Izdevumu uzskaite
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Izdevumu uzskaite

Definīcija
Izdevumi

Izdevumi
Izdevumi ir saimniecisko labumu samazinājums, kas rodas no:
•
aktīvu izlietojuma,
•
aktīvu atsavināšanas,
•
aktīvu vērtības samazinājuma vai
•
saistību rašanās vai palielinājuma rezultātā
un kas samazina pašu kapitālu..
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Izdevumu uzskaite

Definīcija
Izdevumu uzskaites principi

Budžeta iestāde izdevumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas
principa:
•

izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas
līdzekļu samaksas.

Budžeta iestāde izdevumus uzskaita atbilstoši to ekonomiskajām
kategorijām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžetu
izdevumu klasifikāciju:
•
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Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 «Noteikumi par
budžeta
izdevumu
klasifikāciju
atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām».

Izdevumu uzskaite

Definīcija
Būtiskās izdevumu pozīcijas (piemēri)

Izdevumu
pozīcijas piemēri
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Pakalpojumu
izmaksas

Transferti

Komisijas
izmaksas

Līgumsodi

Subsīdijas,
dotācijas

Izdevumi
nefinanšu aktīvu
vērtības
samazinājumam

Procentu
izdevumi

Sociālie pabalsti

Darba samaksa

Krājumu izdevumi

Pamatlīdzekļu
nolietojums

Izdevumi
uzkrājumiem

Izdevumu uzskaite

Definīcija
Būtiskās izdevumu pozīcijas (piemēri)
Pārējie
izdevumi

Pamatdarbības izdevumi

Pamatlīdzekļu uzskaite

Krājumu uzskaite

Darba samaksa

Krājumu izdevumi

Pakalpojumu
izmaksas

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu
nolietojums

Sociālie pabalsti
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Izdevumi
nefinanšu aktīvu
vērtības
samazinājumam
Uzkrājumu uzskaite

Komisijas
izmaksas

Līgumsodi

Izdevumu uzskaite

Subsīdijas,
dotācijas

Transferti

Izdevumi
uzkrājumiem

Procentu
izdevumi

2

Pamatdarbības
izdevumu
uzskaite
Praktiski piemēri

8

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Pamatdarbību izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite paredzēta kontu grupā
“7000 Pamatdarbības izdevumi”.
Budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka
analītisku izdevumu uzskaiti, veidojot izdevumu kontus
atbilstoši to ekonomiskai būtībai un iestādes vajadzībām.
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Izdevumu atzīšana

Pārskata perioda laikā:
atzīst izdevumus, saņemot rēķinu vai citu izdevumus pamatojošu dokumentu
par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu.

Pārskata perioda beigās:
izdevumus uzskaita atbilstoši pārskata periodam, uz kuru tie attiecas:
•

•

•
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izdevumiem, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem vai citiem attaisnojuma
dokumentiem attiecas uz pārskata periodu, bet attiecībā uz kuriem līdz pārskata
perioda beigām nav saņemts norēķinu attaisnojuma dokuments – atzīst uzkrātās
saistības;
ja saņemts rēķins un veikta samaksa, bet pakalpojums (vai preces) vēl nav
saņemtas – atzīst nākamo periodu izdevumus vai avansus par
pakalpojumiem;
ja pārskata periodā ir saņemts pakalpojums, bet samaksa nav veikta
Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Izdevumu atzīšana pārskata perioda laikā

Saņemot rēķinu, budžeta iestāde izvērtē, vai izdevumi attiecināmi uz
pārskata periodu un par attiecīgajiem izdevumiem nav atzītas
uzkrātās saistības.
Budžeta iestāde atzīst izdevumus par pārskata periodu un saistības,
veicot sekojošu grāmatojumu:
D

7000

Pamatdarbības izdevumi

D

5723*

Pievienotās vērtības nodoklis (ja budžeta iestāde ir PVN
maksātāja)

K

5311

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

*budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā var noteikt detalizētu PVN
uzskaites kontu pielietojumu.
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Uzkrāto saistību atzīšana

Pārskata datumā budžeta iestāde atzīst uzkrātās saistības attiecībā uz
tādiem budžeta iestādes izdevumiem, kas saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem vai citiem attaisnojuma dokumentiem attiecas uz pārskata
periodu, bet attiecībā uz kuriem līdz pārskata perioda beigām nav
saņemts norēķinu attaisnojuma dokuments.
Budžeta iestāde
grāmatojumus:
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atzīst

uzkrātās

saistības,

D

7000

Pamatdarbības izdevumi

K

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

Izdevumu uzskaite

veicot

sekojošus

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Uzkrāto saistību dzēšana

Nākamajā pārskata periodā, saņemot attiecīgo norēķinu
attaisnojuma dokumentu, dzēš uzkrātās saistības un atzīst
saistības pret attiecīgo kreditoru, veicot sekojošu grāmatojumu:
D

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

D*

5723**

Pievienotās vērtības nodoklis (ja budžeta iestāde ir
PVN maksātāja)

K

5311

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

*gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja
**budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā var noteikt detalizētu PVN
uzskaites kontu pielietojumu.
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Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Praktisks piemērs Nr.1
Piemēra nosacījumi:
Budžeta iestāde ir noslēgusi līgumu ar IT pakalpojumu sniedzēju, kas
paredz nodrošināt IT palīdzības dienesta un konsultācijas pakalpojumus
4 mēnešu garumā.
Līguma darbības laiks no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada
31.martam.
Līguma summa 10 000, 00 EUR.
Līgums nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs par katru mēnesi līdz nākošā
mēneša 15.datumam izsniedz rēķinu.
Uz 31.12.2017. budžeta iestāde nav saņēmusi rēķinu.
Kādi grāmatojumi jāveic pārskata
perioda beigās (uz bilances datumu
- 31.12.2017.)?
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Praktisks piemērs Nr.1 - atbilde
Atbilde:

•
•
•
•

Budžeta iestāde atzīst uzkrātās saistības par izdevumiem, kas
attiecināmi uz 2017.gada decembri.
Mēneša maksa: 10 000, 00 EUR / 4 = 2 500,00 EUR
Uz 31.12.2017. atzītās uzkrātās saistības: 2 500,00 EUR
31.12.2017. budžeta iestāde veic grāmatojumu:
D

7000

Pamatdarbības izdevumi

2 500,00 EUR

K

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

2 500,00 EUR

Saņemot rēķinu, nākamajā pārskata gadā, budžeta iestāde dzēš
iepriekš atzītās uzkrātās saistības un atzīst saistības pret piegādātāju
saskaņā ar rēķinu.
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Tipiskāko pamatdarbības izdevumu uzskaites piemēri
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Tipiskie
pamatdarbības
izdevumi

Kad atzīst?

Ilgtermiņa ieguldījumu
nolietojums

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites
kārtību (periodiski)

Nolietojuma
aprēķins

Darba samaksas
izmaksas

Aprēķina dienā un attiecina uz
periodu, uz kuru izmaksas
attiecināmas

Darba samaksas
aprēķins

Pakalpojumu
izmaksas

Dienā, kad saņemts pakalpojums vai
saskaņā ar līguma nosacījumiem

Rēķins,
pieņemšanas –
nodošanas akts
u.c.

Finanšu instrumentu
darījumu izmaksas
(komisijas maksas
u.c.)

Dienā, kad saņemts pakalpojums vai
saskaņā ar līguma nosacījumiem

Rēķins,
pieņemšanas –
nodošanas akts
u.c.

Izdevumu uzskaite

Attaisnojuma
dokuments

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma izdevumu atzīšana

Budžeta iestāde, saskaņā ar grāmatvedības uzskaites kārtībā
noteikto, aprēķina un atzīst pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu
nolietojumu vai nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un pārskata
perioda pamatdarbības izdevumus, veicot sekojošu grāmatojumu:
D

7000*

Pamatdarbības izdevumi

K
vai

1290

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums

K
vai
K

1190

Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un vērtības
samazinājums
Ieguldījumu īpašuma nolietojums un vērtības
samazinājums

1590

* budžeta iestāde izstrādā detalizētu kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei

17

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Darba samaksas izdevumu atzīšana

Aprēķinot darba samaksu budžeta iestādes darbiniekiem, budžeta
iestāde atzīst attiecīgās saistības un izdevumus, veicot sekojošu
grāmatojumu:
D

7000*

Pamatdarbības izdevumi

K

5610
un
5722

Norēķini par darba samaksu

K

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

* budžeta iestāde izstrādā kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei atbilstoši
budžeta izdevumu ekonomisko kategoriju klasifikācijai
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Līgumsodu un naudas sodu izdevumu atzīšana

Līgumsodu un naudas sodu uzskaita kā budžeta iestādes izdevumus
dienā, kad darījuma otrai pusei radušās likumīgas tiesības iekasēt
līgumsodu vai naudas sodu. Budžeta iestāde atzīst pamatdarbības
izdevumus un saistības, grāmatojot:
D

7000*

Pamatdarbības izdevumi

K

5311*

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

* budžeta iestāde izstrādā detalizētu kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Citu pamatdarbības izdevumu atzīšana

Aizņēmumu un citu finanšu instrumentu izmaksas (komisijas
izmaksas, juridiskās izmaksas) uzskaita izdevumos dienā, kad
pakalpojums saņemts saskaņā ar līguma nosacījumiem.
D

7000

Pamatdarbības izdevumi

K

5215*

Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem

*citiem finanšu instrumentiem kontu nosaka saskaņā ar budžeta iestādes grāmatvedības
uzskaites kārtību
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Transferta izdevumu uzskaite
Ja budžeta iestāde transferta pārskaitījumu veic avansā (pirms
transferta izlietojuma), tā naudas līdzekļu pārskaitījuma dienā atzīst
prasības par avansā pārskaitīto transfertu:
D

2430

Avansā pārskaitītie transferti

K

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

Pārskata perioda laikā, atbilstoši saņemtajiem attaisnojuma
dokumentiem par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, atzīst
transferta pamatdarbības izdevumus un samazina prasības par
avansā pārskaitīto transfertu:
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D

7000

Pamatdarbības izdevumi

K

2430

Avansā pārskaitītie transferti

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Transferta izdevumu uzskaite
Budžeta iestāde atzīst pamatdarbības transferta izdevumus par
avansā pārskaitīto transfertu pārskata gadā, kurā veikti attiecīgie
izdevumi, ja izdevumi apstiprināti pārskata gadā vai līdz nākamā
pārskata gada 31.janvārim (ieskaitot).

!

Ja pārskata gadā veiktie izdevumi (transferta izlietojums)
apstiprināti pēc nākamā pārskata gada 31.janvāra, budžeta iestāde
atzīst transferta izdevumus kā transfertu izdevumus, kas attiecas uz
iepriekšējiem pārskata gadiem, tajā pārskata gadā, kurā apstiprināti
attiecīgie izdevumi, un samazina prasības:
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D

8763

K

2340

Transfertu izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata
gadiem
Avansā pārskaitītie transferti

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Transferta izdevumu uzskaite
Pārskata gada beigās zembilancē uzrāda transferta izdevumu
kopsummu pārskata gadā, attiecībā uz kuru transferta izdevumi
atzīstami nākamajos pārskata gados.

Piemērs
Budžeta iestāde 2017.gada 11.decembrī veikusi avansa transferta
pārskaitījumu 12 000,00 EUR apmērā. Transferta izlietojums
apstiprināts 2018.gada 2.februārī. Iestāde uzrāda informāciju
2017.gada finanšu pārskata zembilancē par transferta izdevumiem
12000,00 EUR apmērā, kas tiks iekļauti 2018.gada finanšu pārskatā.
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Transferta izdevumu uzskaite
Transferta ar pēcapmaksu gadījumā –
 ja citas budžeta iestādes pārskata gadā veiktos izdevumus
apstiprina pārskata gadā (līdz 31.12.) un transferta pārskaitījums
uz pārskata gada beigām vēl nav veikts:
D 7000
K 5819


ja transferta izdevumus apstiprina nākamā gada janvārī (līdz
31.01. ieskaitot), budžeta iestāde pārskata gada beigās atzīst
uzkrātās saistības un transferta izdevumus:
D 7000
K 5420
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Pamatdarbības izdevumi
Pārējās īstermiņa saistības

Pamatdarbības izdevumi
Īstermiņa uzkrātās saistības

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Transferta izdevumu uzskaite
Transferta ar pēcapmaksu gadījumā –
 ja transferta izdevumus apstiprina nākamā gada janvārī (līdz
31.01. ieskaitot), apstiprinājuma dienā budžeta iestāde samazina
iepriekš uz 31.12. atzītās uzkrātās saistības un atzīst saistības par
transferta maksājumu:
D 5420
K 5819

Īstermiņa uzkrātās saistības
Pārējās īstermiņa saistības

Naudas
līdzekļu
pārskaitījuma
attiecīgi samazina atzītās saistības:
D 5819
K 2620
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dienā

Pārējās īstermiņa saistības
Naudas līdzekļi

Izdevumu uzskaite

budžeta

iestāde

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Transferta izdevumu uzskaite

Ja attiecīgos izdevumus apstiprina pēc nākamā gada 31.janvāra, un
transferta pārskaitījums vēl nav veikts, budžeta iestāde atzīst
transferta izdevumus kā pārējos iepriekšējo gadu izdevumus pārskata
gadā, kurā apstiprināti attiecīgie izdevumi, un atzīst saistības:
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D

8763

Transfertu izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējiem
pārskata gadiem

K

5819

Pārējās īstermiņa saistības

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīst:
► nākamo periodu izdevumos, subsīdijas un dotācijas izmaksājot avansā;
► pamatdarbības izdevumos atbilstoši budžeta iestādē apstiprinātajiem
komersanta, biedrības vai nodibinājuma iesniegtajiem attaisnojuma
dokumentiem.
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D

2400

K

2620

D

7000

K

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par
pakalpojumiem un projektiem
Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās institūcijās

Pamatdarbības izdevumi
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par
pakalpojumiem un projektiem
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Praktisks piemērs Nr.2
Piemēra nosacījumi:
Pašvaldības sociālais dienests, izvērtējot fiziskas personas iesniegtos
dokumentus, ir pieņēmis lēmumu piešķirt ģimenei pabalstu garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, nosakot pabalsta mēneša
apmēru 135,70 EUR, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto
aprēķina formulu.
Sociālais dienests noteicis ģimenei trūcīgās statusu laika periodam no
01.12.2017. līdz 30.06.2018.
Dienests veic pabalsta maksājumu ģimenei (personai) katru mēnesi visa
noteiktā termiņa laikā, sākot no mēneša, kad ģimenei piešķirts trūcīgās
statuss. Pēc termiņa beigām dienests pārtrauc pabalsta maksājumu.
Sociālais dienests pabalsta izmaksu veic līdz katra nākamā mēneša 10.
datumam.
Kādi grāmatojumi un kad jāveic?
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Praktisks piemērs Nr.2 - atrisinājums
Atbilde (1):

Grāmatojumi:
Datumā, kad Sociālā dienesta lēmums stājas spēkā un ir nepārsūdzams,
iestāde atzīst izdevumus par 2017. gada decembri maksājamo pabalstu un
saistības pret personu par 2017.gada decembra pabalstu, veicot sekojošu
grāmatojumu:
D

7000*

Pamatdarbības izdevumi

135,70 EUR

K

5817

Neizmaksātās pensijas un pabalsti

135,70 EUR

* budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka analītisku izdevumu kontu
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Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Praktisks piemērs Nr.2 - atrisinājums
Atbilde (2):
Sociālais dienests 08.01.2018. veic pabalsta pārskaitījumu par 2017.gada
decembri personai uz norēķinu kontu, samazinot saistības un naudas
līdzekļus:
D

5817

Neizmaksātās pensijas un pabalsti

135,70 EUR

K

2620

Norēķinu konts Valsts kasē vai kredītiestādēs

135,70 EUR

Sociālais dienests turpmākos mēnešos katra mēneša beigās atzīst saistības
un izdevumus par attiecīgo mēnesi, veicot sekojošu grāmatojumu:
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D

7000*

Pamatdarbības izdevumi

135,70 EUR

K

5817

Neizmaksātās pensijas un pabalsti

135,70 EUR

Izdevumu uzskaite

Pamatdarbības izdevumu uzskaite
Praktisks piemērs Nr.2 - atrisinājums

Atbilde (3):

Sociālais dienests katru mēnesi, veicot pabalsta pārskaitījumu par
attiecīgo mēnesi, samazina iepriekš atzītās saistības un naudas
līdzekļus:
D
K
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5817
2620

Neizmaksātās pensijas un pabalsti
Norēķinu konts Valsts kasē vai kredītiestādēs

Izdevumu uzskaite

135,70 EUR
135,70 EUR

6

Pārējo
izdevumu
uzskaite
Praktiski piemēri
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Pārējie izdevumi
Pārējie izdevumi
Budžeta iestāde kontu grupā 8600 "Pārējie izdevumi” uzskaita sekojošo:
Konta Nr.

Konta nosaukums

Apraksts
Izdevumi par norakstītiem, likvidētiem un atsavinātiem (izņemot
bez atlīdzības nodotos vispārējās valdības sektora struktūru
ietvaros) nefinanšu aktiviem.
Šajā kontu grupā uzskaita inventarizācijā konstatētos iztrūkumus

8610

Izdevumi no
nefinanšu aktīvu
izslēgšanas

8630

Izdevumi no prasību Izdevumi no prasību norakstīšanas, kuras nav atgūstamas un kuru
norakstīšanas un
piedziņa nav iespējama, un inventarizācijā vai citos apstākļos
naudas līdzekļu vai to konstatēto naudas līdzekļu vai to ekvivalentu iztrūkumu
ekvivalentu iztrūkuma

8650

Izdevumi no aktīvu
vērtības
samazinājuma

Izdevumi no nefinanšu aktīvu un prasību un avansa maksājumu
vērtības samazinājuma atzīšanas

8660

Izdevumi uzkrājumu
veidošanai
Pārējie iepriekš
neklasificētie
izdevumi

Izdevumi uzkrājumu veidošanai

8690
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Citi pārējie iepriekš neklasificētie izdevumui

Izdevumu uzskaite

Pārējo izdevumu uzskaite, praktiski piemēri
Finanšu izdevumu atzīšana

Budžeta iestāde kā attiecīgā pārskata perioda finanšu izdevumus
uzskaita valūtas kursa svārstības, kas radušās, norēķinoties par
monetāriem posteņiem vai pārskata perioda beigās pārrēķinot
monetāros posteņus pēc valūtas kursa, kas atšķiras no tā, pēc kura
monetārais postenis sākotnēji atzīts vai pārrēķināts iepriekšējā
pārskata perioda beigās, veicot sekojošu grāmatojumu:
D
K
vai
K
34

8210
2620

Izdevumi no valūtas kursa svārstībām
Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

5311

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Izdevumu uzskaite

Pārējo izdevumu uzskaite, praktiski piemēri
Finanšu izdevumu atzīšana

Budžeta iestāde procentu izdevumus atzīst kā finanšu izdevumus
periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta,
veicot sekojošu grāmatojumu:
D
K
vai
K
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8220
5315

Procentu izdevumi
Īstermiņa saistības par finanšu nomu

5215

Saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem

Izdevumu uzskaite

Pārējo izdevumu uzskaite, praktiski piemēri
Pārējo izdevumu atzīšana

Ja budžeta iestāde inventarizācijas rezultātā konstatē nefinanšu
aktīva iztrūkumu, tad, pamatojoties uz iestādes vadītāja
apstiprinātu
kārtību, attiecīgo nefinanšu aktīvu izslēdz no
uzskaites, veicot sekojošu grāmatojumu (grāmatojums sniegts
attiecībā uz krājumu norakstīšanu):
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D

8611

Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un likvidēšanas

K

2100

Krājumi

Izdevumu uzskaite

Pārējo izdevumu uzskaite, praktiski piemēri
Pārējo izdevumu atzīšana

Ja prasību, kuras piedziņa nav iespējama saskaņā ar tiesību
normām un kurai iepriekš nav bijis atzīts vērtības samazinājums,
budžeta iestāde izslēdz no uzskaites, veicot sekojošu grāmatojumu:
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D

8630

Izdevumi no prasību norakstīšanas un naudas līdzekļu
vai to ekvivalentu iztrūkuma

K

2311

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

Izdevumu uzskaite

5

Informācijas
atklāšana
Praktiski piemēri
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Izdevumu uzskaite

Informācijas uzrādīšana par izdevumiem
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
Ieņēmumus un izdevumus pārskatā norāda pa ieņēmumu un
izdevumu grupām, izņemot ieņēmumus un izdevumus, kurus
uzrāda atsevišķā pozīcijā, savstarpēji izslēdzot, un kas radušies no:
• finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņu, ārvalstu valūtas
kursa svārstību, atsavināšanas un izslēgšanas no uzskaites
rezultātā, kā arī pārdošanai pieejamu finanšu instrumentu
pārklasifikācijas uz citu finanšu instrumentu kategoriju rezultātā;
• nefinanšu aktīvu atsavināšanas rezultātā.
Šādā gadījumā pārskatā norāda neto vērtību – ieņēmumus (+) vai
zaudējumus (-) no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru
aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā
atsavināšanas ieņēmumiem un izdevumiem.
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Izdevumu uzskaite

Informācijas uzrādīšana par naudas līdzekļiem
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā
Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā sniedz informāciju par
ieņēmumu un izdevumu atzīšanu, kas rodas no darījumiem ar atlīdzību.
Papildus budžeta iestāde pārskata par darbības finansiālajiem
rezultātiem posteņu skaidrojumā sniedz informāciju par:
•
•

•
•
•
•
•
•
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izdevumiem pārskata perioda sākumā un beigās, kā arī izmaiņām
pārskata perioda laikā (absolūtajās vienībās un %);
būtiskiem darījumiem vai notikumiem pārskata periodā, kas ietekmēja
izmaiņas un darījumiem, kas ir vienādi ar vienu miljonu EUR absolūtajā
vērtībā vai lielāki;
izdevumiem no aktīvu vērtības samazinājuma;
procentu izdevumiem;
informāciju par citiem izdevumiem;
finanšu instrumentu neto rezultātu sadalījumā pa finanšu instrumentu
kategorijām un darījumu veidiem;
darījuma izmaksām, kas nav iekļautas procentu likmes noteikšanā, pa
finanšu instrumentu kategorijām;
citu informācija pārskatu lietotājiem.

Izdevumu uzskaite

7

Jautājumi un
atbildes
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Izdevumu uzskaite

