ATBILDES UZ DALĪBNIEKU SAŅEMTAJIEM JAUTĀJUMIEM
Atbild lektors Dr. Jānis Caune un LIAA

J: Vai jauns uzņēmums, kurš veido interneta tirdzniecību (būvmateriāliem un
saimniecības precēm), saņemt kādu atbalstu un vai es spētu piesaistīt investīcijas.
Atbild LIAA: Jā, noteikti var, iesakām vispirms pašiem izpētīt https://labsoflatvia.com/
pieejamo atbalstu un tad vērsties pie attiecīgā atbalsta nodrošinātāja. Ja tomēr pēc
atbalsta izpētes, kāda informācija ir neskaidra, LIAA nodrošina arī konsultācijas, lai labāk
varētu izprast, kurš atbalsts ir piemērotāks.
J: Kādi sanāk ir nepieciešami apliecinošie dokumenti naudas plūsmas un PZ
apliecināšanai? Bankas izraksts, rēķini, īres līgumi (piemēram). Vēl kas?
Atbild Jānis Caune: Ja runājam par pagātni, tas ir grāmatvedības jautājums, jāizvērtē kādi
ir darījumu apliecinošie dokumenti un jāiepazīstas ar attiecīgajiem MK noteikumiem. Es
iesaku šo jautājumu uzticēt grāmatvežiem, kuri ikdienā to dara un pārzina.
Savukārt, ja mēs raugāmies no vadības viedokļa vai plānošanas viedokļa – šis jautājums ir
neaktuāls. Ja līdzekļi ir izmantoti, tie ir izmantoti un tos ieliekam plānotajā PZ un naudas
plūsmā. Ir situācijas, kad, plānojot projekta vai produkta PZ un naudas plūsmu, bieži vien
tiks ieskaitīta arī kāda personīgā manta vai auto, kas nepieder uzņēmumam. Īsti pareizi tas
nav, bet vismaz skaidrāk parāda, kā ir plānots un kā tas notiek, lai mākslīgi neuzlabotu kāda
produkta vai projekta pašizmaksu vai naudas plūsmu.
J:Vai tiešām finanšu nomas izmaksas (pamatsumma) iet PZA?
Atbild Jānis Caune: Pastāv divi finansēšanas veidi:



operatīvais līzings jeb operatīvā noma;
finanšu līzings jeb finanšu noma.

Detalizētāk par klasifikāciju un uzskaiti var iegūt šajā materiālā (ļoti labs un izsmeļošs):
https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Metodika/Rokasgr%C4%81matas/M%
C4%81c%C4%ABbu%20materi%C4%81li/Noma.pdf
Īsā versija:
-

-

Operatīvā noma:
 PZ: Izmaksās liekam visu nomas summu (pamatsumma un procenti);
 naudas plūsma: maksājumi par operatīvo nomu, t.i. pamatsummu un
procentus;
 bilance: Neko nerādām.
Finanšu noma, jeb finanšu līzings:
 PZ: izmaksās mēs liekam izmantošanas procentus un nolietojuma vērtību
atbilstoši;
 naudas plūsma: maksājumi par finanšu nomu, t.i. pamatsummu un procentus;
 bilance: uzskaitām pamatlīdzekli kā ilgtermiņa ieguldījumu.

J: Kā var prognozēt naudas plūsmu uz priekšu ( piem., 6 mēn.), ja iestājas ārkārtas
situācija?
Atbild Jānis Caune: Ārkārtas situācija visiem uzņēmējiem iestājas vienādi, tomēr atkarībā
no uzņēmējdarbības veida, katru tā ietekmē atšķirīgi. Ja skatāmies retrospektīvi, tad,
plānojot naudas plūsmu, Jūs par situāciju vēl nezinājāt. Situācija iestājās un Jums būtu
jāpārplāno sava naudas plūsma atbilstoši tā brīža jūsu izpratnei, kā tas skars (cik smagi,
ilgi, utt.) Jūsu uzņēmumu. Skatoties uz nākotni no šodienas pozīcijām – neskaidrību ir
daudz, tomēr, Jums ir jāspēj galvā uzmodelēt situācija savas šodienas izpratnes robežās,
kā situācija un attiecīgi naudas plūsma veidosies nākamos 6 mēnešus.
Jā, nākas prognozēt un tas ir viens no nepateicīgākajiem vadītāja/īpašnieka darbiem –
uzburt ainu, kā pasaule ietekmēs mani un ar ko man būtu jārēķinās, lai saprastu, kā rīkoties
tagad. Jo lielāka neskaidrība valda apkārt, jo biežāk nākas koriģēt savu plānu, respektīvi,
pieaug patērētais laiks plāna korekcijām. Dažkārt tas noved pie atteikšanās no jebkādiem
plāniem vispār un tas varētu būt atbilstošs lēmums. Ar vienu piebildi: ja Jums ir jāsniedz
atskaites par plānoto darbību, tad noteikti nāksies iesniegt koriģēto budžetu, kas ietver sevī
PZ, Bilanci un Naudas plūsmu. Ja nākas atskaitīties vai pārliecināt, tad laiks tam jāvelta.

Jānis Caune: Šos jautājumus apvienoju vienā:
J: Vai piemēra uzņēmums ir PVN maksātājs? Pamatkapitāls 1 EUR, rēķinā pielika
klāt PVN.
J: Mazkapitāla SIA NAV tas pats, kas Mikrouzņēmums MUN izpratnē!
J: Kāpēc mazkapitāla SIA jāmaksā mikrouzņēmuma nodoklis?
J: Nodibinot Mazkapitāla SIA ar pamatkapitālu 1€, tas nekļūst automātiski par MUN
maksātāju!

J: Jautājumi ir par konkrēto piemēru. Īsti nav skaidrs, tad tas ir mazkapitāla SIA vai
mikro maksātājs? Vajadzētu noprecizēt.
Atbild Jānis Caune: Konkrētajā piemērā par pakalpojumu tika izmantots gadījums, kad
uzņēmums no juridiskā viedokļa ir:
 SIA
 Pie tam SIA ir reģistrēts kā mazkapitāla SIA – no pamatkapitāla summas viedokļa
(kas, protams, nav obligāts nosacījums)
Savukārt no nodokļu režīma viedokļa piemērā aplūkotais uzņēmums pakalpojuma
sniedzējs:
 ir reģistrējies kā PVN maksātājs (nav obligāts nosacījums, bet piemērā tiek
izmantots);
 ir reģistrējies kā MUN maksātājs (nav obligāts nosacījums, bet piemērā tiek
izmantots).
Piemērā ir situācija, kad SIA ir izmantojusi visus iespējamos veidus, kā maksimāli optimizēt
nodokļu maksājumus, ņemot vērā, ka ir pakalpojumu sniedzējs un ir tikko uzsācis darbību.
Šāds salikums, manuprāt, būtu optimālākais salikums no juridiskā un nodokļu maksāšanas
viedokļa, darbību uzsākot. Tad jāseko līdzi, kā veicas uzņēmējdarbībā, un tad atbilstoši
jāpieskaņo nodokļu maksāšanas režīmus.

Jānis Caune: Arī šos abus jautājumus apvienoju, jo ir par vienu un to pašu tēmu:
J: Jautājumi ir par konkrēto piemēru. Īsti nav skaidrs, tad tas ir mazkapitāla SIA vai
mikro maksātājs? Vajadzētu noprecizēt.
J: Vai savu ieguldījumu (aizdevumu) nebūtu jānorāda mēnesī, kad veidojas negatīvs
naudas atlikums?
Atbild Jānis Caune: Jā, tā ir. Tomēr nodarbībā skaidroju, ka mēs piemērā darbojāmies kā
“palēninātā filmā”, lai parādītu, kā notiek līdzekļu kustība un kustības atspoguļojums PZ,
Bilancē un NP. Reālajā dzīvē šāda situācija, ka ir negatīvs naudas atlikums, tehniski nav
iespējama. Papīrs (un Excel) mācību nolūkos “pacieš” visu.
J: Jautājums par bilanci. Ja saņem naudu no debitora, tad debitors samazinās (paliek pa
0), bet ir jāuzrāda bankas kontā 121 eiro, kura ienāk.
Atbild Jānis Caune: Taisnība un, attiecībā uz 121 EUR, tieši tā arī tika parādīts.
Grāmatvedības nodarbībās es Jums rādītu dubultā ieraksta formā, kur es vispirms debitēju
debitoru kontu (2. grupas konts) par realizētās preces summu (papildus grāmatojumi 5. un
7. grupā par realizāciju un izmaksām un atsevišķi uzskaitīto realizācijas PVN). Tas viss būtu
atspoguļots februārī. Savukārt, martā būtu kreditēts debitoru konts un debitēta banka.
Vadītājs nav grāmatvedis, viņam jāsaprot, kā pa šiem 3 dokumentiem kustās līdzekļi,
kontējums šeit nebūtu tik svarīgs, kā pareiza parādīšana.

J: Kā ir ar, piemēram, banku pārskaitījumu komisijām. Vai tas būtu jāiekļauj naudas
plūsmā? Jo mēneša beigās mazie cipari kopā sastāda ievērojamāku summu.
Atbild Jānis Caune: Jā, noteikti jāiekļauj pie pamatdarbības un neaizmirstiet iekļaut arī PZ.
Ja plānojat uz priekšu, tad es ieteiktu izmantot aptuvenu summu mēnesī, ko atspoguļot
visos dokumentos.
J: Vai, nodibinot uzņēmumu (ražošanas uzņēmumu), materiālus var ieguldīt kā
pamatkapitālu, kurus pēc tam reģistrē UR?
Atbild Jānis Caune: Vispār tā var. Tomēr es tā neieteiktu darīt, jo, lai arī šāda darbība nav
aizliegta, uz to var skatīties aizdomīgi. Iesaku materiālus pārdot uzņēmumam, samaksa nav
obligāti jāsaņem uzreiz.
Plašāk varat lasīt šeit: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/sia/dibinasana/mantiska-ieguldijuma-novertesana/
J: Kā rīkoties ar NP un PZ SaaS/ uz ikmēneša maksājumiem par programmatūru, tipa
biznesam? 1. gadam un plānojot 2. gadam un tālāk, kur Retention Rate ir plānots 70%.
Atbild Jānis Caune: Ja Jums ir plāns (sapnis), kurš ir ietverts skaitļos – pārdošanas ciparos
un tie parāda, kā pa mēnešiem augs abonentu skaits un cik vidēji ilgi viņi pie Jums paliks
(retention), visticamāk, Jūs ļoti viegli nonāksiet pie plānotā apgrozījuma un pie attiecīgās
naudas plūsmas.
Jūsu gadījumā PZ un NP ieņēmumu puse, visdrīzāk, sakritīs pie nosacījuma, ka abonēšana
sākas uzreiz pēc norēķina, kur norēķinos figurē paypal, kartes, utml. veidi. Savukārt
izdevumu pusē, visdrīzāk, ir fiksētās izmaksas – algas, biroji, serveru īre un citi izdevumi,
kā arī produkta attīstība un tamlīdzīgi.
Respektīvi, Jūsu modelis ir klasiskā situācija, kur izmaksas ir garantētas, bet ieņēmumi ir
tikai cerība, ka abonenti augs un Retention būs augsts. Paskatieties, pamodelējiet, kas
notiks ar Jūsu PZ un naudas plūsmu, ja Retention ir 40%.
Uzdodiet sev jautājumus:
 Vai Jūs gadījumā neesat mobilo operatoru pasaulē, kas arī savā ziņā ir SaaS, katru
mēnesi rotē 2% no abonentiem, t.i. gadā 24%, un tas viss ir nozarē, kur produkts ir
tāds kā organiska dzīves sastāvdaļa.
 Vai Jūsu produkts ir kā organiska sastāvdaļa vai drīzāk profesionāls? Jūsu gadījumā
svarīgāks ir jautājums par pārdošanas plāna ticamību, bet mazāk par PZ/NP, jo ar
pārdošanas plānu viss sākas un ar to arī viss beidzas.
J: Ja uzņēmums grib paplašināt ražotni ( būvniecības darbi - izmaksas ap 200 tk.).
Plānots nākamā gadā paveikt. Līdzekļi ir, bet ne brīvi 200tk, pat ne 100 tk. Kādus
finansēšanas avotus Jūs ieteiktu mazam ražošanas uzņēmumam, darbinieki līdz 25
un apgrozījums 1milj.? Lai netraucētu tiešam darbam un tās būtu tad ilgtermiņa
ieguldījumu izmaksas, ko likt uz investīcijām?

Atbild Jānis Caune: Par atbalsta formām un iespējām noteikti labāko ieteikumu sniegs
LIAA.
Savukārt, kā to atspoguļot PZ/NP/Bilancē, ir divi varianti:
1. variants. Jums ir būvnieks, kurš paveic darbu.
NP: Maksājiet būvniekam. Tad, kad Jūs maksājiet, izdevumi jāatzīmē investīciju darbībā.
PZ: Tas sāks ietekmēt, kad Jūs parakstīsiet pieņemšanas/nodošanas aktu, tad jāatzīmē
pie izmaksām – nolietojums par būvi.
Bilance: Cerams, ka uzbūvēs gada laikā (pārskata gada laikā). Te arī ir vairāki varianti:




PN aktu parakstīsiet tikai vienu, nevis pa etapiem. Kamēr maksājat būvniekam, bet
nav PN akta, tikmēr Nauda (aktīvs) samazinās un Debitori pieaug (aktīvs). Kā ir
parakstīts PN akts – Debitori samazinās, Pamatlīdzekļi pieaug, un jāsāk skaitīt
nolietojumu.
PN akti ir vairāki – pa etapiem. Kā samaksā pēc PN akta, tā nauda samazinās,
Pamatlīdzekļi palielinās un uzreiz sākam skaitīt nolietojumu. Arī šeit ir nianses, jo Jūs
varat to uzskatīt par nepabeigto būvniecību un nolietojumu neskaitīt līdz brīdim, kad
būve tiek nodota ekspluatācijā.

Jums jāizrunā ar grāmatvedi, kā Jūsu gadījumā būs labāk no peļņas viedokļa, domājiet, cik
liela nozīme ir bilances vērtības palielināšanai.
2. variants. Jūs būvējat paši.
Viena versija. Uzskaitiet visas izmaksas pie nepabeigtās būvniecības. Kad būve gatava,
pieņemt ekspluatācijā un sāciet amortizēt.
NP: Norāda visu, ko tērē pie Investīcijām.
PZ: Nekas nenotiek. Nolietojums parādās tad, kad būve gatava.
Bilance: Kamēr būvē, par izmaksu daļu (Naudas samazinās – Aktīvs) palielinās nepabeigtā
celtniecība (Ilgtermiņa ieguldījumi). Kad būve gatava, visa summa pārceļo uz Ēkām un
būvēm (Aktīvs), sākam nolietojumu uzskaitīt.
Otra versija. To likums šobrīd atļauj, tomēr varētu būt zināmas grūtības pamatot. Visas
būvniecības izmaksas liek uz Izmaksām, taču tad bilancē Jūs nevarēsiet uzrādīt ēkas
vērtību.
NP: Izmaksas iet pie pamatdarbības.
PZ: visas izmaksas iet izdevumos.
Bilance: Nekas neparādās.
Ja izmantojat aizdevumu, lai nofinansētu šo būvi jebkurā no formātiem, ko aprakstīju
iepriekš.

NP: Ieņēmumi pie finansēšanas darbības, procenti par kredītu pie finansēšanas
izdevumiem.
PZ: Izmaksas par procentiem.
Bilance: Nauda palielinās (Aktīvs), Ilgtermiņa kreditori (ja ilgtermiņa kredīts) palielinās
(Pasīvs) par kredīta summu.
J: Kā pareizāk pievilkt naudas plūsmu strādājošam uzņēmumam? Ir savilkts 2020.
gads, kurš skaitlis ir labākais izejai no 2019., ko ielikt 2020. gada janvārī kā atlikums
no iepriekšējā perioda (mēneša) - p/z aprēķins -> peļņa/ zaudējumi?
Atbild Jānis Caune: Lūdzu, nejauciet naudas plūsmu ar PZ aprēķinu un bilanci.
Naudas plūsmas atlikums iepriekšējā gada beigās ir sākuma atlikums nākošajā gadā.
Respektīvi, cik uz konta bija naudas gada beigās, tik tā ir nākamā gada sākumā. Tālāk viss
jāsāk kā no nulles – maksāsiet tik, saņemsiet tik utt. Protams, skatoties kontekstā ar Bilanci,
gada beigās Jums būs parādnieki un Jūs būsiet parādā, attiecīgi Jums būs skaidrība, cik
tad plānotajā naudas plūsmā un kurā mēnesī atzīmēt – kad Jums maksās, kad Jūs
maksāsiet.
Jāņem vērā arī tekošā darbība, kas notiek jau jaunajā gadā – Jūs kaut ko nopirkāt, izrakstījāt
rēķinu utt. Attiecīgi, plānojot nākošā gada naudas plūsmu, Jums jāplāno, kā rīkoties ar
veciem parādiem un kā tie ietekmēs naudas plūsmu. Tālāk jādomā, ko Jūs darīsiet tekoši
(no PZ viedokļa – pārdosiet, tērēsiet) un ko tas nozīmēs Jūsu naudas plūsmai – kad
maksāsiet par nopirkto un kad saņemsiet naudu par pārdoto. Visu laiku jāveic prognozes.
J: Vai šādi dokumenti (bilance utt.) ir apskatāmi ārzemju firmām, nu, teiksim,
mūzikas instrumentu ražotājiem Stagg, Yamaha utt.? Kur tādus datus var iegūt?
Atbild Jānis Caune: Par Yamaha datus iespējams redzēt šeit (lai gan tie nav jaunākie dati):
https://www.yamaha.com/en/ir/publications/pdf/an-2017e.pdf
Ierakstot meklētājā “yamaha annual report”, vajadzētu būt vairākiem variantiem. Aktuālāko
informāciju meklējiet pēc atslēgas vārdiem “yamaha q2 results”, respektīvi, meklējot
ceturkšņa rezultātus. Tomēr atcerieties, ka Yamaha ir daudzprofilu uzņēmums (mūzika,
elektronika, motocikli, motori, utt..) un viņi parasti cenšas rādīt kopējos rezultātus. Tad Jums
uzmanīgi jālasa vadības ziņojumi, jo tur parasti ir detalizētāka informācija par katru no
virzieniem un izmaiņām.
Tomēr datus ne vienmēr var iegūt par visām ārzemju firmām, ne visi uzņēmumi tos norāda
publiski pieejamās vietnēs. Ārzemju uzņēmumu Bilances ir pieejamas, ja tās ir ievietotas
publiski pieejamas. Jāņem vērā arī katras valsts īpatnības un attieksme attiecībā uz to
publiskošanu. Eiropas Savienībā nav tāda centrālā datu publicēšanas avota par visiem ES
uzņēmumiem. Ir ES PVN reģistrs, bet ne darbības rezultātu reģistrs.

J:Piedodiet, ja muļķīgi jautājumi. :) Stendera piemērā izskatījās, ka parādi pildīja
investīciju funkciju, ja pareizi sapratu.
Atbild Jānis Caune: Pilnīgi pareizi, un tā arī bija lielākā Stendera problēma. Šāda izaugsme
(apgrozījuma pieaugums +500%, +40%, utt..) ir iespējama, kamēr piegādātāji ir gatavi gaidīt
samaksu (Stendera gadījumā milzīgi kavētie maksājumi). Tomēr pienāk brīdis, kad
piegādātāji vairs nav gatavi gaidīt un tad sākas problēmas. Kā redzējāt, izaugsme netika
finansēta ar finansēm (kredītiem), kas ir saprotams un paredzams naudas instruments, bet
uz piegādātāju rēķina, un tas ir riskants finansējums.
J: Bet vai nav tā, ka būtu normāla prakse veidot uzņēmumā uzkrājumu nebaltām
dienām? Kurš ir tas brīdis uzņēmuma attīstībā, kad šādus uzkrājumus būtu
saprātīgi veidot? Vai izšķir jēdzienus uzmanīga uzņēmējdarbība no "riskantas"
uzņēmējdarbības, pat ja nepārkāpj likumdošanu, bet nu, teiksim, investīcijas ir ļoti
lielas un nav zināms, vai tās atmaksāsies (riskanta), bet (droša), kad viss ir mierīgi
aprēķināts, atbilstoši reālajai situācijai un viss pa ķēdīti iet.
Atbild Jānis Caune: Jūs ļoti pareizi domājat, veidot uzkrājumus nebaltām dienām ir pareizi.
Tomēr dzīvē biežāk notiek pretēji, maz ir tādu uzņēmumu, kuri ir gatavi “iesaldēt” naudu
nebaltām dienām, jo tas patiešām nozīmē izņemt naudu no apgrozības un krāt.
Ir uzņēmumi, kuri veido operatīvo “buferi”, lai neplānota naudas trūkuma dēļ neapstātos kādi
svarīgi procesi vai ražošana, kur par detaļām ir jāmaksā priekšapmaksas un jāsūta ar
lidmašīnu, jo katra stunda var izmaksāt tūkstošus. Tādiem gadījumiem drošības “buferis”
tiek turēts. Tomēr arī tā nav ierasta prakse. Es esmu piekritējs pieejai, kad tiek apzināti riski
un atbilstoši tiem turēti brīvi līdzekļi.
Piemēram, Samsung uztur astronomiskus naudas atlikumus kontos, jo viņi apzinās, ka
vienā brīdī var nebūt tehnoloģiskie līderi un būs vajadzīgs laiks un nauda, lai pārgrupētos,
šis laiks būs jānofinansē.
Nav pareizas vai nepareizas atbildes šajā jautājumā. Uzkrājuma esamība vai neesamība ir
atkarīga no īpašnieka un, protams, arī no uzņēmuma darbības īpatnībām.
J: Programmas ir , bet mums ir ražošanas uzņēmums, kas izaudzis no 10 cilvēkiem
uz 25, atrodas Liepājā. Un pilsētai esam par lielu, Latvijas mērogā pieteicāmies
CFLA ražotnes paplašināšanai - saņem tikai lielie un pat dāņu uzņēmumi, ne
Latvijas. Mēs esam par mazu. Līdz ar to reāli nekur nekvalificējamies.
Atbild Jānis Caune: Iesaku vērsties LIAA, viņi noteikti ieteiks labākos risinājumus.

