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Godātais lasītāj!
Jūsu rokās nonākusi grāmata, kura palīdzēs apgūt un nostiprināt
zināšanas finanšu grāmatvedībā. Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei,
bet arī tā ieteicama strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu
pilnveidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai.
Grāmata sarakstīta atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma un MK 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 775
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi normām. Arī termini lietoti saskaņā ar šiem tiesību aktiem.
Vienīgi tiesību aktos lietotais termins sabiedrība aizstāts ar terminu uzņēmums, jo finanšu grāmatvedība ir aktuāla ne vien komercsabiedrībām
un kooperatīvajām sabiedrībām, bet arī individuālajiem komersantiem,
zemnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām
organizācijām un citiem uzņēmumiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.
Grāmatvedības uzskaites objekti skatīti atbilstoši tam, kā tie jāatspoguļo finanšu pārskatā. Grāmata no 1. līdz 5. nodaļai ir sakārtota atbilstoši bilances struktūrai. Grāmatā netiek skaidroti uzskaites objekti,
kurus uzņēmums atzīst, novērtē un atspoguļo finanšu pārskatā saskaņā
ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. 6. nodaļā aprakstīta
ieņēmumu un izmaksu uzskaite atbilstoši peļņas vai zaudējumu aprēķinam, 7. nodaļā skatīts finanšu pārskata saturs un sagatavošanas
kārtība. Pēdējā, 8. nodaļā aprakstīti grāmatveža profesionālās ētikas
jautājumi. Grāmatas pielikumā dots kontu plāna paraugs, kuru var
izmantot sava uzņēmuma kontu plāna izstrādei.
Katrā nodaļā norādīti atbilstošo objektu uzskaites uzdevumi, to novērtēšanas un uzskaites metodes, kā arī biežāk lietotā kontu korespondence. Lai atvieglotu attiecīgās tēmas izpratni un apgūšanu, katrā nodaļā doti atbilstoši piemēri. Katras tēmas izklāstu noslēdz kopsavilkums
un jautājumi paškontrolei.
Grāmata veidota atbilstoši LLU studiju kursa Finanšu grāmatvedība programmai. Tā ir grāmatas Grāmatvedības pamati uzņēmumos
turpinājums, tāpēc šajā grāmatā nav ietverta nodaļa par grāmatvedības
darba organizēšanu.
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Grāmatā izklāstīti finanšu grāmatvedības teorētiskie pamati, kurus
maz ietekmē grozījumi tiesību aktos, tomēr līdz ar uzskaites pilnveidošanu iespējamas izmaiņas dažu uzskaites objektu atspoguļošanas
kārtībā. Grāmata sagatavota atbilstoši normām, kas ir spēkā 2018. gada
1. maijā, turpmākām izmaiņām lasītājam jāseko līdzi patstāvīgi.
Autoru kolektīvs izsaka lielu pateicību par sniegtajiem padomiem
un ieteikumiem grāmatas tapšanā zvērinātai revidentei Dr. oec. Gaidai
Kalniņai.
Vēlam sekmes mācībās un praktiskajā darbā!
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1.1. Ilgtermiņa ieguldījumu
raksturojums un
uzskaites uzdevumi
Saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir nepieciešami līdzekļi. Konkrētu līdzekļu objektu bilancē norāda vai nu ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā, vai apgrozāmo līdzekļu sastāvā atkarībā no mērķa, kādam tas
paredzēts. Līdzekļus saimnieciskās darbības procesā var paredzēt izmantot vienā saimnieciskās darbības ciklā, t.i., īslaicīgi, vai arī vairākos
saimnieciskās darbības ciklos, t.i., ilglaicīgi. Ilglaicīgi izmantojamos
līdzekļus bilancē norāda ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai
(ilgāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām) vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā.
Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs ir ļoti daudzveidīgs, tie var būt nemateriālā veidā, piemēram, īpašuma tiesības, nemateriālā vērtība; materiālā veidā, piemēram, zeme, ēkas, iekārtas; vai finanšu ieguldījumu
veidā, piemēram, līdzdalība citu sabiedrību kapitālos, aizdevumi.
Bilancē ilgtermiņa ieguldījumus iedala trīs grupās:
n nemateriālie ieguldījumi;
n pamatlīdzekļi;
n ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Ilgtermiņa ieguldījumus veic, lai radītu saimnieciskajai darbībai nepieciešamo vidi un materiāli tehnisko bāzi ilgtermiņā, tādējādi no ilgtermiņa ieguldījumu izmantošanas gūstot ekonomiskos labumus vairākus pārskata periodus. Lai finanšu pārskati sniegtu patiesu un skaidru
priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un finanšu rezultātiem
pārskata periodā, jāievēro ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips. Ja ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu izmantošanas tiek atzīti
vairākos pārskata periodos, tad arī ilgtermiņa ieguldījumu iegādei vai
izveidošanai izlietotos līdzekļus neiekļauj izmaksās uzreiz, bet pakāpeniski, vairākos pārskata periodos, atbilstoši gūtajiem ieņēmumiem no
konkrētā ilgtermiņa ieguldījuma izmantošanas.
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Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites uzdevumi:
n uzskaitīt katru ilgtermiņa ieguldījumu objektu attiecīgajā grupā
atbilstoši uzņēmuma vadības apstiprinātajai grāmatvedības politikai;
n dokumentēt objektu sastāva un vērtības izmaiņas;
n pareizi aprēķināt objektu sākotnējo vērtību un vērtības izmaiņas
visā to izmantošanas periodā;
n patiesi atspoguļot objektu vērtību un finanšu rezultātus finanšu
pārskatos;
n kontrolēt objektu saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitei ir jānodrošina informācija par katra
ilgtermiņa ieguldījumu objekta sākotnējo vērtību, sākotnējās vērtības
palielināšanu, pārvērtēšanu, vērtības samazinājuma korekcijām un atlikušo vērtību.

Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējā vērtība
Ilgtermiņa ieguldījumu objektus uzskaitē sākotnēji atzīst, pamatojoties uz iegādes vai izveidošanas attaisnojuma dokumentiem.
Sākotnējā vērtība ir summa, par kādu objekts ir iegādāts vai
izveidots.
Ilgtermiņa ieguldījumu iegādes pašizmaksā iekļauj pirkšanas cenu,
kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi, piemēram,
transporta un uzstādīšanas izmaksas.
Ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas pašizmaksā iekļauj visas tiešās
ar izveidošanu saistītās izmaksas, piemēram, materiālu un personāla
izmaksas, kā arī var iekļaut netiešo izmaksu daļu, ja to var attiecināt
uz ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu.
Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējo vērtību var palielināt par turpmāk veiktajiem būtiskiem objektu uzlabojumiem, piemēram, kapitālo remontu vai pārbūves izmaksām. Pamatlīdzekļus var pārvērtēt, ja
pārvērtēšanai ir būtisks pamats. Tādā gadījumā sākotnējā vērtība tiek
mainīta un tiek pārrēķinātas arī objekta ikgadējās vērtības samazinājuma korekcijas.

1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
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Ilgtermiņa ieguldījumus uzskaita bilances kontos. Katram bilances
postenim atver atbilstošu kontu sākotnējās vērtības uzskaitei. Konta
debetā grāmato ilgtermiņa ieguldījumu iegādi, izveidošanu un vērtības
palielināšanu, ieskaitot pārvērtēšanu, bet konta kredītā – objektu izslēgšanu un vērtības samazināšanos, ieskaitot pārvērtēšanu.
Ilgtermiņa ieguldījumu iegādes kontu korespondence:
D Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējā vērtība (bilances konts)
K Norēķini ar piegādātājiem (bilances konts).
D
Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējā vērtība
K
S.s. Ilgtermiņa ieguldījumu
sākotnējā vērtība perioda sākumā
Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde,
Ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšana,
izveidošana, vērtības palielināšana,
vērtības samazināšana, pārvērtēšana
pārvērtēšana
S.b. Ilgtermiņa ieguldījumu
sākotnējā vērtība perioda beigās

Ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējās vērtības
uzskaites konta saturs.
1 . 1 . A T T.

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
Pēc sākotnējās atzīšanas ilgtermiņa ieguldījumu objektu vērtība ir
pakāpeniski jāiekļauj izmaksās. Tas tiek darīts ar vērtības samazinājuma korekcijām.
Izšķir divu veidu ilgtermiņa ieguldījumu objektu vērtības samazinājuma korekcijas:
n ikgadējā vērtības norakstīšana vai nolietojums;
n aktīvu vērtības samazinājums virs ikgadējā vērtības samazinājuma.
Vērtības samazinājuma korekcijas ir korekcijas, kuras veic, lai
norādītu aktīvu vērtības samazinājumu bilances datumā. Ar vērtības
samazinājuma korekcijām saprot arī pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu ikgadējo vērtības
norakstīšanu.

