FINANŠU DAĻA
Iepazīšanās ar
saimniecības
finanšu vadību
4.modulis

Project No: 2017-1-IE01-KA202-025711
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai
autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas
izmantošanu.
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KĀ ANALIZĒT UZŅEMUMA BILANCI?
Divi saimniecības ekonomiskās analīzes galvenie virzieni ir rentabilitāte un
maksātspēja. Mēs koncentrēsimies uz bilances analīzi.

Ar bilanci var pārbaudīt, cik stabils ir uzņēmuma finanšu stāvoklis un vai
ražošanas līdzekļi ir pienācīgi finansēti. Īsumā, vai darbība ir stabila,
maksātspējīga, un kā tā laika gaitā attīstās.
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JŪSU DARBĪBAS BILANCES AINA
Aktīvi – kur nauda tiek izlietota

AKTĪVI
(resursu izlietojums)

Bilances pamatprincipi: tas, kas jums pieder, ir uzskaitīts aktīvu
pusē, jūsu parādi ir saistību pusē.
Aktīvu vērtības ir iedalītas 2 kategorijās: pamatlīdzekļi, kas ietver
ražošanas iekārtas, un apgrozāmie līdzekļi (resursi, kuru apgrozību
ietekmē ražošanas cikls). Tie ir krājumi, debitoru parādi un nauda
bankā.
Saistības ietver parādus (ilgtermiņa un vidēja termiņa aizdevumus, kā
arī īstermiņa aizdevumus un parādus piegādātājiem, kuru termiņš
mazāks par gadu).
Aktīvi un saistības ir vienādas, starpība ir pašu kapitāls, kas norādīts
saistību augšgalā. Šī kopa veido jūsu darbības grāmatvedības
vērtību. Tā var būt tālu no reālās vērtības (zeme, ēkas un materiāli).
Juridiskā un privātā īpašuma nodalīšana palielina aktīvu vērtēšanas
problēmu.
Bet mums ir vērtīgi elementi, kurus analizēt.
No bilances var aprēķināt daudzus rādītājus, Daži no tiem ir būtiskāki
kā citi. Mēs izskatīsim divus, kas ir galvenie finanšu stabilitātes
rādītāji īstermiņā un vidējā termiņā.

Bruto

Zeme
Iekārtas
Aprīkojums
Dzīvnieki

KOPĒJIE NO
APGROZĪBAS
IZŅEMTIE LĪDZEKĻI
Dzīvnieki (krājumā)
Izejvielu krājumi
Īstermiņa finanšu
ieguldījumi

KOPĒJIE KRĀJUMI

Nolietojums
un uzkrājumi

SAISTĪBAS
(resursu izcelsme)
Neto

Sociālais vai darbības kapitāls
Darbības rezultāts
granti vai uzkrājumi
Ilgtermiņa un vidēja termiņa
aizdevumi

KOPĒJAIS PAŠU KAPITĀLS

Īstermiņa parādi
Maksājumi
Citi parādi

KOPĀ PARĀDI

Debitoru parādi

KOPĒJIE DEBITORU
PARĀDI
Skaidra nauda un nauda
kontā

KOPĒJĀ SUMMA
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Pasīvi – no kurienes nauda nāk

KOPĒJĀ SUMMA

SAISTĪBU ĪPATSVARS BILANCĒ:
UZŅĒMUMA ATKARĪBAS LĪMENIS NO TREŠAJĀM PERSONĀM
Saistību īpatsvars ir viens no galvenajiem finanšu analīzes rādītājiem.
Procentuāli (parādi / kopējie aktīvi) atspoguļo uzņēmuma nestabilitātes pakāpi vidējā termiņā.
Citiem vārdiem sakot, pašu kapitāls nodrošina zināmu neatkarību no kreditoriem.
Tas ļauj aizņemties ar labākiem nosacījumiem.
Ja mēs piekrītam, saistību īpatsvars nedrīkst pārsniegt 50%, šī attiecība jānodrošina jau tad, kad lauksaimnieks uzsāk savu
saimniecisko darbību un nodibina uzņēmumu.
(Akciju kapitāla finansēšanai var būt ārpusbilances aizņēmumi).
Ja saistību īpatsvars ir augsts vai ļoti augsts (> 75%), ir būtiski, lai tas tiktu samazināts un likme būtu zemāka par 50%.
Neaizmirsīsim, ka ienākumi palielina pašu kapitālu.
Visbeidzot, parādu pārskatīšanā mums ir jānovērtē īstermiņa parāda īpatsvars, t.i, to parādu, kuru atmaksas termiņš ir mazāks nekā
gads. Tie rada finansiālas izmaksas un nedrošību.
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APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Saimniecībā ir jābūt tādai naudas plūsmai, lai spētu samaksāt savus maksājumus noteiktajos
termiņos. Šo spēju, kas saimniecībām parsati ir vairāk vai mazāk pietiekama, mēra ar
apgrozāmo kapitālu. To iegūst kā starpību starp pašu kapitālu un pamatlīdzekļiem (sk.
Bilances diagrammu). Tas ir jūsu uzņēmuma finanšu stāvokļa atklājējs īstermiņā.
Aktīvi

Saistības

Ilgtspējīgas darba vietas

Pašu kapitāls

- Nemateriālie un finanšu aktīvi,
pamatlīdzekļi

- Pamatkapitāls
- Ilgtermiņa saistības

Drošības robeža: Neto apgrozāmie līdzekļi
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APGROZĀMAIS KAPITĀLS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
Apgrozāmajam kapitālam jābūt pozitīvam. Finansēšanas līdzekļiem jāspēj nosegt ražošanas līdzekļus un
apgrozāmos līdzekļus (krājumi, ieguldījumi augkopības kultūrās, debitoru parādi).
Jo augstāks ir apgrozāmo līdzekļu apjoms, jo mazāka ir vajadzība pēc īstermiņa finansējuma (piegādātāju vai
banku aizdevumi, overdrafti).
Optimālais apgrozāmais kapitāls ir mainīgs atkarībā no ražošanas specifikas.
Jo garāks ražošanas cikls, jo vairāk laika nepieciešams, lai šis naudas avanss segtu izdevumus.
Pirms ieņēmumu saņemšanas saimniecībai ir jāmaksā par izejvielām un arī algas.
To daļēji sedz piegādātāju atļautais pēcapmaksas laiks, bet ar to nepietiek. Joprojām ir vajadzīgs finansējums,
kas izteikts apgrozījuma dienās un ir proporcionāls tām.

Īstermiņa darba vietas
- Krājumi
- Debitoru parādi

Apgrozāmā kapitala nepieciešamība

Īstermiņa saistības
-Maksājumi

APGROZĀMAIS KAPITĀLS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
Finansējuma nepieciešamībai jābūt mazākai par apgrozāmo kapitālu, pretējā gadījumā uzņēmumam ir naudas plūsmas
problēmas.
Izlietotais
Apgroz.kapitāl

Īstermiņa
vajadzības

Neto apgroz. Līdz.

Ilgtspējīgs
kapitāls

Īstermiņa
parādi

Skaidra nauda

Piemērs:
Graudaugu un laukaugu sistēmā, kur izdevumi radušies pirms ieņēmumiem, apgrozāmajam kapitālam jāsedz 6 mēnešu
izdevumi, ti, 550 līdz 600 € / ha. Mērķis ir 800–1000 € / ha, jo saimniecībā ir liels rūpniecisko kultūru īpatsvars (25% biešu un
kartupeļu).
No otras puses, piena lopkopības uzņēmumos ikmēneša piena ieņēmumi vieglāk segs nākamos termiņus. Rezultātā pietiek ar
apgrozāmo kapitālu, kas sedz 3 mēnešu izdevumus, apmēram 400 € / ha.
(avoid agios, take advantage of discounts and buy in the dead season). Moreover, it is very useful to dialogue with his banker;
your management center advisor will help you analyze your own balance sheet. Lai kontrolētu savu apgrozāmo kapitālu, ir
jāuzlabo sava uzņēmuma rentabilitāte, izmantojot mazus bonusus (izmantojiet atlaides, iepērcieties «nesezonā»). Turklāt tas
ir ļoti noderīgi dialogam ar savu baņķieri; jūsu konsultants palīdzēs jums analizēt savu bilanci.

IENĀKUMU PĀRSKATS
Gada grāmatvedības dokuments, kurā sniegts 12
mēnešu darbības izdevumu un ieņēmumu apraksts:
finanšu gads.
Tas ļauj analizēt uzņēmuma sniegumu. Rezultāts tiek
aprēķināts pēc produktu un izdevumu atšķirības.

IZDEVUMI

PRODUKTI

· Izejvielu piegāde

· Pārdotie produkti

· Apakšuzņēmēju līgumi un
ārpakalpojumi
· Nomas un īres maksājumi
· Uzturēšana
· Nodokļi un nodevas

→ Augi, dzīvnieki, pakalpojumi,
citi produkti
· Darbības prēmijas

· Apdrošināšana
· Personāla izmaksas (+ sociālās
iemaksas)
· Nolietojums (neparādās naudas
plūsmā)

Peļņa no saimnieciskā
darbības

· Finanšu izdevumi (tikai procenti,
neskaitot pamatsummas maksājumus)

· Finanšu produkti

· Neparedzētie izdevumi

· Izņēmuma produkti

Darbības
rezultāti
Izņēmuma rezultāti

3 galvenās ieguldītā darba un produktu kategorijas veicina vispārējo sniegumu :
1. Izdevumi un ieņēmumi, kas saistīti ar pašreizējo un parasto darbību; rezultātā rodas saimnieciskās darbības rezultāts
2. Finanšu izdevumi un ienākumi: procenti par parādiem un ieguldījumiem saimniecībā; norāda finansiālo rezultātu
3. Ārkārtas izdevumi un ienākumi: no vienreizējiem darījumiem, ieskaitot pamatlīdzekļu iegādi un pārdošanu; nosaka izņēmuma
rezultātu.

Starpposma pārvaldība
Kā analizēt starpposma rezultātus?
Darbība
Kopā

Iepriekšējā darbība
%

Kopā

%

Izmaiņas
Kopā

Ekonomisko rezultātu iegūst kā starpību starp saražoto produkciju
un izdevumiem.

Pārdotā produkcija
+ Izmaiņas produkcijas krājumos

PRODUKCIJA
- Ārkārtas izmaksas
- Krājumu izmaiņas

BRUTO PEĻŅA

Ir iespējams izmērīt masas, ņemot vērā dažus produktus un slodzes.
Tādējādi tiek noteikti starpposma rezultāti, ko sauc par starpposma
vadības bilanci.

- Citas izmaksas
- Ārpakalpojumi

PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
+ Granti, dotācijas
- Nodokļi
- Personāla izmaksas

IEŅĒMUMI PIRMS PROCENTIEM, NODOKĻIEM, AMORTIZĀCIJAS
+ Citi produkti

Visbiežāk tiek lietots:
ü Pievienotā vērtība: PV
ü Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un
amortizācijas atskaitījumiem: EBITDA

- Nolietojums
- Piegādes

DARBĪBAS REZULTĀTS

Tas ļauj:

+ Finanšu produkti
- Finanšu izmaksas

REZULTĀTS
+ Pamatlīdzekļu pārdošanas vērtība
+ Citi izņēmuma produkti
- Nodokļu maksājumi
- Pārdoto pamatlīdzekļu uzskaites vērtība
- Citi ārkārtas maksājumi

TĪRĀ PEĻŅA

ü Uzlabot zināšanas un analīzi par saimniecisko darbību
ü Veikt saimniecību salīdzināšanu operatīvā līmenī. EBITDA
neietver nolietojumu un finanšu izdevumus
ü Veikt salīdzinājumus ar citām saimnieciskās darbības
nozarēm uzņēmumā

PRODUKCIJAS RENTABILITĀTE
BRUTO PEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA
Saimniecību veido dažādas aktivitātes vai
darbības nozares.
Starpībai starp mainīgajiem ienākumiem un
izdevumiem, ko rada saimnieciskā darbība, ir
jābūt pēc iespējas augstākai: tā ir bruto peļņa.

Kvieši Kukurūza

Pārdotā produkcija (apgrozījums)
- Sākotnējie krājumi
+ beigu krājumi
(1) = Kopējā produkcija

Ja bruto peļņa ir zema, ir nepieciešams pārbaudīt:

Sēkla
Mēslošanas
līdzekļi

Tehniskie jautājumi?
Nelabvēlīgi pirkšanas vai pārdošanas nosacījumi?
Nepietiekami efektīva darbību kombinācija?

(2) Kopējās saimnieciskās darbības izmaksas

Produktivitātes trūkums?

= (Bruto peļņa / kopējā produkcija) X 100

Pesticīdi

= Bruto peļņa (1) - (2)

Platība
Bruto peļņa/ hektārs

Saulespuķes Rapsis

KOPĀ

RAŽOŠANAS RENTABILITĀTE
BRUTO PEĻŅAS PROCENTI
Būtībā ir divu veidu maksājumi, kas attiecas uz pamatdarbību:
q Tieši un viegli piemērojami darbībai, parādās un pazūd reizē ar to: tās ir mainīgās izmaksas;
q Saistītas ar ražošanas iekārtām, kurām nepieciešamas noteiktas apkopes, konkrētas lietas, kas nepieciešamas uzņēmuma
pastāvēšanai: tās ir fiksētās/ pastāvīgās izmaksas.
Bruto peļņa: starpība starp ienākumiem un mainīgajām izmaksām
Bruto peļņas līmenis mainās atkarībā no mainīgo maksājumu lieluma un to kombinācijas, turklāt to ietekmē darbības tehniskais
raksturs.
Bruto segumi ir interesanti divām lietām:
§ tas norāda uz darbības ieguldījumu gala rezultāta veidošanā, nosakot fiksētās maksas; īstermiņā tas ir rīks, lai
pavērstu darbības, meklējot labāku darbību kombināciju;
§ tas ļauj salīdzināt saimniecības ar tādām pašām ražošanas struktūrām
Tad mēs cenšamies uzlabot peļņas normas, uzlabojot mainīgo faktoru, ko sauc par izejvielām, efektivitāti.

RAŽOŠANAS RENTABILITĀTE
BRUTO PEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA

Produkcijas vērtība veidojas sekojoši:
Saražotais x iegūtā cena + subsīdijas un dotācijas
(subsīdijas kļūst arvien svarīgākas).
Mainīgie izdevumi norāda to preču vai pakalpojumu patēriņu, kas tieši saistīti ar ražošanas ciklu. Patēriņš ir
vienāds ar krājumiem, kas pielāgoti krājumu izmaiņām (sākotnējie krājumi – beigu krājumi).
Tās ir mainīgās slodzes, kas saistītas ar virsmu (mēslošanas līdzekļi, apstrāde ...), kurām var pievienot īpašas
mainīgās slodzes, kas saistītas ar ražošanas darbnīcu, piemēram, dzīvnieku slodzes (iegādātās un savāktās
lopbarības, veterinārās izmaksas ...).

MEHANIZĀCIJAS IZMAKSU APRĒĶINĀŠANA
Aprēķinātas par hektāru, tās norāda izmaksas, kas saistītas ar iekārtu izmantošanu saimniecībā.

Assurances
matériel ……………………………..
Apdrošināšana

Uzturēšana…………………………………………
Entretien
Degviela…………………………………………..
Energie
Ražas apstrādes darbi un
Frais
de récolte et travaux ……………………….
izmaksas
Nolietojums/ iekārtas
Amortissements
/ Equipements …………………
Frais
financiers
/ Equipements
Nolietojums/
naudas
izteiksmē …………………..

KOPĀ
mehanizācijas
izmaksas
TOTAL
Frais de Mécanisation
Surface
Platība…………………………………………..

Coût
de mécanisation
Mehanizācijas
izmaksas/ha/ ha

Šīs izmaksas izmantos, aprēķinot ražošanas izmaksas
un bezzaudējuma sliekšņa cenu.

RAŽOŠANAS IZMAKSU APRĒĶINĀŠANA
LAUKSAIMNIECĪBĀ

Lai aprēķinātu produkcijas pašizmaksu, ir jāaprēķina produkcijas daudzums - kviešu, kukurūzas vai rapšu sēklu ...
Tirdzniecības slieksnis ir bezzaudējuma pārdošanas cena, virs kuras tiek nosegtas visas izmaksas (ieskaitot
lauksaimnieka atalgojumu).
Visās saimnieciskās darbības nozarēs, jo īpaši rūpniecībā, ražotāji sāk ar to, ka aprēķina, cik daudz izmaksā
produkcijas saražošana, lai noteiktu pārdošanas cenu.

PASTĀVĪGĀS UN MAINĪGĀS IZMAKSAS
Lai aprēķinātu pašizmaksu, ir nepieciešams uzskaitīt dažādus ekspluatācijas izdevumus, pēc tam tos pieskaitīt
katram produktu centneram.
Ir divu veidu izmaksas:
A. Mainīgās izmaksas (tieši saistītas ar produkcijas ražošanu)
- Visas izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar graudu izaudzēšanu: sēklas, fitosanitārie produkti, mēslošanas
līdzekļi, ražas novākšanas izmaksas, apdrošināšana pret krusu, utt.
(piena vai gaļas ražošanai tā varētu būt lopbarība...)
(for milk or meat, it would be food ...).
Šīs izmaksas izzūd, ja nav ražošanas.
B. Pastāvīgās izmaksas (pastāv ārpus ražošanas aktivitātēm)
- darbība: iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas, degvielas un smērvielas, apdrošināšana, darbarīku vai biroja
izdevumu iegāde
- uzņēmuma saistības: iekārtu un ēku nolietojums (rūpnīcas), algas, ko maksā darbiniekiem, sezonas vai pastāvīgi
finanšu izdevumi
- īpašnieka saistības: noma, īpašuma nodokļi, sociālās apdrošināšanas iemaksas and darba samaksa īpašniekam.

PIEMĒRS: DĀRZEŅU AUDZĒŠANAS IZMAKSAS
Izmaksas saimniecībai ar 100 ha LIZ, tai skaitā 50 ha kviešu
(ražība: vidēji 85 cnt / ha kviešu).
Šim zemniekam ir 400 € / ha mainīgās izmaksas par šo graudaugu kultūru.
Kopējās mainīgās izmaksas ir 13.000 €, tātad 130 € / ha.
Tās izmaksas, kas saistītas ar uzņēmuma saistībām, veido 25 500 eiro jeb 255 € / ha, tās, kas saistītas ar īpašnieka saistībām, ir
68 000 € jeb 680 € / ha (ieskaitot algu 20 000 eiro gadā).
Viņam ir 8,500 € pieskaitāmās izmaksas vai 85 € / ha.
Bruto cena kviešiem līdz ar to ir:
400 € / ha + 130 € / ha + 255 € / ha + 680 € / ha + 85 € / ha / 85 cnt x / ha = 18 € / cnt
Izmaksas: 18 € par centneru kviešu.
Nosakot neto izmaksas, mēs varam aprēķināt tirdzniecības slieksni (bezzaudējuma slieksni).
No neto pašizmaksas atskaita subsīdijas un citus maksājumus par hektāru.
Ja lauksaimnieks saņem 340 € piemaksu par hektāru, tas ir 340 € / 85 cnt = 4 € / cnt
Bezzaudējuma slieksnis: 18 € / cnt - 4 € / cnt = 14 € / cnt
Saimnieka interesēs ir, lai izmaksas un bezzaudējuma slieksnis ir pēc iespējas zemāki .
Jāatzīmē, ka ir svarīgi samazināt tieši pastāvīgās izmaksas, īpaši mehanizācijas izmaksas (lauksaimniecības iekārtu kooperatīva
izmantošana, savstarpēja palīdzība, kopīga rotācija, ...).

PIENA RAŽOŠANAS IZMAKSAS
Transporta
izmaksas

Piena cena
326 €

Produkcijas ražošanas izmasas 290 €

Produkcijas pārdošanas izmaksas 394 €

104

Pastāvīgās
izmaksas
160

28

Citi maksājumi

12

Finanšu izmaksas

20

Darbaspēks

16

Zeme

20

Ēkas

64

Mehanizācijas izmaksas

49

Citas mainīgās izmaksas

81

Lopbarības izmaksas

Mainīgās
izmaksas
130

IEGULDĪJUMI UN PAMATDARBĪBA

Ieguldījumi ir sarežģīta darbība, kas vienmēr atbilst pamatdarbības vispārējai attīstības stratēģijai, jo tie ļauj:
q
q
q
q

pamatkapitāla un ražošanas pieaugums
darba kapitāla aizstāšana, tāpēc labāks līdzsvars starp tehnoloģiju un darbaspēka izmantošanu
darba apstākļu uzlabošana: uzdevumu izpilde, komforts, drošība ...
apdraudējumu samazināšana, kas ierobežo ražošanu (apūdeņošana, drenāža ...)

Ieguldījumi attiecas uz finanšu kapitālu, ēkām, aprīkojumu, bet arī ganāmpulka pieaugumu, finanšu līdzdalību,
tirgus izpētes izmaksām ...

INVESTĪCIJU FINANSĒŠANA
Noteikums: Tā kā ieguldījums ir ilgtspējīgs, tas ir jāfinansē no pastāvīga kapitāla, nevis ar īstermiņa vai ļoti īstermiņa
naudas līdzekļiem, lai izvairītos no naudas plūsmas problēmām..
Piesardzības apsvērumu dēļ ir nepieciešams, lai pastāvīgais kapitāls būtu lielāks par kopējo veikto ieguldījumu apjomu.
Atšķirība (pastāvīgais kapitāls - pamatlīdzekļi) ir stabila resursu rezerve, ko sauc par apgrozāmā kapitāla fondu.
Pastāvīgā kapitāla avoti ir:
- pašfinansējums : iekšējais resurss, kas ņemts no saimniecības pašreizējās darbības; un kas nav nepieciešams dažādu
maksājumu veikšanai
- subsīdijas: piešķirtas konkrētām darbībām, atbalsts modernizācijai, kompensācija par nelabvēlīgiem apstākļiem,
modernizācija atbilstoši Eiropas standartiem, un piešķirts noteiktos saimniecības dzīves cikla etapos
- aizdevumi: vidēja termiņa un ilgtermiņa
- Īpašnieka sākotnējais ieguldījums un personīgais ieguldījums

PAŠU FINANSĒJUMS VAI AIZŅĒMUMS?

Veicot pārāk daudz pašfinansējuma drošības labad, lauksaimnieks atņem sev paplašināšanās
iespējas, izmantojot savu apgrozāmo kapitālu.
Izmantojot pārāk daudz aizņēmumu, viņš riskē ar grūtībām atmaksāt vai pat sliktāk - bankrotēt.
Tāpēc ir līdzsvars starp pašfinansēšanu un aizņēmumu, kas nodrošina gan saimniecības drošību, gan
ilgtspējību un attīstību.

FINANŠU DARBĪBAS VESELĪBA
Ienākumu pieeja ir nepieciešama, lai novērtētu labklājības radīšanu un rentabilitāti. Tomēr šī pieeja ir nepietiekama,
jo labklājība var būt tikai potenciāla attiecībā uz debitoru parādiem (ko klientiem joprojām vajag) vai krājumiem
(nepārdotiem, tie nav naudas ģeneratori).
No otras puses, ienākumu aprēķināšanai piemēro tādas darbības kā:
q nolietojums (mainīgie periodi, lineāra vai progresīva metode, kas rada atšķirīgu rentabilitāti, nemainot
ieņēmumus no pamatdarbības)
q krājumu novērtēšana
Naudas plūsmas pieeja papildina rentabilitātes pieeju un ļauj izcelt naudas plūsmas problēmas un dažādus to
cēloņus.
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DEFINĪCIJAS
Neto aktīvi
Amortizācija
Izejvielas
Pašfinansējums
Apgrozāmā kapitāla
nepieciešamība
Bilance
Budžets
Naudas plūsma

Pašu kapitāls
Apgrozījums
Ienākumu pārskats

Starpība starp aktīviem un bilances parādiem. Tas izsaka uzņēmuma vērtību.
Summa, kas atbilst kādas preces (ēkas, automašīnas, iekārtas ...) vērtības zaudējumam (samazinājumam), lai to aizstātu
tādā pašā veidā. Nodokļu noteikumi nosaka gada amortizācijas summu, ko sauc par amortizācijas izdevumiem
Izejvielas vai sastāvdaļas, kas piegādātas tālākpārdošanai vai iekļaušanai produkta ražošanā vai iepakošanā.
Daļa no uzņēmuma peļņas, kas nav sadalīta akcionāriem papildus gada laikā veiktajam maksājumiem, ļaujot finansēt
jaunus ieguldījumus.
Apgrozāmā kapitāla nepieciešamība: starpība starp krājumiem un debitoru parādiem no vienas puses, un pamatdarbības
parādiem no otras puses.
Ikgadējā un kvantitatīvā uzņēmuma aktīvu un parādu uzskaite noteiktā datumā, uzņēmuma “ fotogrāfija”.
Mērķu un līdzekļu prognoze, ko izmanto kā norādes uzņēmumam, ir jāatjaunina atbilstoši notikumiem un darbības
līmenim.
Uzņēmuma neto peļņa, sadalīta vai nē + gada amortizācija ("ko mēs esam nopelnījuši, un mēs varam izmantot +, ko mēs
atstājām, lai aizstātu izmantoto").
Visi uzņēmuma finanšu resursi. Tie galvenokārt ietver kapitālu, iepriekšējo peļņu, kas saglabāta kā rezerves, vai nesadalīto
peļņu, kapitāla pieaugumu, ko rada vai nu inflācija (pārvērtēšanas atšķirības), vai finanšu darījumus (apvienošanās,
iemaksas uc).
Klientiem nosūtīto rēķinu summa. Atbilst piegādēm, kas veiktas laika periodā, saistībā ar pamata komercdarbību. Vienmēr
izteikts bez nodokļiem.
Kopsavilkums par visiem uzņēmuma izdevumiem un saražotajiem produktiem laika periodā. Tas ļauj uzzināt pamatdarbības
rezultātu. Tā ir gada notikumu “ filma”.

DEFINĪCIJAS
Atklāts (vai pašreizējs)
bankas aizdevums

Pagaidu naudas plūsmas grūtības salīdzinoši īsā laika posmā. Banka palīdz ar aizdevumu (parasti diezgan dārgu), ar
nosacījumu, ka uzņēmums iepriekš ir konsultējies ar banku.

Neto parāds

Finanšu parāds (kredītlīnijas, banku aizdevumi, obligācijas uc), atskaitot pieejamo naudu (skaidrā naudā un naudas
ekvivalenti). Skat. Arī neto parāda attiecību pret pašu kapitālu un neto parāda attiecību pret naudas plūsmu.

Neto apgrozāmie līdzekļi

Atšķirība starp ilgtspējīgu resursu stāvokli un stabilu darba vietu stāvokli. Definēts ar finansēšanas tabulu, nevis tieši pēc
bilances. Globālo neto apgrozāmo kapitālu var definēt arī kā starpību starp:
• no vienas puses, pašu kapitāla, uzkrājumu, finanšu parādu, kas pārsniedz vienu gadu, summa;
• no otras puses, vairāk nekā gadu vecu neto pamatlīdzekļu un debitoru parādu summa

Norakstīšana
Ārkārtas darbības
Finanšu darbības

Zaudējumi, kas radušies darbības vai īpašuma tālākpārdošanas laikā. Starpība starp pirkuma cenu un pārdošanas cenu,
atskaitot pārdošanas izmaksas.
Daļa no peļņas vai zaudējumu aprēķina, kas atbilst izņēmuma rakstura darījumiem saistībā ar pamatdarbību, piemēram,
aktīvu nodošana.
Daļa no peļņas vai zaudējumu aprēķina, kas atbilst darījumiem ar bankām vai finanšu iestādēm vai trešām personām, kas
ietver finanšu aktīvus vai saistības.

DEFINĪCIJAS
Investīciju plāns un
finansēšana

Tas ir sava veida naudas plāns, kas sadalīts 2 līdz 5 gados (10 līdz 20 gadi “smagajās” nozarēs), lai pa gadiem sadalītu
stabilās darbavietas (plānotās investīcijas) un ilgtspējīgus resursus (kapitālu un aizdevumus). Atšķirības starpposmā un
pēc visa perioda norāda vajadzības un resursu pārpalikumu.

Kapitāla pieaugums

Peļņa kas iegūta, pārdodot kaut ko tādu (ēka, mašīna, iekārta, akcija ...) par augstāku vērtību nekā tās grāmatvedības
vērtība (pirkuma vērtība - iespējamā nolietojuma vērtība). Negatīvu atšķirību sauc par "mazāko vērtību".

Uzkrājumi riskiem un
maksājumiem

Iespējamo nākotnes izmaksu un / vai iespējamo darbības izmaksu reģistrācija un, pretī, saistības - iespējamā izejošā
naudas plūsma, kas ir salīdzināma ar iespējamo parādu. Kopumā no nodokļa bāzes atskaitāmi uzkrājumi riskiem un
maksājumiem; bet nodokļu administrācija atzīst, ka atskaitīšana ir iespējama tikai tad, ja uzkrājumiem ir reāls un
nopietns pamatojums.
Saikne starp rezultātu un līdzekļiem, kas ieguldīti, lai to iegūtu (piemēram, iekārtu rentabilitāte, ieguldījumi, ...).

Rentabilitāte
Finansēšanas tabula

Pievienotās vērtības
nodoklis (PVN)

Lietojumu un resursu tabula, kas izskaidro vispārējās izmaiņas uzņēmuma aktīvos noteiktā periodā. Tabula, kurā
atspoguļoti perioda resursi, to avots un kategorija, otrkārt, tā paša perioda darba vietas, to izmantošana pa kategorijām
pa pozīcijām, ko uzņēmums ir ieguvis no saviem resursiem.
Tas ir netiešs nodoklis, ko sedz tikai produkta vai pakalpojuma gala patērētājs. Uzņēmumi atgūst lielāko daļu PVN, ko
tie maksā par pirkumiem, un atgriež PVN, ko tie iekasē pārdodot, valstij.

