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Finanšu ietekme uz piegādes ķēdi

• Tālākpārdevējs 

• Vairumtirgotājs 

• Ražotājs 

• Piegādātājs 

• Vai klients

• Stabila un pieejama naudas plūsma ir kritiska 

piegādes ķēdē

• Katru piegādes ķēdes procesu veicina apgrozāmie 

līdzekļi

• Banku aizdevumi nenodrošina pret riskiem

Jūs esat Ko ņemt 
vērā



Piegādes ķēdes 
izaicinājumi, ar kuriem 
jāsaskaras uzņēmumiem 
(tajā skaitā MVU)



Koordinācijas un sadarbības trūkums starp pusēm, kas noved pie 

pasūtījuma izpildes riskiem

Pircējs pieprasa dažas, īpašas izmaiņas produktā, tas pagarina piegādes laiku, un MVU to 

pieņem, nezinot vai tā piegādātājs var piegādāt vai nē, sabojājot piegādes ķēdes procesu 

un radot problēmas.

Risinājums: Finansējuma Apdrošināšana



Ierobežots tehnoloģiskais risinājums

Daudzi uzņēmumi ir atkarīgi no manuālas uzskaites formām. Tas padara piegādes procedūru lēnu, 

problemātisku un dārgu. Manuālā procesa dēļ, uzņēmumiem nav savlaicīga un precīza informācija, kas 

pārtrauc ienākošos maksājumus.

Risinājums: Finanšu automatizācija (FAB platforma)



Nereālas pārdošanas pieejas

MVU parasti mēdz izmantot nereālas pieejas; pieņemt, ka pārdošana nākotnē notiks paļaujoties uz 

iepriekšējiem pārdošanas datiem. Mūsdienu pasaulē nekas nav drošs, klienta vajadzības nepārtraukti 

virzās uz priekšu un mainās.

Risinājums: Stabilitāte finanšu plūsmā



Fiksētais apgrozāmais kapitāls

MVU visgrūtāk ir panākt apgrozāmā kapitāla atbalstīšanu, kaut arī tas ir galvenais savienojums ražošanas / 
piegādes ķēdes tīklā. 

Tā kā MVU ir mazāka pieredze un stāvoklis tirgū, tiem bieži ir jāmaksā avansā vai tūlīt pēc preču nosūtīšanas, kur 

viņu piegādātāja un tajā pašā laikā arī klienta (parasti liela organizācija) pieprasījums ir pēc 30 līdz 90 dienu 

maksājuma noteikumiem. Tā rezultātā tiek iesaldēts apgrozāmais kapitāls MVU uz ilgu laiku.

Risinājums: Rēķinu finansēšana, jeb faktorings



Ja esat maza uzņēmuma īpašnieks un 

piegādājat preces vai pakalpojumus lieliem 

klientiem, rēķinu finansējums nodrošinās 
nepieciešamo naudas plūsmu, lai izpildītu 

lielus pasūtījumus.



Piemērs

Jauns uzņēmums, 
īpašnieks bijušais 

pārdošanas direktors 
saistītā nozarē

Saņem lielu 
pasūtījumu Nauda pasūtījuma 

ražošanai pietika 2 
preču kravām 7 K 
vērtībā

Pasūtījums  30 K 
vērtībā ar apmaksas 
termiņu 60 dienas

Klients piesaka sevi 
faktoringa 
finansējumam 

Izvērtējot klienta 
pircēju tika piešķirti 
70 K pasūtījuma 
izpildei

Šogad šim klientam 
kredītlimits ir 
palielināts līdz 200 K



ZELTA LIKUMI FINANSĒŠANĀ PLĀNOJOT PIEGĀDES ĶĒDI

Ir zināms, ka gan pircēji, gan piegādātāji vienmēr meklē finansiālās priekšrocības, 
kuras var iegūt, piešķirot un optimizējot apgrozāmo kapitālu. Piegādes ķēdē abām 
pusēm ir atšķirīgas intereses attiecībā uz finanšu darījumiem.

Pircējiem patīk maksāt par 
pasūtījumiem tik vēlu, cik 
vien iespējams

Savukārt, piegādātāji vēlas 
saņemt samaksu jau agrāk

RISINĀJUMS

FINANŠU OPTIMIZĀCIJA, kas tiek 
pielāgota abu pušu vajadzībām



Secinājumi uzņēmējiem, kas vēlas 
nostabilizēt finanšu plūsmu un 
attīstīt savu piegādes ķēdi



Uzņēmumi parasti nepareizi novērtē savas iespējas pagarināt maksājumu 
nosacījumus ar piegādātājiem. Viņiem jākoncentrējas uz finansēšanas iespējām, kas 
var palielināt uzņēmuma vērtību, un lielākā daļa MVU nezina, kā var optimizēt 
apgrozāmo kapitālu.

Rēķinu faktorings:

•Ļauj optimizēt apgrozāmos līdzekļus gan no iekšējā, gan ārējā viedokļa

•Faktorings nodrošina visu ražošanas procesa aspektu sinhronizāciju

•Tas novērš ražošanas kavēšanos, kas var ietekmēt produkta galīgo pārdošanu vai 

pārdošanas zaudēšanu

•Nodrošina, būtiskāko uzņēmējdarbībā - Apgrozāmo līdzekļu pieaugumu un finanšu 
stabilitāti, lai varētu izpildīt vairāk pasūtījumu.



Iemesli un priešrocības, kāpēc apsvērt rēķinu finansēšanu piegādes ķēdē

• Jums maksā 24–48 stundu laikā pēc rēķina iesniegšanas, nevis nedēļās vai mēnešos

• Tiek nodrošināts finansējums ārvalstu piegādātājiem

• Jūsu piegādātāji saņem papildu naudas plūsmu, kas ļauj nodrošināt pastāvīgu piegādi un palielināt ražošanas apjomu

• Jūsu piegādātāji var noteikt izdevīgākus maksājuma nosacījumus / jūs varat pagarināt savus maksājumu noteikumus

• Jūs īsākā laika periodā varat sniegt lielāku pakalpojumu apjomu vai saražot preces

• Jūs varat piekļūt visrentablākajiem pasaules tirgiem

• Jūsu finanšu riski samazinās un jūsu finanses ir drošībā pateicoties darījumu apdrošināšanai

• Finansējums ir viegli optimizējams un pielāgojams dažādiem klientiem, un vajadzībām
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