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Saīsinājumi
D

Debets

EKK, kods

Ekonomiskās klasifikācijas kods (piemēram, institucionālās
klasifikācijas kods, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas
kods, finanšu instrumentu klasifikācijas kods atbilstoši MK 87
3.pielikumā noteiktai klasifikācijai) vai zembilances reģistra
kods, rindas kods

GK, konts

Grāmatvedības konts

K

Kredīts

MK 87

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr. 87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”

MK 344

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 344 “Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”

MK 1031

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1031
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”

MK 1032

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1032
“Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

MK 1456

Ministru kabineta 2013.gada 10.decmbra noteikumi Nr. 1456
“Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju”

n -1

Iepriekšējais pārskata periods

n

Pārskata periods
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Izmaiņas
Nr.Pk.

Izmaiņu apraksts

Piezīme
Izmaiņas versijai V.1.1.

1.

Veidlapa C – 1

Precizēts aizpildīšanas apraksts

2.

Veidlapa C – 4

Papildināta ar piemēru par veidlapas aizpildīšanu
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Ievads
Vadlīnijas par ceturkšņa pārskatu sagatavošanu izstrādātas pēc Valsts kases iniciatīvas, lai veicinātu pārskata
sagatavošanu.
Vadlīnijas sniedz detalizētāku priekšstatu par ceturkšņa pārskata aizpildīšanu
Ceturkšņa pārskatu sagatavo elektroniskā veidā, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu “ePārskati”.
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1. Veidlapa NR. C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats"
Konta Nr./
Klasifikācijas
kods

Posteņa nosaukums

Atlikums pārskata
perioda sākumā

Darījumi pārskata
periodā (+/–)

Valūtas kursa
svārstības
(+/–)

Atlikums pārskata
perioda
beigās (1.+2.+3.)

A

B

1

2

3

4

xxxx

Konta nosaukums

Sxxxxxx

nosaukums

Sxxxxxx

nosaukums

Kopā:

X

Aizpildīšanas apraksts:
1. Veidlapā Nr. C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats" norāda naudas līdzekļu atlikumus atbilstoši
normatīvajos aktos budžeta iestāžu un grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna (turpmāk – grāmatvedības
kontu plāns) 2600 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz trešajam kontu grupas līmenim.
2. Datus norāda par kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru un apakšsektoru klasifikācijas kodiem:
S122000, S130100, S130300, S130400 un S200000.
3. 2610 kontu grupas līmenim datus nenorāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem.
4. 2620 kontu grupas rindā S130100 norāda naudu norēķinu kontā un Valsts kases kontiem piesaistītās
kredītkartes atlikumu uz pārskata perioda beigām.
5. 2670 kontu grupai "Nauda ceļā" datus norāda rindā pie institucionālā sektora, no kura veikts maksājums vai
naudas iemaksa. 2670 kontu grupā "Nauda ceļā" norāda datus par darījumiem:




skaidras naudas iemaksu no budžeta iestādes kases tās norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā
nav ieskaitīta norēķinu kontā, – institucionālais sektors S130100, S130300;
tiešsaistes maksājumu (POS termināļu) iemaksu norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā nav
ieskaitīta norēķinu kontā, – institucionālais sektors S122000;
budžeta iestādes naudas pārskaitījumu darījuma partnerim, ja darījumu pamatojošos dokumentos
noteikts, ka apmaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā (pārskaitījums
veikts no attiecīgās budžeta iestādes norēķinu konta, bet naudas līdzekļi nav saņemti darījuma partnera
norēķinu kontā), – institucionālais sektors S120000, S130190; S200000;

A, B – konta numurs un nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram 2610), (MK 87 1.pielikums) un
klasifikācijas koda numurs un nosaukums (MK 1456);
1, 4 – naudas līdzekļu atlikumi iestādes kasē, Valsts kasē un kredītiestādēs;
2 – iestādes rīcībā esošo naudas līdzekļu apgrozījuma rezultāts kontos pārskata perioda laikā, kā arī naudas
līdzekļu nodošana vai saņemšana, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi;
3 – valūtas darījumu rezultātā radušās valūtas kursa svārstības pārskata periodā, kā arī valūtas kontu pārvērtēšanas
rezultāts pārskata perioda beigās.
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Veidlapa Nr. C-2 "Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats"

uzkrātie ieņēmumi un
prasības par procentu
maksājumiem

neto (1.-2.+3.)

palielinājums (+)

samazinājums (-)

citas izmaiņas (+,–)

F

G

1

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

9

10

11

12

KOPĀ

8

neto (9.-10.+11.)

vērtības samazinājums

E

uzkrātie ieņēmumi un
prasības par procentu
maksājumiem

bruto

D

vērtības samazinājums

Kopējā nominālvērtība euro

C

Pārskata perioda beigās

bruto (1.+5.+6.+7.+8.)

Valūtas apzīmējums

B

Dzēšanas termiņš
(dd.mm.gggg.)

Institucionālā sektora
klasifikācijas kods

A

Emisijas datums
(dd.mm.gggg.)

Emitents

Pārskata periodā

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda sākumā

valūtas kursa svārstības
(+/-)

2.

Aizpildīšanas apraksts:
Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskatā norāda finanšu ieguldījumus vērtspapīros atbilstoši
grāmatvedības kontu plāna 1340 un 2540 kontu grupas līmenim
A – vērtspapīra veids – parāda vērtspapīri, tai skaitā ar fiksētu ienākumu (vekseļi, valsts parādzīmes),
komerciālie vērtspapīri, noguldījuma sertifikāti, obligācijas, hipotekārās ķīlu zīmes, akcijas vai pajas, kurām ir
fiksēts ienākums;
B – vērtspapīru emitenta pilns nosaukums;
C – darījuma partnera jeb emitenta institucionālā sektora klasifikācijas kods pārskata perioda beigās
(MK 1456);
D – vērtspapīra emisijas diena, mēnesis un gads;
E – vērtspapīra dzēšanas diena, mēnesis un gads;
F – iegādātā vērtspapīra valūtas apzīmējums;





pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas
sākumā;
iesniedzot ceturtā ceturkšņa pārskatu, pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas beigās;
tām ārvalstu valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, piemēro pasaules
finanšu tirgus atzītā finanšu nozares periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas
tirgus kursu attiecībā pret euro pārskata perioda beigās;

1, 9 – vērtspapīra bruto vērtība (kontu 1349 un 2549 atlikumi);
2, 10 – vērtspapīra vērtības samazinājums (kontu 1348 un 2548 atlikumi);
3, 11 – uzkrātie ieņēmumi par finanšu ieguldījumiem vērtspapīros un prasības par procentu un citiem
maksājumiem par finanšu ieguldījumiem vērtspapīros (kontu 1343, 2545 un 2546 atlikumi);
4, 12 – vērtspapīra neto vērtība (kontu 1340 un 2540 atlikumi), aprēķina no bruto vērtības atņemot vērtības
samazinājumu un pieskaitot uzkrātos ieņēmumus par finanšu ieguldījumiem vērtspapīros un prasības par
procentu un citiem maksājumiem par finanšu ieguldījumiem vērtspapīros ;
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5, 6 – norāda vērtspapīra iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs
skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas, arī
to vērtspapīru ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;
7 – norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu
finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–) un ziedojumu un
dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto iegādāto parāda vērtspapīru vērtību;
8 – norāda vērtspapīru vērtības palielinājumu un ar negatīvu zīmi norāda vērtspapīru vērtības samazinājumu
ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā.
Veidlapa Nr. C-3 "Aizdevumu izmaiņu pārskats"

uzkrātie ieņēmumi un
prasības par procentu
maksājumiem

neto (1.-2.+3.)

palielinājums (+)

1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

6

7

8

9

10

12

neto (9.-10.+11.)

vērtības samazinājums

F

vērtības samazinājums

bruto

E

bruto (1.+5.+6.+7.+8.)

Aizdevuma līguma summa

D

valūtas kursa svārstības
(+/-)

Atmaksas termiņš
(dd.mm.gggg.)

C

citas izmaiņas (+/–)

Līguma parakstīšanas datums
(dd.mm.gggg.)

B

uzkrātie ieņēmumi un
prasības par procentu
maksājumiem

Pārskata perioda beigās

Pārskata periodā

Institucionālā sektora
klasifikācijas kods

KOPĀ:

A

Aizdevuma mērķis

Aizdevuma saņēmēja
nosaukums

Pārskata perioda sākumā

samazinājums (-)

3.

13

Aizpildīšanas apraksts:
Aizdevumu izmaiņu pārskatā norāda datus atsevišķi par katru noslēgto darījumu.
A – pilns aizdevuma saņēmēja nosaukums. Ja aizdevumi izsniegti fiziskām personām, tos var apvienot grupās
atbilstoši aizdevuma mērķim, ailē norādot "Fiziskas personas";
B – aizdevuma izlietojuma mērķis, piemēram, bezprocentu studiju mācību aizdevums;
C – darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kods pārskata perioda beigās (MK 1456);
D – norāda dienu, mēnesi un gadu, kurā parakstīts aizdevuma līgums;
E – norāda aizdevuma pēdējo atmaksas datumu – dienu, mēnesi un gadu;
F – aizdevuma summa euro. Ja aizdevums izsniegts citā valūtā, pārrēķinu euro veic:




pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas
sākumā;
iesniedzot ceturtā ceturkšņa pārskatu, pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas beigās;
tām ārvalstu valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, piemēro pasaules
finanšu tirgus atzītā finanšu nozares periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas
tirgus kursu attiecībā pret euro pārskata perioda beigās;

1, 9 – aizdevuma bruto vērtība (kontu 1331, 1332, 1339, 2531, 2532, 2539 atlikumi);
2, 10 – aizdevuma vērtības samazinājums (kontu 1338 un 2534 atlikumi);
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3, 11 – uzkrātie ieņēmumi par aizdevumiem un prasības par procentu un citiem maksājumiem par aizdevumiem
(kontu 1333, 2535 un 2536 atlikumi);
4, 12 – aizdevuma neto vērtība (kontu 1330 un 2530 atlikumi), aprēķina no bruto vērtības atņemot vērtības
samazinājumu un pieskaitot uzkrātos ieņēmumus par aizdevumiem un prasības par procentu un citiem
maksājumiem par aizdevumiem ;
5, 6 – norāda:


aizdevuma izsniegšanu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai aizdevuma atmaksu (samazinājums –
negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai
samaksas;
inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–);
esošu, līdz šim neuzskaitītu aizdevumu ņemšanu uzskaitē (+); un aizdevumu izslēgšanu (dzēšanu) no
uzskaites (–);
ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto aizdevumu vērtību;





7 – norāda:



pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontiem;
iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontu plāna
kontiem;
nedrošo (šaubīgo) parādu (aizdevumu) izslēgšanu no uzskaites;
izmaiņas, kas rodas, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.




8 – norāda aizdevuma pamatsummas palielinājumu un ar negatīvu zīmi norāda aizdevuma pamatsummas
samazinājumu ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā.
Veidlapa Nr. C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā”

xxxx

konta
nosaukums

Sxxxxxx

nosaukums

Sxxxxxx

nosaukums

5

6

7

8

9

10

KOPĀ
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neto (9.-10.)

4

vērtības
samazinājums

3

Pārskata perioda beigās

bruto
(1.+4.+5.+6.+7.+8.)

pārvērtēšana (+/-)

2

Pārvietošana (+,–)

1

samazinājums (-)

B

palielinājums (+)

A

Pārskata periodā

neto (1.-2.)

Klasifikācijas kods

Posteņa
nosaukums

bruto

Konta Nr./

vērtības
samazinājums

Pārskata perioda
sākumā

valūtas kursa
svārstības (+/-)

4.

11

Aizpildīšanas apraksts:
1. Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskatā norāda ieguldījumu atlikumus atbilstoši
grāmatvedības kontu plāna 1310, 1320, 1350, 1370, 2510, 2520 un 2550 kontu grupas līmenim. 1350 un 2550
kontu grupas datus detalizē līdz konta numuram.
2. Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:



sektora S130000 klasifikācijas kodus pilnā apmērā;
sektoru S110000, S120000, S150000 un S200000 datus.

A, B – konta numurs un nosaukums (kontu plāna ceturtais līmenis, piemēram 1311), (MK 87 1.pielikums) un
klasifikācijas koda numurs un nosaukums (MK 1456);
1, 9 – finanšu ieguldījuma bruto vērtība (kontu 1311, 1321, 1351, 1354, 1355, 1359, 1371, 1372, 1379, 2511,
2521, 2551, 2554, 2556, 2559 atlikumi);
2, 10 – finanšu ieguldījuma vērtības samazinājums (kontu 1319, 1329, 1358, 1378 un 2558 atlikumi, uzrāda
datus ar (+) zīmi);
3, 11 – finanšu ieguldījuma neto vērtība (kontu 1330 un 2530 atlikumi), aprēķina no bruto vērtības atņemot
vērtības samazinājumu un pieskaitot uzkrātos ieņēmumus par finanšu ieguldījuma un prasības par procentu un
citiem maksājumiem par finanšu ieguldījuma;
4, 5 – norāda finanšu ieguldījuma iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu
(samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā, tai skaitā finanšu aktīva
ņemšanu uzskaitē (+), par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums, kā arī inventarizācijas
rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījuma
ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–) un ziedojumu un dāvinājumu veidā
saņemto (+) vai nodoto (-) finanšu ieguldījuma vērtību, izmaksātās dividendes (-);
6 – norāda bruto vērtības pārvietošanu:



starp grāmatvedības kontiem, piemēram, balsstiesību izmaiņu gadījumā vai pārvietojot no ilgtermiņa
kontiem uz īstermiņa;
starp institucionālajiem sektoriem;

7 – norāda finanšu ieguldījuma pārvērtēšanas rezultātu, palielinājumu norādot kā pozitīvu skaitli, bet
samazinājumu – kā negatīvu skaitli;
8 – norāda valūtas kursa svārstības, kuras radušās pārskata perioda laikā, ja darījumi ar ieguldījumiem notikuši
ārvalstu valūtā, vai pārskata perioda beigās, pārvērtējot ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā euro, kas
sākotnēji ieguldīts ārvalstu valūtā;
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Paskaidrojums par 4. un 5. ailē norādītajiem datiem:
Kods
A
4_5_Dar

Kapitālsabiedrības
nosaukums
B

Reģistrācijas
numurs
C

Darījuma
apraksts
D

x

x

x

Kopā

Palielinājums
(+)
1

Samazinājums
(-)
2

Paskaidrojumu aizpilda, ja pārskata periodā ir ieraksts ailēs "Darījumi/palielinājums (+)" un
"Darījumi/samazinājums (–)" rindās, sniedzot informāciju atsevišķi par katru darījumu, darījuma aprakstu
izvēloties no krītošās izvēlnes: iegāde, mantiskais ieguldījums, sākotnējā atzīšana, inventarizācijas
pārpalikums, bez atlīdzības saņemts, iepriekšējos pārskata periodos veiktā avansa maksājuma ņemšana
uzskaitē; atsavināšana, izslēgšana no uzskaites, inventarizācijas iztrūkums, bez atlīdzības nodots. Piemērs,
Budžeta iestāde ieguldījumu kapitālsabiedrībā X no konta 1311 ir pārklasificējusi uz kontu 1321, jo citai
iestādei ir bijis ieguldījums, kas maina iestāžu balsstiesības.
A

B

1311

Līdzdalība
radniecīgo
kapitālsabiedrību
kapitālā

1321

Līdzdalība asociēto
kapitālsabiedrību
kapitālā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16

2

14

-16

0

0

0

0

0

0

16

16

2

14

Piemērs:
Budžeta iestāde kā vienīgais akcionārs ir izdarījusi ieguldījumu naudā Sabiedrības pamatkapitālā, pretī
saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
A

B

1311

Līdzdalība
radniecīgo
kapitālsabiedrību
kapitālā

1

2

10

3

4

5

6

5

7

8

9

10

11

15

15

Paskaidrojums par 4. un 5. ailē norādītajiem datiem:
Kods
A
4_5_Dar

Kapitālsabiedrības
nosaukums
B
AS “Sabiedrība”

Reģistrācijas
numurs
C
xxxxxxxxxxx

Darījuma
apraksts
D
Iegāde

Palielinājums
(+)
1
5

Samazinājums
(-)
2

Kļūdu labošana:
Kļūdas labo pārskata periodā (ceturksnī), kad kļūda ir atklāta, izmantojot kļūdas būtībai atbilstošo pārskata aili.
Piemēram, ja kļūda saistīta ar darījumiem, labojumu veic darījumu ailē, paskaidrojumā attiecīgi ierakstot uz
kādu periodu kļūda attiecas un kāds bija kļūdainais ieraksts (cipars).
Ja kļūda saistīta ar pārvietošanu, pārvērtēšanu vai valūtas kursu svārstībām, kļūdu labo attiecīgā nosaukuma
ailē.
Konstatējot kļūdu pie vērtības samazinājuma , uzrāda pareizo ciparu pārskata perioda beigās.
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Veidlapa Nr. C-5 "Pārskats par prasībām un nākamo periodu izdevumiem un avansa
maksājumiem"

xxxx

Konta
nosaukums

Sxxxxx

nosaukums

Sxxxxx

nosaukums
Kopā

1

2

3

4

5

6

7

neto

8

(7.-8.)

vērtības
samazinājums

(1.+4.+5.+6.)

bruto

Pārskata perioda beigās

valūtas kursa
svārstības (+/-)

(+/-)

Pārskata periodā

darījumi

neto

B

(1.-2.)

A

vērtības
samazinājums

Posteņa
nosaukums

bruto

Pārskata perioda sākumā
Konta Nr./
klasifikācijas
kods

citas izmaiņas

5.

9

x

Aizpildīšanas apraksts:
1.

Pārskatā par prasībām un nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem norāda prasību atlikumus
atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 1180, 1280, 1360, 1380, 1580, 1680, 1400, 2180, 2300, 2400, 2560
un 2570 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram.

2.

Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:
 sektora S130000 klasifikācijas kodus pilnā apmērā;
 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

A, B - konta numurs un nosaukums (kontu plāna ceturtais līmenis, piemēram 1181), (MK 87 1.pielikums) un
klasifikācijas koda numurs un nosaukums (MK 1456);
1, 7 – norāda attiecīgā posteņa uzskaites vērtību;
2, 8 – vērtības samazinājums prasībām (kontu 1187,1287, 1368, 1388, 1419, 1429, 1588, 1688, 2187, 2318,
2328, 2348, 2388, 2398, 2417, 2427, 2437, 2568 un 2577 atlikumi);
3, 9 – posteņa neto vērtība, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot vērtības samazinājumu;
4 – norāda prasību palielinājumu vai samazinājumu pārskata periodā;
5 – norāda:





pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontiem;
iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontu plāna
kontiem;
nedrošo (šaubīgo) parādu izslēgšanu no uzskaites;
izmaiņas, kas rodas, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.

6 – norāda valūtas kursa svārstības, kas radušās, pārvērtējot ārvalstu valūtā uzskaitītās prasības.
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Informācija par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem:
Konta Nr.

Darījuma
partneris

Atvasinātā
finanšu
instrumenta
veids

A

B

C

Atlikums
perioda
sākumā

Darījumi
pārskata
periodā
(+/-)

Citas izmaiņas
pārskata
periodā
(+/-)

Atlikums
pārskata
perioda beigās
(1.+2.+3.)

1

2

3

4

Pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu
instrumentiem, kuru darījumu vai citu izmaiņu rezultāts pārskata periodā ir pozitīvs skaitlis bilances aktīvā:
A – grāmatvedības kontu plāna aktīva uzskaites konta numurs, kurā uzskaitīts atvasinātais finanšu instruments;
B – darījuma partnera nosaukums, ar kuru noslēgts atvasinātā finanšu instrumenta līgums;
C – noslēgtā atvasinātā finanšu instrumenta veids – iespējas līgums, nākotnes līgums, mijmaiņas līgums,
procentu likmes nākotnes līgums vai cits iepriekš neminēts līgums;
1, 3 – norāda grāmatvedības kontu plāna aktīvā uzskaitīto vērtību;
2 – norāda darījuma summu par atvasināto finanšu instrumentu nosacījumu izpildi;
4 – norāda atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu.
Informācija par:
kontā 2421 “Avansa maksājumi par pakalpojumiem” uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem

4

5

6

neto (7.-8.)

3

vērtības
samazinājums

2

bruto

1

Pārskata perioda beigās

(1.+4.+5.+6.)

neto

B

citas izmaiņas

vērtības
samazinājums

A

darījums

Posteņa nosaukums

Pārskata periodā

(1.-2.)

Konta Nr./
klasifikācijas
kods

bruto

Pārskata perioda sākumā

valūtas kursa
svārstības



8

9

7

2421_NEDZ
2421_DZIV
Kopā:

kontā 2429 “Pārējie nākamo periodu izdevumi” uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem

3

8

(7.-8.)

7

neto

6

vērtības
samazinājums

5

(1.+4.+5.+6.)

4

Pārskata perioda beigās

bruto

2

citas izmaiņas

1

Pārskata periodā

darījums

B

neto

A

(1.-2.)

Posteņa nosaukums

vērtības
samazinājums

Konta Nr./
klasifikācijas
kods

bruto

Pārskata perioda sākumā

valūtas kursa
svārstības



9

2429_NEDZ
2429_DZIV
Kopā:

Pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par kontos 2421 "Avansi par pakalpojumiem" un 2429 "Pārējie
nākamo periodu izdevumi" uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem par:


nedzīvības apdrošināšanas līgumiem, kuri ietver nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības
apdrošināšanu, transportlīdzekļu apdrošināšanu, transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, īpašuma apdrošināšanu, kravu
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apdrošināšanu, kredītu un galvojumu apdrošināšanu, dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanu,
juridisko izdevumu apdrošināšanu;
dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

Ja noslēgtais līgums ietver gan nedzīvības apdrošināšanu, gan arī dzīvības apdrošināšanu, atļauts summu sadalīt
proporcionāli apdrošināšanas līgumā ietvertajiem apdrošināšanas riskiem.
6. Veidlapa Nr. C-6 "Pārskats par saistībām"
Pārskata periodā
Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa
nosaukums

Atlikums
pārskata
perioda sākumā

B

1

A
xxxx

Konta
nosaukums

Sxxxxxx

nosaukums

Sxxxxxx

darījumi
(+/-)

citas
izmaiņas
(+/-)

valūtas kursa
svārstības
(+/-)

Atlikums
pārskata
perioda beigās
(1.+2.+3.+4.)

2

3

4

5

nosaukums
Kopā

x

Aizpildīšanas apraksts:
1.

Pārskatā par saistībām norāda saistību atlikumus atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 5000 kontu grupas
līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram.

2.

Datus norāda par kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:



sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;
sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

A, B – konta numurs un nosaukums (kontu plāna ceturtais līmenis, piemēram 5114), (MK 87 1.pielikums) un
klasifikācijas koda numurs un nosaukums (MK 1456);
1, 5 – atlikumi attiecīgajos kontos un atbilstoši institucionālajiem sektoriem;
2 – norāda saistību palielinājumu vai samazinājumu pārskata perioda laikā.
3 – norāda:




pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontiem;
iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontu plāna
kontiem;
izmaiņas, kas rodas, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.

4 – norāda valūtas kursa svārstības, kas radušās, pārvērtējot ārvalstu valūtā uzskaitītās saistības.
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Informācija par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem:
Konta Nr.

Darījuma
partneris

Instrumenta
veids

Atlikums
perioda
sākumā

Darījumi
pārskata
periodā
(+/-)

Citas izmaiņas
(+/-)

Atlikums
pārskata
perioda beigās
(1.+2.+3.)

A

B

C

1

2

3

4

Pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu
instrumentiem, kuru darījumu vai citu izmaiņu rezultāts pārskata periodā ir pozitīvs skaitlis bilances pasīvā:
A – grāmatvedības kontu plāna pasīva uzskaites konta numurs, kurā uzskaitīts atvasinātais finanšu instruments;
B – darījuma partnera nosaukums, ar kuru noslēgts atvasinātā finanšu instrumenta līgums;
C – noslēgtā atvasinātā finanšu instrumenta veids – iespējas līgums, nākotnes līgums, mijmaiņas līgums,
procentu likmes nākotnes līgums vai cits iepriekš neminēts līgums;
1, 4 – norāda grāmatvedības kontu plāna pasīvā uzskaitīto vērtību;
2 – norāda darījuma summu par atvasināto finanšu instrumentu nosacījumu izpildi;
3 – norāda atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu.
Informācija par kavētajiem maksājumiem:
Konta Nr.

Posteņa nosaukums

A

B

Kavētie maksājumi pārskata perioda beigās
mazāk par 30 dienām

30 dienas un vairāk

1

2

A, B – konta numurs un nosaukums (kontu plāna ceturtais līmenis, piemēram 5311), (MK 87 1.pielikums);
1, 2 – informācijā par kavētajiem maksājumiem pārskata perioda beigās norāda kavēto maksājumu summu,
nodalot atsevišķi maksājumus, kuru samaksas termiņš atbilstoši līgumā vai rēķinā norādītajam kavēts:



mazāk par 30 kalendāra dienām;
30 kalendāra dienas un vairāk.
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