/23513878/Essay_Case_Study1_Mikhail_Plyats
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Riga, Latvia. Presentation “Corporate Governance and Information Asymmetry: Case of 

Latvian Companies Listed on Baltic Stock Exchange”.  

2. 13th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC2020, 

“Evolving Dimensions of Long-lived Non-financial Asset Management and the 21st 

Century Expectations”, February 19-20, 2020, Riga, Latvia. Presentation “Linkage between 

PPE and Profitability: Case of Baltic Stock Exchange”.  

3. 12th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC2019, 

“Foreseeing Challenges and Opportunities for Organizations at the Macro and Micro 

Level”, February 21-23, 2019, Riga, Latvia. Presentation “Linkage between PPE and 

Profitability: Case of Baltic Stock Exchange”.  

4. 18th International Multidisciplinary Conference, Reliability and Statistics in Transportation 

and Communication (RealStat-2018), October 17-20, 2018, Riga, Latvia. Publication and 

presentation “Corporate Governance Disclosure: The Case of Latvian Companies Listed on 

Baltic Stock Exchange 12th Annual Scientific Baltic Business Management Conference 

ASBBMC2019, “Foreseeing Challenges and Opportunities for Organizations at the Macro 

and Micro Level”, February 21-23, 2019, Riga, Latvia. Presentation “Linkage between PPE 

and Profitability: Case of Baltic Stock Exchange”. 

5. 11th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC2018, “Trend of 

Business and Funding Models in Contemporary World”, March 15-17, 2018, Riga, Latvia. 

Presentation “Influence of Corporate Governance Disclosure Index: Evidence from Latvian 

Listed Companies on Baltic Stock Exchange”. 

6. 11th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC2017, “Trends 

of Business and Funding Models in Contemporary World”, March 15-17, 2018, Riga, 

Latvia. Publication and presentation “Influence of Corporate Governance Disclosure Index: 

Evidence from Latvian listed companies on Baltic Stock Exchange”. 

7. 17th International Scientific Conference RealStat-2017, “Reliability and Statistics in 

Transportation and Communication”, October 18- 21, 2017, Riga, Latvia. Publication and 

presentation “Corporate Governance Disclosures: The Case of Latvian Companies Listed 

on Baltic Stock Exchange”.  

8. International Scientific and Educational Conference, Actual Problems of Education. 

(Competence-Oriented Approach- iSECRET Results Dissemination (MIP 2017), “MIP 

2017” Presentation “Financial Technologies: New Challenges of Education of Financial 

Managers”, June 1-2, 2017, Riga, Latvia. 

9. 10th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC2017 and 

Doctoral Seminar “Sustainable organisations: Creating and Managing in Turbulent 
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Business Environment”, April 26-29, 2017, Riga, Latvia. Publication and presentation 

“Role of long-lived non-financial assets in performance of Latvian listed companies in 

Baltic stock exchange”.  

10. 19th Nordic Conference Small Business Research (NSCB 2016), “Entrepreneurship and 

Value Creation”, May 19-20, 2016, Riga, Latvia. Publication chapter in book and 

presentation: “The impact of long-lived non-financial asset impairment on financial 

statements of Latvian companies”. 

11. 9th Annual Scientific Baltic Business Management Conference, ASBBMC 2016, 

“Challenges of Business Sustainability in the Digital Age”, April 21-23, 2016, Riga, Latvia. 

Publication and presentation: “Measurement of long-lived non-financial assets in Latvian 

listed companies: cost model versus revaluation model”. 

12. International scientific-practical conference “Strategy of Entrepreneurship” Proceedings, 

paper presented “The Impact of evaluation approaches of long-lived assets on a company’s 

financial performance” (co-author Kuzmina-Merlino I.). ISBN 978-966-926-038-3, SHEI 

Kyiv National Economic University named after V.Hetman, 27 November, 2015, Kyiv, 

Ukraine, page 329-331.  

13. Iris-Alkona, Institute of Researchers and International Symposiums Alkona, International 

Scientific Symposium, “Economics, Business & Finance”, July 7-11, 2015, Jurmala, Latvia. 

Publication and presentation: “The impact of long-lived non-financial assets depreciation/ 

amortization method on financial statements”. 

14. 8th International Scientific Conference: Information Society and Modern Business. Modern 

Trends in Business: Globalization vs Localization, April 23-24, 2015, Ventspils, Latvia. 

Presentation: “Accounting of depreciation and amortization of long-lived assets”. 

15. 6th International Scientific Conference: In Search of New Business Solutions for Emerging 

Future, April 25-27, 2013, Riga, Latvia. Presentation: “Measuring long-lived assets value: 

accounting regulation and practical issues”. 

16. 9th ICAFT: International Conference on Accounting and Finance in Transition, European 

and World Experience and Public Policy Consideration”, October 11-13, 2012, Riga, 

Latvia. Publication and presentation: “Accounting measurement of long-lived assets: a case 

of impairment practice”. 

17. 5th International Scientific Conference “Information Society and Modern Business 

Knowledge Creation and Transfer into New Competencies”, April 26-27, 2012, Ventspils, 

Latvia. Presentation: “Long-term asset management in the corporate governance system”. 

18. International Scientific Conference “Innovative and creative solutions in business and 

culture”, The University College of Economics and Culture, March 28-30, 2012, Riga, 
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Latvia. Publication and presentation: “Quality of financial information as an important 

element of corporate governance”. 

19. International Scientific Conference “Business analysis, accounting, taxes and auditing”, 

Department of Accounting at Tallinn University of Technology, November 10-11, 2011, 

Tallinn, Estonia. Publication and presentation: “Credit management improvement in the 

international commercial company”. 

 

Promocijas darba struktūra un apjoms  

Šis promocijas darbs ir patstāvīgs pētījums, kas sastāv no šādām daļām: ievads, trīs 

galvenās daļas, kurās ietilpst apakšnodaļas, secinājumi un ieteikumi, bibliogrāfija un pielikumi. 

Darba kopējais apjoms ir 250 lappuses, tai skaitā 39 tabulas un 24 attēli. Šī promocijas darba 

struktūra tika izstrādāta atbilstoši pētījumā noteiktajam mērķim un atbilstošajiem uzdevumiem 

(skat. 1. tabulu).  

 

Baltijas biržā kotēto uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars 

korporatīvās pārvaldības sistēmā 

1. tabula  

Pētījuma struktūra 

Pētījuma objekts – Baltijas biržā kotēti Latvijas uzņēmumi 

Pētījuma subjekts – Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā saskaņā 

ar korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība” 

Pētījuma mērķis – balstoties uz pētījumu par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesu, novērtēt 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības aktualitāti un izstrādāt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

ietvaru, sniegt priekšlikumus, kā nodrošināt caurskatāmu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības 

uzskaiti (uzņēmuma iekšienē) un atspoguļošanu (ārpus uzņēmuma) korporatīvās pārvaldības sistēmā 

UZDEVUMI 

Veicot 

akadēmiskās 

literatūras un 

saistīto normatīvo 

aktu un 

noteikumu izpēti, 

izzināt, kāda ir 

biržas uzņēmumu 

efektīva 

Identificēt, analizēt un 

kritiski izvērtēt Baltijas 

biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu praksi 

korporatīvās pārvaldības 

principa “informācijas 

atklāšana un 

caurskatāmība” 

ievērošanā attiecībā uz 

Izstrādāt 

ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu 

vadības procesa 

ietvaru 

korporatīvās 

pārvaldības 

sistēmā 

Izdarīt secinājumus un izstrādāt 

ieteikumus ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadības procesa 

uzlabošanai Baltijas biržā 

kotētajiem Latvijas 

uzņēmumiem korporatīvās 

pārvaldības sistēmā, kā arī 

jebkurai citai organizācijai, kurai 

pieder ievērojami ilgtermiņa 
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ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu 

vadības procesa 

nozīme un loma 

korporatīvās 

pārvaldības 

sistēmā un kā tā 

ietekmē 

uzņēmuma 

veiktspēju 

ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadību 

korporatīvās pārvaldības 

sistēmā, lai noteiktu 

iespējamās 

manipulatīvās darbības 

saistībā ar šo aktīvu 

grāmatvedības uzskaites 

un atspoguļošanas 

procesiem 

nefinanšu aktīvi, lai izmantojot 

šo ietvaru nodrošinātu 

augtstākajā līmenī informācijas 

atklāšanu un attiecīgi uzņēmuma 

veiktspēju. Turklāt izstrādāt arī 

galvenos priekšnosacījumus, kā 

veiksmīgāk ieviest šo ietvaru 

visām uzņēmumā 

ieinteresētajām pusēm – 

iekšējām un ārējām 

 
 

 

        1.daļa            

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadība korporatīvās pārvaldības 

sistēmā 

             2.daļa 

Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadība  

   3.daļa         

Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības 

ietvars korporatīvās 

pārvaldības sistēmā 

 

Secinājumi 1. – 10. 
 

Secinājumi 11. – 21. Secinājumi 22. – 31. 

 

Avots: izstrādājusi autore 

Promocijas darba struktūra: 

IEVADS 

1. TEORĒTISKIE APEKTI ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVU VADĪBAI 

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS SISTĒMĀ 

1.1. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība 

korporatīvās pārvaldības sistēmā 

1.1.1. Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi 

1.1.2. Korporatīvā pārvaldība biržā kotētajos uzņēmumos: korporatīvās pārvaldības 

nozīmīgums no akcionāru perspektīvas 

1.1.3. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, to loma uzņēmuma veiktspējā 

1.1.4. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvaldība 

1.2. Grāmatvedības politika kā ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības pamats 

Sniegt priekšlikumus Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadības uzlabošanai korporatīvās pārvaldības sistēmā 

Hipotēze apstiprinās 

Ieteikumi 
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1.2.1. Grāmatvedības politikas galvenie elementi 

1.2.2. Definīcija un standarta klasifikācija 

1.2.3. Atzīšana un sākotnējā novērtēšana 

1.2.4. Novērtēšana pēc sākotnējās atzīšanas 

1.2.5. Atzīšanas pārtraukšana (atsavināšana, norakstīšana) 

1.2.6. Informācijas atklāšana 

1.2.7. Finansiālā veiktspēja un interpretācija 

1.3. Korporatīvās pārvaldības ietekme uz ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības efektivitāti 

1.3.1. Ilgtermiņa nemateriālo aktīvu vadības efektivitāte 

1.3.2. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības efektivitātes novērtēšana 

1.3.3. Informācijas kvalitāte un finansiālā veiktspēja 

1.3.4. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības efektivitātes novērtēšanas rezultāti: 

galvenie jautājumi 

1.4. Promocijas darba teorētiskais ietvars un konceptuālā struktūra 

1.4.1. Teorētiskais ietvars, pētāmie mainīgie 

1.4.2. Pētījuma jautājumi (PJ) 

2. BALTIJAS BIRŽĀ KOTĒTO LATVIJAS UZŅĒMUMU ILGTERMIŅA NEFINANŠU 

AKTĪVU VADĪBA 

2.1. Normatīvie akti un noteikumi, kas reglamentē biržas uzņēmumu (publiski atbildīgu) 

caurskatāmu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas, novērtēšanas un vadības 

procesus 

2.2. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu specifika attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadību un tās ietekmi uz informācijas atklāšanas caurskatāmību un kvalitāti 

2.3. Patiesās vērtības koncepcijas pielietošana ilgtermiņa nefinanšu aktīvu novērtēšanā 

2.3.1. Pētījuma problēmas apraksts 

2.3.2. SFPS 36 ietekme uz uzņēmuma finansiālo veiktspēju 

2.3.3. Zinātniskie pētījumi par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšanu  

2.3.4. Galvenās problēmas patiesās vērtības principa praktiskajā pielietojumā  

2.4. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība un uzņēmumu finansiālā veiktspēja  

2.4.1. Finanšu informācijas atspoguļošana – galvenie informācijas avoti lēmumu 

pieņemšanai 

2.4.2. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība un sniegums 

2.4.3. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu atzīšana un 

novērtēšana: iespējamo jautājumu un problēmu identificēšana  

3. KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA UN VEIKTSPĒJA 
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3.1. Korporatīvā pārvaldība un finansiālā veiktspēja: Baltijas biržā kotētie Latvijas 

uzņēmumi  

3.2. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars korporatīvās pārvaldības sistēmā 

3.3. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars 

korporatīvās pārvaldības sistēmā 

3.4. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības modeļa 

ieviešana korporatīvās pārvaldības sistēmā  

SECINĀJUMI 

IETEIKUMI 

BIBLIOGRĀFIJA 

PIELIKUMI 
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1. TEORĒTISKIE ASPEKTI ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVU 

VADĪBAI KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS SISTĒMĀ  

(1. daļa sastāv no 56 lappusēm, 4 apakšnodaļām, 4 tabulām un 9 attēliem) 

 Promocijas darba pirmā daļa ietver teorētiskos pētījumus un pārskatu par ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā, kā arī teorētisko ietvaru ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības modeļa ietekmei uz Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

veiktspēju. Šodien valsts galvenais uzdevums ir nodrošināt tās ekonomisko izaugsmi un 

iedzīvotāju labklājību. Tās ekonomisko izaugsmi būtiski ietekmē tāds faktors kā akciju tirgus 

(Bogdan, 2016). Izaugsmes rādītājiem un biržā kotētiem uzņēmumiem tiek novērotas līdzīgas 

tendences (ECB, 2017). Nasdaq akciju tirgus, kas saucas Nasdaq Riga, ir daļa no Nasdaq 

Baltija akciju tirgus. Latvijas biržas uzņēmumu skaits gadu gaitā atšķiras – no 41 uzņēmuma 

2007.gadā līdz 27 uzņēmumiem 2017.gadā un 15 uzņēmumiem 2021.gadā. Turklāt katra 

uzņēmuma konkurētspēja ir atkarīga no dažādiem finanšu un nefinanšu faktoriem un to 

savstarpējās ietekmes. Viens no šādiem faktoriem ir korporatīvā pārvaldība, kas būtiski 

ietekmē dažādus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp tos, kas attiecas uz ilgtermiņa 

nefinanšu aktīviem.  

 

1.1.attēls: Korporatīvās pārvaldības joma 

Avots: izstrādājis autors 

Šodien laba un efektīva korporatīvās pārvaldības prakse ietekmē uzņēmuma tēlu, tirgus daļu, 

klientus, ilgtermiņa stratēģiju un uzņēmuma pārvaldīšanu globālajā tirgū (Crişan-Mitra, 2015, 

p.465; Suzuki, 1999). Attēls 1.1. atspoguļo biržā kotēto uzņēmumu vispārējo korporatīvo 

pārvaldības sistēmu, kas ietver galvenās vadības jomas – akcionāru pilnsapulci, valdi, kas veic 

uzņēmuma pārraudzību un funkcionālo vadību (piem., iepirkumi, ražošana, mārketings, 

sabiedriskās attiecības utt.), un uzņēmuma vadītājus, kam pieder reālā vara uzņēmumā un kas 

to vada, pamatojoties uz viņu politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem uzskatiem (Morck, 

2007). Korporatīvās pārvaldības prakses ir galvenie iemesli Āzijas krīzei 1997.gadā un 

globālajai krīzei 2007.gadā (Pillai and Al-Malkawi, 2016). Politiku veidotāji uzsver 

korporatīvās pārvaldības svarīgumu attiecībā uz biržā kotētiem uzņēmumiem (OECD, 2015). 
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Viena no galvenajām problēmām ir labākas informācijas atklāšana ikgadējā Korporatīvās 

pārvaldības ziņojumā, kas akcionāriem palīdzētu īstenot to tiesības un valdes locekļu atbildību 

par finanšu/ gada pārskatiem (Lovrinčević Šelamov and Hrstić, 2012). Jēdziens “pārvaldība” 

nozīmē nodrošināt autoritāti un caurskatāmības kontroli (Mahanti R., 2021). Par 

visspēcīgākajām korporatīvās pārvaldības pamatnostādnēm visā pasaulē tiek uzskatīti “OECD 

korporatīvās pārvaldības principi” (izdots 1999. gadā, pārskatīts 2004. gadā), kas ietver piecas 

galvenās kategorijas: valdes un vadības struktūru un procesu, īpašumtiesību struktūru un 

kontroles tiesību īstenošanu, finanšu caurskatāmību un informācijas atklāšanu, revīziju, 

korporatīvo atbildību un atbilstību (McKeith and Collins, 2013). Tāpēc šodien vajadzētu būt 

skaidrām un caurskatāmām attiecībām starp uzņēmumu akcionāriem un vadību, informācijai 

jābūt uzticamai un caurskatāmai, saskaņā ar attiecīgajiem reglamentējošajiem dokumentiem, 

kas nosaka biržā kotētos uzņēmumus jeb korporatīvās pārvaldības kodeksu. Uzņēmumiem, kas 

piemēro korporatīvās pārvaldības principus, ir neapšaubāma priekšrocība akcionāru un 

investīciju piesaistē. Investoru risks zaudēt finanšu līdzekļus ievērojami samazinās. Tāpēc 

korporatīvās pārvaldības prakses būtiski ietekmē uzņēmuma veiktspēju globālajā tirgū, veicinot 

izaugsmi, stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumus. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, kam ir 

nepieciešami ievērojami ieguldījumi, veido arī ievērojamu daļu no uzņēmumu bilances 

kopējiem aktīviem (Derun, 2013, 185. lpp.; Garinina, 2009). 11 gadu laikā (no 2007.gada līdz 

2017.gadam) šie aktīvi Baltijas biržā kotētajiem uzņēmumiem ir vidēji 41,77 % no to kopējām 

bilanču vērtībām. Šī vidējā proporcija palielinās no 38% 2017.gadā līdz 55% 2017.gadā, kas 

pierāda ievērojamus kapitāla ieguldījumus (Kozlovska, 2015; Kozlovska, 2017; Kozlovska and 

Kuzmina-Merlino, 2019). Līdz ar to šiem aktīviem ir būtiska ietekme uz uzņēmumu dažādos 

līmeņos – iekšējā, ārējā un pat globālā līmenī. Lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz šiem 

aktīviem to dzīves ciklā, jābūt caurskatāmiem un uztvertiem ļoti nopietni, tiem jābūt 

saskaņotiem ar uzņēmumu ilgtermiņa plāniem un pamatotiem ar detalizētiem aprēķiniem. 

Piemēram, šāda aktīva izmantošanas posmā ir jāņem vērā vairāki jautājumi: finansējums, 

tehnoloģijas, apkārtējā vide un pat sociālekonomiskie/ politiskie jautājumi (Amadi-Echendu, 

2021). Aktīvu vadība ir attīstījusi jaunus modeļus un koncepcijas, kas ietver daudz vairāk jomu 

nekā jebkad agrāk, kuru galvenais mērķis ir paaugstināt un pat optimizēt ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu kopējo sniegumu un veicināt uzņēmuma kopējo veiktspēju (Price, 2018). Turklāt aktīvu 

pārvaldītājam, strādājot kopā ar grāmatvedības/ finanšu nodaļām, jāpārzina nolietojuma 

pamatprincipi (Hastings, 2021). Šodien tas saskan ar aktīvu pārvaldību, kas ir sistemātiska un 

koordinēta biznesa stratēģija, uz kuru pamatojoties uzņēmums vada to fiziskos aktīvus, kas 

rezultējas uzņēmuma veiktspējas rādītāju uzlabošanā un uzņēmuma izaugsmē (Alles et al., 

2005). “Ar Aktīvu Pārvaldību uzņēmums var izveidot aktīvu vadības procesus un 
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organizatoriskās struktūras ietvaru augstai ekonomiskai veiktspējai un izaugsmei ilgākā laika 

periodā, ieskaitot lēmumu pieņemšanas procesus par aktīvu dzīves ciklu, aktīva lietotājiem 

augstāka līmeņa atbildību un caurskatāmību informācijas atspoguļošanā par aktīvu un sodu 

sistēmu” (Katičić et al., 2014, p.208). Uzņēmumu vadītāji organizācijās, kurām pieder 

ievērojams aktīvu daudzums, sāk saprast, kāda ir aktīvu vadības ietekme uz efektivitāti, drošību, 

uzticamību, ilgtspēju un ieinteresēto personu pārliecību (Katičić et al., 2014). Tāpēc var 

apgalvot, ka uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai ir ievērojama ietekme uz 

vairākām korporatīvās pārvaldības sistēmas jomām. Ir vairāki labas korporatīvās 

pārvaldības pamatprincipi. Viens no vissvarīgākajiem principiem tiek arī pētīts – 

informācijas caurskatāmība, ieskaitot uzņēmumu finanšu/ gada pārskatu sagatavošanu 

un to, kā tiek atspoguļota visa informācija, uzņēmuma iekšējā kontroles, utt. Uzņēmuma 

finanšu grāmatvedības un atspoguļošanas procesi augstākajā līmenī ir svarīgākās tādas 

kvalitatīvas korporatīvās pārvaldības pazīmes, kuras galvenie noteikumi un prasības ir 

saskaņā ar akcionāru noteikumiem un prasībām. Šī interpretācija atbilst Cohen et al. (2004) 

secinājumam: “Viena no vissvarīgākajām funkcijām, ko korporatīvā pārvaldība var veikt, 

ir finanšu informācijas atklāšanas kvalitātes nodrošināšana” (Cohen, et al., 2004, p.87). 

“Korporatīvās pārvaldības sistēmai ir nepieciešams labs informācijas atklāšanas līmenis un 

atbilstoša informācija, kas novērstu (vai vismaz samazinātu) informācijas asimetriju starp 

visām pusēm” (Madhani, 2015, p.7). Madhani (2007) pat uzsver, ka, pamatojoties uz 

korporatīvās pārvaldības reitinga sistēmām un akcionāru viedokļu aptaujām, kā galvenā 

korporatīvās pārvaldības īpašība tiek minēta tieši informācijas atklāšana un 

caurskatāmība (Madhani, 2007). Turklāt ir vairākas shēmas, kā novērtēt finanšu 

informācijas kvalitāti esošajā/ plānotajā korporatīvās pārvaldības sistēmā. Parasti viens 

no svarīgākajiem šo shēmu elementiem ir arī uzņēmuma grāmatvedības politikas, ka 

ietver arī grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu aktīviem. Vadība atzīst, 

ka pastāv reāls ekonomisks pienesums no labi pārvaldītas informācijas atklāšanas 

politikas (Madhani, 2015). Uzņēmuma iekšējā ilgtermiņa nefinanšu aktīvu uzskaites un 

informācijas atklāšanas politika ir vērsta uz šādām galvenajām jomām, kas atspoguļotas 1.2. 

attēlā. (Metka, 2015, p.32; Sidney, 2009; McNeeney, 2005; Roggi and Giannozzi, 2015; 

Kozlovska, 2011; Poenaru and Halliburton, 2011; Woodruff, 1997; Garinina, 2009; Knowledge 

Management, 2000/2001, p.1; Carlucci and Schiuma, 2016; Carlucci and Schiuma, 2006; 

Zhang et al., 2014). 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Knowledge%20Management%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Knowledge%20Management%22%7C%7Csl~~jh','');


 

24 
 

           

1.2.attēls: Galvenās jomas, uz ko vērsta uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu iekšējās grāmatvedības uzskaite un atspoguļošana 

Avots: izstrādājis autors 

 

1.3.attēls: Jomas, ko nodrošina uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvaldība augstākajā kvalitātē 

Avots: izstrādājis autors 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība augstākajā līmenī korporatīvās pārvaldības sistēmā ietekmē 

virzienus, kas atspoguļoti 1.3. attēlā (IAM, 2017; Katičić and Dulčić, 2012; IMA, 2017; Yu, 

2011; Mande et al., 2012). Ir ļoti svarīgi, lai grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas 

procesi jeb uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu atzīšana un novērtēšana ir pareiza, 

caurskatāma un saskaņota ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas 

nosaka grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu. Ir svarīgi, lai pieejamā informācija par 

lēmumiem, kas attiecas uz iespējamām nākotnes investīcijām šajos aktīvos, ir 

caurskatāma un patiesi atspoguļo esošo situāciju uzņēmumā. Tāpēc var secināt, ka 

veiktspējai, finanšu grāmatvedības uzskaitei un atspoguļošanai par šiem aktīviem ir 

būtiska loma uzņēmuma korporatīvās pārvaldības sistēmā. Turklāt korporatīvā 

grāmatvedības politika sastāv no noteiktiem principiem, konvencijām, noteikumiem un 

specifiskām praksēm attiecībā uz finanšu/ gada pārskatos atspoguļoto posteņu atzīšanu, 

novērtēšanu, atspoguļošanu un grāmatvedības vadības noteikumiem. Tas nozīmē arī, ka 

lietotāja lēmumu pieņemšanas procesā ir nodrošināts, lai finanšu/ gada pārskatos atspoguļotā 

informācija, ievērojot zināmu piesardzību, būtu ticama un salīdzināma (Manea, 2017). Lai šai 

procesā nodrošinātu, ka pieejamā informācija ir kvalitatīva, jāievēro šādi galvenie 

priekšnoteikumi: daudzsološāko investīciju iespēju identificēšana, iespēja kontrolēt vadītāju 

lēmumus, kas tiek definēti vairāk kā lēmumi vadītāju labā nevis kapitāla īpašnieku labā, iespēja 
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ierobežot zādzības un samazināt asimetriskās informācijas problēmu (Bushman R. M., Smith 

A.J., 2003, 76-87).  

 

1.4.attēls: Uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas politiku galvenie elementi  

Avots: izstrādājis autors 

Lai gan SFPS standartos ir noteiktas prasības un norādīts, kam jābūt iekļautam korporatīvajā 

grāmatvedības politikā attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu aktīviem (1.4. attēls), katrā no šiem 

soļiem ir neatrisināti jautājumi, kas attiecīgi ietekmē uzņēmuma finanšu grāmatvedības 

uzskaites un atspoguļošanas kvalitāti un caurskatāmību (Kozlovska, 2017; BrÎnzĂ and 

Bengescu, 2016; Burton and Jermakowicz, 2015e; Jáčov and Horák, 2015; Barth, 2014; El-

Tawy and Abdel-Kader, 2013b; Ilincuta, 2013; Talnagiova and Cerna, 2011; Devalle, 2014; 

Rodriguez-Perez et al., 2011; Talnagiova and Cerna, 2011; Betakova et al., 2014; Roggi and 

Giannozzi, 2015; Gordon and Hsu, 2012; Rennekamp et al., 2015; Trottier, 2013; Sitnikova, 

2014). Informācijas atklāšanas prasības būtiski paaugstina informācijas atspoguļošanas 

kvalitāti, kas ir ļoti pozitīvs signāls esošajiem un potenciālajiem akcionāriem, jo samazinās 

informācijas asimetrijas problēmas un “agency” izmaksas (Tarca, 2004). Svarīgākais mērķis, 

lai veicinātu uzņēmumus lielot SFPS, ir finanšu/ gada pārskatu kvalitātes paaugstināšana 

un kapitāla tirgus efektivitātes palielināšana (Evans, 2003). Finanšu analīze ir būtiska 

ikvienam uzņēmumam, lai novērtētu tā veiktspēju visos finanšu aspektos. Koeficientu analīze 

ir viens no finanšu analīzes procesa spēcīgākajiem instrumentiem, kas parāda uzņēmuma 

ilgtermiņa un īstermiņa politiku efektivitāti (Pawan et al., 2013). “Finanšu grāmatvedības 

informācijai, ciklā tā sniedz ar vērtību saistītu informāciju, ir būtiska loma kā korporatīvās 

pārvaldības vadības instrumentam” (Habib, 2008, p.6). Grāmatvedības un atspoguļošanas 

procesi ir jebkura uzņēmuma vadības sistēma, kas nodrošina informāciju par ilgtermiņa 

nefinanšu aktīviem, to fizisko stāvokli, nodrošinājuma likmi un nolietojumu. Šī informācija ir 

noderīga, lai kontrolētu aktīvu iegādi un apriti un veiktu to izmantošanas efektivitātes analīzi 

(Domeika, 2008). Tāpēc var secināt, ka ilgtermiņa nefinanšu aktīvu politika ir daļa no 
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uzņēmuma finanšu stratēģijas, kas nodrošina savlaicīgu informācijas atjaunošanu par 

ilgtermiņa aktīviem, aktīvu izmantošanas efektivitāti un tiem paredzētos optimālos 

finansēšanas resursus. Turklāt biznesa vadītāji organizācijās, kurām pieder daudz aktīvu, 

sāk saprast aktīvu vadības ietekmi uz efektivitāti, ticamību, ilgtspēju un akcionāru pārliecību 

(Katičić et al., 2014). Aktīvu vadība tiek izmantota, lai analizētu, cik efektīvi uzņēmums 

izmanto savus aktīvus, lai palielinātu apgrozījumu vai pārdošanas apjomu (Peavler, 2017). 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu efektivitāte tieši ietekmē iespēju palielināt uzņēmuma ražošanas 

kapacitāti, samazināt izmaksas un palielināt peļņu. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

procesam ir ievērojama ietekme uz uzņēmuma ražīguma un efektivitātes rādītājiem, kas 

paaugstina īpašnieku turību (Chakraborty, 2014; Sur and Yadav, 2014). Galvenie rādītāji, kas 

tiek izmantoti uzņēmuma efektivitātes novērtēšanai, ir pamatlīdzekļu atdeve (%) un 

pamatlīdzekļu kapacitāte (Rurāne, 2006). Turklāt, izstrādājot investīciju struktūras, ir jāņem 

vērā abi faktori (finanšu un nefinanšu) (Hongson et al., 2013). Pat izpilddirektora atalgojuma 

sistēmai ir ietekme uz uzņēmuma darbības efektivitāti un aktīvu produktivitāti (Jiswal and 

Bhattacharyya, 2016). Tāpēc var secināt, ka arī procesi, kas saistīti ar ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu, kļūst arvien svarīgāki uzņēmuma 

vadības un veiktspējas novērtēšanā, kā arī visefektīvākajos uzņēmuma korporatīvās 

vadības procesos. Aktīvu pārvaldībai ir plaša mēroga stratēģija uzņēmuma korporatīvajā 

līmenī, un tās galvenais mērķis ir noteikt veidus, kā fiziskie aktīvi var tikt izmantoti, lai 

sasniegtu biznesa mērķus un radītu uzņēmuma nākotnes vērtību (Katičić et al., 2014). Turklāt 

korporatīvajai pārvaldībai ir ievērojama ietekme uz uzņēmuma finanšu veiktspēju, un tā tieši 

ietekmē uzņēmuma veiktspēju (Tehrani, 2016). Labākai korporatīvajai pārvaldībai ir 

augstāka korelācija ar labāku uzņēmuma operatīvo veiktspēju un uzņēmuma tirgus vērtību. 

Korporatīvās pārvaldības kvalitāte nosaka akciju cenu, cieši korelē un spēcīgi ietekmē 

akciju atdevi, palielinot uzņēmuma vērtību (Malik and Shah, 2013; Tehrani, 2016; Gompers 

and Metrick, 2003; Carvalhal and Nobili, 2011; Sungmin et al., 2014). Pastāv savstarpēja 

saistība starp uzņēmuma korporatīvās pārvaldības indeksu un uzņēmuma akcijas cenu 

(Black et al., 2006). Neskatoties uz to, ka vairumā pētījumu norādīts uz pozitīvu saistību starp 

korporatīvo pārvaldību un uzņēmuma veiktspēju, ir arī pētījumi, kas apgalvo pretējo, – ka šī 

saistība ir negatīva. Ir arī tādi pētījumi, kuros apgalvots, ka minētā saistība nepastāv 

(Dissenayake et.al., 2021; Pintea et al., 2015; Kara et al., 2015; Ayuso et al., 2014). 

Korporatīvās pārvaldības sistēmai ir ietekme uz vadītāju uzvedību lēmumu pieņemšanas 

procesos (Jermias, 2007). “Aģenti” (direktoru padome un vadība) ir arī galvenās uzņēmumu 

korporatīvās pārvaldības procesā iesaistītās personas. Atbildības līdzsvara saglabāšana starp 
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uzņēmuma akcionāru un vadītāju interesēm šai situācijā biržas uzņēmumiem kļūst vitāli 

svarīga.  

Uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu kā vadāmā objekta loma korporatīvās pārvaldības 

sistēmā, kā arī tā vadības ietekme uz uzņēmuma veiktspēju atspoguļota 1.5. attēlā.  

 

1.5.attēls. Uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesu vieta saskaņā ar korporatīvās 

pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība” jeb kā korporatīvās pārvaldības sistēmas objekts 

Avots: izstrādājis autors 
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1.6.attēls: Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesiem 

korporatīvās pārvaldības sistēmā obligātie normatīvie akti un brīvprātīgie noteikumi un to savstarpējā saistība 

Avots: izstrādājis autors 

1.1.tabula 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietekme uz uzņēmuma veiktspēju no korporatīvās 

pārvaldības principa “informācijas atklāšana un caurskatāmība” perspektīvas  

Identificētās nepilnības 

 

Avots: izstrādājis autors (2021) 

Šīs zinātniskās atziņas var interpretēt arī kā bāzi promocijas darba empīriskajam pētījumam un 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvara izstrādei 

korporatīvās pārvaldības sistēmā. Šis ietvars nodrošinās augstāka līmeņa informācijas atklāšanu 

un caurskatāmību uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos un šo aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesos, kas tādējādi attiecīgi uzlabos uzņēmuma veiktspējas rādītājus, 

ieskaitot investīciju piesaisti. Tāpēc var secināt, ka uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 
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grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas metodēm ir ietekme uz uzņēmuma finanšu 

informācijas kvalitāti, finanšu/ gada pārskatu saturu un finansiālo veiktspēju. Turklāt tā nosaka 

informācijas caurskatāmības līmeni publiski pieejamajos dokumentos, uz kuriem pamatojoties 

akcionāri pieņem vadības un finanšu lēmumus. 

  

2. BALTIJAS BIRŽĀ KOTĒTO LATVIJAS UZŅĒMUMU 

ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVU VADĪBA 
 

(2. daļa sastāv no 72 lappusēm, 4 apakšnodaļām, 19 tabulām un 5 attēliem) 

 Šai nodaļā aprakstīts promocijas darba autores veiktais pētījums par Baltijas biržā kotēto 

Latvijas uzņēmumu praksi – šī promocijas darba objektu. 

PJ 1: Ko biržas uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos nodrošina caurskatāma finanšu 

informācijas atspoguļošana? Ticama, konsekventa un vienota informācijas atspoguļošana 

finanšu/ gada pārskatos ir svarīga labas korporatīvās pārvaldības prakses sastāvdaļa visās 

pasaules valstīs, kuras mērķis ir gūt uzticamību biznesam esošo un potenciālo akcionāru un citu 

ieinteresēto personu acīs (Gupta, 2014). Neskatoties uz to, ka pastāv dažādi normatīvie akti un 

noteikumi, kas reglamentē uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesus, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, kas nodrošinātu patiesu un 

caurskatāmu informācijas atklāšanu. Jo tieši tam, kā tiek ievēroti minētie normatīvie akti un 

noteikumi, ir ievērojama ietekme uz šo aktīvu finanšu grāmatvedības uzskaites, 

atspoguļošanas, novērtēšanas un vadības procesiem, kā arī uz uzņēmuma finanšu rezultātiem 

pārskata periodā un attiecīgi – dažādu uzņēmumā ieinteresēto personu lēmumu pieņemšanas 

procesus. Vietējos normatīvajos aktos un noteikumos nepieciešami detalizētāki nosacījumi 

uzņēmuma pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu grāmatvedības uzskaitei un atspoguļošanai. 

Nasdaq Riga noteikumos – vairāk uzmanības būtu jāvērš tieši uzņēmumu finanšu/ gada 

pārskatu kvalitātei un caurskatāmībai ieskaitot jautājumus par šo aktīvu grāmatvedības uzskaiti 

un atspoguļošanu. Ieteicams ieviest soda sistēmu situācijām, ja tiek atklāts, ka uzņēmums ir 

veicis manipulatīvu aktivitāti ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesos. SFPS papildināmi ar stingriem un standartizētiem normatīviem 

aktiem attiecībā uz uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesiem (piem., SFPS 36, utt.). Detalizētāks veiktā pētījuma apraksts sniegts 

promocijas darba pilnajā tekstā. 

PJ 2: Kas ir visproblemātiskākie jautājumi Latvijas biržas uzņēmumu praksē saistībā ar 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti, atspoguļošanu un vadību 

korporatīvās pārvaldības sistēmā? Cik lielā mērā esošās finanšu/ gada pārskatu 
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sagatavošanas metodes atbilst korporatīvās pārvaldības principam “finanšu 

caurskatāmība”? Autore, izmantojot aptauju, identificēja, kāda veida modeļus un mehānismus 

Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi izmanto, lai vadītu tiem piederošos ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvus saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un 

caurskatāmība”. Aptaujā tika iekļauti 27 jautājumi par uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

grāmatvedības uzskaites, atspoguļošanas un vadības procesiem. Šī aptauja tika izveidota īpaši 

šādiem mērķiem domātā programmā (https://www.visidati.lv/surveys/) un elektroniski izdalīta 

visiem 28 Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem laika periodā no 2013.gada līdz 

2015.gadam. Kopējais respondent skaits – 25.  

          

2.1. attēls: Aptaujas struktūra 

Avots: izstrādājis autors 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, secināms, ka Baltijas biržā kotētā Latvijas uzņēmumā 

ieinteresēta persona nevar iegūt skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma veiktspēju 

attiecībā uz tam piederošo ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību un attiecīgi par to ietekmi uz 

citiem finanšu/ gada pārskata posteņiem. Turklāt ir būtiska nepieciešamība izstrādāt modeļus 

un mehānismus, ko var izmantot visas Baltijas biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos ieinteresētās 

personas, lai caurskatāmā un ticamā veidā vadītu ilgtermiņa nefinanšu aktīvus korporatīvās 

pārvaldības sistēmā. Minētā jautājuma risināšanai jāpievēršas ne tikai šiem uzņēmumiem, bet 

arī regulējošajām iestādēm un sabiedrībai. Mūsdienu ekonomiskā un politiskā situācija un 

globalizācijas process šī jautājuma nozīmīgumu vēl vairāk pastiprina. Šiem uzņēmumiem ir 

identificēti šādi problēmjautājumi un prakses attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

grāmatvedības uzskaites, atspoguļošanas un vadības procesiem korporatīvās pārvaldības 

sistēmā – uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu atzīšana un sākotnējā novērtēšana. 

Vairums šo uzņēmumu izmanto iegādes izmaksu metodi, pārvērtēšanas metodi lieto mazāk 

nekā 20 %. Tāpēc var secināt, ka uzņēmumi izvēlas metodi, kas ir vieglāk izmantojama iekšējās 

grāmatvedības uzskaites un procesos. Turklāt abas metodes tiek izmantotas dažādiem mērķiem. 

https://www.visidati.lv/surveys/


 

31 
 

Novērtēšana pēc sākotnējās atzīšanas – nolietojums/ amortizācija. 96% uzņēmumu izmanto 

lineāro metodi, kas ir viegla un ērta no uzņēmuma iekšējās grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesu skata punkta. Turklāt neviens no anketētajiem uzņēmumiem neizmanto 

ražošanas vienību metodi. Tikai 21% no visiem uzņēmumiem ir mainījis nolietojuma 

amortizācijas metodi. Tomēr nav vienas vislabākās un piemērotākās metodes. Visām 

uzņēmumā ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt ticamu un caurskatāmu informāciju par 

situāciju uzņēmumā pārskata periodā. Lai samazinātu manipulatīvu aktivitāšu iespējamību no 

uzņēmuma vadības puses, ir svarīgi detalizēt normatīvos aktus un noteikumus attiecībā uz to, 

kā ilgtermiņa nefinanšu aktīvam noteikt vispiemērotāko nolietojuma/ amortizācijas metodi. 

Novērtēšana pēc atzīšanas – ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšana. Kopš vietējie un 

starptautiskie normatīvie akti un noteikumi nenosaka noteiktus un stingrus nosacījumus 

attiecībā uz šo aktīvu pārvērtēšanu, Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem ir 

likumiskas iespējas manipulēt ar šo aktīvu grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu. Tikai 60% 

no visiem uzņēmumiem finanšu/ gada pārskatos atspoguļo informāciju par šo aktīvu 

pārvērtēšanu. Pastāv arī problēmas saistībā ar šo aktīvu pārvērtēšanas neatzīšanu. Tas saistās ar 

tādu faktoru ietekmi kā atlīdzība, uzņēmumu vadītāju reputācija, kā arī obligāciju līgumu 

pārkāpšana, utt. Šīs anketēšanas rezultāti atklāj, ka uzņēmuma vadība ir tā, kas nolemj, vai un 

kā noteikt pārvērtēšanas apmēru. Tāpēc tā var manipulēt ar aprēķiniem un skaitļiem, kas 

atspoguļoti uzņēmuma finanšu/ gada pārskatā, ja ir tāda nepieciešamība, lai parādītu labākus 

uzņēmuma veiktspējas rezultātus. Autore secina, ka ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšana ir 

daudzdimensionāls jautājums. Turklāt prakse attiecībā uz to un SFPS 36 jāskata plašāk, ne tikai 

no grāmatvežu skata punkta, bet arī no vadītāju, akcionāru un citu uzņēmumā ieinteresēto 

personu puses. Tāpēc ir ļoti nepieciešams ieviest detalizētākus skaidrojumus SFPS 36 un 

vietējos normatīvajos un noteikumos, kā arī ieviest metodoloģiju, kad un kā uzņēmumiem ir 

jāveic ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšana. Nepieciešams vietējās un starptautiskajās 

prasībās iekļaut jautājumus par uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšanu, lai 

nodrošinātu standartizētu un attiecīgi arī ticamu un caurskatāmu procesu. Aptauja rāda, ka 

Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuāla problēma attiecībā uz ilgtermiņa 

aktīvu novērtēšanu, lietojot patiesās vērtības principu. Šī pētījumā ietvaros tika izpētīti un 

analizēti 52 Latvijas uzņēmumu finanšu/ gada pārskati par 2010. un 2011. gadu. Gada 

apgrozījums šiem uzņēmumiem bija vairāk nekā 10 miljoni eiro un ilgtermiņa nefinanšu aktīvi 

veidoja vairāk nekā 50% no šo uzņēmumu bilances vērtības (informācijas avots: 

www.lursoft.lv). Šī pētījuma rezultāti parāda, ka informācija attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu pārvērtēšanu tika atklāta tikai 19 uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos jeb 36,5% no 

uzņēmumiem, kas tika pētīti. Tomēr no minētajiem 19 finanšu/ gada pārskatiem tikai izvēlēti 

http://www.lursoft.lv/
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tikai 7, jo tie saturēja noderīgu informāciju turpmākiem pētījumiem un gala secinājumu 

izdarīšanai (Kuzmina and Kozlovska, 2012). Pamatojoties uz finanšu/ gada pārskatos 

atspoguļotajiem datiem, tika aprēķināti dažādi koeficienti, lai radītu izpratni par ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu pārvērtēšanu un vērtības samazināšanās apmēru, kā arī noteiktu dažas 

īpatnības un savstarpēju finanšu koeficientu saistību. Tāpēc autorei radās jautājums: “Vai 

investors var uzticēties atspoguļotajai informācijai?” Realitāte ir tāda, ka grāmatvedis novērtē 

aktīvu patiesajā vērtībā, vadoties no sava subjektīva skatījuma. Noteikt piemērotāko diskonta 

likmi, kas atspoguļotu pašreizējo tirgus situāciju un attiecīgos riskus, bieži vien būs pietiekami 

sarežģīti. Būs jāņem vērā dažādi apsvērumi un jāiesaista vadības, korporatīvās pārvaldības un 

vērtēšanas speciālisti. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums 

ietver nevēlamu informāciju par uzņēmuma sagaidāmo nākotnes veiktspēju. Rodas jautājums, 

vai uzņēmumi cenšas nodrošināt patiesu un caurskatāmu informāciju, kas palīdzētu 

akcionāriem labāk novērtēt vērtības samazināšanās ietekmi uz nākotnes naudas plūsmām 

(Kvaal, 2005). Rezultāti rāda, ka grāmatvedības uzskaite ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

novērtēšana, pārvērtēšana un uzņēmuma finanšu veiktspēja pētniekiem un profesionāļiem 

joprojām ir debašu subjekts. Pētījumi par šo jautājumu norāda, ka SFPS 36 nosacījumi ir vairāk 

vērsti uz nemateriālo vērtību pārvērtēšanu un informācijas atklāšanu, mazāk tiek risināti 

jautājumi, kas saistīti ar grāmatvedības regulējumu uzņēmuma pamatlīdzekļu pārvērtēšanā. Tas 

izskaidro autores vērsto uzmanību tieši uz ilgtermiņa nefinanšu aktīvu kategoriju. Tāpēc 

problēmas, kas saistītas ar praktisko SFPS 36 pielietojumu, var tik izskaidrotas kā fakts, ka 

aktīvu pārvērtēšana ir daudzdimensionāls jautājums. Iepriekš minētās problēmas pierāda, ka 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vērtēšana ir tieši saistīta ar korporatīvo pārvaldību un to 

nevar ignorēt, kad tiek izstrādātas ieguldījumu stratēģijas. Lielas atšķirības terminoloģijā 

un uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos palielina individuālas interpretācijas iespēju un mudina 

veikt turpmākus pētījumus, lai izstrādātu metodoloģiskas pieejas ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu grāmatvedības uzskaitei un atspoguļošanai, kā arī izpētītu to ietekmi uz 

uzņēmuma veiktspēju. Tāpēc autore veica pētījumu par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadību un uzņēmumu finanšu veiktspēju. Visiem Baltijas biržā kotētajiem Latvijas 

uzņēmumiem ir jāsagatavo un jāatspoguļo informācija finanšu/ gada pārskatos par katru 

kvartālu, kas paaugstina investīcijas ilgtermiņa projektos, uzlabo uzņēmuma pieeju finansēm, 

samazinot riskus attiecībā uz informācijas apmaiņu starp tiem, kam ir nepieciešams finansējums 

(uzņēmumi), un tiem, kas sniedz finansējumu (kapitāla nodrošinātāji), turklāt mudina 

uzņēmumus ieguldīt lielāka apjoma projektos ar pozitīvu neto vērtību. Prasība pēc 

informācijas regulāras atspoguļošanas paaugstina sniegtās finanšu informācijas 

caurskatāmību, kas samazina informācijas asimetriju un var tikt atklātas dažādajās 
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veiktspējas atskaitēs, kā arī attiecīgi uzlabo uzņēmumu vadītāju veiktās aktivitātes un 

samazina pārstāvības (“agency”) problēmas un vadītāju izvairīšanos investēt ilgtermiņa 

projektos (Johan S. and Zhang M., 2020; Kraft et al., 2018). Turklāt ir pētījumi ar kardināli 

pretēju viedokli – regulāri informācijas atspoguļošanas procesi var rosināt vadītājus veikt 

īstermiņa ieguldījumus, lai paaugstinātu īstermiņa peļņu uz uzņēmuma ilgtermiņa vērtības 

rēķina, tādējādi radot vai saasinot esošās pārstāvības (“agency”) problēmas (Hermalin and 

Weisbach, 2012). Tiek arī diskutēts par biržas uzņēmumu obligātās informācijas 

atklāšanas regularitāti. Tiek minēts, ka lielākas informācijas atklāšanas prasības var likt 

vadītājiem pieņem tuvredzīgus lēmumus attiecībā uz ieguldījumiem.  Notiek mēģinājumi 

samazināt starpposmu ziņojumu sniegšanas prasības, ko atbalsta ES un Apvienotā Karaliste. Ir 

arī dažādi ASV ieteikumi attiecībā uz obligāto ceturkšņa pārskatu atcelšanu (Kraft et al., 2018). 

Apkopojot iepriekš minētos jautājumus, autore secina, ka finanšu grāmatvedībai un 

informācijas atspoguļošanai ir ievērojama ietekme ne tikai uz uzņēmumu pārskatos 

atspoguļotās informācijas kvalitāti, bet arī uz ilgtermiņa ieguldījumu lēmumiem, ko 

pieņem abas puses – kā uzņēmuma vadītāji, tā arī uzņēmumu akcionāri un citas 

uzņēmumā ieinteresētās personas. Vairumā gadījumu, lai uzņēmumā ieinteresētās personas 

(ārpus uzņēmuma) spētu izanalizēt uzņēmuma veiktspēju un novērtētu tā korporatīvo darbību 

un dzīvotspēju, vienīgais veids, kā to veikt, ir publiski pieejamo finanšu/ gada pārskatu analīze, 

kā arī koeficientu analīze (Voulgaris and Doumpos, 2000; Moscviciov et al., 2010; Knežević 

et al. 2011). Šis pētījums plašāk izklāstīts promocijas darbā. 

PJ 3: Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība un veiktspēja. Vai informācija par Baltijas biržā 

kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa aktīviem atspoguļo/ pierāda, ka šo aktīvu vadībai 

ir ietekme uz uzņēmumu veiktspēju? Šis pētījumus ir balstīts uz sekundārajiem datiem 

(http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=mainlist&lang=en). Tika analizēti Baltijas biržā 

kotēto Latvijas uzņēmumu finanšu/ gada pārskati par 11 gadu periodu (no 2007.gada līdz 

2017.gadam). Turpmākajam pētījumam tika izraudzīti uzņēmumi no Baltijas Oficiālā saraksta 

un Baltijas Otrā saraksta, ko pārstāvēja 21 uzņēmums no 7 nozarēm.  

1. Baltijas Oficiālā saraksta kopējā analīze un Baltijas Otrā saraksta analīze par diviem 

periodiem: 2007. gads un 2017. gads. Autore uzskata, ka šis periods ļauj sasniegt pētījuma 

mērķi. Autore atlasīja 9 finanšu koeficientus/ rādītājus par 11 gadu periodu (par 2007. gadu 

un 2017. gadu, dažos gadījumos par laikposmu no 2007. gada līdz 2017. gadam). 

Vispiemērotāko koeficientu atlase, kas ļautu izanalizēt Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības efektivitāti un ietekmi uz uzņēmuma 

veiktspēju, tika balstīta uz Tehrani N.G. pētījumu (Tehrani, 2016) un arī uz autores viedokli. 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=mainlist&lang=en
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Autore analizēja Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vērtības, kā arī to izmaiņas laikposmā no 2007. gada līdz 2017. gadam. Turklāt tika 

izmantotas dažādas finanšu analīzes metodes – salīdzinošā novērtēšana (“benchmarking”), 

nozares analīze un tendenču analīze, izmantojot dažādus finanšu koeficientus, kā arī 

finanšu/ gada pārskatu analīze.  

Baltijas Oficiālajā sarakstā un Baltijas Otrajā sarakstā iekļauto Latvijas uzņēmumu 

korporatīvās veiktspējas vispārējā analīze par 11 gadu periodu (no 2007. gada līdz 2017. 

gadam) un 5 gadu periodu (no 2013. gada līdz 2017. gadam). Lai novērtētu Baltijas biržā 

kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības nozīmīgumu korporatīvās 

pārvaldības sistēmā, autore analizēja šo aktīvu proporciju uzņēmuma bilances vērtībā visā 

pētījuma periodā. Turklāt, lai analizētu saistību starp šiem aktīviem un uzņēmumu vispārējo 

korporatīvo veiktspēju, tika pētīta rentabilitāte. Tas tika veikts, izmantojot dažādus 

matemātiskos rīkus (vidējos, procentus, koeficientus) un korelācijas analīzi. Nemateriālie aktīvi 

analīzē netika ietverti, jo tie, salīdzinot ar pamatlīdzekļiem, nesastādīja ievērojamu proporciju 

uzņēmumu kopējās bilances vērtībā salīdzinājumā ar pamatlīdzekļiem. Piemērotāko analīzē 

izmantojamo koeficientu atlase tika balstīta uz Chakraborty (Chakraborty, 2014) un Peavler 

(Peavler, 2017) veiktajiem pētījumiem. Lai nodrošinātu visprecīzākos un uzticamākos 

koeficientu analīzes rezultātus, tika veikts ranga vērtējums. Pēc iegūto rezultātu analīzes autore 

nonāca pie šādiem galvenajiem secinājumiem saistībā ar Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumus ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā un to ietekmi 

uz uzņēmumu korporatīvo veiktspēju. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspējas 

analīze laikposmā no 2007.gada līdz 2017.gadam. Pamatojoties uz apkopoto un izanalizēto 

informāciju 2.1. tabulā, var secināt, ka 11 gadu periodā (no 2007.gada līdz 2017.gadam) vidējā 

vispārējā korporatīvā veiktspēja Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā (kotētiem Baltijas Galvenajā sarakstā un 

Baltijas Otrajā sarakstā) ir ievērojami uzlabojusies. Uzņēmumi veic ievērojamas investīcijas 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvos. Tāpēc ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vidējā proporcija aktīvos 

atspoguļo ievērojamu palielinājumu (Baltijas Oficiālajā sarakstā šis vidējais rādītājs ir 

palielinājies par 32%, Baltijas Otrajā sarakstā – par 31%). Neskatoties uz to, ka pastāv 

nemateriālo aktīvu proporcijas kopējos aktīvos palielināšanās tendence līdzīgi kā ir globālā 

tendence, arī pamatlīdzekļu vidējā proporcija kopējos aktīvos palielinās. Tāpēc var secināt, ka 

Latvijas biržas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā 

ir būtiska ietekme uz šo uzņēmumu vispārējo korporatīvo veiktspēju. Turklāt likviditātes 

rādītāji atspoguļo, ka pētījuma periodā abu sarakstu uzņēmumiem ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

proporcija kopējos aktīvos palielinājās, kas attiecīgi pamatoja to, ka minēto abu biržas sarakstu 
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uzņēmumi to rīcībā esošos aktīvus izmanto efektīvi. Pašu kapitāla atdeve (ROE) un aktīvu 

atdeve (ROA) pierāda vispārējās veiktspējas un konkurētspējas uzlabošanos. Salīdzinot Baltijas 

biržas Oficiālajā sarakstā kotēto uzņēmumu aktīvu rentabilitāti starp 2007. un 2017.gadu, ir 

redzams, ka tā ir tajā pašā līmenī, bet uzņēmumiem, kas kotējas Baltijas Otrajā sarakstā, šis 

rādītājs paaugstinājies no 0,01 līdz 0,09. Tāpēc var secināt, ka uzņēmumi, kas kotējas Baltijas 

Otrajā sarakstā, tiem piederošos aktīvus izmanto efektīvi. Uzņēmuma vidējās pamatdarbības 

naudas plūsma atspoguļo ienākošo un izejošo naudas plūsmu no uzņēmuma pamatdarbības 

aktivitātēm. Pētījuma perioda pamatdarbības naudas plūsmas analīze norāda uz būtisku un 

pozitīvu tendenci Baltijas biržas Oficiālajā sarakstā kotētajos Latvijas uzņēmumos – vidējais 

pieaugums 268%. Tāpēc var secināt, ka šie uzņēmumi ļoti veiksmīgi ģenerē naudas plūsmu no 

to pamatdarbības. Pretēji rādītāji ir Baltijas biržas Otrajā sarakstā kotētajiem Latvijas 

uzņēmumiem – samazinājums par 47%. Autore to skaidro tā, ka šajā periodā Latvijas Republika 

piedzīvoja ievērojamas finanšu krīzes. Tāpēc šī tendence būtu jāanalizē detalizētāk attiecīgo 

uzņēmumu pārstāvēto nozaru griezumā. Turklāt, izanalizējot uzņēmumu saistības, autore 

secina, ka pētījuma periodā vidējais parāds pret aktīvu rādītājiem ir paaugstinājies tieši Baltijas 

biržas Oficiālajā sarakstā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem, bet samazinājies Baltijas biržas 

Otrajā sarakstā kotētajiem. Neskatoties uz to, abos sarakstos šis rādītājs ir zem 1, un tas ir ļoti 

labs indikators, kas pamato, ka ne visi parādi tiek finansēti ar uzņēmumu aktīviem un saistību 

neizpildes risks nav tik augsts.  

2.1. tabula 

Baltijas biržas sarakstos kotēto Latvijas uzņēmumu finanšu rādītāju analīze 2007.gadā un 

2017.gadā, vidējais 

  

Avots: izstrādājis autors (2018) pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en  

Tā kā šo uzņēmumu vidējais kapitāla rādītājs pret parādiem ir virs 1, var secināt, ka, 

neskatoties uz to, ka pastāv nelielas svārstības abos virzienos, Baltijas biržā kotētie Latvijas 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en
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uzņēmumi ir pietiekami stabili, lai segtu to īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Būtu ieteicams, 

lai šis rādītājs ir vismaz 2, jo tad, ja vidējais kapitāla rādītājs pret parādiem ir virs 2 abiem 

sarakstiem kā 2007.gadā, tā arī 2017.gadā, tas attiecīgi norāda, ka uzņēmumi ir pietiekami 

stabili, lai segtu parādus no pašu kapitāla. Tāpēc Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi kļūst 

mazāk riskanti un problēmu gadījumā var segt finanšu saistības, pārdodot savus aktīvus. 

Turklāt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības informācijas atspoguļošana un 

vadība kļūst vēl svarīgāka. Promocijas darba autore izanalizēja arī Latvijas biržas uzņēmumu 

vispārējo korporatīvo veiktspēju nozaru griezumā – pētījuma periodā pārstāvētās nozares ar 

vidēji lielāko ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporciju bija finanšu nozare, labiekārtojums un 

pamatmateriāli (skat. 2.2. tabulu).  

 2.2. tabula 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporcija bilances vērtībā nozarēm, ko pārstāv Baltijas biržā 

kotētie Latvijas uzņēmumi no 2007.gada līdz 2017.gadam, % 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en  

2.3. tabula 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vidējais ROAA no 2007.gada līdz 2017.gadam (%), 

vidējais 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en 

Analizējot vidējo atdevi no aktīviem (ROAA), augstākais rādītājs pētījuma 11 gadu periodā (no 

2007.gada līdz 2017.gadam) ir veselības aprūpes nozarē. Tāds ir diviem uzņēmumiem no 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en
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Baltijas Oficiālā saraksta – Olainfarm un Grindeks – un vienam no Baltijas Otrā saraksta – 

Latvijas Jūras Medicīnas Centrs. Ņemot vērā, ka Baltijas biržā kotētajiem Latvijas 

uzņēmumiem ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vidējā proporcija kopējos aktīvos sastāda 

52,63%, šo aktīvu vadībai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma vispārējās korporatīvās 

veiktspējas raksturojošajiem rādītājiem. Identisku secinājumu var izdarīt arī par nozares 

vidējo ROAA 5% – labiekārtojuma nozare. 

2.4. tabula 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu naudas plūsma no pamatdarbības, ROE, ROA 

nozaru sadalījumā laika periodā no 2007.gada līdz 2017.gadam (%), vidējais 

  

Avots: izstrādājis autors (2018) pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en 

Analizējot pamatdarbības naudas plūsmu (ROE un ROA) pētījuma periodā (skat. 2.4. 

tabulu), autore secina, ka vidējā pamatdarbības naudas plūsma pamatmateriālu nozarē 

uzrāda vienu no augstākajiem ROE un ROA. Un šī nozare arī uzrāda lielāko ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu proporciju kopējos aktīvos. Šī nozare ir labs piemērs, lai parādītu 

uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietekmi korporatīvās pārvaldības 

sistēmā. Turklāt ir nozares, kurās šo aktīvu proporcija kopējos aktīvos ir lielāka, bet 

uzņēmumu korporatīvās veiktspējas rādītāji nav tik labi. Tāpēc autore secina, ka Baltijas 

biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās 

pārvaldības sistēmā ir būtiska ietekme uz uzņēmuma veiktspējas rādītājiem.  

Pētījuma periodā labākais vidējais likviditātes rādītājs ir tādām nozarēm kā pamatmateriāli 

(1,498) un rūpniecība (1,432). Turklāt minētājām nozarēm arī vidējais parādu rādītājs pret 

kopējiem aktīviem ir labākais, salīdzinot ar visām nozarēm, ko pārstāv Baltijas biržā kotētie 

Latvijas uzņēmumi. Turklāt tādas nozares kā patēriņa preces un labiekārtojums atspoguļo 

visvājākos veiktspējas rādītājus. Tā kā šo uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporcija 

kopējā bilances vērtībā ir salīdzinoši liela – labiekārtojums (65,58) un patēriņa preces (32,40) 

–, ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības process šajā situācijā ir pat kritisks attiecībā pret 

šo uzņēmumu korporatīvo veiktspēju.  

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en
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2.5. tabula 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vidējais parādu rādītājs pret pašu kapitālu, 

likviditāte, kapitāla rādītājs pret parādiem laika periodā no 2007.gada līdz 2017.gadam (%), 

vidējais 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en 

2. Saistība starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadību un šo uzņēmumu vispārējo korporatīvo veiktspēju. Lai izpētītu, vai pastāv jebkāda 

saistība starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību un 

šo uzņēmumu vispārējo korporatīvo veiktspēju, autore veica analīzi, kas balstīta uz katra 

uzņēmuma veiktspēju, nevis uz uzņēmumu pārstāvēto nozaru griezumā. Turpmākajam 

pētījumam autore veica uzņēmumu vidējo ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporcijas aprēķinu 

kopējā bilances vērtībā laika periodā no 2007.gada līdz 2017.gadam (2.2. attēls).  

 

2.2.attēls: Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporcija kopējā bilances vērtībā laika periodā no 

2007.gada līdz 2017.gadam 

 Avots: izstrādājis autors (2018) pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en 

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem (2.2. attēls), var secināt, ka 11 gadu periodā (no 

2007.gada līdz 2017.gadam) šiem uzņēmumiem vidējā ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporcija 

kopējā bilances vērtībā ir palielinājusies no 44% 2007.gadā līdz 55% 2017.gadā (Kozlovska un 

Kuzmina-Merlino, 2019). Pētījuma gaitā autore izvēlējās 2007.gadu un 2017.gadu, lai 

novērtētu savstarpējo saistību un korelāciju starp pamatlīdzekļu apgrozījuma rādītāju un 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=industry&lang=en
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ieguldītā kapitāla atdevi. Tā kā Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu nemateriālo aktīvu 

proporcija ilgtermiņa nefinanšu aktīvos sastādīja tikai niecīgu daļu no šo uzņēmumu bilances 

vērtības, salīdzinot ar pamatlīdzekļiem, nemateriālie aktīvi turpmākā pētījuma gaitā netika 

iekļauti. 2.6. tabulā analizēta Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vidējā efektivitāte un 

rentabilitāte laika periodā no 2007.gada līdz 2017.gadam (FATR un ROCE). Tika secināts, ka 

pastāv savstarpēja pozitīva korelācija starp uzņēmuma pamatlīdzekļu vadības procesu un 

uzņēmuma vispārējo rentabilitāti.  

2.6. tabula 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu efektivitāte un rentabilitāte laika periodā no 

2007.gada līdz 2017.gadam, pamatojoties uz pamatlīdzekļu vadību un rentabilitāti 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) 

Lai izpētītu saistību starp diviem mainīgajiem – pamatlīdzekļu apgrozījuma rādītāju (FATR) 

un uzņēmuma korporatīvo veiktspēju jeb rentabilitāti (ieguldītā kapitāla atdeve, ROCE) – 

autore veica korelāciju koeficientu aprēķinus un analīzes (2.7. tabula).  

Pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem un analīzi (2.7. tabula), var secināt, ka pastāv 

spēcīga savstarpēja korelācija un ietekme starp ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību un 

uzņēmumu vispārējo korporatīvo veiktspēju. Turklāt autore izpētīja divus atšķirīgus laika 

periodus – 11 gadu periodu (no 2007.gada līdz 2017.gadam) un 5 gadu periodu (no 2013.gada 

līdz 2017.gadam). Iemesls šim dalījumam ir tāds, ka Latvijas Republika pētījuma periodā 

pieredzēja ievērojamu finanšu krīzi. Tāpēc autore uzskata, ka šis fakts ir būtiski ietekmējis 

pētījuma rezultātus, kas tika iegūti par 11 gadu periodu (no 2007.gada līdz 2017.gadam). 
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2.7. tabula 

Savstarpējās ietekmes un korelāciju analīze starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

pamatlīdzekļu apgrozījuma rādītāju (FATR) un ieguldītā kapitāla atdevi (ROCE) 11 gadu 

periodā (no 2007.gada līdz 2017.gadam) un 5 gadu periodā (no 2013.gada līdz 2017.gadam) 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) 

Laika periods no 2007.gada līdz 2017.gadam. Statistiski korelācijas koeficients mēra ietekmi 

un virzienu lineārā saistībā starp diviem mainīgajiem diagrammā – šajā gadījumā tas ir FATR 

un ROCE. Vērtības koeficients vienmēr ir starp +1 un –1. Veiktās analīzes rezultāti par laika 

periodu no 2007.gada līdz 2017.gadam sadalīti Baltijas biržas sarakstos un apkopoti 2.8. tabulā.  

2.8. tabula 

Savstarpējās ietekmes un korelācijas analīze starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

pamatlīdzekļu apgrozījuma rādītāju (FATR) un ieguldītā kapitāla atdevi (ROCE) 11 gadu 

periodā (no 2007.gada līdz 2017.gadam) 

 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) 

Korelācijas koeficients rāda, ka pastāv korelācija starp FATR un ROCE. Turklāt netika 

identificētas negatīvas korelācijas. Identificēti tikai četri uzņēmumi ar vidēji spēcīgu 
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savstarpējo korelāciju starp FATR un ROCE. Vairākums Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu uzrāda ļoti vāju savstarpējo korelāciju starp FATR un ROCE. Viens no galvenajiem 

izskaidrojumiem šādai vājai kopsakarībai ir tāds, ka konkrētajā pētījuma periodā Latvijas 

Republika pieredzēja ievērojamu finanšu krīzi. Tāpēc tālākajā pētījuma gaitā autore veica otro 

analīzi par citu pētījuma periodu. Laika periodā no 2013.gada līdz 2017.gadam aprēķinātais 

korelācijas koeficients (2.9. tabula) parāda, ka Baltijas biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos 

pastāv spēcīga savstarpēja korelācija starp FATR un ROCE. Turklāt, līdzīgi kā iepriekš 

veiktajā analīzē par laika periodu no 2007.gada līdz 2017.gadam, nepastāv negatīvas 

korelācijas. Pētījuma rezultāti pierāda, ka labāks korelācijas koeficients gandrīz visos 

Baltijas biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos ir pētījuma periodā par 11 gadiem (no 

2007.gada līdz 2017.gadam).  

2.9. tabula 

Savstarpējās ietekmes un korelāciju analīze starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

pamatlīdzekļu apgrozījuma rādītāju (FATR) un ieguldītā kapitāla atdevi (ROCE) 5 gadu 

periodā (no 2013.gada līdz 2017.gadam) 

 

Avots: izstrādājis autors (2018) 

Vienīgais izņēmums ar pasliktinātu korelācijas koeficientu bija Baltijas Oficiālajā sarakstā 

kotētie uzņēmumi Olainfarm, Grindeks un SAF Tehnika un Baltijas Otrajā sarakstā kotētie 

uzņēmumi Latvijas Jūras medicīnas centrs un VEF Radiotehnika RRR. Var secināt – jo 

augstāks FATR, jo augstāka Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības efektivitāte korporatīvās pārvaldības sistēmā. Tas veicina 

uzņēmumu peļņas palielināšanas iespējas un attiecīgi paaugstina akcionāru turību. Pamatojoties 

uz veikto pētījumu, var secināt, ka informācija par Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā pierāda, ka ilgtermiņa 
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nefinanšu aktīvu vadība tiešā veidā ietekmē šo uzņēmumu veiktspēju. Detalizētāks šī 

pētījuma apraksts sniegts promocijas darba pilnajā tekstā. 

Var apgalvot, ka, lai nodrošinātu augstāku kvalitāti, caurskatāmību un noderīgumu, ir 

svarīgi izvērtēt iepriekš aprakstītos jautājumus par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību 

korporatīvās pārvaldības sistēmā. Šie aktīvi tiks izmantoti uzņēmuma ikdienas darbībā, lai 

sasniegtu labākus rezultātus un paaugstinātu uzņēmuma vērtību. Tāpēc šo aktīvu grāmatvedības 

uzskaite un atspoguļošanas politika ir svarīgi elementi uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadībā korporatīvās pārvaldības sistēmā.  

 

3 KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA UN FINANŠU VEIKTSPĒJA 

(3. daļa sastāv no 47 lappusēm, 4 apakšnodaļām, 16 tabulām un 9 attēliem) 

Korporatīvā pārvaldība un finanšu veiktspēja: situācija ar Baltijas biržā kotētajiem 

Latvijas uzņēmumiem 

PJ 4: Vai korporatīvajai pārvaldībai ir ietekme uz Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu finanšu veiktspēju? Vai ir iespēja to novērtēt un kā? Vai pastāv saistība starp 

“brīvprātīgo” korporatīvo pārvaldību un Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

finanšu veiktspēju? Autore izanalizēja esošās pieejas visos Baltijas biržā kotētajos Latvijas 

uzņēmumos attiecībā uz “brīvprātīgo” korporatīvās pārvaldības informācijas atklāšanu un šo 

uzņēmumu veiktspēju laika periodā no 2007.gada līdz 2016.gadam. Gala izlasē tika iekļauti 24 

Baltijas biržā kotēti Latvijas uzņēmumi, kas pārstāv septiņas nozares. Pētījumam tika izmantoti 

tīmekļvietnē Nasdaq Riga pieejamie sekundārie informācijas avoti. Nasdaq Riga korporatīvās 

pārvaldības kodeksā ietvertās rekomendācijas ir ar ieteikuma raksturu nevis kā obligāti 

noteikumi. Korporatīvās pārvaldības ziņojumam nav nekādu indeksu, ko būtu aprēķinājusi 

Nasdaq Riga vai kāda cita organizācija. Tāpēc autore izstrādāja “brīvprātīgo” korporatīvās 

pārvaldības informācijas atklāšanas indeksu (Mohamed et al, 2009; Chau and Gray, 2002; 

Chow and Wong-Boren, 1987). Šī pētījuma rezultāti pamato ideju, ka pastāv saistība starp 

brīvprātīgo korporatīvās pārvaldības informācijas atklāšanas indeksu un Baltijas biržā 

kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspēju laika periodā no 2007.gada līdz 2016.gadam. Lai 

pierādītu šī pētījuma rezultātu, tika veikti aprēķini par aktīvu atdeves rādītāju (ROA), pašu 

kapitāla atdeves rādītāju (ROE), peļņai par akciju, neto peļņai un vidēji svērtajai uzņēmuma 

akcijas vidējā apjoma cenai konkrētajā periodā (3.1. tabula). 
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3.1. tabula 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vidējais “brīvprātīgais” KP informācijas 

atklāšanas indekss un ROA, ROE nozaru griezumā (no 2007.gada līdz 2016.gadam), mediāna 

 

Avots: izstrādājis autors (2017) 

Šī savstarpējā saistība nav konsekventa, ko var izskaidrot ar faktu, ka pētījuma periodā valsts 

piedzīvoja ievērojamu finanšu krīzi, plus Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi tikai daļēji 

seko noteikumiem, kāda informācija un kā tā ir atklāta uzņēmumu Korporatīvās pārvaldības 

ziņojumā. Turklāt šī strukturālā iezīme pierāda, ka uzņēmumi ir spiesti kļūt 

caurskatāmāki globalizācijas un internacionalizācijas ietekmē. Nasdaq Riga šis jautājums 

ir jāņem vērā, nosakot noteikumus Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem (Kozlovska, 

2018). Tāpēc korporatīvajai pārvaldībai vairumā gadījumu ir pozitīva ietekme uz uzņēmuma 

finanšu veiktspēju, nodrošinot korporatīvo pārvaldību augstākajā līmenī, kas veicina 

uzņēmuma veiktspēju ilgākā laika periodā. Tā kā korporatīvajai pārvaldībai ir ietekme uz 

uzņēmuma finanšu veiktspēju, uzņēmumi, kuriem korporatīvā pārvaldība ir augstākajā līmenī, 

piesaistīs arvien lielāku akcionāru interesi dažādās valstīs un pat reģionos. Tāpēc, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ilgtermiņa ieguldījumus, ir svarīgi, lai tirgum ir pilnīga pārliecība par Korporatīvās 

pārvaldības ziņojuma un tā sagatavošanas procesa kvalitāti un caurskatāmību pārskatu 

sniegšanas procesa kvalitātes un pārredzamības nodrošināšanai. Šiem procesiem ir jābūt 

saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. 

Detalizētāks šī pētījuma apraksts sniegts promocijas darba pilnajā tekstā. 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars jeb PJ 5: Ko nepieciešams uzlabot vai 

ieviest Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

procesā korporatīvās pārvaldības sistēmā, lai vienlaikus nodrošinātu vislabākos 

uzņēmuma veiktspējas rādītājus un informācijas caurskatāmību, kas varētu būt 

noderīga, lai uzņēmumā ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanas procesos varētu veikt 

nepieciešamās analīzes? Ietvars ir noteikumu, ideju un ticību sistēma, kas tiek izmantota 

plānošanā jeb pieņemot lēmumu par kādu rīcību (Cambridge University Press, 2019). 
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Pamatojoties uz teorētiskās daļas un citiem promocijas darba secinājumiem, autore uzskata, ka 

uzņēmums, kura īpašumā ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, var iegūt būtiskas priekšrocības no šī 

modeļa ieviešanas Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

procesos korporatīvās pārvaldības sistēmā. Ietvars ir sistematizēts kā daļa no uzņēmuma 

koordinētas biznesa stratēģijas atbilstoši normatīvajiem aktīviem, ieskaitot korporatīvās 

pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”, kā arī akcionāru un 

citu uzņēmumā ieinteresēto pušu intereses.  

Uzņēmums, izmantojot ietvaru, var vadīt tā ilgtermiņa nefinanšu aktīvus visefektīvākajā veidā. 

Rezultātā uzlabosies tādi uzņēmuma korporatīvās veiktspējas rādītāji kā izaugsme, 

rentabilitāte, vērtība u.c. Saskaņā ar autores promocijas darba teorētiskās daļas secinājumiem, 

kas iegūti empīrisko pētījumu rezultātā, caurskatāms un uzticams Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības process korporatīvās pārvaldības sistēmā ir ļoti 

svarīgs. Turklāt tas nodrošina, ka viens no sešiem korporatīvās pārvaldības principiem 

(“informācijas atklāšana un caurskatāmība”) tiks ievērots un attiecīgi uzņēmuma 

veiktspējas rādītāji un uzņēmuma vērtība, tirgus daļa un korporatīvās pārvaldības 

indekss uzlabojies. Tas rosinās potenciālo akcionāru interesi par Latvijas biržu un akciju 

tirgu, attiecīgi palielināsies arī kapitalizācijas proporcija attiecībā pret Latvijas 

Republikas IKP. Aktīvu vadības process ir viens no uzņēmuma darbības vissvarīgākajiem 

faktoriem, nodrošinot labākos veiktspējas rādītājus, samazinot riskus un optimizējot izmaksas 

aktīvu dzīves cikla laikā. Turklāt aktīvu vadībai ir ne tikai liela ietekme uz uzņēmuma 

veiktspējas rādītājiem, bet arī uz biznesa ilgtspēju, uzticamību un uzņēmumā ieinteresēto 

pušu pārliecību. Jo īpaši svarīgi tas ir uzņēmumiem, kuriem pieder ievērojami aktīvi. Tāpēc 

autore iesaka ietvaru Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā. Savstarpējā vadības (“governance”) un ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības ietekme korporatīvās pārvaldības sistēmā atspoguļota 1.3. attēlā. 

Aktīvu pārvaldības process ir tāds process, kas nodrošina, attīsta un ievieš visefektīvāko 

ietvaru ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības procesam, kā arī nodrošina augstu ekonomisko 

veiktspēju un ilgtermiņa izaugsmi. Tas ietver visu aktīva dzīves ciklu, kā arī panāk lielāku 

aktīva caurskatāmāku un ticamāku grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesu 

ticamību (Alles et al., 2005; Katičić et al., 2014).  
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3.1.attēls. Savstarpējā mijiedarbība starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvaldību 

(“governance”) un vadību (“management”) korporatīvās pārvaldības sistēmā 

Avots: izstrādājis autors 

Informācija, kas saistīta ar uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības 

uzskaiti un atspoguļošanu korporatīvās pārvaldības sistēmā ir vienlīdz svarīga visām 

uzņēmumā ieinteresētajām pusēm – iekšējiem un ārējiem šīs informācijas lietotājiem, kas 

to izmanto dažādu lēmumu pieņemšanas procesos. Turklāt ārējiem lietotājiem svarīgāks ir 

jautājums par caurskatāmību un uzticamību, bet iekšējiem lietotājiem – par caurskatāmību un 

atbildību. Mūsdienās konkurences priekšrocību iegūšana ir viens no svarīgākajiem 

mērķiem un izaicinājumiem ne tikai pašam uzņēmumam, bet arī uzņēmuma aktīvu 

vadības procesam. Tāpēc ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība ir savstarpējā mijiedarbībā 

ar abām uzņēmumā ieinteresētajām pusēm – iekšējām un ārējām. Uzņēmumam ir 

jānodrošina, lai visā aktīvu dzīves cikla laikā tiem būtu visaugstākā veiktspēja un rezultāti, kas 

balstīti uz biznesa plānu, kurš atbilst visu uzņēmumā ieinteresēto pušu interesēm. Tāpēc autore 

izstrādājusi ietvaru Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadības korporatīvās pārvaldības sistēmā, lai nodrošinātu, ka finanšu informācija ir 

caurskatāma, ticama un atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Turklāt 

tas ietekmēs akcionāru un citu uzņēmumā ieinteresēto pušu uzvedību, attiecīgi akciju cenas un 
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uzņēmuma spējas iegūt papildu finansējumu. Lietotāji, kas varētu izmantot autores izstrādāto 

ietvaru ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā norādīti 3.2. attēlā. 

 

3.2.attēls: Informācijas lietotāji attiecībā uz Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību un pārvaldību 

korporatīvās pārvaldības sistēmā 

Avots: izstrādājis autors 

Augstākās kvalitātes finanšu grāmatvedības un informācijas atklāšanas procesi ir viena 

no uzņēmuma kvalitatīvas korporatīvās pārvaldības raksturīgākajām pazīmēm. Tas ļauj 

samazināt iespējamo informācijas asimetriju visām uzņēmumā ieinteresētajām pusēm (Palea, 

2013; Cohen et al., 2004; Madhan and Panakj, 2015). Autores izstrādātais ietvars dod iespēju 

samazināt jebkādus riskus attiecībā uz peļņas vadību un sadali, iespējamām manipulācijām ar 

finanšu informāciju šo aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesos, ko izmanto 

iekšējie un ārējie informācijas lietotāji, kā arī pārstāvības (“agency”) problēmu un nedrošību 

potenciālo akcionāru vidū. Tādējādi samazināsies uzņēmuma kapitāla izmaksas un palielināsies 

uzņēmuma vērtība. Autores izstrādātais ietvars sniegs noteiktu virzienu un norādījums 

caurskatāmiem, ticamiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem 

atbilstošiem Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

procesiem korporatīvās pārvaldības sistēmā. Ietvarā iekļautie elementi norādīti 3.3. attēlā. 

 

3.3. attēls: Galvenie elementi Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvaram korporatīvās pārvaldības 

sistēmā 

Avots: izstrādājis autors 
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Autores izstrādātā ietvara elementi dod iespēju izstrādāt un ieviest vai uzlabot procesus, kas 

saistīt ar ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā, un attiecīgi visu 

uzņēmumā ieinteresēto pušu (iekšējo/ārējo) lēmumu pieņemšanas procesus attiecībā uz 

uzņēmuma veiktspēju. Vai arī pretēji – pamatojoties uz iespējamām izmaiņām uzņēmuma 

ieinteresēto personu vadībā un/vai lēmumu pieņemšanas procesos, arī ietvarā ir iespēja veikt 

izmaiņas, ja tiek identificēta kāda procesa nepieciešamība. Tas definē galvenos elementus šo 

aktīvu grāmatvedības un atspoguļošanas procesos. Tāpēc šis ietvars nodrošina atbilstību vienam 

no korporatīvās pārvaldības pamatprincipiem “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. 

Apkopojot autores izstrādātā ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības modeļa pamatprincipus 

Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem korporatīvās pārvaldības sistēmā, šis ietvars var 

tikt izmantots visos uzņēmuma vadības līmeņos – koordinētas darbības veido minēto aktīvo 

vērtību, attiecīgi palielinot uzņēmuma vērtību un akcionāru turību (3.4. attēls). 

 

3.4. attēls: Vadības līmeņi, kas ir iesaistīti ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvarā Baltijas biržā kotētajiem uzņēmumiem korporatīvās 

pārvaldības sistēmā 

Avots: izstrādājis autors 

Promocijas darba rezultāti var tikt izmantoti, lai izstrādātu un ieviestu jaunu vai uzlabotu esošo 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās 

pārvaldības sistēmā. Šis ietvars ir ļoti plašs. Tāpēc tas var tikt izmantos jebkurā citā uzņēmumā, 

kura īpašumā ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvi. Turklāt uzņēmumi, izmantojot šo ietvaru, 

nodrošinās, ka to ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas 
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procesi korporatīvās pārvaldības sistēmā ir augstākajā kvalitātē, caurskatāmi, ticami un atbilst 

attiecīgajiem normatīvajiem aktīviem un noteikumiem, ieskaitot korporatīvās pārvaldības 

principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”, kā arī akcionāru un citu uzņēmumā 

ieinteresēto pušu interesēm. Tas attiecīgi veicinās visefektīvāko finanšu un investīciju 

veikšanas procesus ne tikai no uzņēmuma vadības puses, bet arī no akcionāriem 

(esošajiem/potenciālajiem) un citām uzņēmumā ieinteresētajām pusēm. Autore secina, ka 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai 

korporatīvās pārvaldības sistēmā ir ievērojama ietekme uz vairākām jomām (3.5. attēls).  

  

 

3.5. attēls: Jomas, ko ietekmē Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars korporatīvās pārvaldības 

sistēmā  

Avots: izstrādājis autors 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars Baltijas biržā kotētajiem uzņēmumiem 

korporatīvās pārvaldības sistēmā 

Lai Baltija biržā kotēto uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvara lietošana 

būtu vienkāršāka, kā arī praktiski viegli izmantojama ikvienai uzņēmumā ieinteresētajai 

personai – iekšējai vai ārējai, promocijas darba autore izstrādājusi soļus katram ilgtermiņa 

nefinanšu aktīva dzīves cikla posmam korporatīvās pārvaldības sistēmā (3.1. attēls): iegāde/ 

attīstība, lietošana/ izmantošana, uzturēšana/ atjaunošana. Tā kā grāmatvedības uzskaite un 

atspoguļošana ietekmē bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kā arī uzņēmuma korporatīvo 

veiktspēju, promocijas darba autore izstrādājusi arī katra soļa novērtēšanas formu. 

Novērtēšanas formas sastāv no 6 galvenajām daļām un ietver autores izstrādātus atbilstošus 

vadības procesus, kā arī empīriski novērtējamus rādītājus, lai novērtētu izstrādātā un ieviestā 

ietvara izmantošanas rezultātus ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības 

sistēmā. Turklāt šīs formas nodrošinās arī to, ka autores izstrādātais ietvars dod iespēju definēt 

noteiktu virzienu un vadlīnijas caurskatāmai, ticamai un normatīvajiem aktiem un noteikumiem 

atbilstošai Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai 

korporatīvās pārvaldības sistēmā. Autores izstrādātais ietvars ir plaši lietojams ne tikai 
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Baltijas biržā kotētajos uzņēmumos, bet arī jebkurā uzņēmumā vai organizācijā. Aktīvu 

vadības process starp uzņēmumiem var atšķirties, jo uzņēmumu kultūra, mērķi un pat valoda 

var būt atšķirīga. Neskatoties uz to, ka ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās 

pārvaldības sistēmā ietver daudzus un dažādus soļus, precīza un caurskatāma grāmatvedības 

uzskaite un atspoguļošana saistībā ar ilgtermiņa nefinanšu aktīviem ir būtiska un pat kritiska 

(3.6. attēls). 

 

 

 

3.6. attēls: Aktīvu vadības vide 

Avots: izstrādājis autors, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama 

https://theiam.org/knowledge/Knowledge-Base/the-landscape/ 

https://theiam.org/knowledge/Knowledge-Base/the-landscape/
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Promocijas darba autores izstrādātais ietvars veido informācijas bāzi, lai nodrošinātu 

Baltijas biržā kotētos Latvijas uzņēmumus ar informāciju par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

materiāli novērtējamu ietekmi visā to dzīves ciklā uz uzņēmuma finanšu/ gada pārskatiem un 

vispārējo korporatīvo pārvaldību. Turklāt tas ietekmēs esošo un potenciālo akcionāru rīcību 

attiecībā uz uzņēmumu akcijām. Tā kā ieguldījumi, kas veikti minētajos aktīvos, veido 

ievērojamus finanšu resursus, akcionāri arvien vairāk vēlas gūt pārliecību, ka ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadība sniedz augstākos rezultātus un atdevi.  

Uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvi sastāda vidēji pusi no bilances vērtības un gandrīz 

pusi no saimnieciskās darbības izmaksām tādu izmaksu veidā kā maksa par darbu un 

informācijas tehnoloģijām. Tāpēc it ļoti svarīgi, ka uzņēmumam ir pietiekams un mūsdienīgs 

dokuments un informācijas tehnoloģiju sistēma, kas ne tikai apraksta, bet arī nodrošina efektīvu 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās pārvaldības sistēmā. Autores izstrādātais 

ietvars ir svarīgs un nepieciešams instruments, jo tas nodrošina, ka grāmatvedības uzskaite un 

atspoguļošanas procesi par Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu 

aktīviem ir pareiza, caurskatāma, saskaņota ar uzņēmuma darbības specifiku un atbilst 

attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, ieskaitot korporatīvās pārvaldības 

principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. Autores izstrādātais ietvars Baltijas biržā 

kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības 

sistēmā sniegs vadlīnijas, kā grāmatvedībā uzskaitīt un kontrolēt šos aktīvus visefektīvākajā un 

caurskatāmajā veidā. Tas arī nodrošinās uzņēmumam iespēju efektīvi kontrolēt ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvus visā to dzīves ciklā, jo Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadības ietvars korporatīvās pārvaldības sistēmā ir ļoti svarīgs un vienlaikus 

arī viegli izmantojams instruments. Ņemot vērā to, ka ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība 

fokusējas uz vērtības radīšanu uzņēmumam – finanšu, nefinanšu, taustāmu, netaustāmu – arī 

šis ietvars nodrošina šīs iespējas. Turklāt nefinanšu aktīva/ -u radītā uzņēmuma vērtība ir 

uzņēmumā ieinteresēto personu definēta vērtība, kas noteikta vadoties no uzņēmuma mērķiem. 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars 

korporatīvās pārvaldības sistēmā 

Visi ietvara posmi ir dokumentēti, aprakstot aktivitātes, kuras saistītas ar ilgtermiņa nefinanšu 

aktīviem visā to dzīves ciklā no to sākotnējās iegādes/ attīstības līdz atjaunošanai vai 

norakstīšanai/ izslēgšanai (3.7. attēls – iegāde/ attīstība, lietošana/ izmantošana, uzturēšana, 

atjaunošana/ pārtraukšana). 
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3.7. attēls: Savstarpējā mijiedarbība starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību korporatīvās 

pārvaldības sistēmā un caurskatāmību/ atbildību par šo aktīvu grāmatvedības uzskaites/ atspoguļošanas procesiem 

Avots: izstrādājis autors 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars 

korporatīvās pārvaldības sistēmā sastāv no šādiem grāmatvedības uzskaites/ atspoguļošanas 

procesiem un novērtēšanas – atzīšana un sākotnējā novērtēšana, novērtēšana pēc atzīšanas, 

atzīšanas pārtraukšana (norakstīšana/ atsavināšana), informācijas atklāšana, finansiālā 

veiktspēja un interpretācija, papildu informācija. 

Pamatojoties uz autores izstrādāto ietvaru ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites 

un atspoguļošanas procesiem korporatīvās pārvaldības sistēmā, var secināt, ka par aktīviem 

pieejamā informācija iekšējām un ārējām uzņēmumā ieinteresētajām personām krasi atšķiras. 

Turklāt šo aktīvu vadību būtiski ietekmē pieejamā informācija. Tāpēc ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesu caurskatāmībai un ticamībai 

korporatīvās pārvaldības sistēmā ir liela ietekme uz to vērtību – finanšu, nefinanšu, taustāmu, 

netaustāmu –, ko tie veido uzņēmumam. Ietvars nodrošina ne tikai aktīvu kontroli to vadības 

procesos, bet attiecīgi ietekmē arī aktīvu vērtību un uzņēmuma korporatīvo veiktspēju, akcijas 
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vērtību un akcionāru turību. Turklāt ilgākā laika periodā tas ietekmē arī akciju tirgu un Latvijas 

Republikas ekonomiku. Tādējādi promocijas darba autore iesaka visām Baltijas biržā kotētajos 

Latvijas uzņēmumos ieinteresētajām personām (iekšējām un ārējām) lēmumu pieņemšanas 

procesā ņemt vērā autores izstrādāto ietvaru Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās pārvaldības sistēmā. 

Autores izstrādātais ietvars nodrošina arī korporatīvās pārvaldības principa “informācijas 

atklāšana un caurskatāmība” piemērošanu. Turklāt tas dod iespēju pieņemt vislabākos lēmumus 

attiecībā uz šiem aktīviem, to attīstību un uzņēmuma veiktspēju, kā arī attiecīgi uz akciju tirgu 

un Latvijas Republikas ekonomiku. Šis ietvars var tikt attīstīts un ieviests arī jebkurā citā 

uzņēmumā, kura īpašumā ir aktīvi. 

 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvara 

ieviešanas process korporatīvās pārvaldības sistēmā  

Promocijas darba autore, pamatojoties uz disertācijas ietvaros veikto literatūras apskatu 

un iegūtajiem secinājumiem, iesaka procesu, kā ieviest Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

ilgtermiņa nefinanšu vadības ietvaru korporatīvās pārvaldības sistēmā. Lai gan normatīvie akti 

un noteikumi nosaka, kā Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem jāpublisko informācija 

attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu, pastāv 

būtiska atšķirība informācijas pieejamībā. Turklāt uzņēmumu vadība var nolemt, kāda 

informācija un kā tā tiks atspoguļota publiski pieejamos finanšu/ gada un citos pārskatos. Tāpēc 

šis ieviešanas process ir sadalīts divos galvenajos virzienos – iekšējām un ārējām uzņēmumā 

ieinteresētajām personām (2.8. attēls).   

 

3.8. attēls: Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvars korporatīvās pārvaldības sistēmā – ieviešanas 

process 

Avots: izstrādājis autors 
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Neskatoties uz to, ka ir būtiska atšķirība starp informācijas pieejamību iekšējām un ārējām 

uzņēmumā ieinteresētajām personām, galvenie soļi ietvara ieviešanas procesā ir ļoti līdzīgi, tie 

atspoguļoti 3.9. attēlā. 

 

3.9. attēls: Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvara ieviešanas process korporatīvās pārvaldības 

sistēmā 

Avots: izstrādājis autors 

SECINĀJUMI 

Promocijas darbā pētīta Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā kā vadības instruments, lai attiecībā uz 

minētajiem aktīviem īstenotu korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un 

caurskatāmība” un paaugstinātu Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspējas rādītājus. 

1. Pētījums apstiprina, ka pastāv tieša ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietekme uz 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspēju. Līdz ar to hipotēze ir 

apstiprināta. 

2. Ilgtermiņa nefinanšu aktīviem ir būtiska ietekme uz uzņēmumu dažādos līmeņos – iekšējā, 

ārējā un pat globālā līmenī. Mūsdienu mainīgajā uzņēmējdarbības vidē un tirgos, kā arī 

mainīgajās klientu un citu uzņēmumā ieinteresēto pušu vēlmēs ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

vadības process ir būtisks šo aktīvu panākumiem un veiktspējas paaugstināšanai, kā arī 

attiecīgi to ieguldījumam uzņēmuma veiktspējā. Pieņemtajiem lēmumiem par minētajiem 
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aktīviem visā to dzīves ciklā jābūt caurskatāmiem, jāatbilst attiecīgajiem normatīvajiem 

aktiem un noteikumiem, kā arī uzņēmuma ilgtermiņa plāniem, kas pamatoti ar detalizētiem 

aprēķiniem un plāniem. 

3. Uzņēmuma finanšu/ gada pārskatos atspoguļotās informācijas kvalitātei un caurskatāmībai 

ir būtiska ietekme uz uzņēmuma veiktspēju. Viens no veidiem, kā novērtēt informācijas 

kvalitātes un caurskatāmības līmeni korporatīvās pārvaldības sistēmā, ir izmantotie 

grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas principi un metodes attiecībā uz uzņēmuma 

ilgtermiņa nefinanšu aktīviem. 

4. Korporatīvās pārvaldības praksēm ir būtiska ietekme uz uzņēmuma veiktspēju globālajā 

tirgū, veicinot izaugsmi, stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumus. Uzņēmumiem, kas izmanto 

korporatīvās pārvaldības principus, ir neapšaubāmas priekšrocības akcionāru un investīciju 

piesaistīšanā: laba korporatīvā pārvaldība nodrošina ticamu vadību un caurskatāmas 

uzņēmuma darbības. Līdz ar to akcionāru risks zaudēt finanšu līdzekļus tiek ievērojami 

samazināts.   

5. Korporatīvās pārvaldības principi attiecas arī uz uzņēmumiem piederošajiem ilgtermiņa 

nefinanšu aktīviem. Vissvarīgākais no minētajiem principiem ir “informācijas 

atklāšana un caurskatāmība” – spēcīgs instruments, kas nodrošina savlaicīgu un ļoti 

kvalitatīvu informācijas atklāšanu par svarīgākajiem uzņēmuma veiktspējas aspektiem, 

ieskaitot darbības jomas saistībā ar veiktspēju un finansiālo situāciju, rezultātiem un 

perspektīvām, īpašnieku struktūru un vadību, kā arī caurskatāmību un atbildību par 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesiem. 

6. Tikai tāda uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaite un 

atspoguļošana, kas ir korekta, caurskatāma un saskaņota ar uzņēmuma darbības specifiku, 

kā arī atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, ļauj uzņēmumā 

ieinteresētajām pusēm pieņemt visefektīvākos lēmumus attiecībā uz šiem aktīviem visā to 

dzīves ciklā – pareizos lēmumus par remontiem, pārbūvēm, izslēgšanu, perspektīvākajām 

investīciju iespējām, vadības kontroli pār resursu izmantošanu noteiktos projektos un 

vadītāju ierobežošanu attiecībā uz zādzībām. Tikai tā iespējams maksimizēt ieguldījumu 

atdevi, prognozēt atlikušo vērtību, samazināt uzņēmumā ieinteresētajām personām atklātās 

informācijas asimetrijas problēmu, novērst manipulācijas ar peļņu, nodrošināt peļņas sadali, 

u.c. 

7. Jānodrošina, ka finanšu/ gada pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma 

pozīciju uz noteiktu datumu saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un 

noteikumiem, ieskaitot arī informāciju par ilgtermiņa nefinanšu aktīviem. Uzņēmuma 

vadībai jābūt pietiekami pieredzējušai un atbildīgai, lai izvēlētos un piemērotu 
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atbilstošāko grāmatvedības uzskaiti šo aktīvu atzīšanai un sākotnējai novērtēšanai, 

novērtēšanai pēc atzīšanas, atzīšanas pārtraukšanai un informācijas atspoguļošanai. 

8. Pamatojoties uz saistītajiem starptautiskajiem un vietējiem normatīvajiem aktiem un 

noteikumiem, kas nosaka ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesu atbildību, caurskatāmību un kvalitāti, ir atklātas nepilnības. Šīs 

nepilnības uzņēmumiem sniedz legālas iespējas manipulēt ar uzņēmuma publiskotajos 

pārskatos atklāto informāciju par ilgtermiņa nefinanšu aktīviem. Tas attiecīgi ietekmē 

uzņēmumu veiktspējas rādītājus un uzņēmumā ieinteresēto personu lēmumu pieņemšanas 

procesus. Tāpēc ir svarīgi definēt precīzus un skaidrus vietējos un starptautiskos normatīvos 

aktus un noteikumus, kas reglamentē ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti un 

atspoguļošanu, neļaujot uzņēmumu vadībai sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par 

uzņēmuma veiktspēju un ilgtermiņa nefinanšu aktīviem. 

9. Biržas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā ir 

finanšu vadības kompetence, kas ir viena no svarīgākajām vadības funkcionālajām jomām. 

10. 11 gadu laika periodā (no 2007.gada līdz 2017.gadam) Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu proporcija bilances vērtībā sastāda 48% (pozitīva 

tendence – palielinājums no 44% 2007.gadā līdz 55% 2017.gadā). Izvēlētajiem 

grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas principiem un metodēm ir būtiska loma, lai 

nodrošinātu caurskatāmu un ticamu informācijas atspoguļošanu uzņēmuma finanšu/ gada 

pārskatos.    

11. Aptaujas rezultāti ļāva identificēt problemātiskākos jautājumus Baltijas biržā kotēto 

Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas 

praksē saskaņā ar uzņēmumā ieinteresēto personu vissvarīgāko korporatīvās pārvaldības 

principu – “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. 

12. Tikai daļai no Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem ir pienākums veikt ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti un informācijas atspoguļošanu saskaņā ar SFPS 

(tiem uzņēmumiem, kas kotēti Baltijas Oficiālajā sarakstā jeb Baltijas Galvenajā sarakstā, 

un tiem, kas atspoguļo informāciju uzņēmumu konsolidētajos gada pārskatos). Pārējiem 

uzņēmumiem tas ir atļauts, bet nav obligāti. Šie uzņēmumi veic grāmatvedības uzskaiti un 

informācijas atspoguļošanu par ilgtermiņa nefinanšu aktīviem saskaņā ar attiecīgajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem. 

13. Lai gan pastāv dažādi starptautiskie un vietējie normatīvie akti un noteikumi attiecībā uz 

uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu, ir jomas, 

kurās nepieciešami būtiski uzlabojumi: vietējie normatīvie akti un noteikumi – detalizētāka 

informācija par šo aktīvu grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesiem, Nasdaq 
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Riga noteikumiem – vairāk uzmanības ir jāpievērš informācijas kvalitātei un 

caurskatāmībai uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos, ieskaitot jautājumus, kas atklāti 

pētījumā saistībā ar ilgtermiņa nefinanšu aktīviem. Nepieciešami stingrāki normatīvie akti 

un noteikumi situācijās, ja tiek atklāts, ka uzņēmumi veic jebkāda veida manipulatīvas 

aktivitātes saistībā ar uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīviem (piem., SFPS 36, u.c.). 

14. Jāizstrādā ietvari un mehānismi Baltijas biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos 

ieinteresētajām personām, kas būtu piemērojami ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai 

korporatīvās pārvaldības sistēmā caurskatāmā un ticamā veidā. Ne tikai uzņēmumiem, bet 

arī tajos ieinteresētajām personām, kā arī regulējošajām iestādēm un sabiedrībai ir jāpievērš 

vairāk uzmanības šiem jautājumiem. Arī šodienas ekonomiskā un politiskā situācija un 

globalizācijas procesi pastiprina šo jautājumu svarīgumu.  

15. Tā kā Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vidējā 

proporcija sastāda vairāk par pusi no šo uzņēmumu bilances vērtības, var secināt, ka šo 

aktīvu vadībai ir būtiska ietekme uz uzņēmumu veiktspēju. Turklāt pastāv savstarpēja 

ietekme un korelācija starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu vadību un uzņēmumu veiktspēju. Tāpēc ir kritiski svarīgi, lai šo aktīvu 

grāmatvedības uzskaites, atspoguļošanas un vadības procesi būtu caurskatāmi, ticami, 

pareizi un atbilstu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. 

16. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai ir būtiska loma kā uzņēmuma grāmatvedības uzskaites 

un atspoguļošanas procesos, tā arī uzņēmuma vadības un uzņēmumā ieinteresēto pušu 

lēmumu pieņemšanas procesos.  

17. Ekonomikas literatūras un zinātnisko publikāciju analīze atklāj, ka korporatīvajai 

pārvaldībai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma korporatīvo veiktspēju, tā veicina izaugsmi 

globālajā tirgū, stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumus. Turklāt katrai valstij ir tiesības 

izstrādāt korporatīvās pārvaldības principus, vadoties no sava skatījuma un vīzijas. Nav 

vienotas efektīvas korporatīvās pārvaldības formulas. 

18. Mūsdienās ir svarīgi ne tikai palielināt akcionāru interesi, vēl svarīgāk ir nodrošināt uzticību 

Baltijas biržā kotētajiem Latvijas uzņēmumiem. Attiecībām starp šo uzņēmumu 

akcionāriem un vadību ir jābūt skaidrām un caurskatāmām, atbilstošām attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē biržā kotēto uzņēmumu darbību, 

jeb Korporatīvās pārvaldības ziņojumam. Neskatoties uz to, ka nav vienas vienotas 

formulas labai un efektīvai korporatīvajai pārvaldībai, ir pāris OECD ieteiktu principu, ko 

valstij vajadzētu iekļaut dokumentā. Viens no šiem principiem, kas ir attiecināms uz 

grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu, ir “informācijas atklāšana un caurskatāmība”, kas 

izmantojams dažādās analīzēs. Šo principu jāpiemēro arī grāmatvedības uzskaites un 
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atspoguļošanas procesos saistībā ar uzņēmumu īpašumā esošajiem ilgtermiņa nefinanšu 

aktīviem. 

19. 2006.gadā Baltijas birža izstrādāja dokumentu “Korporatīvās pārvaldības principi un 

ieteikumi to ieviešanai”, bet šim dokumentam ir rekomendējošs nevis obligāts raksturs. 

Noteikums “ievēro vai paskaidro” dod iespēju akcionāriem saprast uzņēmuma korporatīvās 

pārvaldības nianses un specifiku. Tas ir balstīts uz caurskatāmību, atbildību un ilgtermiņa 

perspektīvu. Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi tikai daļēji ievēro minēto dokumentu, 

nosakot, ko un kā ir nepieciešams atspoguļot uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības 

ziņojumā. Ņemot vērā globalizāciju un internacionalizāciju, šo uzņēmumu strukturālā 

iezīme norāda uz to, ka uzņēmumiem ir jānodrošina lielāka caurskatāmība. Tā kā pastāv 

savstarpēja, bet ne konsekventa saistība starp Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

brīvprātīgo ar korporatīvo pārvaldību saistītās informācijas atklāšanu un šo uzņēmumu 

veiktspēju, Nasdaq Riga tas būtu jāņem vērā, nosakot noteikumus Baltijas biržā kotētajiem 

Latvijas uzņēmumiem.  

20. Nav pieejami nekādi indeksi, ko aprēķinājusi Nasdaq Riga vai jebkāda cita organizācija, lai 

novērtētu Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības kvalitāti un 

caurskatāmību. Tāpēc autore izstrādāja “brīvprātīgo” korporatīvās pārvaldības informācijas 

atklāšanas indeksu. Šis indekss raksturo Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

“brīvprātīgās” korporatīvās pārvaldības prakses, kas balstītas uz Nasdaq Riga noteiktajiem 

korporatīvās pārvaldības principiem un rekomendācijām. 

21. Pastāv saistība starp “brīvprātīgo” korporatīvās pārvaldības informācijas atklāšanas 

indeksu un Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspēju. Šī saistība nav 

konsekventa, ko varētu izskaidrot ar to, ka pētījuma periodā valsts piedzīvoja ievērojamu 

finanšu krīzi. Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, secināms, ka Baltijas 

biržā kotētie Latvijas uzņēmumi tikai daļēji seko noteikumiem, kāda/ kā informācija ir 

jāatklāj uzņēmumu Korporatīvās pārvaldības ziņojumā. Turklāt šī strukturālā iezīme 

pierāda, ka uzņēmumi ir spiesti kļūt caurskatāmāki globalizācijas un internacionalizācijas 

ietekmē. Nasdaq Riga tas jāņem vērā, nosakot noteikumus Baltijas biržā kotētajiem Latvijas 

uzņēmumiem. Tā kā korporatīvajai pārvaldībai ir galvenokārt pozitīva ietekme uz 

uzņēmumu finanšu veiktspēju, tad augsta līmeņa korporatīvā pārvaldība radīs arvien lielāku 

akcionāru interesi par uzņēmumu un valsti vai pat reģionu. 

22. Finanšu informācija ir uzņēmuma korporatīvās grāmatvedības uzskaites un ārējās 

informācijas atspoguļošanas sistēmu rezultāts, kas publiskiem uzņēmumiem tiek novērtēts 

un atklāts revidētu kvantitatīvo datu veidā par uzņēmuma vispārējo finanšu situāciju un 

veiktspēju.  
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23. Pētījumi par uzņēmuma ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites un 

atspoguļošanas procesiem, tai skaitā par korporatīvās pārvaldības principu “informācijas 

atklāšana un caurskatāmība”, atklāj, ka Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu 

grāmatvedības uzskaites un atspoguļošanas procesiem, kā arī apkārtējai institucionālajai 

videi ir ļoti svarīga loma uzņēmuma pārvaldības procesos. Lai veicinātu ilgtspējīgus 

ilgtermiņa ieguldījumus, ir vitāli svarīgi, ka tirgum ir pilnīga pārliecība par korporatīvās 

informācijas atklāšanas procesu kvalitāti un caurskatāmību. Turklāt šiem procesiem ir jābūt 

saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principu “informācijas atklāšana un caurskatāmība”. 

Galvenais korporatīvās pārvaldības mērķis ir nodrošināt, ka akcionāriem un citām 

uzņēmumā ieinteresētajām personām ir pieejama informācija par uzņēmuma iekšējo 

kontroli attiecībā uz finanšu informācijas atklāšanas procesiem, iekšējo kontroles sistēmu, 

risku vadību utt. Tāpēc var secināt, ka korporatīvā pārvaldība augstākajā līmenī palīdz un 

atbalsta uzņēmuma veiktspēju ilgākā laika periodā. Tā kā korporatīvajai pārvaldībai ir 

ietekme uz Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu veiktspēju, augsta līmeņa korporatīvā 

pārvaldība radīs lielāku akcionāru interesi un sniegs tiem pārliecību par konkrēto 

uzņēmumu un valsti, un pat konkrēto reģionu.  

24. Promocijas darbā izstrādātais ietvars var tik piemērots, lai radītu jaunu vai uzlabotu esošo 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvaru 

korporatīvās pārvaldības sistēmā. Šis ietvars ir gana plašs, tāpēc tas var tikt izmantots 

jebkurā citā uzņēmumā, kam pieder ilgtermiņa nefinanšu aktīvi. Turklāt uzņēmumi, 

piemērojot šo ietvaru, nodrošinās, ka ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaite 

un atspoguļošana ir augstākajā kvalitātē, caurskatāma, ticama un saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un noteikumiem, ieskaitot korporatīvās pārvaldības principu 

“informācijas atklāšana un caurskatāmība”. Tas attiecīgi veicinās visefektīvāko finanšu un 

investīciju lēmumu pieņemšanu ne tikai uzņēmuma vadības līmenī, bet arī akcionāru 

(esošo/ potenciālo) un citu uzņēmumā ieinteresēto personu līmenī. 

25. Baltijas biržā kotēto uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadībai korporatīvās 

pārvaldības sistēmā ir būtiska ietekme uz šādām jomām – informācijas atklāšana un 

caurskatāmība, veiktspējas rādītāji, vietējo/ ārvalstu investīciju piesaiste, Latvijas 

Republikas akciju tirgus attīstība, darba vietu radīšana, papildu valsts budžeta ienākumi, 

vietējo iedzīvotāju labklājība. 
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IETEIKUMI 

1. Autores izstrādātā ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības ietvara ieviešana Baltijas 

biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vai jebkuras citas organizācijas, kuras īpašumā ir 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, ieinteresētajām pusēm (iekšējām un ārējām). Šis ietvars 

ir sistematizēts kā daļa no uzņēmuma saskaņotas biznesa stratēģijas atbilstoši attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem un noteikumiem, ieskaitot korporatīvās pārvaldības principu 

“informācijas atklāšana un caurskatāmība”, kā arī atbilstoši uzņēmumā ieinteresēto 

personu interesēm. Kā iekšējā, tā arī ārējā uzņēmumā ieinteresētā persona var izmantot šo 

ietvaru, lai vadītu un kontrolētu uzņēmuma ilgtermiņa aktīvus visefektīvākajā veidā. 

Rezultātā uzlabosies uzņēmuma veiktspēja, kā arī paaugstināsies produktivitāte, izaugsme, 

uzņēmuma vērtība, akcijas cena, korporatīvās pārvaldības indekss utt. Caurskatāms, ticams 

un attiecīgajiem vietējiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem 

atbilstošs Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadības 

ietvars korporatīvās pārvaldības sistēmā ir ļoti svarīgs. Turklāt tas nodrošinās, ka tiek 

ievērots viens no sešiem korporatīvās pārvaldības principiem “informācijas atklāšana un 

caurskatāmība”. Tas veicinās aktīvu Latvijas Republikas akciju tirgu attīstību, palielinās 

potenciālo akcionāru (vietējo/ starptautisko) interesi par Latvijas Republikas akciju tirgu 

un Baltijas biržu, kā arī nodrošinās papildu ienākumus valsts budžetā, radīs jaunas darba 

vietas un paaugstinās vietējo iedzīvotāju labklājību.  

2. Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu vai jebkuras citas organizācijas, kuras 

īpašumā ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, informācijas vadība visā uzņēmumam 

piederošo ilgtermiņa nefinanšu aktīvu dzīves cikla laikā. Pamatojies uz autores 

izstrādāto ietvaru, Baltijas biržā kotētie Latvijas uzņēmumi vai jebkura cita organizācija, 

kuras īpašumā ir ilgtermiņa nefinanšu aktīvi, var izstrādāt informācijas sistēmas vadības 

instrumentu, kas atbalstīs lēmumu pieņemšanu par uzņēmuma īpašumā esošo ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu ikdienas procesiem. Turklāt tas ir ērti izmantojams visā aktīvu dzīves 

ciklā (no iegādes/ attīstības līdz atjaunošanai vai izslēgšanai). Ietvars dod iespēju katru 

dienu kontrolēt un vadīt aktīvus, nodrošinot iespēju pieņemt caurskatāmus, ticamus un 

efektīvus lēmumus saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju, plāniem, kā arī attiecīgajiem vietējiem 

un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Turklāt tas dos iespēju 

ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadību skatīt no tādas lēmumu pieņemšanas procesu 

perspektīvas, kas apvieno uzņēmuma stratēģiskos, plānošanas un operacionālos līmeņus. 

Uzlabojot informācijas vadības procesus attiecībā uz Baltijas biržā kotēto Latvijas 

uzņēmumu ilgtermiņa nefinanšu aktīviem, ir iespēja ievērojami uzlabot arī lēmumu 

pieņemšanas procesus. Turklāt tiks nodrošināts arī viens no galvenajiem korporatīvās 
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pārvaldības principiem “informācijas atklāšana un caurskatāmība”, savlaicīga un 

kvalitatīva informācijas atklāšana par visiem svarīgākajiem uzņēmuma veiktspējas 

aspektiem saistībā ar šiem aktīviem un uzņēmuma veiktspēja.  

3. Latvijas Republikas Finanšu ministrija, kā arī citas institūcijas, kas izstrādā 

normatīvos aktus un noteikumus, kā arī kontrolē ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu. Lai nodrošinātu standartizētu uzņēmumu un 

citu organizāciju pieeju ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaitei un 

atspoguļošanai, tā nodrošinot caurskatāmu un ticamu informācijas atklāšanu finanšu/ gada 

pārskatos un citos publiskotos dokumentos, ir svarīgi ieviest papildu nosacījumus vietējos 

un starptautiskajos normatīvajos aktos un noteikumos: 

• Nodrošināt visām valstīm (šai gadījumā – Latvijas Republikai) iespēju ieviest SFPS 

vienādā veidā, lai varētu salīdzināt dažādu valstu uzņēmumu veiktspēju, biržas utt. 

• Atzīšana un sākotnējā novērtēšana. Izstrādāt papildu normatīvos aktus par 

informācijas atklāšanu vai pat papildus jaunu informācijas atklāšanas dokumentu, kas 

sniegtu informāciju par patieso ilgtermiņa nefinanšu aktīvu novērtēšanu, jo iegādes 

izmaksu metode un pārvērtēšanas metode sniedz dažādu informāciju par ilgtermiņa 

nefinanšu aktīviem. Lai nodrošinātu uzņēmuma finanšu/ gada pārskatos pilnīgu, 

ticamu, caurskatāmu un noderīgu informāciju visām uzņēmumā ieinteresētajām 

pusēm, vajadzīgi noteikumi, kas nosaka izmantot abas šīs metodes vai pat ieviest 

pilnīgi jaunu metodi, kas apvieno abas minētās metodes vienā. 

• Novērtēšana pēc atzīšanas – nolietojums/ amortizācija. Tā kā nav tādas ilgtermiņa 

nefinanšu aktīvu nolietojuma/ amortizācijas metodes, ko varētu izmantot visi 

uzņēmumi, nepieciešams izstrādāt detalizētākus vietējos un starptautiskos normatīvos 

aktus, kas reglamentē, kā uzņēmumam jāvērtē attiecīgās nolietojuma/ amortizācijas 

metodes piemērotība konkrētai ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grupai. Turklāt 

nepieciešams definēt stingrus kritērijus, kā uzņēmumi var novērtēt un izvēlēties 

vispiemērotāko to īpašumā esošo ilgtermiņa nefinanšu aktīvu nolietojuma/ 

amortizācijas metodi – izmantojot tādus kritērijus kā nozare, kādā uzņēmums veic savu 

darbību, aktīva tips un lietderīgās lietošanas laiks, uzņēmuma ekonomiskā situācija, 

uzņēmuma ieguldījumu stratēģija un iespējas, aktīva nolietojuma/ amortizējamā 

summa utt. Nepieciešami arī normatīvie akti un noteikumi, kas nosaka, kad un kā 

veicama novērtēšanu, vai ir nepieciešams mainīt ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grupai 

izmantoto nolietojuma/ amortizācijas metodi. Ņemot vērā, ka dažādām uzņēmumā 

ieinteresētajām pusēm ir jāpieņem svarīgi lēmumi par ieguldījumiem, finansējumu, 

kontroli un citām aktivitātēm, tie ir tiesīgi saņemt ticamu un caurskatāmu informāciju 
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par situāciju, kādā ir šie aktīvi, to nolietojumu/ amortizāciju konkrētajā pārskata 

periodā. Lai samazinātu iespēju uzņēmuma vadībai veikt manipulatīvas darbības, 

nepieciešams sniegt regulāras atskaites uzņēmumā ieinteresētajām pusēm par 

uzņēmumam piederošo ilgtermiņa nefinanšu aktīvu potenciālo novecošanas risku. Tas 

samazinās vai pat novērsīs iespēju uzņēmuma vadībai manipulēt ar pārskata gada 

peļņu, samazinot/ palielinot attiecīgās nolietojuma/ amortizācijas izmaksas. To var 

veikt šādos veidos – mainot nolietojuma metodi, palielinot/ samazinot aktīva lietderīgo 

lietošanas laiku, lemt par iegādes izmaksu kapitalizēšanu vai to neveikt, utt. 

• Novērtēšana pēc atzīšanas – pārvērtēšana. Lai samazinātu uzņēmuma vadības iespējas 

veikt jebkādas spekulatīvas darbības, utt., nepieļaut situācijas, kad uzņēmumiem ir 

dota iespēja izvēlēties, veikt vai neveikt ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanu, kā arī sniegt 

detalizētu un striktu aprakstu, kā šī pārvērtēšana soli pa solim jāveic. 

• Atzīšanas pārtraukšana – norakstīšana/ atsavināšana. Izstrādāt normatīvos aktus un 

noteikumus, kas stingri reglamentē, kādai informācijai par ilgtermiņa nefinanšu 

aktīviem jābūt atspoguļotai uzņēmuma finanšu/ gada pārskatos. Turklāt nepieciešams 

detalizēti skaidrot, vai ilgtermiņa nefinanšu aktīvam ir jābūt atsavinātam vai arī 

nākotnē nav sagaidāmi nekādi saimnieciskie labumi no konkrētā ilgtermiņa aktīva, 

kam tiek plānota vērtības atzīšanas pārtraukšana. 

• Informācijas atklāšana – izstrādāt standartizētus normatīvos aktus un noteikumus, kas 

stingri reglamentē ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības uzskaiti un 

atspoguļošanu (piem., SFPS 36, utt.), kā arī noteikt precīzu formātu, kādā šī 

informācija jāatspoguļo uzņēmuma finanšu/ gada pārskatos. Svarīgi arī definēt sodu 

sistēmu, ja uzņēmums izvēlas to nedarīt vai darīt tikai daļēji. 

4. Nasdaq Riga normatīvie akti un noteikumi, korporatīvās pārvaldības indeksa 

ieviešana un soda sistēma. Vairāk uzmanības jāvelta uzņēmumu finanšu/ gada pārskatu 

kvalitātei un caurskatāmībai, ieskaitot jautājumus, kas attiecas uz ilgtermiņa nefinanšu 

aktīviem. Nasdaq Riga nav pienākuma pārbaudīt informācijas caurskatāmību šo 

uzņēmumu publiskotajos finanšu/ gada pārskatos. Turklāt arī Korporatīvās pārvaldības 

ziņojuma punkti nav obligāta prasība Baltijas biržā kotētajiem uzņēmumiem, tiem tikai 

jāatbilst noteikumam “ievēro vai paskaidro”. To būtu jāievieš kā obligātu prasību. Turklāt 

arī ārējo auditoru neatkarīgu revidentu ziņojums negarantē, ka informācija, kas atspoguļota 

uzņēmumu finanšu/ gada pārskatos, ir 100% pareiza. Neatkarīgu revidentu ziņojumā ir 

teikts, ka, pēc neatkarīgu revidentu domām, konkrētais pārskats sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par finansiālo stāvokli noteiktā datumā. Tāpēc ir svarīgi ieviest definētu 

sistēmu/ procesu, kā Nasdaq Riga kontrolē un izvērtē, vai informācija, ko uzņēmumi 
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atspoguļo to finanšu/ gada pārskatos, ir caurskatāma, ticama, utt. (korporatīvās pārvaldības 

princips “informācijas atklāšana un caurskatāmība”), kā arī ieviest stingrus noteikumus 

attiecībā uz situācijām, ja uzņēmumu grāmatvedības uzskaitē un atspoguļošanā tiek 

atklātas jebkādas manipulatīvas darbības (piem., grāmatvedības uzskaite un atspoguļošana 

par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšanu, utt.). Būtu jāizstrādā un jāievieš tāds 

instruments kā autores izstrādātais korporatīvās pārvaldības indekss. Korporatīvās 

pārvaldības novērtēšanas pieeja samazinās asimetriskas informācijas iespējamību. Tas dos 

iespēju akcionāriem un citām Baltijas biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos ieinteresētajām 

personām sekot līdzi un kontrolēt to ieguldījumus šajos uzņēmumos. Kā arī Nasdaq Riga 

būtu ieteicams piedalīties un uzstāt uz 3. ieteikumā aprakstītajiem jautājumiem. 

5. Izglītības iestādes (universitātes, institūti, asociācijas, semināru organizatori utt.). 

Iepazīstināt studentus/ dalībniekus ar problēmjautājumiem saistībā ar ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu grāmatvedības uzskaiti, atspoguļošanu un vadību. Tādā gadījumā jautājumi, kas 

saistīti ar šo procesu kvalitāti un caurskatāmību un attiecīgi finanšu/ gada pārskatiem tiks 

izskatīti, ņemti vērā un kontrolēti. 

6. Zinātniekiem. Paplašināt pētījumus par ilgtermiņa nefinanšu aktīvu grāmatvedības 

uzskaiti un atspoguļošanu (tai skaitā korporatīvās pārvaldības sistēmā), kā arī saistībā ar 

ilgtspējas pārskatiem.  


