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Ievads
Finanšu instrumentu uzskaite

Nr. Tēma

1 Definīcijas

2
Finanšu instrumentu klasifikācija, praktiski 

piemēri

3
Finanšu instrumentu atzīšana, praktiski 

piemēri

4
Finanšu instrumentu turpmākā 

novērtēšana un uzskaite, praktiski piemēri

5
Finanšu instrumentu vērtības 

samazinājums, praktiski piemēri

6
Finanšu instrumentu pārklasifikācija, 

praktiski piemēri

7
Finanšu instrumentu izslēgšana no

uzskaites, praktiski piemēri

8 Informācijas uzrādīšana, praktiski piemēri
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Definīcijas

► finanšu ieguldījums (piemēram, aizdevums, vērtspapīrs, noguldījums), izņemot līdzdalību 

radniecīgā un asociētā kapitālsabiedrībā

► prasības, kas radušās aktīva atsavināšanas rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 

mēnešus

► aizņēmums, saņemtais noguldījums un emitētais vērtspapīrs

► saistības, kas radušās aktīva iegādes vai izveidošanas rezultātā,  

ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 mēnešus

► atvasinātais finanšu instruments.

Finanšu instruments - vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, 

bet citai personai – finanšu saistības vai pašu kapitāla instrumentu:

Finanšu instrumentu uzskaite
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Definīcijas

Finanšu aktīvi Finanšu saistības

► nauda;

► citas personas pašu kapitāla instruments –

līgums, kas apliecina atlikušo līdzdalību citas 

personas aktīvos pēc visu saistību 

atskaitīšanas;

► līgumā noteiktas tiesības saņemt naudu vai 

citu finanšu aktīvu no citas personas vai 

savstarpēji apmainīt finanšu aktīvus vai 

finanšu saistības ar citu personu apstākļos, 

kas budžeta iestādei ir potenciāli labvēlīgi;

► finanšu instruments, ja tas atbilst finanšu 

instrumenta definīcijai.

► līgumā noteikts pienākums 

nodot citai personai naudas 

līdzekļus vai citus finanšu 

aktīvus vai savstarpēji 

apmainīt finanšu aktīvus vai 

finanšu saistības ar citu 

personu apstākļos, kas 

attiecīgajai budžeta iestādei 

ir potenciāli nelabvēlīgi;

► finanšu instruments, ja tas 

atbilst finanšu instrumenta 

definīcijai.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Definīcijas

Aktīvs tirgus - tirgus, kurā darījumi ar aktīviem vai saistībām tiek veikti 

pietiekami bieži un pietiekamā apjomā, lai pastāvīgi nodrošinātu to cenas 

noteikšanai nepieciešamo informāciju

Atvasināts finanšu instruments

finanšu aktīvs un finanšu saistības, ja spēkā ir visi šie nosacījumi:

a) tā vērtība mainās atkarībā no noteiktas procentu likmes, finanšu 

instrumentu cenas, preču cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju 

indeksa, kredītreitinga vai cita mainīga faktora izmaiņām ar nosacījumu, ka 

nefinanšu mainīgais faktors nav īpaši attiecināms uz kādu līgumu slēdzošo 

pusi;

b) sākotnējais neto ieguldījums ir mazāks, nekā būtu nepieciešams cita veida 

līgumu noslēgšanai, kas līdzīgā veidā ir atkarīgs no tirgus faktoru 

izmaiņām, vai sākotnējais ieguldījums nav nepieciešams;

c) tā norēķins tiek veikts nākotnes datumā.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Definīcijas

Efektīvā procentu likme

likme, kas precīzi diskontē nākotnē paredzētos maksājumus, lai finanšu 

instrumenta līguma darbības laikā vienmērīgi atzītu procentu ieņēmumus vai 

izdevumus.

Efektīvās procentu likmes metode

finanšu instrumentu uzskaites vērtības amortizācijas metode, saskaņā ar kuru 

nākotnē paredzētos maksājumus diskontē, lai līguma darbības laikā vienmērīgi 

atzītu procentu ieņēmumus vai izdevumus.

Patiesā vērtība

summa, par kādu aktīvu iespējams apmainīt starp labi informētām, savstarpēji 

ieinteresētām un nesaistītām personām

Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā vērtība

summa, kurā ir novērtēts finanšu aktīvs vai finanšu saistības pārskata perioda 

beigās, kuru aprēķina, sākotnējo vērtību palielinot par procentu ieņēmumiem vai 

izdevumiem un samazinot par saņemtajiem vai veiktajiem maksājumiem un 

aprēķināto vērtības samazinājumu.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Definīcijas

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

Neatvasināti finanšu aktīvi, kurus uzskata kā pārdošanai pieejamus. Pārdošanai 

pieejami finanšu aktīvi nav aktīvi, kas klasificēti kā aizdevumi un prasības, līdz 

termiņa beigām turēti ieguldījumi, patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar 

vērtības izmaiņu atzīšanu pārskata perioda ieņēmumos vai izdevumos

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

Neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu 

termiņu, kurus budžeta iestāde plāno un spēj turēt līdz attiecīgā finanšu 

instrumenta līguma termiņa beigām un budžeta iestāde būtībā varētu atgūt to 

uzskaites vērtību.

Aizdevumi un prasības

Neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kuri 

netiek kotēti aktīvajā tirgū. Šajā grupā ietver tikai aizdevumus, kā arī prasības, 

kas radušās aktīvu atsavināšanas rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 

mēnešus

Finanšu instrumentu uzskaite
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Definīcijas

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi

Finanšu aktīvi, kurus tur tirdzniecībai (iegādāts vai radīts ar mērķi paredzamā 

nākotnē to pārdot vai atpirkt), kuri ir tirdzniecības portfeļa sastāvdaļa vai 

atvasināts finanšu instruments (izņemot finanšu garantiju līgumus). To vērtības 

izmaiņas atzīst pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos.

Patiesajā vērtībā novērtētas finanšu saistības

Finanšu saistības, kuras tur tirdzniecībai (iegādāts vai radīts ar mērķi paredzamā 

nākotnē to pārdot vai atpirkt), kuras ir tirdzniecības portfeļa sastāvdaļa vai 

atvasināts finanšu instruments (izņemot finanšu garantiju līgumus). To vērtības 

izmaiņas atzīst pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos.

Pārējās finanšu saistības

Amortizētā vērtībā novērtētas finanšu saistības un finanšu garantiju līgumi.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu klasifikācija
Kategorijas

Finanšu aktīvi

► Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu 

aktīvi

► Līdz termiņa beigām turētie 

ieguldījumi

► Aizdevumi un prasības

► Pārdošanai pieejamie finanšu 

aktīvi

Finanšu 

instrumenti

Finanšu saistības

► Patiesajā vērtībā novērtētas finanšu 

saistības

► Pārējās finanšu saistības

Atvasināti finanšu instrumenti

Budžeta iestāde katra pārskata perioda beigās izvērtē finanšu instrumenta 

klasifikāciju atbilstoši to kategorijām.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu klasifikācija
Finanšu instrumentu piemēri (1)

Budžeta iestādei finanšu 

instrumenti var būt

1. Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi vai 

finanšu saistības

2. Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

3. Aizdevumi un prasības

4. Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

Akcijas, ieguldījumu fondu daļas

nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, iespēju 

līgumi, obligācijas, parādzīmes

Obligācijas, parādzīmes, termiņnoguldījumi 

un citi parāda instrumenti, kurus budžeta 

iestāde neplāno pārdot pirms to termiņa 

beigām

Aizdevums citai budžeta iestādei

Uzņēmumu akcijas, obligācijas vai citi 

vērtspapīri, ko budžeta iestāde nolēmusi 

pārdot

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu klasifikācija
Finanšu instrumentu piemēri (2)

Budžeta iestādei finanšu 

instrumenti var būt

5. Pārējās finanšu saistības
Aizņēmums no citas budžeta iestādes, 

aizņēmums bankā

6. Atvasinātie finanšu instrumenti
Mijmaiņas līgumi, nākotnes līgumi, iespēju 

līgumi

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu klasifikācija
Informācijas uzrādīšana

Budžeta iestāde gada pārskata pielikuma skaidrojumos visaptverošajā piezīmē 

V9. «Finanšu instrumenti» uzrāda informāciju par iestādes finanšu 

instrumentiem un to kategorijām.

Kods
Finanšu instrumentu kategorijas un

finanšu instrumenta nosaukums

Pārskata 

perioda 

beigās

Pārskata 

perioda 

sākumā

A B 1 2

xxxx

xxx

V9. Informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījumu pa finanšu instrumentu kategorijām 

un instrumentiem un cita informācija

Skatīt izdales materiālu 

veidlapas aizpildei

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Atzīšanas nosacījumi

Finanšu instrumentu atzīst un uzrāda pārskatā bilancē tikai un vienīgi tad, kad:

budžeta iestāde kļūst par attiecīgā finanšu instrumenta līguma 

līgumslēdzēja pusi,

finanšu instruments atbilst finanšu aktīva vai finanšu saistību definējumam 

un atzīšanas kritērijiem.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Finanšu aktīvu sākotnējā atzīšana

Finanšu instrumentu (finanšu aktīvu) atzīst darījuma dienā (piemēram, naudas līdzekļu 

pārskaitīšanas dienā), pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem.

D 133X Ilgtermiņa aizdevumi

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 1369 Ilgtermiņa noguldījumi

D 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 2349 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 253X Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa

D 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

D 2569 Īstermiņa noguldījumi

K 262X vai

5XXX, vai 

1389, vai 

2571

Naudas līdzekļi vai Saistības, vai Avansa maksājumi par ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumiem, vai Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Finanšu saistību sākotnējā atzīšana

Budžeta iestāde 

grāmatvedības uzskaitē 

atzīst finanšu saistības 

darījuma dienā.

Grāmatojumi:

D 2620 Naudas līdzekļi

K 5114 Iepriekš galvotie ilgtermiņa aizņēmumi

K 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi

K 5199 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa 

saistības

K 5214 Iepriekš galvotie īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

K 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa

K 5819 Pārējās īstermiņa saistības

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Finanšu instrumentu sākotnējā novērtēšana

Pie sākotnējās atzīšanas finanšu instrumentu novērtē patiesajā vērtībā un 

novērtējumam jābūt ticamam. Novērtējums ir ticams, ja finanšu instrumenta 

patiesā vērtība noteikta, izmantojot vienu no šīm metodēm:

1) konkrētā finanšu instrumenta darījuma cena vai identisku aktīvu vai 

saistību kotētās cenas aktīvos tirgos;

2) ja finanšu instrumentam nav tirgus cenas, bet šāda cena ir atsevišķām tā 

komponentēm vai līdzīgiem finanšu instrumentiem, šī instrumenta tirgus 

cenu var noteikt, ņemot vērā tā komponenšu vai līdzīgo finanšu instrumentu 

tirgus cenu;

3) ja nav iespējams noteikt finanšu instrumenta tirgus cenu, tā patieso vērtību 

nosaka, pamatojoties uz vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vispāratzītas un 

piemērotas novērtēšanas metodes, ja aprēķinātā vērtība parāda šī 

instrumenta iespējamo tirgus cenu.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - finanšu saistību amortizētās vērtības noteikšana 
un uzskaite, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi (aizņēmums)

2019.gada 2.janvārī pašvaldība noslēdz līgumu par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

10 000,00 EUR vērtībā ar termiņu 5 gadi. 

Līgums paredz mainīgu procentu 

likmi tabulā noteiktajā kārtībā:

Aizņēmumu uzskaita tā 

amortizētajā vērtībā, piemērojot 

līgumā noteikto procentu likmi, 

pieņemot, ka līgumā noteiktā 

procentu likme ir vienāda ar tirgus 

likmi.

Budžeta iestādei nerodas 

nekādas komisijas maksas pie 

aizņēmuma saņemšanas. 

Aizņēmuma uzskaites vērtība 

sākotnējās atzīšanas dienā ir 

vienāda ar tā pamatsummu        

10 000,00 EUR apmērā.

INFORMĀCIJA (1)

Līgumā 

noteiktā 

gada 

procentu 

likme:

1. gads 31.12.2019. 5,00%

2. gads 31.12.2020. 5,10%

3. gads 31.12.2021. 4,88%

4. gads 31.12.2022. 5,12%

5. gads 31.12.2023. 4,95%

Finanšu instrumentu uzskaite
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Līgums nosaka aizņēmuma pamatsummas atmaksu ik gadu 2 000,00 EUR apmērā un procentu 

maksājumus atbilstoši attiecīgajai procentu likmei attiecīgajā periodā.

Aizņēmumu uzskaita tā amortizētajā vērtībā, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi, pieņemot, ka līgumā noteiktā 

procentu likme ir vienāda ar tirgus likmi.

INFORMĀCIJA (2)

Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - finanšu saistību amortizētās vērtības noteikšana 
un uzskaite, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi (aizņēmums)

02.01.2019. 02.01.2020. 02.01.2021. 02.01.2022. 02.01.2023. 02.01.2024. Kopā

Pamatsumma, 

EUR

(10 000,00) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

Piemērotā 

procentu likme

- 5,00% 5,10% 4,88% 5,12% 4,95%

Procenti*, EUR - 500,00 408,00 292,80 204,80 99,00 1 504,60

Kopā, EUR (10 000,00) 2 500,00 2 408,00 2 292,80 2 204,80 2 099,00 11 504,60

*procentu aprēķins veikts, pamatojoties uz 365 dienām gadā.

JAUTĀJUMI

Kāda būs aizņēmuma amortizētā (uzskaites) vērtība katrā pārskata 

periodā?

Kādi būs grāmatojumi 2019., 2020. un noslēdzošajā 2024. gadā:

• Aizņēmuma atzīšanai

• Procentu izdevumiem

• Aizņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa daļu nodalīšanai

• Procentu maksājumiem un pamatsummas atmaksai

• Veicot galīgo aizņēmuma atmaksu

Finanšu instrumentu uzskaite
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Atbilde: 

Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - finanšu saistību amortizētās vērtības noteikšana 
un uzskaite, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi (aizņēmums)

Datums

Uzskaites vērtība 

iepriekšējā 

aprēķina datumā,

EUR

Aprēķinātās 

uzkrātās saistības 

par  procentiem, 

EUR

Izejošās naudas 

plūsmas 

(procentu maksājumi 

un pamatsumma), 

EUR

Uzskaites vērtība 

attiecīgajā 

datumā,

EUR

A B C D=A+B-C

31.12.2019. 10 000,00 497,26 - 10 497,26

02.01.2020. 10 497,26 2,74 2 500,00 8 000,00

31.12.2020. 8 000,00 405,76 - 8 405,76

02.01.2021. 8 405,76 2,24 2 408,00 6 000,00

31.12.2021. 6 000,00 291,20 - 6 291,20

02.01.2022. 6 291,20 1,60 2 292,80 4 000,00

31.12.2022. 4 000,00 203,68 - 4 203,68

02.01.2023. 4 203,68 1,12 2 204,80 2 000,00

31.12.2023. 2 000,00 98,46 - 2098,46

02.01.2024. 2 098,46 0,54 2 099,00 0,00

Kopā: - 1 504,60 11 504,60 -

JAUTĀJUMS
Kāda būs aizņēmuma amortizētā (uzskaites) vērtība katrā pārskata 

periodā?

ATBILDES

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - finanšu saistību amortizētās vērtības noteikšana 
un uzskaite, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi (aizņēmums)

1) Budžeta iestāde atzīst saņemto aizņēmumu saskaņā ar līgumu tā saņemšanas 

dienā, 02.01.2019., veicot grāmatojumu:

2) 2019. gada 31. decembrī tiek atzīti procentu izdevumi, pamatojoties uz līgumā noteikto attiecīgo 

procentu likmi – 5% (10 000,00 EUR x 5% x 363 dienas/365 dienas):

3) 2019. gada 31. decembrī budžeta iestāde nodala īstermiņa saistību daļu no ilgtermiņa daļas, 

veicot sekojošu grāmatojumu:

D 2600 Naudas līdzekļi 10 000,00 EUR

K 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 10 000,00 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 497,26 EUR

K 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem

497,26 EUR

D 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 2 000,00 EUR 

K 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 2 000,00 EUR

JAUTĀJUMS

Kādi būs grāmatojumi 2019., 2020. un noslēdzošajā 2024. gadā: 

aizņēmuma atzīšanai, procentu izdevumiem, aizņēmuma ilgtermiņa 

un īstermiņa daļu nodalīšanai, procentu maksājumiem un 

pamatsummas atmaksai, veicot galīgo aizņēmuma atmaksu?

ATBILDES

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - finanšu saistību amortizētās vērtības noteikšana 
un uzskaite, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi (aizņēmums)

Atbildes (turpinājums)

4) 2020.gada 2.janvārī atzīst saistības par procentu maksājumiem un procentu izdevumus par 

attiecīgo periodu (10 000,00 EUR x 5% x 2 dienas/365 dienas), veicot grāmatojumu:

5) 2020.gada 2.janvārī, veicot pamatsummas un procentu maksājumu, budžeta iestāde 

(aizņēmējs) veic šādu grāmatojumu:

6) 2020. gada 31. decembrī tiek atzīti procentu izdevumi, pamatojoties uz līgumā noteikto attiecīgo 

procentu likmi – 5,1%:

7) 2020. gada 31. decembrī budžeta iestāde nodala īstermiņa saistību daļu no ilgtermiņa daļas, 

veicot sekojošu grāmatojumu:

D 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 2 000,00 EUR

D 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 500,00 EUR

K 2600 Naudas līdzekļi 2 500,00 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 405,76 EUR

K 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 405,76 EUR

D 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 2 000,00 EUR 

K 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 2 000,00 EUR

D 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 497,26 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 2,74 EUR

K 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 500,00 EUR

ATBILDES (turpinājums)

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - finanšu saistību amortizētās vērtības noteikšana 
un uzskaite, piemērojot līgumā noteikto procentu likmi (aizņēmums)

Atbildes (turpinājums)

Nākošajos periodos līdz 2024. gadam grāmatojumi ir līdzīgi tiem, kas 2020. gadā. Pēdējā 

2024.gadā tie ir sekojoši.

8) 2024.gada 2.janvārī atzīst saistības par procentu maksājumiem, veicot grāmatojumu:

9) 2024.gada 2.janvārī, veicot galīgo pamatsummas un procentu maksājumu, budžeta 

iestāde (aizņēmējs) veic šādu grāmatojumu:

D 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem

98,46  EUR

D 8220 Procentu izdevumi 0,54 EUR

K 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 99,00 EUR

D 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 2 000,00 EUR

D 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 99,00 EUR

K 2600 Naudas līdzekļi 2 099,00 EUR

ATBILDES (turpinājums)

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas 
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

2019.gada 1.janvārī budžeta iestāde (aizdevējs) izsniedz bezprocentu aizdevumu 100 000,00 

EUR apmērā uz termiņu 3 gadi.

Vidējā tirgus procentu likme šāda 

veida aizdevumiem ir 4%.

Aizdevuma atmaksa ir paredzēta 

termiņa beigās 2021. gadā.

Diskonta faktora aprēķina formula:

df = diskonta faktors; 

p = diskonta koeficients (piemērā 

koeficients ir 0,04 pie procentu 

likmes 4%);

n = gads, kurā tiek veikts 

maksājums, attiecībā pret bāzes 

gadu. 

INFORMĀCIJA

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas 
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

JAUTĀJUMI

Kāda ir aizdevuma uzskaites vērtība un aprēķinātie procenti katrā gadā 

(aprēķins jāveic, izmantojot diskonta faktoru)?

Kādi ir grāmatojumi visos 3 gados:

• Aizdevuma atzīšanai

• Procentu ieņēmumiem

• Aizdevuma ilgtermiņa un īstermiņa daļu nodalīšanai

• Aizdevuma atmaksai

Kādā vērtībā ir jāuzskaita aizdevums, to sākotnēji atzīstot?

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas    
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

Jautājums

Aizdevumu sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā. 

To aprēķina, diskontējot aizdevuma summu ar tirgus procentu likmi, kāda būtu 

līdzīgam aizdevumam (4% šai piemērā).

Gads Atmaksas 

nosacījumi

Maksājumi 

kopā, EUR

Diskonta 

faktors

Aizdevuma 

pašreizējā 

vērtība, EUR 

A B C D E = C x D

2019 - 0,00 0,962 0,00

2020 - 0,00 0,925 0,00

2021 100% 100 000,00 0,889 88 899,64

Kopā - - - 88 899,64

JAUTĀJUMS Kādā vērtībā ir jāuzskaita aizdevums, to sākotnēji atzīstot?

ATBILDES

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas    
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

JAUTĀJUMS
Kāda ir aizdevuma uzskaites vērtība un aprēķinātie procenti katrā 

gadā (aprēķins jāveic, izmantojot diskonta faktoru)?

ATBILDES

Aizdevuma uzskaites vērtības un procentu aprēķins, izmantojot efektīvo procentu 

likmi, kas ir atbilstoša vidējai tirgus likmei 4%.

Gads Uzskaites 

vērtība 

perioda 

sākumā, EUR

Aprēķinātie 

procenti, 

EUR

Samaksa 

(pamatsumma 

+ procenti), 

EUR

Uzskaites vērtība 

perioda beigās, EUR

A B C D E = B+C

2019 88 899,64 3 555,99 0,00 92 455,63

2020 92 456,63 3 698,22 0,00 96 153,85

2021 96 153,85 3 846,15 100 000,00 -

Kopā -- 11 100,36 - -

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas 
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

Atbilde

1) Grāmatojums aizdevuma izsniegšanas dienā 2019.gada 1.janvārī (darījuma diena 

atbilst naudas pārskaitījuma dienai): 

2) 2019. gada 31.decembrī budžeta iestāde (aizdevuma izsniedzējs) atzīst procentu 

ieņēmumus, veicot sekojošu grāmatojumu:

D 1339 Pārējie ilgtermiņa aizdevumi 88 899,64 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 11 100,36 EUR 

K 2600 Naudas līdzekļi 100 000,00 EUR

D 1339 Pārējie ilgtermiņa aizdevumi 3 555,99 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 3 555,99 EUR

JAUTĀJUMS

Kādi ir grāmatojumi visos 3 gados:

• Aizdevuma atzīšanai

• Procentu ieņēmumiem

• Aizdevuma ilgtermiņa un īstermiņa daļu nodalīšanai

• Aizdevuma atmaksai

ATBILDES

Finanšu instrumentu uzskaite
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JAUTĀJUMS

Kādi ir grāmatojumi visos 3 gados:

• Aizdevuma atzīšanai

• Procentu ieņēmumiem

• Aizdevuma ilgtermiņa un īstermiņa daļu nodalīšanai

• Aizdevuma atmaksai

ATBILDES

Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas 
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

3) 2020. gada 31.decembrī budžeta iestāde (aizdevuma izsniedzējs) atzīst procentu 

ieņēmumus, veicot sekojošu grāmatojumu:

3) Vienlaikus 2020. gada 31. decembrī budžeta iestāde pārklasificē ilgtermiņa 

aizdevuma pozīcijā atzīto summu uz īstermiņa pozīciju:

D 1339 Pārējie ilgtermiņa aizdevumi 3 698,22 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 3 698,22 EUR

D 2539 Pārējie īstermiņa aizdevumi 96 153,85 EUR

K 1339 Pārējie ilgtermiņa aizdevumi 96 153,85 EUR

Finanšu instrumentu uzskaite
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ATBILDES

Finanšu instrumentu atzīšana
Praktisks piemērs - bezprocentu aizdevums ar pamatsummas 
atmaksas saņemšanu termiņa beigās (no aizdevēja puses)

4) 2021. gada 28.decembrī budžeta iestāde (aizdevuma izsniedzējs) atzīst procentu 

ieņēmumus, veicot sekojošu grāmatojumu: 

5) 2021. gada 28.decembrī, saņemot aizdevuma atmaksu, veic sekojošu grāmatojumu:

D 2600 Naudas līdzekļi 100 000,00 EUR

K 2539 Pārējie īstermiņa aizdevumi 100 000,00 EUR

D 2539 Pārējie īstermiņa aizdevumi 3 846,15 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 3 846,15 EUR

JAUTĀJUMS

Kādi ir grāmatojumi visos 3 gados:

• Aizdevuma atzīšanai

• Procentu ieņēmumiem

• Aizdevuma ilgtermiņa un īstermiņa daļu nodalīšanai

• Aizdevuma atmaksai

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Aktīvu uzskaite un novērtēšana

Katra pārskata perioda beigās finanšu aktīvus uzskaita un novērtē šādi:

Finanšu 

aktīvs

Sākotnējā 

atzīšana

Turpmākā 

novērtēšana

Patiesās vērtības 

izmaiņas atzīst

Procentu 

ieņēmumus 

atzīst

Izdevumus no 

vērtības 

samazinājuma 

atzīst

Patiesajā 

vērtībā 

novērtētie 

finanšu aktīvi

Patiesajā 

vērtībā

Patiesajā 

vērtībā

Pārskata perioda 

finanšu ieņēmumos 

vai izdevumos

Pārskata 

perioda 

finanšu 

ieņēmumos 

n/a

Līdz termiņa 

beigām turētie 

ieguldījumi Amortizētajā 

vērtībā

n/a Pārskata 

perioda finanšu 

izdevumos

Aizdevumi un 

prasības 

n/a 

Pārdošanai 

pieejami 

finanšu aktīvi

Patiesajā 

vērtībā

Pašu kapitālā –

finanšu instrumentu 

patiesās vērtības 

rezervē

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu turpmākā 
novērtēšana

Finanšu aktīva patieso vērtību pārskata perioda beigās nosaka, 

pamatojoties uz:

► Konkrētā vai identiska aktīva kotētām cenām aktīvā tirgū,

► Finanšu instrumenta komponenšu vai līdzīgu finanšu instrumentu kotēto 

cenu aktīvā tirgū, ja konkrētajam finanšu instrumentam nav aktīva tirgus,

► Vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vispāratzītas un piemērotas 

novērtēšanas metodes, ja aprēķinātā vērtība parāda instrumenta iespējamo 

tirgus cenu.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu turpmākā 
novērtēšana

Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu vērtības izmaiņas atzīst pārskata 

perioda finanšu ieņēmumos vai finanšu izdevumos.

Vērtības samazinājuma atzīšana:

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

Vērtības palielinājuma atzīšana:

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

K 8190 Pārējie finanšu ieņēmumi

Finanšu instrumentu uzskaite
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Amortizētās vērtības aprēķinam izmanto Valsts kases interneta vietnē 

izvietotos kalkulatorus, programmas Excel funkciju vai formulu:

Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu un aizdevumu un prasību 
turpmākā novērtēšana

Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu un aizdevumu un prasību 

amortizēto vērtību nosaka, piemērojot efektīvās procentu likmes 

metodi (izņemot valsts budžeta aizdevumus).

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu un aizdevumu un prasību 
turpmākā novērtēšana

Amortizācijas grāmatojumi:

D 1333 Ilgtermiņa uzkrātie ieņēmumi par aizdevumiem

D 1343 Ilgtermiņa uzkrātie ieņēmumi par finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

D 1355 Ilgtermiņa uzkrātie ieņēmumi par pārējiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

D 1363 Ilgtermiņa uzkrātie ieņēmumi par ilgtermiņa noguldījumiem

D 2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi

D 2536 Īstermiņa uzkrātie ieņēmumi par aizdevumiem

D 2546 Uzkrātie ieņēmumi par procentu un citiem maksājumiem par finanšu ieguldījumiem 

vērtspapīros

D 2556 Uzkrātie ieņēmumi par pārējiem īstermiņa finanšu ieguldījumiem

D 2566 Uzkrātie ieņēmumi par procentu un citiem maksājumiem par noguldījumiem

K 8120 Procentu ieņēmumi

Finanšu instrumentu uzskaite
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Patiesās vērtības palielinājuma atzīšana:

Patiesās vērtības samazinājuma atzīšana:

Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu turpmākā novērtēšana

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

K 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

D 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu vērtības izmaiņas atzīst finanšu 

instrumentu patiesās vērtības rezervē.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Finanšu saistību turpmākā novērtēšana

Finanšu 

saistības

Sākotnējā 

atzīšana

Turpmākā 

novērtēšana

Patiesās vērtības 

izmaiņas atzīst

Procentu 

izdevumus atzīst

Patiesajā vērtībā 

novērtētās finanšu 

saistības

Patiesajā vērtībā

Patiesajā vērtībā Pārskata perioda 

finanšu 

ieņēmumos vai 

izdevumos

Pārskata perioda 

finanšu 

izdevumos

Pārējās finanšu 

saistības (izņemot 

finanšu garantiju 

līgumus)

Amortizētajā 

vērtībā

n/a Pārskata perioda 

finanšu 

izdevumos

Finanšu garantiju 

līgumi

Patiesajā vērtībā Pārskata perioda 

ieņēmumos vai 

izdevumos

n/a

Katra pārskata perioda beigās finanšu saistības uzskaita un novērtē šādi:

Finanšu instrumentu uzskaite



Page 41

Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Finanšu saistību turpmākā novērtēšana

D 8220 Procentu izdevumi

K 5116 Ilgtermiņa uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem

K 5131 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

K 5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības

K 5166 Uzkrātās saistības par  procentu un citiem maksājumiem par emitēto obligāciju un citu parāda 

vērtspapīru ilgtermiņa daļu

K 5176 Uzkrātās saistības par  procentu un citiem maksājumiem par saņemtiem ilgtermiņa 

noguldījumiem

K 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem

K 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

K 5429 Pārējās uzkrātās saistības

K 5516 Uzkrātās saistības par  procentu un citiem maksājumiem par emitēto obligāciju un citu parāda 

vērtspapīru īstermiņa daļu

K 5526 Uzkrātās saistības par  procentu un citiem maksājumiem par īstermiņa noguldījumiem

Budžeta iestāde katrā pārskata datumā aprēķina uzkrātās saistības                  

un pārskata perioda procentu izdevumus saskaņā ar līgumā noteikto 

procentu likmi vai efektīvo procentu likmi un atzīst kā uzkrātās 

saistības un procentu izdevumus:

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Finanšu saistību turpmākā novērtēšana

Vērtības izmaiņu (samazinājuma) atzīšana patiesajā vērtībā novērtētajām 

finanšu saistībām:

Vērtības izmaiņu (palielinājuma) atzīšana patiesajā vērtībā novērtētajām 

finanšu saistībām:

D 5199 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības

D 5819 Pārējās īstermiņa saistības

K 8190 Pārējie finanšu ieņēmumi

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi

K 5199 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības

K 5819 Pārējās īstermiņa saistības

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

2019. gada 2. janvārī budžeta iestāde no kredītiestādes saņēma aizņēmumu 1 000 000,00 EUR 

vērtībā 

Līguma likme 

10% gadā

Termiņš 5 gadi 

INFORMĀCIJA

Papildus 

nosacījums - pēc 

5 gadiem 

budžeta iestādei 

jāatmaksā 

papildus 

250 000,00 EUR. 

Efektīvā 

procentu likme, 

atbilstoši 

sagaidāmajām 

naudas plūsmām 

– 13,80%*.

Atmaksa pēc 5 

gadiem:                 

1 250 000,00 EUR

*piemērā sniegtā efektīvā procentu likme noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata. Piemēra 

aprēķinos izmantota pilna efektīvā procentu likme – 13,7973186026947%.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

Gads Naudas plūsmas Pamatsummas atmaksa līguma perioda beigās, EUR

1 2 7

02.01.2019 + 1 000 000,00 Aizņēmuma saņemšana

02.01.2020 - 100 000,00 Procentu samaksa

02.01.2021 - 100 000,00 Procentu samaksa

02.01.2022 - 100 000,00 Procentu samaksa

02.01.2023 - 100 000,00 Procentu samaksa

02.01.2024 - 1 350 000,00 Aizņēmuma pamatsummas, procentu un papildus prēmijas

samaksa

13,80% Efektīvā procentu likme

Efektīvās procentu likmes aprēķins

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

JAUTĀJUMI

Kāda ir aizņēmuma amortizētā vērtība un procentu izdevumi katrā gadā?

Kādi ir grāmatojumi 2019., 2020, 2023. un 2024. gadā:

• Aizņēmuma atzīšanai

• Procentu izdevumiem

• Aizdevuma ilgtermiņa un īstermiņa daļu nodalīšanai

• Aizdevuma atmaksai

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

Atbilde

ATBILDES

Gads Aizņēmuma 

uzskaites 

vērtība, 

EUR

Amortizētā 

vērtība 

perioda 

sākumā, 

EUR

Procentu 

maksājumi 

(10% gadā), 

EUR

Atzītie 

procentu 

izdevumi, 

EUR

Amortizētā 

vērtība 

perioda 

beigās, EUR

Pamatsummas 

atmaksa 

līguma perioda 

beigās, EUR

1 2 3 4 5 6 = 3 – 4 +5 7

2019 1 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 137 973,19 1 037 973,19

2020 1 037 973,19 1 037 973,19 100 000,00 143 212,47 1 081 185,65

2021 1 081 185,65 1 081 185,65 100 000,00 149 174,63 1 130 360,28

2022 1 130 360,28 1 130 360,28 100 000,00 155 959,41 1 186 319,69

2023 1 186 319,69 1 186 319,69 100 000,00 163 680,31 1 250 000,00 1 250 000,00

Kopā: 500 000,00 750 000,00

JAUTĀJUMS
Kāda ir aizņēmuma amortizētā vērtība un procentu izdevumi katrā 

gadā?

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

1) Budžeta iestāde atzīst saņemto aizņēmumu saskaņā ar līgumu tā saņemšanas dienā, 

02.01.2019.:

2) 2019. gada 31. decembrī tiek atzīti procentu izdevumi atbilstoši efektīvajai procentu likmei:

3) 2019. gada 31. decembrī budžeta iestāde novērtē to daļu, kas jāatmaksā 12 mēnešos, un 

pārklasificē to kā īstermiņa saistības:

D 8220 Procentu izdevumi 137 973,19 EUR

K 5116 Ilgtermiņa uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem
137 973,19 EUR

D 2600 Naudas līdzekļi 1 000 000,00 EUR

K 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 000 000,00 EUR

D 5116 Ilgtermiņa uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem
100 000,00 EUR

K 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem
100 000,00 EUR

JAUTĀJUMS
Kādi ir grāmatojumi 2019., 2020, 2023. un 2024. gadā: aizņēmuma 

atzīšanai, procentu izdevumiem, aizdevuma ilgtermiņa un īstermiņa 

daļu nodalīšanai, aizdevuma atmaksai?

ATBILDES

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

4) 2020.gada 2.janvārī atzīst saistības par procentu maksājumiem, veicot grāmatojumu

5) 2020.gada 2.janvārī, veicot procentu maksājumu, budžeta iestāde veic šādu grāmatojumu:

6) 2020. gada 31. decembrī tiek atzīti procentu izdevumi atbilstoši efektīvajai procentu likmei:

7) 2020. gada 31. decembrī budžeta iestāde novērtē to daļu, kas būs jāatmaksāta 12 mēnešos, un 

pārklasificē to kā īstermiņa saistības:

Nākamajos periodos līdz 2023. gadam grāmatojumi ir līdzīgi iepriekš aprakstītajiem.

D 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 100 000,00 EUR

K 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 100 000,00 EUR

D 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 100 000,00 EUR

K 2600 Naudas līdzekļi 100 000,00 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 143 212,47 EUR

K 5116 Ilgtermiņa uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem

143 212,47 EUR

D 5116 Ilgtermiņa uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 100 000,00 EUR

K 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem 100 000,00 EUR

ATBILDES (turpinājums)

Finanšu instrumentu uzskaite
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ATBILDES (turpinājums)

Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

)

2023. gadā procentu grāmatojumi ir līdzīgi iepriekš aprakstītajiem. Papildus tam grāmato sekojošo.

8) 2023. gada 31.decembrī novērtē un pārklasificē aizņēmuma pamatsummas ilgtermiņa daļu uz 

īstermiņa pozīciju:

9) 2023. gada 31.decembrī tiek atzīti procentu izdevumi atbilstoši efektīvajai procentu likmei:

10) 2023. gada 31.decembrī novērtē un pārklasificē aizņēmuma uzkrāto procentu ilgtermiņa daļu uz 

īstermiņa pozīciju:

D 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 000 000,00 EUR

K 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa

1 000 000,00 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 163 680,31 EUR

K 5216 Ilgtermiņa uzkrātās saistības par procentu un 

citiem maksājumiem par aizņēmumiem

163 680,31 EUR

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – efektīvās procentu likmes metodes piemērošana 
finanšu saistību sākotnējā atzīšanā un turpmākā novērtēšanā

10) 2024.gada 2.janvārī atzīst saistības par procentu maksājumiem, veicot grāmatojumu:

11) 2024.gada 2.janvārī, veicot pamatsummas un procentu maksājumu, budžeta iestāde 

veic šādu grāmatojumu:

D 5216 Uzkrātās saistības par procentu un citiem 

maksājumiem par aizņēmumiem

350 000,00EUR

K 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem

350 000,00EUR

D 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa

1 000 000,00 

EUR

D 5215 Saistības par procentu un citiem maksājumiem par 

aizņēmumiem

350 000,00 EUR

K 2600 Naudas līdzekļi 1 350 000,00 

EUR

ATBILDES (turpinājums)

Finanšu instrumentu uzskaite
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Sākotnējais aizņēmums

Budžeta iestāde (aizņēmējs) 2018. gada 1. decembrī saņem aizņēmumu no bankas 100 000,00 EUR 

apmērā ar līgumā noteikto procentu likmi 10% gadā uz termiņu – 5 gadi. 

Aizņēmuma beigu termiņš ir 2023. gada 29. decembris.

Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – līguma atmaksas termiņa pagarināšana

INFORMĀCIJA

Izmaiņas

• 2019. gadā budžeta iestādei rodas finansiālas grūtības un tā lūdz bankai izmainīt aizņēmuma 

nosacījumus.

• 2019. gada 2. novembrī aizdevējs un aizņēmējs vienojās par izmaiņām.

• Aizņēmuma atmaksas termiņš tika pagarināts par diviem gadiem. 

• 2020. un 2021. gadā procentu maksājumi aizņēmējam par aizņēmumu būs 0,00 EUR (procentu 

likme 0%).

• Sākot ar 2022. gadu procentu likme tiek paaugstināta uz 20% par atlikušo periodu līdz 

2025.gadam.

• Komisijas maksa par termiņa izmaiņām ir 5 000,00 EUR, kura tiek samaksāta 2019. gada 2. 

novembrī un atzīta kā pārskata perioda finanšu izdevumi.

• 2019. gada 2.novembrī sākotnējā aizņēmuma summa ir 100 000,00 EUR.

• Piemērā tiek pieņemts, ka efektīvā procentu likme atbilst sākotnējai līgumā noteiktajai 

(nominālajai) procentu likmei (10%), jo pie jaunajiem nosacījumiem efektīvā procentu likme 

atšķiras no nominālās procentu likmes (0% un 20%).

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – līguma atmaksas termiņa pagarināšana

Kādi grāmatojumi ir jāveic 2019. gada 2. novembrī, ja aizņēmuma jaunā 

pašreizējā vērtība ir 108 841,86 EUR?

JAUTĀJUMI

Kādas ir izejošās naudas plūsmas katrā gadā, kuras diskontējot var 

aprēķināt jauno aizņēmuma amortizēto (pašreizējo) vērtību 2019. gada 2. 

novembrī?

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – līguma atmaksas termiņa pagarināšana

Naudas plūsmas gads Gads
Izejošās naudas plūsmas (procentu maksājumi, 

pamatsumma, komisijas maksa), EUR

0.gads 2019 (5 000,00)*

1.gads 2020 0,00

2.gads 2021 0,00

3.gads 2022 (20 000,00)

4.gads 2023 (20 000,00)

5.gads 2024 (20 000,00)

6.gads 2025 (120 000,00)

Sākotnējā procentu 

likme, %

10%

Pašreizējā vērtība, EUR (108 841,86)**

JAUTĀJUMS
Kādas ir izejošās naudas plūsmas katrā gadā, kuras diskontējot var 

aprēķināt jauno aizņēmuma amortizēto (pašreizējo) vērtību 2019. 

gada 2. novembrī?

ATBILDES

* komisijas maksu 5 000,00 EUR apmērā neiekļauj diskontētās naudas plūsmas aprēķinā, jo tā tiek atzīta pārskata 

perioda finanšu izdevumos 2019.gadā

** pašreizējo vērtību iespējams aprēķināt izmantojot MS Excel funkciju NPV

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu turpmākā novērtēšana un uzskaite
Praktisks piemērs – līguma atmaksas termiņa pagarināšana

Budžeta iestāde nosaka, kādas ir izmaiņas naudas plūsmas pašreizējā vērtībā pret 

sākotnējo finanšu saistību naudas plūsmu pašreizējo vērtību. 

108 841,86 EUR – 100 000,00 EUR = 8 841,86 EUR jeb 8,84%

Ņemot vērā to, ka naudas plūsmas pašreizējā vērtība atšķiras no sākotnējo finanšu 

saistību atlikušās naudas plūsmas pašreizējās vērtības ne vairāk kā 10%, budžeta 

iestāde koriģē grāmatvedības uzskaitē atzītā aizņēmuma vērtību, veicot sekojošu 

grāmatojumu:

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi 8 841,86 EUR

K 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 8 841,86 EUR

JAUTĀJUMS
Kādi grāmatojumi ir jāveic 2019. gada 2. novembrī, ja aizņēmuma 

jaunā pašreizējā vērtība ir 108 841,86 EUR?

ATBILDES

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Pierādījumi vērtības samazinājumam

Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka 

radušies zaudējumi no finanšu aktīva (izņemot patiesajā vērtībā novērtētos 

finanšu aktīvus) vērtības samazinājuma, ņemot vērā šādus faktorus:

1. emitenta vai pienākumu pildītāja finansiālās grūtības;

2. līguma nosacījumu neievērošana;

3. aizdevējs tādu ekonomisku vai juridisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar aizņēmēja 

finansiālajām grūtībām, piešķir aizņēmējam atlaidi vai atbrīvojumu, ko citos apstākļos 

aizdevējs nebūtu apsvēris;

4. kļūst ticams, ka aizņēmējs uzsāks maksātnespējas procedūru vai cita veida 

finansiālu reorganizāciju;

5. attiecīgā finanšu aktīva aktīvā tirgus zaudēšana finansiālu grūtību dēļ;

6. pieejamā informācija norāda, ka pastāv novērtējams finanšu aktīvu grupas aplēsto 

nākotnes naudas plūsmu samazinājums kopš šo aktīvu sākotnējās atzīšanas, lai arī 

atsevišķiem finanšu aktīviem šis samazinājums vēl nav nosakāms, un tā ietver vienu 

no šiem apstākļiem:

• nelabvēlīgas izmaiņas aizņēmēju maksātspējā attiecīgajā grupā

• valsts vai pašvaldības ekonomiskos apstākļus, kas ietekmē saistību neizpildi 

aktīvu grupā 

• ieguldījumam pašu kapitāla instrumentā – informācija par tādām nelabvēlīgām 

izmaiņām, kuras ir notikušas tehnoloģiskajā, tirgus, ekonomiskajā vai 

juridiskajā vidē, kurā darbojas emitents, un kas norāda, ka pašu kapitāla 

instrumenta izmaksas var nebūt atgūstamas. Ieguldījuma pašu kapitāla 

instrumentā vērtības samazināšanās zem tā izmaksu vērtības arī ir objektīvs 

vērtības samazināšanās pierādījums.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Amortizētajā vērtībā uzskaitīta aktīva vērtības samazinājums

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi

K 1338 Vērtības samazinājums ilgtermiņa aizdevumiem

K 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 1358 Vērtības samazinājums pārējiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K 1368 Vērtības samazinājums ilgtermiņa noguldījumiem

K 1388 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K 2534 Vērtības samazinājums īstermiņa aizdevumiem

K 2548 Vērtības samazinājums īstermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 2558 Vērtības samazinājums pārējiem īstermiņa finanšu ieguldījumiem

K 2568 Vērtības samazinājums īstermiņa noguldījumiem

K 2577 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

Amortizētajā vērtībā uzskaitīta finanšu aktīva (aizdevumi un prasības, līdz termiņa beigām turēti 

ieguldījumi) vērtības samazinājumu aprēķina kā starpību starp aktīva uzskaites vērtību un 

aplēsto nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kas diskontēta, izmantojot finanšu aktīva 

sākotnējo efektīvo procentu likmi.

Amortizētajā vērtībā uzskaitītajam aktīvam vērtības samazinājumu atzīst pārskata perioda finanšu 

izdevumos un uzkrāj atsevišķā kontā īstermiņa vai ilgtermiņa finanšu aktīvu sastāvā:

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Amortizētajā vērtībā uzskaitīta aktīva vērtības samazinājuma reverss

D 1338 Vērtības samazinājums ilgtermiņa aizdevumiem

D 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

vērtspapīros

D 1358 Vērtības samazinājums pārējiem ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem

D 1368 Vērtības samazinājums ilgtermiņa noguldījumiem

D 1388 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par 

ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

D 2534 Vērtības samazinājums īstermiņa aizdevumiem

D 2548 Vērtības samazinājums īstermiņa finanšu ieguldījumiem 

vērtspapīros

D 2558 Vērtības samazinājums pārējiem īstermiņa finanšu 

ieguldījumiem

D 2568 Vērtības samazinājums īstermiņa noguldījumiem

D 2577 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par 

īstermiņa finanšu ieguldījumiem

K 8190 Pārējie finanšu ieņēmumi

• Ja nākamajos pārskata periodos amortizētajā 

vērtībā uzskaitīta finanšu aktīva vērtības 

samazinājums ir samazinājies vai vairs 

nepastāv, iepriekš atzīto vērtības 

samazinājumu izslēdz (reversē) un atzīst 

pārskata perioda finanšu ieņēmumus.

• Izslēdzot vērtības samazinājumu, attiecīgā 

finanšu aktīva uzskaites vērtība nevar būt 

lielāka, kāda būtu bijusi amortizētā vērtība, ja 

izdevumi no vērtības samazināšanās nebūtu 

atzīti. 

• Izslēdzot iepriekš atzīto vērtības 

samazinājumu, veic sekojošu grāmatojumu:

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Patiesajā vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības 
samazinājums

Pārdošanai pieejama patiesajā vērtībā uzskaitīta finanšu aktīva vērtības 

samazinājumu atzīst kā pārskata perioda finanšu izdevumus, veicot 

sekojošu grāmatojumu:

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi

K 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 1358 Vērtības samazinājums pārējiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K 1378 Vērtības samazinājums turējumā nodotiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

K 1388 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K 2548 Vērtības samazinājums īstermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 2558 Vērtības samazinājums pārējiem īstermiņa finanšu ieguldījumiem

K 2577 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Patiesajā vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības 
samazinājuma izslēgšana (reverss)

Ja pārdošanai pieejama finanšu aktīva patiesās vērtības izmaiņas (samazinājums) iepriekš ir atzītas pašu kapitālā 

(finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervē), tad budžeta iestāde reversē iepriekš atzīto patiesās vērtības 

samazinājumu, nosaka vērtības samazinājumu kā starpību starp aktīva iegādes vērtību (atskaitot pamatsummas 

atmaksas un saņemtos procentus) un pašreizējo patieso vērtību (atskaitot izdevumus no šā finanšu aktīva vērtības 

samazināšanās, kuri iepriekš atzīti pārskata perioda izdevumos).

Grāmatojums, izslēdzot iepriekš atzīto negatīvo patiesās vērtības izmaiņu no finanšu instrumentu 

patiesās vērtības rezerves:

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

D 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

D 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

K 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Patiesajā vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības 
palielinājuma izslēgšana (reverss)

Ja iepriekšējos pārskata periodos 

budžeta iestāde atzinusi 

pārdošanai pieejama finanšu 

aktīva patiesās vērtības izmaiņas 

(palielinājums) pašu kapitālā 

(finanšu instrumentu patiesās 

vērtības rezervē), budžeta iestāde:

• reversē iepriekš atzītās vērtības 

izmaiņas (palielinājumu) un,

• atzīst vērtības samazinājumu un 

finanšu izdevumus.

Izslēdzot iepriekš atzīto patiesās vērtības pieaugumu no finanšu 

instrumentu patiesās vērtības rezerves, grāmato:

D 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 1369 Ilgtermiņa noguldījumi

K 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2349 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Patiesajā vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības 
palielinājuma izslēgšana (reverss)

Atzīstot vērtības samazinājumu un finanšu izdevumus, grāmato:

D 8290* Pārējie finanšu izdevumi

K 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 1358 Vērtības samazinājums pārējiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K 1378 Vērtības samazinājums turējumā nodotiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

K 1388 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem 

K 2548 Vērtības samazinājums īstermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 2558 Vērtības samazinājums pārējiem īstermiņa finanšu ieguldījumiem

K 2577 Vērtības samazinājums avansa maksājumi par īstermiņa finanšu 

ieguldījumiem

*starpība starp sākotnējo iegādes vērtību un pašreizējo patieso vērtību

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Izmaksu vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības 
samazinājums 

Izmaksu vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības samazinājumu aprēķina kā 

starpību starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un nākotnes aplēsto naudas plūsmu pašreizējo 

vērtību, kas diskontēta ar Valsts kases interneta vietnē publicētu atbilstošu procentu likmi. 

Vērtības samazinājumu atzīst pārskata perioda finanšu izdevumos un uzkrāj atsevišķā kontā 

attiecīgo finanšu aktīvu sastāvā. Budžeta iestāde atzīst vērtības samazinājumu, veicot 

sekojošu grāmatojumu:

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi

K 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 1358 Vērtības samazinājums pārējiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

K 1378 Vērtības samazinājums turējumā nodotiem  ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

K 1388 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem 

K 2548 Vērtības samazinājums īstermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros

K 2558 Vērtības samazinājums pārējiem īstermiņa finanšu ieguldījumiem

K 2577 Vērtības samazinājums avansa maksājumi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

Ja nākamajos pārskata periodos vērtības samazinājums pārdošanai pieejamam ieguldījumam pašu 

kapitāla instrumentos ir samazinājies vai vairs nepastāv, iepriekš atzīto vērtības samazinājumu 

izslēdz vienīgi tad, ja no uzskaites izslēdz attiecīgo finanšu aktīvu. 

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Izmaksu vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva vērtības 
samazinājuma izslēgšana (reverss) 

Ja nākamajos pārskata periodos vērtības samazinājums

ieguldījumam pašu kapitāla instrumentos, kas klasificēts kā

pārdošanai pieejams finanšu aktīvs, ir samazinājies vai vairs

nepastāv,

iepriekš atzīto vērtības samazinājumu izslēdz vienīgi tad, ja

no uzskaites izslēdz attiecīgo finanšu aktīvu.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Praktisks piemērs - vērtības samazināšanās uzskaite pārdošanai 
pieejamam finanšu aktīvam

Budžeta iestāde 2019.gadā iegādājās vērtspapīrus (obligācijas) 10 000,00 EUR vērtībā ar 

dzēšanas termiņu 5 gadi un iespēju tās pārdot pirms noteiktā termiņa.

2019.gada beigās budžeta iestāde 

nosaka obligāciju patieso vērtību 

uz 31.12.2019. Vērtspapīri tiek 

kotēti, tāpēc budžeta iestāde ņem 

vērā to patieso vērtību biržā, kas ir 

12 000,00 EUR. Budžeta iestāde 

novērtē finanšu instrumentu tā 

patiesajā vērtībā un atzīst 

patiesās vērtības izmaiņas 

(palielinājumu) uz 31.12.2019. 

Budžeta iestāde, sākotnēji atzīstot 

obligācijas, tās klasificē kā 

pārdošanai pieejamu finanšu 

aktīvu.

2020.gada beigās budžeta 

iestāde, veicot obligāciju patiesās 

vērtības novērtējumu, konstatē 

negatīvas patiesās vērtības 

izmaiņas. Obligāciju patiesā 

vērtība uz 31.12.2020. ir 9 500,00 

EUR, tomēr budžeta iestāde 

izvērtē un nekonstatē objektīvus 

pierādījumus vērtības 

samazinājuma atzīšanai, tādēļ 

budžeta iestāde novērtē finanšu 

instrumentu tā patiesajā vērtībā 

un atzīst patiesās vērtības 

izmaiņas (samazinājumu) uz 

31.12.2020.

INFORMĀCIJA

JAUTĀJUMS Kādi grāmatojumi jāveic augstāk aprakstītajās situācijās?

Finanšu instrumentu uzskaite
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Grāmatojums – vērtības palielināšana atbilstoši patiesajai vērtībai 31.12.2019.:

Grāmatojums – atzīšana:

Grāmatojumi – vērtība samazināšana atbilstoši patiesajai vērtībai 31.12.2020.:

Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Praktisks piemērs - vērtības samazināšanās uzskaite pārdošanai 
pieejamam finanšu aktīvam

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 2 000,00 EUR

K 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības 

rezerve

2 000,00 EUR

D 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības 

rezerve

2 500,00 EUR

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 2 500,00 EUR

JAUTĀJUMS Kādi grāmatojumi jāveic augstāk aprakstītajās situācijās?

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 10 000,00 EUR

K 2620 Naudas līdzekļi 10 000,00 EUR

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Praktisks piemērs - vērtības samazināšanās uzskaite pārdošanai 
pieejamam finanšu aktīvam

2021.gada beigās budžeta iestāde konstatē, ka obligāciju patiesā vērtība ir būtiski samazinājusies, 

kā arī pastāv objektīvi vērtības samazināšanās kritēriji.

Obligāciju patiesā vērtība uz 31.12.2021. ir 6 000,00 EUR. 

Budžeta iestāde atzīst finanšu instrumenta vērtības samazinājumu uz 31.12.2021., nosakot to 

daļu, kas atzīstama finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervē, un to daļu, kas atzīstama 

pārskata perioda finanšu izdevumos.

INFORMĀCIJA (turpinājums)

JAUTĀJUMS Kādi grāmatojumi jāveic augstāk aprakstītajā situācijā?

Finanšu instrumentu uzskaite
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Grāmatojums – izdevumu atzīšana:

Grāmatojums – finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves korekcija 

Finanšu instrumentu vērtības samazinājums
Praktisks piemērs - vērtības samazināšanās uzskaite pārdošanai 
pieejamam finanšu aktīvam

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi 4 000,00 EUR*

K 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros 4 000,00 EUR*

JAUTĀJUMS Kādi grāmatojumi jāveic iepriekšējā slaidā aprakstītajā situācijā?

* gadījumā, ja pārdošanai pieejama finanšu aktīva patiesās vērtības samazinājums bijis iepriekš atzīts finanšu instrumentu 

pārvērtēšanas rezervē (pašu kapitālā), iepriekš atzīto uzkrāto izdevumu (zaudējumu) vērtību izslēdz no pašu kapitāla un 

atzīst pārskata perioda izdevumos. Pašu kapitālā iepriekš atzītais patiesās vērtības samazinājums ir 500,00 EUR.

* pārdošanai pieejama aktīva vērtības samazināšanās gadījumā uz pārskata perioda finanšu izdevumiem izslēdz starpību 

starp finanšu instrumenta sākotnējo iegādes vērtību un pašreizējo patieso vērtību (10 000,00 EUR – 6 000,00 EUR = 4 

000,00 EUR)

Grāmatojums – izdevumu atzīšana:

Grāmatojums – finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerves korekcija 

D 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 500,00 EUR*

K 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 500,00 EUR*

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi 4 000,00 EUR*

K 1348 Vērtības samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtspapīros 4 000,00 EUR*

* gadījumā, ja pārdošanai pieejama finanšu aktīva patiesās vērtības samazinājums bijis iepriekš atzīts finanšu 

instrumentu patiesās vērtības rezervē (pašu kapitālā), iepriekš atzīto uzkrāto izdevumu (zaudējumu) vērtību izslēdz no 

pašu kapitāla un atzīst pārskata perioda izdevumos. Pašu kapitālā iepriekš atzītais patiesās vērtības samazinājums ir 

500,00 EUR.

* pārdošanai pieejama aktīva vērtības samazināšanās gadījumā uz pārskata perioda finanšu izdevumiem izslēdz 

starpību starp finanšu instrumenta sākotnējo iegādes vērtību un pašreizējo patieso vērtību (10 000,00 EUR – 6 

000,00 EUR = 4 000,00 EUR)

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Pārklasifikācijas gadījumi

Patiesajā vērtībā novērtēts finanšu 

aktīvs
aizdevumu un prasību kategorija

• aktīvs netiek turēts pārdošanas vai atpirkšanas vajadzībām

• aktīvs sākotnējās atzīšanas laikā būtu klasificējams aizdevumu un prasību kategorijā

• aktīvu plāno turēt līdz tā termiņa beigām

Patiesajā vērtībā novērtēts finanšu 

aktīvs
pārdošanai pieejams finanšu aktīvs vai līdz 

termiņa beigām turēts ieguldījums 

• retos gadījumos

Līdz termiņa beigām turēts 

ieguldījums
pārdošanai pieejams finanšu aktīvs

• mainīts finanšu aktīva turēšanas nolūks un to vairs neplāno turēt līdz termiņa beigām (izņemot 

nākamajā slaidā minētos gadījumus)

Pārdošanai pieejams finanšu aktīvs aizdevumu un prasību kategorija

• mainīts aktīva turēšanas nolūks un to plāno turēt līdz termiņa beigām

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Izņēmumi

Līdz termiņa beigām turētu ieguldījumu, 

kuram mainīts finanšu aktīva turēšanas 

nolūks un to vairs neplāno turēt līdz 

termiņa beigām, pārklasificē uz pārdošanai 

pieejamu finanšu aktīvu, izņemot ja:

• līdz finanšu aktīva termiņa beigām vai 

dzēšanai ir atlikušas mazāk nekā 90 

dienas;

• budžeta iestāde ir saņēmusi vismaz 90 

procentus no aktīva pamatsummas;

• pārskata periodā noticis notikums, kuru 

budžeta iestāde pamatoti nav varējusi 

paredzēt un kontrolēt un kurš regulāri 

neatkārtojas.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Nedrīkst pārklasificēt atvasināto finanšu instrumentu, kamēr tas tiek

turēts (ir uzskaitē).

Nedrīkst veikt finanšu instrumenta pārklasifikāciju uz patiesajā

vērtībā novērtētu finanšu instrumentu kategoriju pēc sākotnējās

atzīšanas.

Nedrīkst klasificēt finanšu aktīvus kā līdz termiņa beigām turētus

ieguldījumus, ja kārtējā pārskata gada vai divu iepriekšējo pārskata

gadu laikā ir pārdota vai pārklasificēta nozīmīga daļa līdz termiņa

beigām turētu ieguldījumu pirms to beigu termiņa (ir izņēmumi).

Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Ierobežojumi

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

2019.gadā budžeta iestāde iegādājās

biržā kotētas obligācijas 100 000,00 EUR

vērtībā, par tām veicot sākotnējo

maksājumu 92 980,00 EUR.

Obligāciju ikgadējā kupona likme ir 6%,

termiņš – 5 gadi. Efektīvā procentu likme

– 7,75%*.

Sākotnēji atzīstot, budžeta iestāde

klasificē obligācijas kā līdz termiņa

beigām turētus finanšu instrumentus.

Finanšu instruments uzskaitīts kontā 1349

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

vērtspapīros.

INFORMĀCIJA

*  piemērā sniegtā efektīvā procentu likme noapaļota līdz 

divām zīmēm aiz komata. Piemēra aprēķinos izmantota 

pilna efektīvā procentu likme – 7,74647178120418%.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

Tabulā redzams līdz termiņa beigām turēto obligāciju amortizētās vērtības aprēķins un naudas 

plūsmas 5 gadu laikā. Katru gadu sagaidāmā aizņēmuma procentu atmaksa ir       6 000,00 EUR 

un termiņa beigās sagaidāmā vērtība ir 106 000,00 EUR.

Budžeta iestādes veiktie aprēķini:

INFORMĀCIJA (turpinājums)

Gads

Amortizētā 

vērtība perioda 

sākumā, EUR

Kupona 

maksājumi (6% 

gadā), EUR

Atzītie procentu 

ieņēmumi, EUR 

(efektīvā procentu

likme 7,75%)

Amortizētā vērtība 

perioda beigās, 

EUR

1 2 3 4 5 =2-3+4

2019 92 980,00 6 000,00 7 202,67 94 182,67

2020 94 182,67 6 000,00 7 295,83 95 478,50

2021 95 478,50 6 000,00 7 396,22 96 874,72

2022 96 874,72 6 000,00 7 504,37 98 379,09

2023 98 379,09 6 000,00 7 620,91 100 000,00

Kopā: 30 000,00 37 020,00

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

2021.gada sākumā, izvērtējot budžeta

iestādes nodomu un iespējas turēt

attiecīgo finanšu instrumentu, tiek

pieņemts lēmums vairs neturēt to līdz

termiņa beigām.

INFORMĀCIJA (turpinājums)

J
A

U
T

Ā
J

U
M

I

Kādi apstākļi ir jāizvērtē, lai secinātu vai 

obligācijas ir jāpārklasificē, ņemot vērā 2016. 

gada sākumā pieņemto lēmumu?

Vai un uz kādu kategoriju obligācijas ir 

jāpārklasificē?

Ja uzskatāt, ka obligācijas ir jāpārklasificē, kādā 

vērtībā tas ir jādara?

Kādi ir grāmatojumi pārklasifikācijas gadījumā?

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

JAUTĀJUMS
Kādi apstākļi ir jāizvērtē, lai secinātu vai obligācijas ir 

jāpārklasificē, ņemot vērā 2021. gada sākumā pieņemto lēmumu?

Lemjot, vai nepieciešama līdz termiņa beigām turēta

finanšu instrumenta pārklasifikācija, jāizvērtē, vai:

• līdz termiņa beigām vai dzēšanai ir atlikušas

mazāk nekā 90 dienas;

• budžeta iestāde ir saņēmusi vismaz 90 procentus

no aktīva pamatsummas;

• pārskata periodā noticis notikums, kuru budžeta

iestāde pamatoti nav varējusi paredzēt un

kontrolēt un kurš regulāri neatkārtojas.

Finanšu instrumentu uzskaite
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JAUTĀJUMS Vai un uz kādu kategoriju obligācijas ir jāpārklasificē?

Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

Ņemot vērā, ka pārskata gada laikā ir mainījies budžeta

iestādes nolūks un iespējas turēt līdz termiņa beigām

attiecīgo finanšu instrumentu un izvērtējot attiecīgos kritērijus,

budžeta iestāde pārklasificē finanšu instrumentu no līdz

termiņa beigām turēta finanšu instrumenta uz pārdošanai

pieejamu finanšu aktīvu kategoriju.

Finanšu instrumentu uzskaite
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JAUTĀJUMS
Ja uzskatāt, ka obligācijas ir jāpārklasificē, kādā vērtībā tas ir 

jādara?

Budžeta iestāde nosaka finanšu instrumenta patieso vērtību

pārklasifikācijas dienā. Obligācijas ir kotētas biržā, tāpēc

budžeta iestāde izmanto biržas informāciju par finanšu

instrumenta patieso vērtību pārklasifikācijas datumā.

Finanšu instrumenta patiesā vērtība pārklasifikācijas datumā

ir 95 000,00 EUR.

Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

Finanšu instrumentu uzskaite
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JAUTĀJUMS Kādi ir grāmatojumi pārklasifikācijas gadījumā?

• Lai veiktu pareizus grāmatojumus, ir jāaprēķina, vai nepastāv ieņēmumi vai

izdevumi no obligāciju pārvērtēšanas patiesajā vērtībā.

• Finanšu instrumenta amortizētā vērtība 2021.gada sākumā ir 95 478,50 EUR.

• Starpība starp finanšu instrumenta amortizēto vērtību (95 478,50 EUR) un patieso

vērtību (95 000,00 EUR) pārklasifikācijas dienā ir 478,50 EUR (zaudējumi).

• Pārklasifikācijas dienā budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus:

Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

D 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības 

rezerve

478,50 EUR

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 478,50 EUR

Finanšu instrumenta turpmākā uzskaite tiek veikta saskaņā ar uzskaites principiem par 

pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu pārklasifikācija
Praktisks piemērs - līdz termiņa beigām turēta finanšu instrumenta 
pārklasifikācija uz pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu

Budžeta iestāde gada pārskata pielikuma skaidrojumos visaptverošajā piezīmē V9.

«Finanšu instrumenti» uzrāda informāciju par iestādes finanšu instrumentiem

(aktīvu) pārklasifikāciju.

V9.KAMA Informācija par finanšu instrumentu (aktīvu) kategoriju maiņu

Informācijas uzrādīšana

Kods

Finanšu instrumenta un 

pārklasifikācijas iemesla 

nosaukums

Uzskaites vērtība pārklasifikācijas datumā (uz kategoriju (+); 

no kategorijas(-))

PFVA TB AP PP

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

KM1
Obligācijas, no TB uz PP 

kategoriju
-95 000,00 95 000,00

Finanšu instrumentu uzskaite
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Budžeta iestāde izslēdz finanšu aktīvu vai tā daļu no 

uzskaites, ja ir spēkā vismaz viens no šiem 

kritērijiem:

1. līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmām no attiecīgā finanšu aktīva vai 

tā daļas beidzas vai budžeta iestāde ir atteikusies no šīm tiesībām tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā;

2. budžeta iestāde nodod līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmām no 

finanšu aktīva vai tā daļas;

3. budžeta iestāde saglabā līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmām no 

finanšu aktīva vai tā daļas, bet uzņemas līgumā noteiktu pienākumu samaksāt 

attiecīgās naudas plūsmas vienam vai vairākiem saņēmējiem un:

1. budžeta iestādei ir pienākums veikt maksājumus saņēmējiem tikai tad, 

kad ir saņemtas ekvivalentas summas no attiecīgā aktīva;

2. atbilstoši līguma nosacījumiem budžeta iestādei ir aizliegts pārdot vai 

ieķīlāt attiecīgo aktīvu vai tā daļu;

4. budžeta iestāde nodod visus ar attiecīgā aktīva vai tā daļas īpašumtiesībām 

saistītos riskus, atlīdzības un kontroli pār aktīvu vai tā daļu.

Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu aktīvu izslēgšanas kritēriji

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu aktīvu izslēgšanas grāmatojumi

Finanšu aktīvu (izņemot pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu, kurš novērtēts 

patiesajā vērtībā) izslēdz no uzskaites un atzīst pārskata perioda finanšu 

ieņēmumos vai izdevumos.

Grāmatojums, atzīstot pārskata perioda finanšu izdevumus:

D 8230 Izdevumi no kapitāla daļu un vērtspapīru pārdošanas*

D 2600 Naudas līdzekļi 

vai

D 2300 Īstermiņa prasības

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

* starpība starp aktīva uzskaites vērtību un atlīdzību (ieskaitot visus 

jauniegūtos aktīvus, no kuriem atskaitītas visas no jauna uzņemtās 

saistības) 

Finanšu instrumentu uzskaite
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Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu aktīvu izslēgšanas grāmatojumi

Grāmatojums, atzīstot pārskata perioda finanšu ieņēmumus:

D 2600 Naudas līdzekļi

vai

D 2300 Īstermiņa prasības

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

K 8130 Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru 

tirdzniecības un pārvērtēšanas*

* starpība starp aktīva uzskaites vērtību un atlīdzību (ieskaitot visus 

jauniegūtos aktīvus, no kuriem atskaitītas visas no jauna uzņemtās saistības) 

Finanšu instrumentu uzskaite
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Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu, kurš novērtēts patiesajā vērtībā, izslēdz no uzskaites, 

vienlaikus izslēdzot visas iepriekš finanšu instrumentu patiesās vērtbas rezervē atzītās vērtības 

izmaiņas, un attiecina uz iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu

Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu aktīvu izslēgšanas grāmatojumi

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

D 8230 Izdevumi no kapitāla daļu un vērtspapīru pārdošanas*

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

D 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

K 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

* starpība starp aktīva uzskaites vērtību un atlīdzību (ieskaitot visus jauniegūtos aktīvus, no 

kuriem atskaitītas visas no jauna uzņemtās saistības)

Finanšu instrumentu uzskaite
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Grāmatojums, atzīstot pārskata perioda ieņēmumus:

Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu aktīvu izslēgšanas grāmatojumi

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

K 8130 Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības 

un pārvērtēšanas*

K 1349 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

K 2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

K 2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

D 3320 Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

K 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

*starpība starp aktīva uzskaites vērtību un atlīdzību (ieskaitot visus jauniegūtos aktīvus, 

no kuriem atskaitītas visas no jauna uzņemtās saistības)

Finanšu instrumentu uzskaite
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Budžeta iestāde izslēdz finanšu saistības (vai finanšu saistību daļu) no uzskaites tikai un vienīgi 

tad, kad:

• līgumā noteiktais pienākums ir izpildīts;

• otra līgumslēdzēja puse ir atteikusies no prasības šā pienākuma izpildei;

• pienākums ir atcelts vai tā izpildes termiņš ir beidzies.

Izslēdzot finanšu saistības, budžeta iestāde veic sekojošu grāmatojumu:

Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu saistību izslēgšana no uzskaites

D 5114 Iepriekš galvotie ilgtermiņa aizņēmumi

D 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi

D 5199 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības

D 5214 Iepriekš galvotie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

D 5219 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

D 5819 Pārējās īstermiņa saistības

K 2600 Naudas līdzekļi

Ja izslēdzamas arī iepriekš atzītās uzkrātās saistības:

D 5140* Ilgtermiņa uzkrātās saistības

K 8190 Pārējie finanšu ieņēmumi 

*attiecīgais uzkrāto saistību konts

Finanšu instrumentu uzskaite
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Ja, mainot līguma nosacījumus, naudas plūsmas pašreizējā diskontētā vērtība, ieskaitot visas 

samaksātās maksas, atskaitot saņemtās maksas un veicot diskontēšanu ar sākotnējo līgumā 

noteikto procentu likmi vai sākotnēji noteikto efektīvo procentu likmi, par vismaz 10 procentiem 

atšķiras no sākotnējo finanšu saistību atlikušās naudas plūsmas pašreizējās vērtības, sākotnējās 

finanšu saistības izslēdz un atzīst jaunas finanšu saistības un pārskata perioda finanšu ieņēmumus 

vai izdevumus.

Grāmatojums, atzīstot pārskata perioda finanšu ieņēmumus:

Finanšu instrumentu izslēgšana no uzskaites
Finanšu saistību izslēgšana no uzskaites

D 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi (uzskaites vērtība pie sākotnējiem līguma nosacījumiem)

K 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi (uzskaites vērtība pie jauniem līguma nosacījumiem)

K 8190 Pārējie finanšu ieņēmumi*

D 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi (uzskaites vērtība pie sākotnējiem līguma nosacījumiem)

K 5119 Ilgtermiņa aizņēmumi (uzskaites vērtība pie jauniem līguma nosacījumiem)

D 8290 Pārējie finanšu izdevumi*

* starpība starp izslēgto finanšu saistību vai tās daļas uzskaites vērtību un atlīdzību, ieskaitot visus 

nodotos aktīvus, kuri nav naudas līdzekļi

Grāmatojums, atzīstot pārskata perioda finanšu izdevumus:

* starpība starp izslēgto finanšu saistību vai tās daļas uzskaites vērtību un atlīdzību, ieskaitot visus 

nodotos aktīvus, kuri nav naudas līdzekļi

Finanšu instrumentu uzskaite
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Budžeta iestāde uzrāda informāciju par finanšu instrumentiem, 

kas ir finanšu aktīvi, bilances ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un 

īstermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā:

Informācijas uzrādīšana
Informācijas uzrādīšana par finanšu aktīviem bilancē

Finanšu instrumentu uzskaite
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Informācijas uzrādīšana
Informācijas uzrādīšana par finanšu saistībām bilancē

Budžeta iestāde uzrāda informāciju par finanšu 

instrumentiem, kas ir finanšu saistības, bilances 

ilgtermiņa saistību un īstermiņa saistību sastāvā:

Finanšu instrumentu uzskaite
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Informācijas uzrādīšana
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz 

informāciju V9. piezīmē «Finanšu instrumenti» par:

Finanšu aktīvu un finanšu 

saistību sadalījumu pa finanšu 

instrumentu kategorijām un 

cita informācija

Aizņēmuma līguma noteikumu 

neizpildi, kas rodas 

aizņēmuma līgumā noteikto 

saistību par maksājumiem 

neizpildes rezultātā vai par 

īpašu līgumos noteikto 

nosacījumu pārkāpumiem

Ieķīlātajiem aktīviem saistību 

vai iespējamo saistību 

nodrošinājumam, sadalījumā 

pa finanšu instrumentiem

Finanšu instrumentu patiesās 

vērtības novērtēšanas 

metodēm sadalījumā pa 

finanšu instrumentu 

kategorijām un instrumentiem

Finanšu instrumentu uzskaite
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Informācijas uzrādīšana
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju V9. 

piezīmē «Finanšu instrumenti» par:

Finanšu instrumentu, kuri novērtēti 

patiesajā vērtībā atbilstoši 3.metodei, 

vērtības izmaiņām sadalījumā pa finanšu 

instrumentu kategorijām

Nodrošinātajiem finanšu aktīviem, kas 

pakļauti kredītriskam, sadalījumā pa 

finanšu instrumentiem un  

institucionālajiem sektoriem

Finanšu instrumentu maksimālo pakļautību 

kredītriskam un to kredītkvalitāti, 

sadalījumā pa termiņa kavējuma dienām

Finanšu aktīvu, kas pakļauti kredītriskam, 

nodrošinājumu sadalījumā pa finanšu 

instrumentiem

Finanšu saistību nediskontēto nākotnes 

naudas plūsmas termiņstruktūru

sadalījumā pa finanšu instrumentiem 

Finanšu instrumentu uzskaite
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Informācijas uzrādīšana
Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts

Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā sniedz 

informāciju par kredītriska un likviditātes riska novērtēšanā lietotiem 

principiem un metodēm (piemēram, kā pārvalda finanšu instrumentu 

(aktīvu) izpildes termiņus).

Kredītrisks ir risks, ka finanšu instrumenta darījumā iesaistītā viena 

darījuma puse radīs otrai darījuma pusei finanšu zaudējumus, 

nespējot izpildīt pienākumu.

Likviditātes risks ir risks, ka budžeta iestādei radīsies grūtības

izpildīt pienākumus, kas saistīti ar tādām finanšu saistībām, par

kurām norēķinās, nododot naudas līdzekļus vai citu finanšu aktīvu.

Finanšu instrumentu uzskaite
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Informācijas uzrādīšana
Praktisks piemērs - informācijas uzrādīšanas ilustratīvs piemērs, 
balstoties uz piemēros izmantotajiem datiem

Budžeta iestādei uz pārskata gada sākumu

01.01.2019. grāmatvedības uzskaitē

uzskaitīti finanšu instrumenti sekojošos

grāmatvedības uzskaites kontos:

INFORMĀCIJA

Konta 

Nr.
Konta nosaukums

Uzskaites 

vērtība

uz 01.01.2019.

EUR

1349
Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi vērtspapīros
9 500,00

5119 Ilgtermiņa aizņēmumi 100 000,00

1349 
Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi vērtspapīros
95 479,00

Pārskata periodā notikuši sekojoši notikumi:

• 2019.gadā budžeta iestāde noslēdz līgumu par

aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases

10 000,00 EUR vērtībā ar termiņu 5 gadi.

Aizņēmumu uzskaita tā amortizētajā vērtībā,

piemērojot līgumā noteikto gada procentu likmi.

2019.gadam attiecināmā gada procentu likme –

5%.

• 2019.gadā budžeta iestāde no kredītiestādes

saņem aizņēmumu 1 000 000,00 EUR vērtībā ar

termiņu 5 gadi un līguma likmi 10% gadā un

nosacījumu, ka pēc 5 gadiem budžeta iestādei

jāatmaksā papildus 250 000,00 EUR.

Aizņēmumu uzskaita tā amortizētajā vērtībā,

piemērojot efektīvo procentu likmi – 13.80%

(aprēķiniem izmantota pilnā procentu likme).

Finanšu instrumentu uzskaite
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Informācijas uzrādīšana
Praktisks piemērs - informācijas uzrādīšanas ilustratīvs piemērs, 
balstoties uz piemēros izmantotajiem datiem

INFORMĀCIJA (turpinājums)

Pārskata periodā notikuši sekojoši notikumi:

• 2019.gadā budžeta iestāde vienojās ar aizdevēju par līguma

atmaksas termiņa pagarināšanu un nosacījumu maiņu iepriekš

saņemtajam aizdevumam 100 000,00 EUR apmērā. Budžeta

iestāde aprēķina jauno aizņēmuma amortizēto vērtību, ņemot

vērā līguma atmaksas termiņa pagarinājumu saskaņā ar

diskontēto naudas plūsmu aprēķinu. Saskaņā ar jaunajiem

līguma nosacījumiem aizdevuma pašreizējā vērtība aplēsta 108

841,86 EUR apmērā. Uz 01.01.2019. aizņēmums uzskaitīts

kontā 5119 “Ilgtermiņa aizņēmumi”.

• 2019.gadā budžeta iestāde izsniedz bezprocentu aizdevumu

100 000,00 EUR apmērā uz termiņu 3 gadi. Vidējā tirgus

procentu likme šāda veida aizdevumiem ir 4%.

• 2019.gadā budžeta iestāde saņem bezprocentu aizņēmumu

100 000,00 EUR apmērā uz termiņu 3 gadi. Vidējā tirgus

procentu likme šāda veida aizdevumiem ir 4%.

$
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Pārskata periodā notikuši sekojoši notikumi:

• 2019.gada beigās budžeta iestāde konstatē, ka budžeta iestādes uzskaitē uzrādīto vērtspapīru

patiesā vērtība ir būtiski samazinājusies, kā arī pastāv objektīvi vērtības samazināšanās kritēriji.

Budžeta iestāde novērtē finanšu instrumentu tā patiesajā vērtībā un atzīst vērtības samazinājumu

uz 31.12.2019. Vērtspapīri uz 01.01.2019. uzskaitīti kontā 1349 “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

vērtspapīros” 9 500,00 EUR vērtībā. Vērtspapīru patiesā vērtība uz 31.12.2019. ir 6 000,00 EUR.

• 2019.gadā budžeta iestāde pārklasificē līdz termiņa beigām turētu finanšu instrumentu uz

pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu kategoriju. Finanšu instruments uzskaitīts kontā 1349

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros. Finanšu instrumenta amortizētā vērtība 2019.gada

sākumā ir 95 478,50 EUR. Budžeta iestāde nosaka finanšu instrumenta patieso vērtību

pārklasifikācijas dienā. Obligācijas ir kotētas biržā. Finanšu instrumenta patiesā vērtība

pārklasifikācijas datumā ir 95 000,00 EUR. Starpība starp finanšu instrumenta amortizēto vērtību

(95 478,50 EUR) un patieso vērtību (95 000,00 EUR) pārklasifikācijas dienā ir 478,50 EUR

(zaudējumi).

Informācijas uzrādīšana
Praktisks piemērs - informācijas uzrādīšanas ilustratīvs piemērs, 
balstoties uz piemēros izmantotajiem datiem

INFORMĀCIJA (turpinājums)
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