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• Pārdomāts biznesa plāns, krīzes apstākļiem

• Eksportētāji

• Sadarbības grozījumi ar klientiem

• Tirgus izpēte un riska izvērtējums, ikmēnesi

• Apdrošināti darījumi

• Nespēja izpildīt pārdošanas apjomu lokāli, pārāk 
maza pirktspēja

• Jaunu pārdošanas kanālu neizmantošana

• Darba spēka, telpu un iekārtu uzturēšana dīkstāvē

• Izmanto banku aizdevumus, kuri nenodrošina pret 
riskiem

• Pietrūkst līdzekļu izejvielām un ražošanai 
pieprasītiem produktiem

Ieguvēji Saskārās ar grūtībām

UZŅĒMUMI

PANDĒMIJAS izaicinājumi – atskats uz 2020.gadu kopumā



Riski

Regulāri un neparedzami 
ienākumi

Nav iespējams plānot 
uz priekšu

Pastāv risks kavēt un neizpildīt 
citus pasūtījumus, darījumus, 
dēļ finansējuma trūkuma

Nevēlamas 
parādsaistības

Risks uzņemties nevēlamas 
parādsaistības no sadarbības 
partneriem

Attīstība un 
Investīcijas

Nav iespēju iegādāties papildus 
ražošanas izejvielu, iekārtu uz 
izdevīgākiem nosacījumiem

Pietrūkst finansējums darbības 
turpināšanai, nav iespējams 
izpildīt saistības

Uzņēmuma reģionālā un tirgus 
paplašināšanās

Jāuzlabo esošās ražošanas iekārtas 
vai jāattīsta produkts



Ko tas nozīmē 
uzņēmējam?

Lai piemērotos krīzei, MVU ir jātiecās 
īstenot praksē, būtiskas ilgtermiņa 
pamatnostādnes.  



Resursi 

• Esošo resursu optimizācija 
(balsoties uz apstākļiem –
piem. biroja telpas) 

Drošība un garantija

• Factris darījumu 
apdrošināšana

• ALTUM eksporta garantija

Naudas aprite

• Jādomā, kā paplašināt preču un 
pakalpojumu pārdošanu citos
tirgos, jāveicina eksportspēja, 
kas bez digitalizācijas nav 
iespējams



Attīstība

• ES zaļās politikas principi

ES sniegs finansiālu atbalstu un tehnisko 
palīdzību tiem, kuri plāno pāreju uz zaļo 
ekonomiku. (Investējot jaunās videi 
draudzīgās tehnoloģijās, atbalstot 
inovāciju rūpniecībā u.c.)

Sadarbības un klienti

• Kavēta rēķinu apmaksa par precēm un 
pakalpojumiem un līdz ar to -
neparedzams apgrozāmais kapitāls, kas 
apgrūtina uzņēmumu darbu. Rēķinu 
faktorings.

• Regulārs debitoru izvērtējums, izslēdzot 
riskantus klientus un darījumus

• Alternatīvais finansējums



Finansējuma pārvaldība un 
nostabilizēšana, 
nepārtrauktai biznesa 
darbībai 



Efektīvs risinājums, kā 
pārvaldīt savas finanses 
2021. gadā

Ātra, droša un ērta finansēšanas platforma

Finanšu pārvaldība



Iemesli kāpēc izvēlēties automatizētus Faktoringa risinājumus 
2021.gadam

Klientu atbalsts un pārvaldība

ü Debitoru riska izvērtēšana

ü Personīgais konta pārvaldītājs

ü Pieredzējis finanšu konsultants 

Pieejamība un drošība

ü Vienmēr pieejams 
finansējums

ü Automātiska darījumu 
apdrošināšana

ü Ērta pārvaldība tiešsaistē

ü Rēķini un debitori vienuviet

ü Saņemt kapitālu tajā pašā 
dienā

Vienkāršība un ātrums 
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