Diskontēšana
Mācības par grāmatvedības uzskaiti un
pārskatu sagatavošanu

Prioritārā pasākuma “Finanšu uzskaites procesu
standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs
nodrošināšana” ieviešana, posms «Apmācība»

Diskontēšana
1. Ilgtermiņa ieguldījuma patiesās vērtības noteikšanai:
«52.4. ja nav pieejami saistoši pārdošanas līgumi, nepastāv aktīvs tirgus un
nav pieejama informācija par iespējamo pārdošanas vērtību, aktīva patieso
vērtību nosaka atbilstoši diskontētās naudas plūsmas prognozei, pamatojoties
uz ticamām no esošu nomas vai citu līgumu noteikumiem izrietošām aplēsēm
par nākotnes ienākošo un izejošo naudas plūsmu starpību (turpmāk – neto
naudas plūsmas) par tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem aktīviem tajā pašā vai
līdzvērtīgā atrašanās vietā un stāvoklī, un piemērojot Valsts kases interneta
vietnē publicētu attiecīgu diskonta likmi. Sagaidāmajās naudas plūsmās
neiekļauj aktīvu finansēšanas vai to atjaunošanas izmaksas»
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2. Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtības noteikšana:
«127.
Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtību nosaka aplēšot nākotnes
ienākošo un izejošo naudas plūsmu pašreizējo (diskontēto) vērtību, ko budžeta
iestāde plāno saņemt no turpmākas aktīva lietošanas tā pašreizējā stāvoklī un
no tā atsavināšanas lietderīgās lietošanas laika beigās, ņemot vērā šo plūsmu
apjoma vai rašanās laika iespējamās izmaiņas. Pašreizējo vērtību aprēķina,
izmantojot atbilstošu Valsts kases interneta vietnē publicētu diskonta likmi.»
«131.
Nākotnes naudas plūsmas aplēš valūtā, kurā tās radīsies, un pēc tam
diskontē, izmantojot šai valūtai atbilstošu Valsts kases interneta vietnē
publicētu diskonta likmi. Budžeta iestāde aprēķina pašreizējo vērtību,
izmantojot valūtas kursu lietošanas vērtības aprēķina dienā.
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Ieguldījuma īpašuma piemērs
Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtība apskatīta:
Apmācībās par Ieguldījumu īpašumu uzskaiti

Praktiskais piemērs par ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanos
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3. Līdzdalības lietošanas vērtības noteikšanai :
«167.
Līdzdalības daļas lietošanas vērtību aprēķina, izvēloties atbilstošāko
no šādām metodēm:
167.1.

šo noteikumu 126. punktā noteikto metodi;

167.2. aplēšot kapitāldaļu turētāja daļu no nākotnes naudas plūsmas
pašreizējās vērtības, kuru ienesīs ieguldījuma saņēmējs un kura radīsies no
ieguldījuma saņēmēja darbībām un ienākumiem no līdzdalības daļas
atsavināšanas. Pašreizējo vērtību aprēķina, izmantojot atbilstošu Valsts kases
interneta vietnē publicētu diskonta likmi»
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Līdzdalības piemērs
Līdzdalības lietošanas vērtība apskatīta:
Apmācībās par Līdzdalības radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās
uzskaiti

Praktiskais piemērs Nr. 6 par līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaiti
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4. Uzkrājumu pašreizējās vērtības noteikšanai:
«247.3. uzkrājumu pašreizējās vērtības aprēķināšanai lieto Valsts kases
interneta vietnē publicēto atbilstošo diskonta likmi, ja maksājums paredzēts
vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētās
uzskaites nodrošināšanai diskonta likmi nosaka Valsts kases iekšējos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.»
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Uzkrājumu piemērs
Uzkrājumu pašreizējās vērtības aprēķins apskatīts:
1. Apmācībās par Uzkrājumiem, iespējamām saistībām un iespējamiem
aktīviem
Praktiskais piemērs par uzkrājumu pašreizējās vērtības noteikšanu
2. Apmācībās Saistības pret darbiniekiem par darba samaksu
Praktiskais piemērs – plānotās vienības kredītmetodes aprēķins
3. Mācību apkopojumā

Praktisks piemērs par uzkrājumiem pabalstam bijušajam novada domes
priekšsēdētājam
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5. Noma:
«303.
Ja nomas līgums ietver gan zemes, gan būvju nomu, nomu klasificē atsevišķi
šādā kārtībā:
303.1. aprēķina līgumā noteiktos minimālos nomas maksājumus;
303.2. šo noteikumu 303.1. apakšpunktā noteikto summu sadala proporcionāli zemes
un būvju patiesajai vērtībai nomas uzsākšanas datumā;
303.3. diskontē zemes un būvju minimālo nomas maksājumu proporcionāli attiecināto
daļu, piemērojot nomas līgumā ietverto procentu likmi;
303.4. salīdzina zemes proporcionāli sadalīto minimālo nomas maksājumu diskontēto
vērtību (zemes vērtība) ar līguma kopējo minimālo nomas maksājumu diskontēto
vērtību (līguma vērtība) un ja:
303.4.1. zemes vērtība ir mazāka par 10 procentiem no līguma vērtības, zemes
nomu klasificē tāpat kā būvju nomu;
303.4.2. zemes vērtība ir lielāka par 10 procentiem no līguma vērtības, zemes
nomu klasificē, izvērtējot šo noteikumu 299. punktā minētos nosacījumus. Šo
noteikumu 299.3. apakšpunktā noteiktā kritērija izvērtēšanai par zemes
saimnieciskās izmantošanas laiku pieņem būvju saimnieciskās izmantošanas
laiku.»
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6. Finanšu instrumenti – sākotnējā atzīšana:
«384. Finanšu instrumentus atzīst dienā, kad tas atbilst šo noteikumu 22. vai
28. punktā minētajiem nosacījumiem, un novērtē patiesajā vērtībā.»
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Finanšu instrumentu patiesā vērtība
Finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšana apskatīta:
1. Apmācībās par Finanšu instrumentu uzskaiti

Praktiskais piemērs – bezprocentu aizdevums ar pamatsummas atmaksas
saņemšanu termiņa beigās
2. Apmācībās par Ieņēmumu uzskaiti darījumos ar atlīdzību

Praktiskais piemērs Nr.1 par ieņēmumu atzīšanu darījumā ar atlikto
maksājumu
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Diskontēšana - Formula

Diskonta faktora aprēķina formula:

df = diskonta faktors;
p = diskonta koeficients;
n = gads, kurā tiek veikts maksājums, attiecībā pret bāzes gadu.
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Diskontēšana – Naudas plūsmas

Nākotnes naudas plūsmu prognožu pamatā piemēro:

128.1. saprātīgus un pamatotus pieņēmumus, kas uzrāda visprecīzāko aplēsi par
to saimniecisko apstākļu kopumu, kuri pastāvēs aktīva atlikušajā lietderīgās
lietošanas laikā. Pieņēmumi atbilst pagātnes prognožu faktiskajam iznākumam, ja
vien turpmākie notikumi vai apstākļi, kas nepastāvēja tad, kad šīs faktiskās naudas
plūsmas radās, nenosaka atšķirīgu pieeju;
128.2. aktuālo budžetu un prognozes par laika periodu, kas nepārsniedz piecus
gadus, bet izslēdz jebkuras prognozētās nākotnes ienākošās vai izejošās naudas
plūsmas, kas varētu rasties no nākotnes darbību pārstrukturēšanas, aktīvu
darbības uzlabošanas vai veicināšanas;
128.3. nemainīgu vai samazinošu pieauguma likmi turpmākajiem gadiem līdz
aktīva lietderīgās lietošanas laika beigām, ja vien nevar pamatot pieaugošas
likmes lietošanu. Minētā pieauguma likme nepārsniedz ilgtermiņa vidējo produkcijai
piemēroto pieauguma likmi nozarē, valstī vai tirgū, kurā attiecīgo aktīvu izmanto, ja
vien nevar pamatot augstākas likmes piemērošanu.
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Diskontēšana – Likvidācijas vērtība

Ja aktīvs rada naudas plūsmas nenoteiktu laiku nākotnē
Līdzdalības likvidācijas jeb terminālās vērtības aprēķins:
Likvidācijas (terminālā) vērtība =

FCFn x (1 + g) / (r – g)

kur:
FCF
n
g*
r

=
=
=
=

prognozētā brīvā naudas plūsma
prognozētā perioda pēdējais gads
ilgtermiņa izaugsmes līmenis (long term growth rate)**
vidējā svērtā kapitāla cena (diskonta likme)

*https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/table_hist_hicp.en.html

Līdzdalības likvidācijas (terminālo) vērtību diskontē atbilstoši attiecīgajam
periodam (gadu skaitam), lai iegūtu likvidācijas (terminālās) vērtības pašreizējo
vērtību.

Likvidācijas vērtības pašreizējā vērtība =
likvidācijas vērtība x diskonta faktors n gadā
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Diskontēšana – Likvidācijas vērtība

Ja aktīvs nerada naudas plūsmas nenoteiktu laiku nākotnē
Ja ilgtermiņa ieguldījums rada naudas plūsmas tikai noteiktu laiku nākotnē:
•

Prognozē naudas plūsmas uz noteiktu laika periodu

•

Aplēš aktīva pārdošanas vērtību (likvidācijas vērtību) perioda beigās, uz kuru tika
prognozētas naudas plūsmas

Piemēri:

•

Ieguldījuma īpašums

•

Apvienotā uzskaites vienība

Līdzdalības likvidācijas (terminālo) vērtību diskontē atbilstoši attiecīgajam
periodam (gadu skaitam), lai iegūtu likvidācijas (terminālās) vērtības pašreizējo
vērtību.

Likvidācijas vērtības pašreizējā vērtība =
likvidācijas vērtība x diskonta faktors n gadā
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Aktīvu/ saistību turpmākā novērtēšana

•

•
•

•
•

Ja aktīvus vai saistības diskontē pa vairākiem gadiem, šo aktīvu vai
saistību pašreizējā vērtība katru gadu mainās (pieaug), tādējādi
parādot laika faktora ietekmi.
Diskonta likme - Valsts kases interneta vietnē publicētā diskonta
likme.
Aktīvu/saistību pieaugums = pašreizējā aktīvu/ saistību vērtība
pārskata gadā – pašreizējā aktīvu/ saistību vērtība iepriekšējā
pārskata gadā
Aktīvu vai saistību vērtības pieaugumu budžeta iestāde atzīst kā
procentu izdevumus, veicot sekojošu grāmatojumu:
Piemēram, uzkrājumu pieaugums tiek grāmatots:
D
K
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8220
4000

Procentu izdevumi
Uzkrājumi
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Jautājumi un
atbildes

Praktisks
darbs
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