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Tendences, kas šobrīd maina pasauli
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Demogrāfijas
izmaiņas

Izmaiņas 
ekonomikas
sadalījumā

Strauja 
urbanizācija

Klimata 
izmaiņas un 

resursu 
izsīkums

Tehnoloģiju 
attīstības
izrāviens

Avots: PwC publikācija «Five megatrends and possible implications», 2017



Finanšu funkcija mainās

3

https://www.youtube.com/watch?v=E21xLn0f4A8

https://www.youtube.com/watch?v=E21xLn0f4A8


Finanšu vadītāja galvenie izaicinājumi
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Tehnoloģiju attīstība

Pieaug konkurence, mainās biznesa modeļi

Pieaug regulējums un tā radītais slogs

Aug prasības pēc tūlītējas informācijas, 
caurspīdīguma

Finanšu funkcija* – šajā gadījumā attiecas uz organizācijas aktivitātēm vai funkcijām finanšu vadības un pārvaldības jomā.
Tā sevī ietver grāmatvedības, ziņošanas, kontroles u.c. finanšu aktivitātes.

Nepieciešams 
stratēģisks skatījums

Biznesam arvien 
biežāk ir vajadzīgi dati 
un to prasmīga analīze



Top 5 prioritātes, kas var padarīt finanšu funkciju 
efektīvāku?
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56%

53%

44%

43%

42%

Finanšu tehnoloģiju uzlabošana

Komunikācijas procesu un procedūru uzlabošana

Labāka sadarbība procesos

Prasmju un kompetenču uzlabošana vai maiņa

Sadarbības un attiecību kvalitātes paaugstināšana

Avots: PwC finance benchmark data, performance to be decapitalised surveys - finance feedback, 2015



Kādu vērtību var radīt finanšu vadītājs?
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Nodrošināt 
detalizētāku ieskatu 
finanšu informācijā

Samazināt izmaksas

Toreiz Turpmāk

Starpniecība
Elastīgums

Navigators
Savienošana

Finanšu lomas četru principu modelis

Lai atbalstītu izaugsmes 
stratēģiju

Atbilstoša risku vadība, 
elastīga plānošana un  
spēja izmantot 
informāciju

Efektīva biznesa rādītāju un 
ietekmes atspoguļošana plašākām 
sabiedrības grupām

Sistēmu, procesu 
savienošana ar mērķi gūt 
lielākus resursus

Policists Izaicinātājs



Kāda būs finanšu funkcijas nākotne?
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Pieaugot 
konkurencei, arvien 
lielāka loma būs 
datiem un to 
analīzei, lai pieņemtu 
stratēģiskos 
lēmumus

CFO būs vairāk 
jāpievērš uzmanība 
rādītājiem un risku 
vadībai pēc būtības

Prasmes un rīki saglabāsies, bet finanšu vadītājiem 
būs jāpārorientējas uz efektīvāku iekšējo resursu 
izmantošanu, iekšējo sadarbību, lai atvasinātu lielāku 
kopējo biznesa vērtību.

Ziņošanas prakse mainīsies, jo ietekmes puses 
arvien vairāk vēlēsies uzzināt ne tikai uzņēmuma 
rādītājus, bet arī peļņas ilgtspēju un uzņēmuma 
ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību kopumā



Tehnoloģiskie risinājumi finansēm
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Mākoņdatošana un SaaS (software as a service)

Datu analīze un prognozēšana

Robotizēti procesi un automatizācija

Blokķēdes

Mākslīgais intelekts

Dronu fenomens
Efektivitātei un datu analīzei



Kā mēs izmantojam tehnoloģijas?
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Aura ir globālā audita platforma, ko izmanto PwC visā 
pasaulē un tā garantē vienādi augstu pakalpojumu 
kvalitāti jebkurā valstī, arī Latvijā – datu konsekvence, 
sistēmiska risku pārbaude u.c. 
Problēmas, ja tādas ir, tiek diagnosticētas tūlītēji
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Connect ir dalīšanās ar informāciju divvirziena
platforma – ārkārtīgi efektīvs un drošs veids, kā iegūt 
auditam nepieciešamo informāciju. Sadarbība notiek 
starp audita komandu un klientu. Sevišķi efektīvs 
kombinācijā Aura un Connect Grupu auditos
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Halo ir revolucionārs un inovatīvs audita tehnoloģiju
rīks, kas pārbauda un vizualizē informāciju 
visdažādākajos griezumos, turklāt spēj nodrošināt tādu 
skatījumu uz datiem, ko citādāk nav vienkārši 
iespējams izdarīt, sniedz plašu izpratni par biznesu 
kopumā
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Avots:PwC Finance Effectiveness Benchmark Report, 2015

Jomas, kam finansēs jāpievērš uzmanība, lai tās 
kļūtu par atbalstu biznesam

Atbilstības 
nodrošināšana
un kontrole

Kopējā biznesa 
izpratne, stratēģisks 
redzējums

Efektivitāte 
cilvēkiem, 
procesiem u.c.
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Paldies!

Kontaktinformācija:
Jana Smirnova
E-pasts: jana.smirnova@lv.pwc.com
PwC valdes locekle
Revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļas direktore
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