Krājumu uzskaite
Mācības par grāmatvedības uzskaiti un
pārskatu sagatavošanu

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

Ievads
Krājumu uzskaite
Nr.

2

Tēma

1

Definīcija

2

Krājumu sākotnējā atzīšana, praktiski
piemēri

3

Krājumu turpmākā uzskaite, praktiski
piemēri

4

Krājumu norakstīšana un izdevumu
atzīšana, praktiski piemēri

5

Informācijas uzrādīšana par krājumiem,
praktiski piemēri

Krājumu uzskaite

1

Definīcijas

Definīcija
Krājumu definīcija

Krājumi – budžeta iestādes īstermiņa aktīvi,
kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai,
atsavināšanai un materiālu un izejvielu veidā
iesaistīti vai tiks izlietoti saimnieciskās
darbības procesā
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Krājumu uzskaite

Definīcija
Krājumu piemēri (1)
Budžeta iestādei krājumi var būt
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Konts 2110 - Izejvielas un materiāli

Medikamenti, veļa, kancelejas, biroja preces,
saimniecības materiāli u.c.

Konts 2120 - Nepabeigtie ražojumi un
pasūtījumi

Uzkrātās izmaksas attiecībā uz izgatavošanas
stadijā esošiem pasūtījumiem

Konts 2130 - Gatavie ražojumi, pasūtījumi un
krājumi atsavināšanai

Gatavie iespieddarbi, citi darbi – pasūtījumi, ko
budžeta iestāde uzskaita saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem u.c.
Atsavināšanai paredzēts nekustamais īpašums,
transportlīdzeklis u.c.

Konts 2140 - Bioloģisko aktīvu produkti un
krājumi to uzturēšanai

Kokmateriāli, lopbarība, sēklas u.c.

Krājumu uzskaite

Definīcija
Krājumu piemēri (2)
Budžeta iestādei krājumi var būt
Graudu vai kurināmā rezerves dabas katastrofu
gadījumos vai citās civilās aizsardzības ārkārtas
situācijās

Konts 2150 - Stratēģiskās rezerves

Apģērbi, apavi, veļa, gultas piederumi, turējumā
nodotais valsts un pašvaldību inventārs, ātri
nolietojamais inventārs un tamlīdzīgi krājumi

Konts 2160 – Inventārs
Konts 2161 - Ilgstoši lietojams inventārs

Konts 2170 - Speciālais militārais inventārs

6

Kontā 2161 - Krēsli, galdi un citi priekšmeti, kuru
vērtība nepārsniedz 213 EUR, neatkarīgi no to
kalpošanas ilguma
Attiecas uz inventāru, kas nepieciešams
Nacionālo bruņoto spēku militāro uzdevumu un
ar to saistīto apmācību izpildes nodrošināšanai
un militāro spēju attīstīšanai

Krājumu uzskaite

Definīcija
Praktisks piemērs
UZDEVUMS

C

Kuri no zemāk minētajiem
atbilst krājumu definīcijai?

Budžeta iestādes īpašumā
esoša ēka, ko nākotnē plānots
atsavināt.

A
Budžeta iestāde iegādājas
rakstāmpiederumus
(pildspalvas) 100 gab.
Vienas vienības cena – 0,80
EUR.

Budžeta iestāde iegādājas
biroja krēslu, kura vērtība ir
250 EUR.

B
Budžeta iestāde iegādājas
četrus galdus jaunu
darbavietu iekārtošanai.
Viena galda cena – 180
EUR.
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D

Krājumu uzskaite

E
Degvielas atlikumi automašīnu
bākās.

Definīcija
Praktisks piemērs
UZDEVUMS

C

Kuri no zemāk minētajiem
atbilst krājumu definīcijai?

Budžeta iestādes īpašumā
esoša ēka, ko nākotnē plānots
atsavināt.

Pareizās atbildes

A
Budžeta iestāde iegādājas
rakstāmpiederumus
(pildspalvas) 100 gab.
Vienas vienības cena – 0,80
EUR.

Budžeta iestāde iegādājas
biroja krēslu, kura vērtība ir
250 EUR.

B
Budžeta iestāde iegādājas
četrus galdus jaunu
darbavietu iekārtošanai.
Viena galda cena – 180
EUR.

8

D

Krājumu uzskaite

E
Degvielas atlikumi automašīnu
bākās.

2

Krājumu
sākotnējā
atzīšana
praktiski piemēri

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu atzīšanas kritēriji

Krājumus atzīst dienā,
kad budžeta iestāde
iegūst kontroli pār šiem
aktīviem
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Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu sākotnējā novērtēšana
Budžeta iestāde sākotnēji novērtē krājumus iegādes izmaksu vai
ražošanas pašizmaksas vērtībā, izņemot sekojošus gadījumus

Budžeta iestāde saņem
krājumus kā
dāvinājumu

Budžeta iestāde atzīst
krājumus,
pamatojoties uz
inventarizācijā
konstatētu
pārpalikumu

Budžeta iestāde
atzīst maiņas ceļā
saņemtu krājumu

Budžeta iestāde
saņem krājumus
vispārējās valdības
sektora struktūru
ietvaros

Krājumus novērtē
patiesajā vērtībā,
atskaitot
atsavināšanas
izmaksas, dāvinājuma
saņemšanas dienā

Krājumus novērtē
patiesajā vērtībā,
atskaitot
atsavināšanas
izmaksas,
inventarizācijas
datumā

Krājumus novērtē
patiesajā vērtībā,
atskaitot
atsavināšanas
izmaksas,
iegūšanas datumā

Krājumus novērtē
uzskaites vērtībā,
kāda tā bijusi tās
budžeta iestādes
uzskaitē, kura nodod
krājumus
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Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu izmaksu novērtēšana
.

Krājumu izmaksu vērtības aprēķins:

Krājumu
iegādes cena
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Tieši
attiecināmās
izmaksas

Krājumu uzskaite

Tirdzniecības
atlaides u.c.
atlaides un
labumi, kas
saņemti no
piegādātāja

Krājumu
izmaksu
vērtība

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu iegāde
Saņemot krājumus, pamatojoties uz krājumu iegādi pamatojošu
dokumentu, budžeta iestāde veic sekojošu grāmatojumu:
D
D*
K

2100
5723**
5310

Krājumi
Pievienotās vērtības nodoklis
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

*
gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja
** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka detalizētu PVN uzskaites kontu
pielietojumu un pārskata perioda slēguma grāmatojumus, piemēram, pārskata perioda beigās PVN
summu, kas ir atzīstama kā priekšnodoklis
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Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Praktisks piemērs
Budžeta iestāde iegādājas kurināmo - akmeņogles. Rēķinā uzrādīts:
7 000,00 EUR - akmeņogles
•
50,00 EUR - piegāde
Budžeta iestāde nav PVN maksātāja.
•

Kāda ir krājumu sākotnējā izmaksu vērtība?
Veicam attiecīgu grāmatojumu.
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D

2115

Kurināmais, degviela, smērvielas

7 050,00 EUR

K

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

7 050,00 EUR

Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Piemērs - krājumu vērtības noteikšana
Budžeta iestāde iegādājas kurināmo (kokskaidu briketes) visai
apkures sezonai par kopējo vērtību 78 000.00 EUR apmērā.
Piegādātājs piegādā kurināmo – kokskaidu briketes - budžeta
iestādei, aprēķinot transporta izmaksas un piestādot rēķinu par
transporta izmaksām 1 500.00 EUR apmērā.
► Budžeta iestāde nav PVN maksātāja.

Kāda ir krājumu sākotnējā izmaksu vērtība?
Veicam attiecīgu grāmatojumu.
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Krājumu sākotnējā atzīšana
Piemērs - krājumu vērtības noteikšana
Kurināmā izmaksu (uzskaites) vērtības aprēķins būs sekojošs:
(EUR)
78 000.00
1 500.00
79 500.00

Kurināmā cena
Transporta izmaksas
KOPĀ

Budžeta iestāde atzīst kurināmo grāmatvedības uzskaitē, veicot
sekojošus grāmatojumus:
Grāmatojums, pamatojoties uz darījumu apliecinošu dokumentu (rēķinu), kurināmā
saņemšanas brīdī:
D 2115
K 5310
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Kurināmais, degviela, smērvielas
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

Krājumu uzskaite

79 500.00 EUR
79 500.00 EUR

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu ražošanas pašizmaksas novērtēšana

Krājumu ražošanas pašizmaksu aprēķina, summējot izejvielu un materiālu
izlietojumu atbilstoši iegādes izmaksām un saražoto krājumu vienībām

Izejvielu un
materiālu
izlietojums
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Citas izmaksas

Krājumu uzskaite

Krājumu
ražošanas
pašizmaksa

Krājumu sākotnējā atzīšana
Citas izmaksas, ko iekļauj krājumu ražošanas pašizmaksā

Citu ražošanas pašizmaksā iekļaujamo izmaksu
piemēri
1

Tiešās darbaspēka un
materiālu izmaksas
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2

3

Ražošanas mainīgās
izmaksas, kas
sistemātiski
attiecinātas uz
saražotajām krājumu
vienībām

Ražošanas
nemainīgās izmaksas,
kas sistemātiski
attiecinātas uz
saražotajām krājumu
vienībām un kas rodas
normālas darbības
apstākļos

Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Izmaksas, kuras neiekļauj krājumu vērtībā

Piemēri izmaksām, kuras neiekļauj krājumu izmaksās un uzrāda kā
izdevumus periodā, kurā tās rodas, ir sekojoši:
•
•

•
•
•
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virsnormas iztērēto materiālu, darbaspēka vai citu ražošanas izmaksu summas;
uzglabāšanas izmaksas, ja vien šīs izmaksas nerodas ražošanas procesā pirms
nākamā ražošanas posma;
administratīvās izmaksas, kuras nav saistītas ar krājumu nogādāšanu to pašreizējā
atrašanās vietā un stāvoklī;
krājumu pārdošanas izmaksas;
radušās, atliekot krājumu apmaksu ilgāk par 12 mēnešiem saskaņā ar līguma
nosacījumiem.

Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu pieņemšana vispārējās valdības sektora struktūru
ietvaros
Budžeta iestāde, saņemot krājumus bez atlīdzības no citas budžeta
iestādes, krājumu iegūšanas datumā atzīst krājumu sākotnējo
vērtību tādā apmērā, kādā tas uzskaitīts tajā budžeta iestādē, kas
nodeva krājumus.
Vienlaikus budžeta iestāde atzīst ieņēmumus no saņemtām
vērtībām bez atlīdzības:
D
K

2100
8410

Krājumi
Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

Ja nepieciešams, budžeta iestāde pārklasificē krājumus atbilstoši
budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajām
prasībām.
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Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu pieņemšana vispārējās valdības sektora struktūru
ietvaros

Ja budžeta iestāde saņem bez atlīdzības krājumus no citas
budžeta iestādes, kas krājumu vērtību iepriekš atzinusi
izdevumos, tad budžeta iestāde nodrošina krājumu
uzskaiti
daudzuma
vienībās
līdz
faktiskai
to
norakstīšanai.
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Krājumu uzskaite

Krājumu sākotnējā atzīšana
Krājumu saņemšana darījumā bez atlīdzības (ziedojums)
Saņemot krājumus darījumā bez atlīdzības, budžeta iestāde:

nosaka saņemto krājumu patieso vērtību;

atzīst krājumu tā iegūšanas dienā patiesajā vērtībā, kāda
noteikta ar krājuma saņemšanu saistītajos dokumentos vai kādā
novērtēts attiecīgais krājuma ziedojums;

atzīst pamatdarbības ieņēmumus vai nākamo periodu
ieņēmumus attiecīgajā apmērā.
D
K

2100 Krājumi
6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Piemērs:
Budžeta iestāde saņem mācību grāmatu ziedojumu no
starptautiskas organizācijas. Ziedojumam nav nosacījuma
par tā izlietošanu. Budžeta iestādei nav reģistrēts
bibliotēkas fonds. Budžeta iestāde saņemto ziedojumu
atzīst krājumos.
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Krājumu uzskaite

3

Krājumu
turpmākā
novērtēšana
praktiski piemēri

Krājumu turpmākā novērtēšana
Turpmākā novērtēšana - FIFO metode

►

►

►
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Budžeta
iestādes
grāmatvedības
uzskaitē
krājumu
turpmākai
novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā –
pirmais ārā" (FIFO) metodi.
Pieņem, ka pirmie tiek izlietoti krājumi,
kas tika iepirkti pirmie un pārskata
perioda beigās krājumu atlikumu veido
pēdējie iepirktie krājumi.
Šī metode nodrošina to, ka bilances
datumā krājumu vērtība ir pēc iespējas
tuvāka zemākai tirgus cenai.

Krājumu uzskaite

Krājumu turpmākā novērtēšana
Piemērs – FIFO metode
•

•

•

•

Budžeta iestāde 2019. gada 28.novembrī iegādājas 670 vienības
mācību līdzekļus (krājumus) par cenu 2.90 EUR/gab.
2019. gada 15.decembrī budžeta iestāde iegādājas vēl 200
vienības šī krājuma par cenu 2.70 EUR/gab.
Uz 2019. gada 31. decembri budžeta iestādes krājumu atlikums
bija 320 vienības attiecīgā krājuma, tas nozīmē, ka periodā no
iegādes līdz pārskata gada beigām ir izlietotas/pārdotas 550
vienības.
Bilancē krājumu atlikumu uzrāda pēc FIFO uzskaites metodes.

Cik krājumu vienības ir uzskaitītas pārskata
perioda beigās – uz 31.12.2019.?
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Krājumu turpmākā novērtēšana
Piemērs – FIFO metode
►

Aprēķins:
Datums

Notikums/darījums

Summa, EUR

28.11.2019

Krājumu iegāde

670 x 2.90 = 1943.00

15.12.2019

Krājumu iegāde

200 x 2.70 = 540.00

20.12.2019

Norakstīta/pārdota daļa
krājumu

550 x 2.90 = 1595.00

31.12.2019

Atlikusī krājumu uzskaites
vērtība

120 (670 – 550) x 2.90 =
348.00
200 x 2.70 = 540.00
348.00 + 540.00 = 888.00

Budžeta iestāde 2019. gada 31.decembrī bilancē uzrāda krājumus
888.00 EUR apmērā.
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Krājumu turpmākā novērtēšana
Darbības katra pārskata perioda beigās
Katra pārskata perioda beigās budžeta iestāde veic krājumu
novērtēšanu sekojoši:
Tādus krājumus, kas paredzēti
budžeta iestādes funkciju
nodrošināšanai
D 7000
K 21XX

Novērtē zemākajā no to
izmaksu vai pašreizējās
aizstāšanas izmaksu vērtības
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Atsavināšanai trešajām
personām paredzētos
krājumus
D 7000
K 2130

Novērtē zemākajā no to
izmaksu vai neto
pārdošanas vērtības

Krājumu uzskaite

Ilgstoši lietojamo
inventāru, kas nav
nodots lietošanā
D 8652
K 2190

Novērtē, vai nepastāv
vērtības samazinājuma
pazīmes

Krājumu turpmākā novērtēšana
Pašreizējās izstāšanas izmaksas/neto pārdošanas vērtība
Pašreizējās aizstāšanas
izmaksas
1. aprēķina, aplēšot izmaksas, kas
budžeta iestādei rastos, lai bilances
datumā iegādātos vai izveidotu
tādu pašu aktīvu;
2. aprēķina katrai krājumu vienībai,
kas paredzēta funkciju
nodrošināšanai, izņemot
atsavināšanai trešajām personām
paredzētos krājumus un inventāru,
ja tas nav nodots lietošanā.
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Neto pārdošanas vērtība
1. aprēķina, aplēšot attiecīgo krājumu
pārdošanas cenu saimnieciskās
darbības ietvaros, no kuras atskaita
aplēstās krājumu pabeigšanas un
pārdošanas, apmaiņas vai
izplatīšanas izmaksas;
2. aprēķina katrai krājumu vienībai,
kas paredzēta atsavināšanai
trešajām personām.

Krājumu turpmākā novērtēšana
Krājumu vērtības norakstījums
Krājumu vērtība var kļūt neatgūstama un budžeta iestāde veic krājumu
uzskaites vērtības daļēju norakstīšanu līdz krājumu neto pārdošanas
vērtībai tādiem krājumiem, kas paredzēti atsavināšanai trešajām
personām, vai līdz pašreizējo aizstāšanas izmaksu vērtībai tādiem
krājumiem, kas paredzēti budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai,
sekojošos gadījumos:
•
•
•

D
K
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7000
2132

ja krājumi ir bojāti;
ja krājumi ir pilnīgi vai daļēji novecojuši vai to
pārdošanas cena ir samazinājusies;
ja ir palielinājušās aplēstās krājumu
pabeigšanas izmaksas vai aplēstās krājumu
pārdošanas, apmaiņas vai izplatīšanas
izmaksas.

Pamatdarbības izdevumi
Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai

Krājumu uzskaite

Krājumu turpmākā novērtēšana
Ilgstoši lietojamā inventāra vērtības samazinājums
Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai
nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgstoši
lietojamā inventāra vērtības samazinājumu

Budžeta iestāde izvērtē vismaz
šādas pazīmes attiecībā uz
inventāra vērtības samazinājumu:
1. Vismaz par 90% samazinājies vai
nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma,
kuru sniedz budžeta iestāde, lietojot
attiecīgo aktīvu
2. Pieņemts valdības vai pašvaldības
lēmums, kas rada negatīvas izmaiņas
budžeta iestādes darbībā
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3. Aktīvs ir novecojis vai fiziski bojāts
4. Budžeta iestādes darbībā notikušas vai
tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa
izmaiņas, kas negatīvi ietekmē aktīva
paredzēto lietojumu
5. Pieņemts lēmums apturēt aktīva
izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai
nodošanas lietošanā
6. Citas pazīmes, kas liecina par aktīva
vērtības samazināšanos

Krājumu uzskaite

Krājumu turpmākā novērtēšana
Ilgstoši lietojamā inventāra vērtības samazinājums

Ja pastāv vismaz viena šo noteikumu vērtības
samazinājuma pazīme, budžeta iestāde nosaka
krājumu patieso vērtību vai atgūstamo vērtību.

Ja krājumu patiesā vai atgūstamā vērtība ir zemāka par
uzskaites vērtību, budžeta iestāde atzīst vērtības
samazinājumu.

Krājumu vērtības samazinājumu uzskaita atsevišķā
kontā krājumu grupas sastāvā, atzīstot pārējos
izdevumus.
D
K
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8652
2190

Izdevumi no vērtības samazinājuma nefinanšu aktīviem
Vērtības samazinājums krājumiem

Krājumu uzskaite

Krājumu turpmākā novērtēšana
Praktisks uzdevums
UZDEVUMS

Kādā vērtībā būtu jānovērtē krājumi pārskata
perioda beigās?
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Krājums

Iegādes izmaksas, cena
uz vienu vienību (EUR)

Pašreizējās aizstāšanas
izmaksas, cena uz vienu
vienību (EUR)

A

2,940

3,320

B

1,440

1,380

C

4,970

5,450

D

0,880

1,110
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Krājumu turpmākā novērtēšana
Praktisks uzdevums
UZDEVUMS

Kādā vērtībā būtu jānovērtē
krājumi?
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Pareizās
atbildes

Krājums

Iegādes pašizmaksa, cena
uz vienu vienību (EUR)

Pašreizējās aizstāšanas
izmaksas, cena uz vienu
vienību (EUR)

A

2,940

3,320

B

1,440

1,380

C

4,970

5,450

D

0,880

1,110
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4

Krājumu
norakstīšana
un izdevumu
atzīšana
praktiski piemēri

Krājumu norakstīšana un izdevumu atzīšana
Krājumu norakstīšanas gadījumi

Krājumu vērtību atzīst izdevumos pārskata periodā, kurā tos:
1. nodod lietošanā;
2. pārdod, apmaina, nodod finanšu nomā vai izplata bez maksas vai par minimālu
samaksu un kurā atzīst atbilstošos ieņēmumus. Ja atbilstošo ieņēmumu nav,
izdevumus atzīst periodā, kad nodotas preces vai sniegts pakalpojums, kuram
izmanto krājumus;
3. faktiski izlieto;
4. likvidē, konstatē krājumu iztrūkumu vai prettiesisku atsavināšanu.
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Krājumu norakstīšana un izdevumu atzīšana
Krājumu norakstīšanas gadījumi
Krājumus izslēdz, jo:
Nodod lietošanā
Pārdod, apmaina, nodod finanšu
nomā vai izplata bez maksas vai
par minimālu samaksu un atzīst
atbilstošos ieņēmumus.
Faktiski izlieto
Likvidē, konstatē krājumu
iztrūkumu vai prettiesisku
atsavināšanu
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Krājumu vērtību atzīst

Konta Nr.

Pamatdarbības
izdevumos

7000

Pārējos izdevumos

8612

Pamatdarbības
izdevumos

7000

Pārējos izdevumos

8611
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Krājumu norakstīšana un izdevumu atzīšana
Grāmatojumi

•

Grāmatojums, izsniedzot krājumus lietošanā vai fiziski
izlietojot, pamatojoties uz materiālo vērtību izsniegšanu vai
izlietojumu apliecinošiem dokumentiem:
D
K

•

Pamatdarbības izdevumi
Krājumi

Grāmatojums, likvidējot krājumus vai konstatējot to iztrūkumu
vai iznīcināšanu prettiesiskas darbības dēļ, pamatojoties uz
apliecinošiem dokumentiem:
D
K
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7000
2100

8611
2100

Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un likvidēšanas
Krājumi

Krājumu uzskaite

Krājumu norakstīšana un izdevumu atzīšana
Grāmatojumi
•

Grāmatojums, pārdodot krājumus to pārdošanas dienā, pamatojoties uz
attaisnojuma dokumentiem:
D
K

•

8420
2100

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības
Krājumi

Grāmatojums citos gadījumos, piemēram, ja budžeta iestāde konstatējusi
apstākli, kas liegtu tālāku krājuma izmantošanu budžeta iestādes funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem:

D
K
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Izdevumi no nefinanšu aktīvu atsavināšanas
Krājumi

Grāmatojums, nododot krājumus citai budžeta iestādei bez atlīdzības
vispārējās valdības sektora struktūru ietvaros, pamatojoties uz apliecinošiem
dokumentiem:
D
K

•

8612
2100

8611
2100

Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un likvidēšanas
Krājumi

Krājumu uzskaite

Krājumu norakstīšana un izdevumu atzīšana
Papildus jautājumi

Budžeta iestāde krājumus var
uzskaitīt daudzuma vienībās
atsevišķā
reģistrā
līdz
to
izlietošanai (utilizācijai)
► Budžeta
iestāde nodrošina
inventāra uzskaiti daudzuma
vienībās arī pēc tā atzīšanas
izdevumos līdz izslēgšanai no
uzskaites
►
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Krājumu norakstīšana un izdevumu atzīšana
Papildus jautājumi
Krājumus, kuru vērtību iekļauj cita aktīva sākotnējā vērtībā,
pārklasificē uz attiecīgo aktīvu grupu un atzīst izdevumos šā aktīva
lietderīgās lietošanas laikā vai vērtības norakstīšanas dienā.
►
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5

Informācijas
uzrādīšana par
krājumiem
praktiski piemēri

Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Informācijas uzrādīšana par krājumiem bilancē
Budžeta iestāde uzrāda informāciju par krājumiem bilances apgrozāmo
līdzekļu sastāvā:
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Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā
Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju
2.1.piezīmē «Krājumi» par:
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krājumu atlikumiem pārskata perioda sākumā un beigās, kā arī izmaiņām
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;
izmaiņām bilances posteņa vērtībā;
apstākļu vai notikumu aprakstu par to, kāpēc ir noteikts vērtības
JAUNS
samazinājums;
JAUNS
ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem atsavināšanai;
vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm;
izveidoto vērtības samazinājumu avansa maksājumiem atbilstoši grupām
pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās;
metodēm un pieņēmumiem, nosakot lauksaimniecības produktu grupas
JAUNS
patieso vērtību ražas novākšanas dienā;
citu informāciju pārskatu lietotājiem.

Krājumu uzskaite

Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Praktisks piemērs
Piemērā pieņemts, ka uz 01.01.2019. gadu nav uzskaitīti krājumi
bilances kontos.
Pārskata periodā notikuši sekojoši notikumi:
1. Budžeta iestāde iepērk 10 000 vienības papīra ar kopējo vērtību 700,00
EUR apmērā. 2019.gada laikā minētie krājumi nav izlietoti vai norakstīti.
Papīra atlikums uzskaitīts kontā 2114 «Saimniecības materiāli un kancelejas
piederumi».
2. Budžeta iestāde, 2019. gada 15. decembrī iegādājas kurināmo (kokskaidu
briketes) visai apkures sezonai par kopējo vērtību 78 000,00 EUR apmērā.
Piegādātājs piegādā kurināmo – kokskaidu briketes - budžeta iestādei,
aprēķinot transporta izmaksas un piestādot rēķinu par transporta izmaksām
1 500,00 EUR apmērā. Kopējā kurināmā vērtība 79 500,00 EUR. 2019.gada
laikā minētie krājumi nav izlietoti vai norakstīti. Kurināmais uzskaitīts kontā
2115 «Kurināmais, degviela, smērvielas».
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Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Praktisks piemērs
3. Budžeta iestāde 2019. gada novembrī iegādājas mācību līdzekļus 1 943,00 EUR
apmērā, decembrī 540,00 EUR apmērā, decembrī izlietoti mācību līdzekļi (norakstīta
vērtība) 1 595,00 EUR apmērā. Budžeta iestāde 2019. gada 31.decembrī uzrāda
mācību līdzekļus 888,00 EUR apmērā kontā 2111 «Materiāli mācību, zinātniskiem
un citiem mērķiem».
4. Budžeta iestādes īpašumā ir mežaudze. Pārskata periodā budžeta iestāde veic
meža izstrādi 40 m3 mežaudzes apjomā. Budžeta iestāde meža izstrādes rezultātā
iegūtos kokmateriālus sākotnēji uzskaita krājumu sastāvā patiesajā vērtībā 676,00
EUR apmērā. Pārskata gada laikā kokmateriāli nav realizēti (pārdoti). Kokmateriāli
uzskaitīti kontā 2141 «Bioloģisko aktīvu produkti».

Uzrādām informāciju par krājumiem uz 31.12.2019.
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Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Praktisks piemērs
Pārskata perioda beigās budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumos
uzrāda sekojošu informāciju:
2.1. Piezīme “Krājumi”
Konta Nr.

Konta nosaukums

A
2110
2140

B
Izejvielas un materiāli
Bioloģisko aktīvu
produkti un krājumi to
uzturēšanai

Pārskata
perioda
beigas
1
81 088,00
676,00

Pārskata
perioda
sākums
2
-

Izmaiņas (+,-)
absolūtās vienībās
%
(1.–2.)
(1./2.*100)
3
4
81 088,00
676,00
-

2.1. BDAR Būtiskie darījumi pārskata periodā, kas ietekmēja
izmaiņas
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Konta Nr.

Konta nosaukums

Summa

Darījuma apraksts

A
2110

B
Izejvielas un materiāli

1
79 500,00

B
Iegādāts kurināmais ziemas
sezonai

Krājumu uzskaite

Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Praktisks piemērs
2.1.IZMK Izmaiņas konta vērtībā

Konta
Nr./Kods

A

Konta
nosaukums/Metode
s nosaukums

Pārskata
perioda
sākumā

Palielinājums
(+)

B

1
-

2
2 483,00

Vērtības
samazinājuma
izmaiņas
Izdevumos
atzītā vērtība (-)

Pārvietošan
a
(+,-)

Pārskata
perioda
beigās
(1. līdz
6.ailes
summa)

atzīts (-)

norakstīt
s (+)

3
1 595,00

4
-

5
-

6
-

7
888,00

2111A

Materiāli mācību,
zinātniskiem un
citiem mērķiem

-

700,00

-

-

-

-

700,00

2114A

Saimniecības
materiāli un
kancelejas
piederumi

-

79 500,00

-

-

-

-

79 500,00

2115A

Kurināmais,
degviela,
smērvielas

2141P

Bioloģisko aktīvu
produkti

-

676,00

-

-

-

-

676,00
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Informācijas uzrādīšana par krājumiem
Praktisks piemērs
2.1.IIKA Ilgtermiņa ieguldījumi un krājumi atsavināšanai
Posteņa nosaukums

Kods
A
2132.NI
2132.PL
2132.BA
2132.KR

B
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Bioloģiskie aktīvi
Krājumi
Kopā

Uzskaites (atlikusī) vērtība
pārskata perioda
pārskata perioda beigās
sākumā
1
2
-

2.1.MEPV Metodes un pieņēmumi, nosakot lauksaimniecības
produktu grupas patieso vērtību ražas novākšanas dienā
Grupas nosaukums
A
Kokmateriāli
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Metodes un pieņēmumu apraksts
B
Kokmateriālus sākotnēji uzskaita krājumu sastāvā patiesajā vērtībā. Krājumu patieso
vērtību nosaka, pamatojoties uz novērojamiem tirgus datiem.
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Jautājumi un
atbildes

