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Grāmatvežu pēcpusdienas programma 2012.gada 20.martā 

 

13.00 – 13.05 Atklāšana 

13.05 – 14.30  Aktuālākais un svarīgākais uzņēmumu 2011. gada finanšu pārskatu sagatavošanā. 

Vieslektore  Nelda Janoviča – Zvērināta revidente, Sertificēta nodokļu konsultante, Sertificēts 

koučs, SIA AUDITA GRUPA un SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle 

14.30 – 14.40 Jautājumi 

14.40 – 15.00 Kafijas pauze 

15.00 – 16.00 Darbs ar sistēmu Tildes Jumis. 

 Bilances un PZA eksports uz EDS; 

 Izmaiņas PVN1 sagatavošanā; 

  Cita noderīga informācija 

16.00 – 16.30 Atbildes uz jautājumiem 

16.30  Noslēgums 
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Aktuālākais un svarīgākais uzņēmumu  

2011. gada finanšu pārskatu 

 sagatavošanā 

NORMATĪVĀ BĀZE 

 „Gada pārskatu likums”; 

 „Konsolidēto gada pārskatu likums”; 

 21.06.2011. MK Nr. 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi „ – spēkā 01.07.2011; 

 21.06.2011. MK Nr. 481 „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un 

sagatavošanas kārtību” – spēkā no 01.07.2011; 

 15.06.2004. MK Nr.537 „Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas 

Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un 

dāvinājumi naudā vai natūrā”; 

 21.10.2003.g. MK Nr. 583 „Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un 

atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”. 

21.06.2011. MK Nr. 481 noteikumi „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata 

saturu un sagatavošanas kārtību” 

21.06.2011. MK Nr. 488 noteikumi „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 

 Noteikumi attiecas uz „Gada pārskatu likuma” un „Konsolidētā gada pārskatu likuma” subjektiem un 

piemērojami, sagatavojot naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, kā arī pašu 

kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par 2011.gadu. 

 Noteikumi nav piemērojami komercsabiedrībām, kuras saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo 

gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS), kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.16062002 par starptautisko grāmatvedības 

standartu piemērošanu.  

21.06.2011. MK Nr. 481 noteikumi „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu 

pārskata saturu un sagatavošanas kārtību” 

Atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” pārejas noteikumu 8.punktam ar 2011.gada 1.jūliju spēku zaudē 

Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.201 „Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas 

grāmatvedības standartiem”. 

Līdz ar noteikumu spēkā stāšanos „Gada pārskatu likuma” un „Konsolidētā gada pārskatu likuma” subjektiem 

nav jāpiemēro: 

 LGS Nr.1 „Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes” un  

 LGS standartā Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats”  

noteiktās prasības par pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata sagatavošanu. 
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Turpmāk šos standartus var izmantot vienīgi kā labas prakses aprakstus. 

BEZ ATSAUCĒM GP! 

 

NORMATĪVĀ BĀZE 

ATCELTS OBLIGĀTUMS – LABAS PRAKSES APRAKSTI LGS: 

MK 481: 

 Nr.1 „Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes”  

 Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats” 

MK 488: 

 Nr. 3 „Notikumi pēc bilances datuma”  

 Nr.4 „Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas”  

 Nr.5 „Ilgtermiņa līgumi”  

 Nr. 6 „Ieņēmumi”  

 Nr. 7 „Pamatlīdzekļi”  

 Nr. 8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi”  

 Nr.9 „Ieguldījuma īpašumi"  

-------------------------------------------------------------- 

 Nr.10 „Noma”  

 Nr. 11 „Krājumi” 

 

Latvijas grāmatvedības standarti ir ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Eiropas 

Kopienu tiesībām un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem saskaņoti vispārīgi un daudzkārt 

piemērojami norādījumi finanšu pārskata posteņu atzīšanai, novērtēšanai un skaidrojumu sniegšanai par tiem 

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS AKTUALIZĒŠANA – SVARĪGĀKAIS, KAM JĀBŪT 

21.10.2003 MK noteikumi Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 

42.punkts:  

Ja speciālajos likumos vai citos normatīvajos aktos attiecībā uz kādiem konkrētiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem 

nav noteikts citādi, grāmatvedības organizācijas dokumentus izstrādā, apstiprina un par to saturu atbild uzņēmuma vadītājs. 

Grāmatvedības politikā: 

 Nav nepieciešams: “Pārstrādāt VISU grāmatvedības politiku” 

 Vērtīgi ir izprast svarīgāko, kam jābūt grāmatvedības politikā un kas var būt saistīts ar grāmatvedības un 

nodokļu riskiem … 

 Tai ir jābūt uzņēmuma, nevis viena grāmatveža politikai!  

 



4  Nelda Janoviča – Zvērināta revidente, Sertificēta nodokļu konsultante, Sertificēts koučs,  
SIA AUDITA GRUPA un SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle 

Nepilnību ietekmes seku uz nodokļiem dažādie aspekti 

Svarīgais: 

 PL sākotnējās uzskaites vērtība! 

 PL un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma normas;  

 Mazvērtīgā inventāra uzskaites principi; 

 Krājumu uzskaites metode; 

 Pašizmaksas sastāvs (arī pakalpojumiem); 

 Šaubīgu debitoru atzīšanas un uzskaites principi; 

 Kapitalizējamo izmaksu atzīšanas principi  

 Saistītu personu darījumu cenu piemērošana, tirgus cenu identificēšanas principi, uzrādīšana. 

 Reprezentatīvu izmaksu uzskaite un atzīšanas principi  

 u.c.  

Ietekme uz nodokļiem: UIN, PVN, soda naudas. 

NOZĪMĪGĀKAIS INVENTARIZĀCIJĀS, PAMATLĪDZEKĻU NOVĒRTĒŠANĀ UN CITOS 

VEICAMAJOS PRIEKŠDARBOS 

Svarīgākais inventarizācijās 

Normatīvā bāze 

 Likums „Par grāmatvedību” 11., 12.pants, inventarizāciju veic: 

 uzsākot darbību (t.sk. reorganizācijas rezultātā izveidoto); 

 katra pārskata gada beigās; 

 izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to; 

 ja ir ierosināta lieta par uzņēmuma pasludināšanu par maksātnespējīgu.  

P.S. Inventarizācijas kārtību uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbības izbeigšanas gadījumā nosaka 21.10.2003.g. MK 

noteikumi Nr. 583 „Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu 

pārskatos”, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta  

P.S. IU, ZS, kā arī IK u.c. fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, šos noteikumus piemēro attiecībā uz mantu, kas 

paredzēta vai ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. (pamatojums par nošķiršanu – lēmums). 

 Likuma „Par grāmatvedību” 12.pants: 

Pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt 3 mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai 1 mēneša 

laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata 

gada beigu dienā (aprēķina tabula grāmatvedībā). 

!!! Kļūda: Inventarizācija 20.01.2012.g., pēc stāvokļa uz 31.12.2012.  
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 MK 21.10.2003.g. noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV. daļa  

 (48.-67.punkts): 

Inventarizāciju veic, nosakot uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjomu dabā un salīdzinot ar debitoriem un 

kreditoriem prasījumu un saistību summas.  

49.punkts (turpinājums): 

Minēto novērtēšanu piemēro uzņēmuma: 

o īpašumā,  

o valdījumā,  

o turējumā vai glabājumā esošajām ķermeniskajām lietām (ilgtermiņa ieguldījumiem un apgrozāmajiem līdzekļiem, kā 

arī ārpusbilances aktīviem – Jānodrošina uzskaite!!!),  

o arī tām, kas uzņēmumam ir nodotas atbildīgā glabāšanā vai uzņēmumā ir pārstrādes vai labošanas (remonta) 

procesā. 

GRĀMATVEDĪBAS KONTU “INVENTARIZĀCIJA”, BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS, 

LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS 

Bilances posteņu pārbaudē būtiskais 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi: 

 PL sākotnējās uzskaites vērtības noteikšana 

42. Sabiedrība izvēlas un grāmatvedības politikā nosaka pamatlīdzekļu vērtības kritēriju (latos) un uzskaita pamatlīdzekļu  

sastāvā tikai tādas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst abiem šādiem nosacījumiem:  

 42.1. tās atbilst pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumiem;  

42.2. to vērtība vai grāmatvedības politikā noteikta lietu kopuma  

vērtība pārsniedz šo kritēriju. 

 Jāpārskata derīgās lietošanas periods un nolietojuma norma; 

 Jāizvērtē nenolietojamās vērtības uzskaites vai ne uzskaites pareizība un vajadzība; 

 Jāinventarizē dabā esošo līdzekļu atbilstība ar grāmatvedības datiem; 

 Jāpārskata atbilstība postenim (nepabeigtās celtn. objekti, nemateriālie ieguldījumi u.tml., ieguldījuma 

īpašumu izveidošana); 

 Ieguldījuma īpašumi (t.sk. izveidošana, avansa maksājumi) 

GP likums: Ieguldījuma īpašumi ir zemes gabali, ēkas, būves vai šo objektu daļas, ko sabiedrība tur:  

 (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai iegūtu nomas (īres) maksu vai 

 sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), 

nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai  pārdotu parastā saimnieciskās 

darbības gaitā.  

 Posteņa pieaugums, samazinājums (finanšu ieg., kapitālie remonti); 

 Posteņu pārklasifikācija; 
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 Nepieciešamības gadījumā jāpārklasificē uz atbilstošu posteni. 

 Ilgtermiņa ieguldījumu, t.sk. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas nozīmība (t.sk. PL, finanšu ieguldījumi meitas un 

radniecīgās  sabiedrībās – jāskata ieguldījuma sabiedrības bilances rezultāts). 

2. Apgrozāmie līdzekļi: 

 Krājumi (esamība, + pieskaitāmās izmaksas, atbilstība noliktavas uzskaitei, jāpieņem lēmums ko darīt ar 

zudumiem, pārpalikumiem). 

LGS Nr. 11 Kritērijus ražošanas izmaksu klasificēšanai tiešajās un netiešajās izmaksās, kā arī netiešo izmaksu attiecināšanai 

uz saražoto produkciju sabiedrība nosaka, pamatojoties uz ražotās produkcijas un ražošanas procesa specifiku. 

 Nepabeigtie pasūtījumi jāinventarizē pašizmaksā, pa objektiem, izvērtēt MK noteikumu Nr. 488 nosacījumus: 

(t.sk. % izpildes metode): 

7.daļa Kārtība, kādā sabiedrība, kura ir būvlīguma darbuzņēmējs vai cita ilgtermiņa līguma darbu izpildītājs, uzskaita un 

novērtē ar būvlīgumu vai citu ilgtermiņa līgumu saistītos ieņēmumus un izdevumus un  

4.daļa “Kārtība, kādā uzskaitāmi un novērtējami ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas un no 

sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzības vai dividendes” 

 Norēķini ar pircējiem (salīdzināšanas akti, starpību atzīšana, šaubīgo debitoru apzināšana – metodika, 

uzskaite). 

 Avansa maksājumi par precēm, pakalpojumiem (salīdzināt, vai faktiski jau nav saņemts pakalpojums, prece). 

 Citi debitori – avansa norēķinu personas (Debeta atlikums- aizdevums, iemaksa uz kasi vai avansa atlikums?; 

nodokļu pārmaksu uzskaite); aizdevumu procenti!!! – ieņēmumos periodā, uz kuru attiecas… 

 Uzkrātie ieņēmumi – periodizācija un pilnīgums (noma u.c. pakalpojumi) 

MK Nr. 488: 6.2. Uzkrātie ieņēmumi … 103. „Gada pārskatu likuma” 10.panta iedaļas "III. Debitori" 8.postenī  „Uzkrātie 

ieņēmumi" norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu 

sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumiem bilances 

datumā vēl nav pienācis norēķinu dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.  

Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai 

pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem. 

 Nākamo periodu izmaksas (tikai samaksātās; t.sk. tās, kas nav uzturēšanas vai kapitalizējamās, bet ir 

pakāpeniski norakstāmās, neatgūstamās atzīst izmaksās pārskata periodā –telpu remonts…). Kļūdas 

apdrošināšanas polišu uzskaitē. 

 Norēķini par parakstītā sabiedrības kapitālā neiemaksātām daļām (atbilstība ar UR datiem, iemaksas termiņš 

1 gads no lēmuma). 

 Kase (inventarizācija nominālajās vērtībās). 

 Banka (t.sk. fondu ieguldījumu izmaiņas – bankas izraksts). 
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3. Pašu kapitāls 

 Pamatkapitāls (salīdzina ar UR datiem, sabiedrības pašas atpirktās daļas – līdz 1.gads). 

 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve (kam izveidots, vai eksistē attiecīgais ilgtermiņa ieguldījums un 

pilnā vērtībā, nolietojuma aprēķins!) 

 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  (nedrīkst palikt PZ – operāciju kontu nenoslēgti atlikumi uz gada sākumu!!!, 

izmaiņas – tikai ar dalībnieku lēmumu, ierobežojums dividenžu aprēķināšanai  un izmaksai -  KL 161.panta 

5.daļa). 

KL 161.p. (5) Dalībniekiem dividendes nosakāmas un aprēķināmas reizi gadā. Dividendes izmaksājamas tikai naudā, 

pamatojoties uz lēmumu par peļņas sadali.  

MK Nr. 488 - 3.3.p. Kļūdu labojumi: 

22. Kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada pārskata 

parakstīšanas dienai, koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteņus. 

23. Ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta iepriekšējos pārskata gados radusies kļūda (turpmāk – 

iepriekšējo gadu kļūda), to labo šādi:  

23.1. ciktāl tas iespējams, nosaka kļūdas ietekmi uz attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un tās 

kopējo ietekmi;  

23.2. koriģē kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteņu atlikumus bilancē pārskata gada 

sākumā;  

23.3. ciktāl tas iespējams, koriģē pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā. 

4. Uzkrājumi – atvaļinājumiem (summa, uzkrājums vai saistība?), garantijām … 

6.1. Uzkrājumi (MK Nr. 488) 

94. Uzkrājumus veido tikai tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi (turpmāk – uzkrājumu atzīšanas nosacījumi):  

94.1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai 

personai zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai komerciālā paraža (piemēram, sabiedrībai saistībā ar 

pārskata gadā vai kādā no iepriekšējiem pārskata gadiem ekspluatācijā nodotu pamatlīdzekli ir pienākums veikt šā 

pamatlīdzekļa demontāžu un izvietošanas vietas atjaunošanu laikā, kad šis pamatlīdzeklis tiks izņemts no ekspluatācijas, lai 

izpildītu noteiktās dabas aizsardzības prasības);  

94.2. sagaidāms, ka saistībā ar šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētā pienākuma izpildi sabiedrībai radīsies izmaksas, kuru 

summu sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst). 

105. Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par uzkrāto atvaļinājumu apmaksu postenī "Uzkrātās saistības" var iekļaut 

tikai tad, ja ir skaidri zināms maksājuma datums vai šo izmaksu apjoms, kas būs vienāds ar nākotnē izmaksājamām summām  

par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotā atvaļinājuma dienām.  

Ja izmaksu apjoms vai maksājuma datums nav skaidri zināms, veidojami attiecīgi uzkrājumi šo noteikumu 6.1.apakšnodaļā 

noteiktajā kārtībā. 

21.06.2011. MK Nr.488  
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5. Kreditori (saistības) 

 Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa, īstermiņa, %  izmaksas, informācija FP pielikumā). 

 Citi aizņēmumi (ilgtermiņa, īstermiņa – līgumi; līzingus nesajaukt ar kredītiestādēm; ieņēmumi no 

dāvinājumiem). 

 Norēķini ar piegādātājiem (salīdzināšanas akti, noilgums 10 gadi, norakstīšanas iespējas – dāvinājums - 

ieņēmumi). 

 Norēķini ar saņemtajiem avansiem (salīdzināšanas akts, salīdzināt ar debitoru atlikumiem). 

 Norēķini par darba algu (analītika pa personām, noilgums…, darba apmaksas pilnīgums) 

 Norēķini par nodokļiem (nodokļu izrakstu, t.sk. UIN salīdzināšana, savstarpējo datu – PVN un PZ atbilstība) 

 Nākamo periodu ieņēmumi (atzīšana ieņēmumos proporcionāli saistošajam  ilgtermiņa aktīvam), skat. 

15.06.2004. MK Nr.537 , t.sk. 17.p. – uzrādīšana finanšu pārskatos.  

Uzmanīgi – nosakot norakstīšanas periodu (KF – 50.gadi) 

 Uzkrātās saistības (pilnīgums – Latvenergo, Tele 2, LMT, telpu noma…) 

Uzkrātās saistības – 104. Gada pārskatu likuma 10.panta iedaļas "Īstermiņa kreditori“ 15.postenī norāda skaidri zināmās 

saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par 

kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs 

norēķinu dokuments (rēķins).  

Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu 

saņemšanu apliecinošiem dokumentiem. 

21.06.2011. MK Nr.488 

 Norēķini par neizmaksātām dividendēm — Uzmanīgi ar aprēķina un izmaksas ierobežojumiem: 

Komerclikuma (KL) 161.panta 5.daļa: 

 “Dalībniekiem dividendes nosakāmas un aprēķināmas reizi gadā.  

 Dividendes izmaksājamas tikai naudā, pamatojoties uz lēmumu par peļņas sadali.” 

 Noilgums izmaksai – 10 gadi, pēc tam tās pāriet komercsabiedrības īpašumā + apliekams ienākums 

Risinājums:  

 Dividenžu izmaksu saistību pārvēršana aizdevumā (izmaksa, līgums). 

 

PAMATPRINCIPI kvalitatīvam finanšu pārskatam, t.sk.: 

 GP likuma 25.panta 1.daļa 

 Sastāvdaļas …  

 GP Noformēšana … 

 Informācijas uzrādīšana FP pielikumā …. 

 

Lai zināšanas un izpratne GADA PĀRSKATU SAGATAVOŠANĀ! 

 

PIELIKUMS 



Nelda Janoviča – Zvērināta revidente, Sertificēta nodokļu konsultante, Sertificēts koučs,  
SIA AUDITA GRUPA un SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle 
     9 

Gada pārskata pielikumā iekļaujamā informācija saskaņā ar „Gada pārskatu likumu”: 

Nr. Pielikumā norādāmā informācija Gada pārskatu likuma panti 

1. Pārskata gada maiņas pamatojums 3.panta otrā daļa 

2. Gadījumi, kad gada pārskatā ietvertā informācija nedod pietiekami patiesu 
un skaidru priekšstatu par sabiedrību 

4.panta ceturtā un piektā 
daļa 

3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas iemesli 5.panta piektā daļa 

4. Paskaidrojums par apvienotiem posteņiem 6.panta otrā daļa 

5. Paskaidrojums ja gada pārskata dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai 
veiktas iepriekšējo pārskata gadu datu korekcijas 

7.panta pirmā daļa 

6. Paskaidrojums par līdzekļa objektiem vai saistībām, ja tie attiecas uz 
vairākiem posteņiem 

9.panta pirmā daļa 

7. Informācija par ilgtermiņa ieguldījumu posteņiem 16.pants 

8. Izmaksas (ieņēmumi), kas izdarītas (saņemti) pirms bilances datuma, bet 
attiecas uz nākamiem periodiem 

17.panta piektā daļa 

9. Informācija par izveidotajiem uzkrājumiem 19.panta otrā un trešā daļa 

10. Ārkārtas ieņēmumu un izmaksu apjoms un veids 23.panta trešā daļa 

11. Detalizēta informācija par maznozīmīgiem posteņiem, kas gada pārskatā 
atsevišķi nav norādīti, bet iekļauti  apvienotos posteņos.    

25.panta pirmās daļas 
7.punkts  

12. Jebkuri gadījumi, kad sabiedrība atkāpjas no Gada pārskatu likuma 25.panta 
pirmajā daļā minētajiem grāmatvedības principiem 

25.panta otrā daļa 

13. Pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto aizņēmuma procentu apmērs 26.panta ceturtā daļa 

14. Ilgtermiņa finanšu un ieguldījumu objekta vērtības samazināšanās 28.panta ceturtā daļa 

15. Informācija par katru pārvērtēto bilances aktīva posteni 29.panta sestā daļa 

16. Krājumu vērtību atšķirība no tirgus cenas bilances datumā 31.panta otrā daļa  

17. Gadījumi, kad atmaksājamā aizņēmumu summa ir lielāka par saņemto 36.panta pirmā daļa 

18. Nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu apjoma pamatojums 37.panta pirmā daļa 

19. Informācija par finanšu instrumentu novērtēšanu patiesajā vērtībā 55.4pants 

20. Informācija par ieguldījuma īpašumu, bioloģisko aktīvu un pārdošanai 
turētu ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanu patiesajā vērtībā 

55.7panta pirmā un otrā daļa 

21. Cita pielikumā norādāmā informācija  41. – 54.pants 

22 Informācija par izmaksām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām 41. – 54.pants 
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Gada pārskata pielikumā iekļaujamā informācija saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnijā 
noteikumiem Nr.488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 

Nr. Pielikumā norādāmā informācija MK noteikumu punkts 

1. Informācija par nelabvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, 
bet var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz 
sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai 
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē 

5.punkts 

2. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas 
maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā 

14.punkts 

3. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja  grāmatvedības politikas 
maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība 
likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu 

15.punkts 

4. Informācija (aplēses veids, summa) par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru 
maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma 
būtiska ietekme nākamajos pārskata gados, ja to ir iespējams noteikt, vai 
skaidrojumu par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt 

21.punkts 

5. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un to labojumiem. 24.punkts 

6. Informācija par katru pārvērtēto pamatlīdzekli 60.punkts 

7. Informācija par grāmatvedības aplēses maiņu 70.punkts 

8. Informācija par pamatlīdzekļiem un par ieguldījuma īpašumiem 92.punkts 

9. Informācija par izveidotajiem uzkrājumiem 102.punkts 

10. Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties saistībā ar 
konkrētu pagātnes notikumu 

106.punkts 

 

Gada pārskata pielikumā iekļaujamā informācija saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnijā 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un 

sagatavošanas kārtību” 
 

Nr. Pielikumā norādāmā informācija MK noteikumu punkts 

1. Informācija par naudas plūsmas pārskata shēmas maiņu un iemesliem 5.punkts 

2. Detalizēta informācija par naudas plūsmas shēmā apvienotajiem posteņiem 6.punkts 

3. Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem pārskata 
gada sākumā un beigās. 

7.punkts 

4. Skaidrojums par bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņām 
saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu vai iepriekšējo gadu kļūdas 
labošanu 

22.punkts 
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PIELIKUMS 
S A T U R S 

 
1. 21.06.2011.g. MK noteikumi Nr. 488  

„Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 
 
2. NOTIKUMU PĒC BILANCES DATUMA ATSPOGUĻOŠANA FINANŠU PĀRSKATĀ  

 
3. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS MAIŅAS, GRĀMATVEDĪBAS APLĒŠU IZMAIŅU UN KĻŪDU LABOJUMU 

ATSPOGUĻOŠANA FINANŠU PĀRSKATĀ 
3.1. Grāmatvedības politika un tās maiņa 
3.2. Grāmatvedības aplēšu izmaiņas 
3.3. Kļūdu labojumi 

 
4. KĀRTĪBA, KĀDĀ UZSKAITĀMI UN NOVĒRTĒJAMI IEŅĒMUMI NO PREČU PĀRDOŠANAS UN PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANAS UN NO SABIEDRĪBAS AKTĪVU NODOŠANAS LIETOŠANĀ CITĀM PERSONĀM, GŪSTOT PROCENTUS, 
AUTORATLĪDZĪBAS VAI DIVIDENDES 
4.1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 
4.2. Ieņēmumi no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzības 

vai dividendes 
 
5. PAMATLĪDZEKĻU UN IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES UN 

AR TIEM SAISTĪTO IZMAKSU ATSPOGUĻOŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Pamatlīdzekļu uzskaites un novērtēšanas metodes un ar tiem saistīto izmaksu atspoguļošana 

5.1.1. Pamatlīdzekļu uzskaites vispārīgie jautājumi 
5.1.2. Pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšana 
5.1.3. Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas 
5.1.4. Pamatlīdzekļu nolietojums 

5.2. Ieguldījuma īpašumu uzskaites un novērtēšanas metodes un ar tiem saistīto izmaksu atspoguļošana 
5.2.1. Ieguldījuma īpašumu uzskaites vispārīgie jautājumi 

 5.2.2. Ieguldījuma īpašumu sākotnējās vērtības noteikšana 
5.2.3. Ieguldījuma īpašumu uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas 
5.2.4. Saimniecisko darījumu ar ieguldījuma īpašumiem atspoguļošana grāmatvedības  
uzskaitē 

5.3. Pamatlīdzekļu vai ieguldījuma īpašumu objektu izslēgšana 
5.4. Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa 

ieguldījumiem un informācijas sniegšana 
 
6. UZKRĀJUMU, UZKRĀTO IEŅĒMUMU, UZKRĀTO SAISTĪBU, IESPĒJAMO SAISTĪBU UN IESPĒJAMO AKTĪVU 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN METODES 
6.1. Uzkrājumi 
6.2. Uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās saistības 
6.3. Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi 

 
7. KĀRTĪBA, KĀDĀ SABIEDRĪBA, KURA IR BŪVLĪGUMA DARBUZŅĒMĒJS VAI CITA ILGTERMIŅA LĪGUMA DARBU 

IZPILDĪTĀJS, UZSKAITA UN NOVĒRTĒ AR BŪVLĪGUMU VAI CITU ILGTERMIŅA LĪGUMU SAISTĪTOS IEŅĒMUMUS 
UN IZDEVUMUS 
7.1. Būvlīgumi 
7.2. Ar būvlīgumu saistītie ieņēmumi 
7.3. Ar būvlīgumu saistītie izdevumi 
7.4. Ar būvlīgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu uzskaite un atspoguļošana 
7.5. Citi ilgtermiņa līgumi 
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PIELIKUMS 

 

PIEMĒRS realizācijas apjoma datu salīdzināšanai : 

 

PVN un Finanšu pārskatu (FP)kontrolējošais aprēķins: 

(1) PVN deklarācijā uzrādīto kopējo (visu) darījumu vērtība 2011.gadā: 2 000 Ls 

 FP datu salīdzināšana: 

(1) Neto apgrozījums 2011.g.      1 000 Ls 

(2) Ieņēmumi no pārdotajiem pamatlīdzekļiem      600 Ls 

(3) Saņemtie avansa maksājumi (bez PVN, ar PVN apl.) 31.12.2010.          (400) Ls 

(4) Saņemtie avansa maksājumi (bez PVN, ar PVN apl.) 31.12.2011.          1300 Ls  

(5) Uzkrātie ieņēmumi 31.12.2011. (par 2011.g.)          (500) Ls 

(6) KOPĀ rezultāts (1. + 2. – 3. + 4. - 5.)      = 2 000 Ls 

 

 

P.S. Atkarībā no sabiedrības darbības veida un situācijām, var būt arī citas +/- ietekmējošas situācijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


