Līdzdalības radniecīgajās un
asociētajās kapitālsabiedrībās
uzskaite
Mācības par grāmatvedības uzskaiti un
pārskatu sagatavošanu

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

Ievads
Līdzdalības radniecīgās un asociētās kapitālsabiedrībās
uzskaite
Nr. Tēma

2

1

Definīcija

2

Līdzdalības uzskaite, praktiski piemēri

3

Līdzdalības vērtības samazinājuma
uzskaite, praktiski piemēri

4

Līdzdalības atsavināšana, praktiski
piemēri

5

Informācijas uzrādīšana, praktiski piemēri

Līdzdalības uzskaite

1

3

Definīcija

Definīcija
Līdzdalība

Budžeta iestāde atzīst līdzdalību kapitālsabiedrības kapitālā, ja budžeta
iestādei tieši vai netieši pieder 20,001 vai vairāk procentu no
balsstiesībām kapitālsabiedrības kapitālā.
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Līdzdalības uzskaite

Definīcijas
Līdzdalība
Līdzdalība asociētajās
kapitālsabiedrībās

Līdzdalība radniecīgajās
kapitālsabiedrībās

Budžeta iestāde

Budžeta iestāde

20,001 – 50%

Iegūti ne mazāk
par 20,001% un
ne vairāk par 50 %
no balsstiesībām
kapitālsabiedrībā,
ieskaitot
potenciālās
balsstiesības.

50,001 – 100%

Radniecīgā
kapitālsabiedrība

Asociētā
kapitālsabiedrība
*ieguldījumu, kuram līdzdalība ir mazāka kā 20,001%
uzskaita saskaņā ar Finanšu instrumentu uzskaites
prasībām.
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Iegūti vairāk par
50,001% no
balsstiesībām
kapitālsabiedrībā,
ieskaitot
potenciālās
balsstiesības.

Līdzdalības uzskaite

Definīcija
Potenciālās balsstiesības

►

Novērtējot līdzdalību, ņem vērā arī potenciālo balsstiesību esamību un
ietekmi, ieskaitot tās potenciālās balsstiesības, kas pieder citām personām.

Potenciālās balsstiesības akciju vai daļu iegādes garantijas līgumi, akciju vai daļu
pirkšanas iespēju līgumi vai parāda vai pašu kapitāla instrumenti, kuri ir pārvēršami
parastajās akcijās, vai citi līdzīgi instrumenti, kuri, ja tos izmanto vai konvertē,
potenciāli var dot budžeta iestādei balsstiesības vai samazināt citas puses
balsstiesības par šīs kapitālsabiedrības finanšu un pamatdarbības principiem.

►
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Potenciālās balsstiesības var rasties saistībā ar, piemēram, akciju vai daļu
pirkšanas iespējas līgumiem un pārvēršamām parādzīmēm, kas var mainīt
iestādes balsstiesību apjomu attiecīgajā kapitālsabiedrībā.

Līdzdalības uzskaite

Definīcija
Potenciālās balsstiesības - piemērs
Piemērs
Budžeta iestādēm A, B un C pieder attiecīgi 40, 30 un 30% no kapitālsabiedrības D
parastajām akcijām, kas nodrošina balsstiesības kapitālsabiedrības D akcionāru
sapulcē. Budžeta iestādei A pieder arī pirkšanas iespējas līgumi, kurus iespējams
izmantot jebkurā laikā, samaksājot summu, kas atbilst akciju patiesajai vērtībai. Ja
šie līgumi tiktu izmantoti, budžeta iestādes A rīcībā nonāktu papildu 20 %
balsstiesību kapitālsabiedrībā D, kamēr budžeta iestāžu B un C līdzdalība
samazinātos par 10 procentiem, tas ir, līdz 20 % katrai. Izmantojot iespējas līgumus,
budžeta iestādei A piederētu vairāk nekā 50,001 % balsstiesību.

Ņemot vērā potenciālo balsstiesību esamību, secināms, ka kapitālsabiedrība D
ir budžeta iestādes A radniecīgā kapitālsabiedrība.
Savukārt, budžeta iestādes B un C izvērtē, vai kapitālsabiedrība D joprojām
atbilst asociētas kapitālsabiedrības kritērijiem.

7

Līdzdalības uzskaite

2

Līdzdalības
uzskaite
Praktiski piemēri
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Līdzdalības uzskaite
Pašu kapitāla metode
Līdzdalību radniecīgajās un asociētajās
izmantojot pašu kapitāla metodi.

kapitālsabiedrībās

uzskaita,

Pašu kapitāla metode - grāmatvedības uzskaites metode, saskaņā ar
kuru līdzdalību kapitālsabiedrības kapitālā (ieguldījumu) sākotnēji atzīst
izmaksu vērtībā un pēc tam koriģē, lai ņemtu vērā pēc iegādes notikušās
izmaiņas budžeta iestādes daļā kapitālsabiedrības pašu kapitālā (neto
aktīvā). Budžeta iestādes budžeta izpildes rezultāts ietver tās daļu
kapitālsabiedrības pārskata perioda pelņā vai zaudējumos un budžeta
iestādes rezervēs ietver tās daļu kapitālsabiedrības pašu kapitālā (neto
aktīvos), kas nav atzīta kapitālsabiedrības pārskata perioda pelņā vai
zaudējumos.
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Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Līdzdalības atzīšana
Budžeta iestāde atzīst ieguldījumu radniecīgajā kapitālsabiedrībā dienā,
kad tā iegūst 50,001 – 100% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām
kapitālsabiedrībā.
D

1311

D

1380

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
vai
Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

Budžeta iestāde atzīst ieguldījumu asociētajā kapitālsabiedrībā dienā, kad
tā iegūst 20,001 – 50 % no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām
kapitālsabiedrībā.
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D

1321

D

1380

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
vai
Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

K

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 1
Līdzdalības sākotnējā atzīšana asociētajā kapitālsabiedrībā.

Budžeta iestāde 2017. gada 1. augustā iegādājas kapitālsabiedrības
akcijas 10 000,00 EUR vērtībā. Budžeta iestādes līdzdalība
kapitālsabiedrības kapitālā pēc akciju iegādes ir 40%.
Piemērā netiek ņemta vērā ietekme no līdzdalības iegādes vērtības un
kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesās vērtības starpības.

Kādas darbības budžeta iestādei jāveic līdzdalības uzskaitei?
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Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 1 – atrisinājums
Grāmatojums līdzdalības sākotnējai atzīšanai:
Budžeta iestāde 2017. gada 1. augustā, pamatojoties uz veikto maksājumu
saskaņā ar akciju pirkuma līgumu, veic sekojošu grāmatojumu, atzīstot
ieguldījumu un samazinot naudas līdzekļus:
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D

1321

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

10 000.00 EUR

K

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

10 000.00 EUR

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Mantiskais ieguldījums
Ja budžeta iestāde, veicot mantisko ieguldījumu, iegūst kapitālsabiedrības
kapitāla daļas, tad:
• saskaņā ar budžeta iestādes vadības lēmumu konkrēto aktīvu izslēdz no
ilgtermiņa ieguldījumu sastāva un atzīst apgrozāmo līdzekļu sastāvā
aktīva atlikušajā vērtībā;
• saskaņā ar pieņemšanas un nodošanas aktu aktīvu izslēdz no
apgrozāmo līdzekļu sastāva un atzīst atbilstošos pārējos vai finanšu
izdevumus;
• iegūtās kapitālsabiedrības kapitāla daļas atzīst finanšu ieguldījumos un
finanšu ieņēmumos kapitāla daļu patiesajā vērtībā.
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs - mantiskā ieguldījuma atzīšana
Budžeta iestāde iegulda asociētas kapitālsabiedrības kapitālā pamatlīdzekli.
Budžeta iestāde pamatlīdzekli izslēdz no pamatlīdzekļu sastāva, tā uzskaites
(atlikušo) vērtību atzīstot krājumu sastāvā saskaņā ar budžeta iestādes vadības
pieņemto lēmumu:
D

2132

Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai

D

1290

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums

K

1200

Pamatlīdzekļi*

*sākotnējā uzskaites vērtība

Veicot ieguldījumu kapitālsabiedrībā, pamatojoties uz pieņemšanas un nodošanas
aktu, izslēdz aktīvu un atzīst pārējos izdevumus:
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D

8611

Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un likvidēšanas

K

2132

Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Piemērs- mantiskā ieguldījuma atzīšana
Dienā, kad budžeta iestāde iegūst kontroli pār kapitālsabiedrību, budžeta iestāde
atzīst līdzdalību (ieguldījumu) kapitālsabiedrībā un finanšu ieņēmumus kapitāldaļu
patiesajā vērtībā:
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D

1321

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

K

8150

Ieņēmumi no mantiska ieguldījuma radniecīgajās un asociētajās
kapitālsabiedrībās

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 2
Avansa maksājums par līdzdalību kapitālsabiedrībā (pirkšanas darījums)
ar reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā nākamajā pārskata gadā

Saskaņā ar līguma noteikumiem budžeta iestāde 2017. gada 22. novembrī
veic avansa maksājumu par ieguldījumu kapitālsabiedrības kapitālā
10 000,00 EUR apmērā.
Kādi grāmatojumi jāveic un kādas darbības budžeta iestādei jāveic
uz pārskata perioda beigām?
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 2 – atrisinājums
Maksājuma dienā budžeta iestāde atzīst avansa maksājumu par ilgtermiņa
finanšu ieguldījumiem, veicot sekojošu grāmatojumu:
D

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 10 000,00 EUR

K

2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

10 000,00 EUR

Pārskata datumā (31.12.2017.) budžeta iestāde pārbauda publiski pieejamo
informāciju par ieguldījumu kapitālsabiedrībā – vai līdz 2017.gada 31.decembrim ir
reģistrētas izmaiņas kapitālsabiedrības pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā.
Budžeta iestāde savā grāmatvedības uzskaitē atzīst līdzdalību kapitālsabiedrībā
datumā, kad ir reģistrētas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā kapitālsabiedrības
pamatkapitālā attiecībā uz budžeta iestādes līdzdalību.
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 2 – atrisinājums
2018.gada 25.janvārī tiek reģistrētas izmaiņas kapitālsabiedrības
pamatkapitālā attiecībā uz kapitāldaļu īpašnieku maiņu un budžeta iestāde
savā grāmatvedības uzskaitē atzīst līdzdalību, samazinot iepriekš veikto
avansa maksājumu, veicot sekojošu grāmatojumu:
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D

1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

K

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 10 000,00 EUR

Līdzdalības uzskaite

10 000,00 EUR

Līdzdalības uzskaite
Kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesā vērtība
Ja līdzdalības iegādes dienā tās iegādes izmaksas nesakrīt ar budžeta
iestādes daļu kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesajā vērtībā,
tad šo starpību uzskaita sekojoši:
• iegādes izmaksu pārsniegumu pār kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto
patieso vērtību iekļauj ieguldījuma uzskaites vērtībā;
• kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesās vērtības pārsniegumu pār
iegādes izmaksām atzīst finanšu ieņēmumos pārskata periodā, kurā sākotnēji
atzīta līdzdalība.
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Līdzdalības uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 3
Līdzdalības sākotnējā atzīšana, ņemot vērā ietekmi no līdzdalības iegādes
vērtības un kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesās vērtības
starpības
2016.gada 4.janvārī budžeta iestāde iegādājas kapitālsabiedrības daļas un iegūst
līdzdalību kapitālsabiedrībā ar balsstiesībām 35% apmērā. Darījuma dienā budžeta
iestāde veic ieguldījumu kapitālsabiedrībā 60000,00 EUR apmērā. Budžeta iestāde,
pamatojoties uz kapitālsabiedrības sniegtajiem datiem (gada pārskatu), izvērtē
kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesās vērtības un secina, ka saskaņā ar
kapitālsabiedrības sniegtajiem datiem par stāvokli uz 04.01.2016 kapitālsabiedrības
aktīvu un saistību neto patiesā vērtība ir 97 000.00 EUR.

Kādā vērtībā budžeta iestāde atzīst līdzdalību?
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 3 – atrisinājums
Aprēķini un grāmatojumi:
Budžeta iestāde aprēķina savu daļu kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto
patiesajā vērtībā:

35% * 97 000.00 EUR = 33 950.00 EUR
Budžeta iestāde aprēķina līdzdalības iegādes izmaksu pārsniegumu pār savu daļu
kapitālsabiedrības aktīvu un saistību neto patiesajā vērtībā:

60 000.00 EUR - 33 950.00 EUR = 26 050.00 EUR
Budžeta iestāde nepalielina ieguldījuma vērtību par pārsnieguma summu, t.i.,
pārsniegums (26 050.00 EUR) ir iekļauts veiktā ieguldījuma apmērā (60 000.00
EUR) un atsevišķi netiek uzskaitīts.
Darījuma dienā budžeta iestāde veic sekojošu grāmatojumu:
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D

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

60 000.00 EUR

K

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

60 000.00 EUR

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Turpmākā uzskaite
Katra pārskata gada beigās sākotnēji atzītās līdzdalības uzskaites vērtību
koriģē, to palielinot vai samazinot atbilstoši līdzdalības daļas vērtības
izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā attiecīgajā pārskata gadā,
izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā vai konsolidētajā gada
pārskatā (gadījumā, ja kapitālsabiedrībai tiesību aktos noteiktajā kārtībā
jāsagatavo konsolidētais gada pārskats) norādīto informāciju.

Budžeta iestāde uzskaita līdzdalības daļas vērtības pieaugumu vai
samazinājumu kā pārskata gada finanšu ieņēmumus vai izdevumus un
izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumos.
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Līdzdalības uzskaite
Grāmatojumi
Grāmatojums, palielinot līdzdalības uzskaites vērtību:
D
K

1311 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
vai
1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas vai
8140
pārsnieguma

Grāmatojums, samazinot līdzdalības uzskaites vērtību:
D
K
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8240 Izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas
1311 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
vai
1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Piemērs – līdzdalības turpmākā uzskaite
Līdzdalības vērtību pārskata perioda beigās nosaka, reizinot
kapitālsabiedrības izmaiņu pašu kapitālā vērtību ar valstij vai pašvaldībai
piederošo daļu procentu, neņemot vērā potenciālo balsstiesību iespējamo
izmantošanu vai pārvēršanu.
Piemērs:
Budžeta iestādei pieder līdzdalība kapitālsabiedrībā ar 20,001%
balsstiesībām kapitālā. Pārskata gada beigās kapitālsabiedrības peļņa ir
100 000,00 EUR.
Budžeta iestāde nosaka izmaiņas līdzdalības uzskaites vērtībā, veicot sekojošu
aprēķinu:
20,001% x 100 000,00 EUR = 20 001,00 EUR

Līdzdalības (ieguldījuma) vērtības izmaiņas pārskata perioda beigās =
% * izmaiņas kapitālsabiedrības pašu kapitālā
24
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs – līdzdalības turpmākā uzskaite
Kādas pozīcijas kapitālsabiedrības bilancē jāņem vērā?
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Līdzdalības uzskaite
Ja kapitālsabiedrības gada pārskata bilances datums nesakrīt ar budžeta
iestādes (kapitāla daļu turētāja) bilances datumu, līdzdalības vērtības izmaiņas
koriģē par visiem kapitālsabiedrības veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām,
kas notikušas laikposmā starp pēdējā pieejamā kapitālsabiedrības gada
pārskata bilances datumu un kapitāla daļu turētāja bilances datumu.

Jebkurā gadījumā laikposms starp
kapitālsabiedrības un
kapitāla daļu
turētāja bilances datumu nedrīkst būt
garāks par trim mēnešiem.
Budžeta iestāde uzrāda informāciju finanšu pārskata pielikuma posteņa skaidrojumā
piezīmē 1.3.VDPK. «Paskaidrojums par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas
notikušas laika posmā starp izmantotā kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un
datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs"
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Līdzdalības uzskaite
Ja budžeta iestādes daļa kapitālsabiedrības zaudējumos pārsniedz budžeta
iestādes līdzdalības uzskaites vērtību, budžeta iestāde atzīst zaudējumu
summu, kas vienāda ar līdzdalības uzskaites vērtību.
Šādā gadījumā budžeta iestāde līdzdalības uzskaites vērtību samazina
līdz nullei.

Ilustratīvs piemērs:
Gads

Līdzdalības
uzskaites vērtība
perioda sākumā,
EUR

1

2

3

4=3*40%

5=2+/-4*

6*

2015
2016
2017
2018
2019
2020

10 000
2 000
0
0
0
0

-20 000
-15 000
-10 000
16 000
4 000
2 000

-8 000
-6 000
-4 000
6 400
1 600
800

2 000
0
0
0
0
800

0
-4 000
-8 000
-1 600
0
0

Budžeta
Uzskaites vērtība
Peļņa/zaudējumi,
Uzkrātie
iestādes daļa perioda beigās,
EUR
zaudējumi, EUR
(40%)
EUR

*uzskaites vērtība perioda beigās tiek samazināta līdz 0. Ja uzskaites vērtība kļūst negatīvs skaitlis, tad uzrāda
uzkrātos zaudējumus attiecīgajā apmērā.
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Līdzdalības uzskaite

Budžeta iestāde uzkrāj informāciju par
zaudējumiem,
kas
pārsniedz
līdzdalības vērtību, un gada pārskata
pielikumā atklāj informāciju par
zaudējumiem
no
līdzdalības
kapitālsabiedrībā.

Ja turpmākajos pārskata periodos
kapitālsabiedrība
uzrāda
peļņu,
budžeta iestāde atsāk atzīt savu
peļņas daļu tikai tad, kad tā ir vienāda
ar neatzīto zaudējumu daļu, tas ir, tikai
pēc uzkrāto zaudējumu summas
segšanas.
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Līdzdalības uzskaite
Ja kapitālsabiedrībai radušies zaudējumi un budžeta iestāde līdzdalības
uzskaites vērtību samazinājusi līdz nullei, budžeta iestāde atlikušo
kapitālsabiedrības zaudējumu daļu ņem vērā, izvērtējot citu finanšu aktīvu, kas
saistīti ar attiecīgo kapitālsabiedrību, vērtības samazinājumu.
Piemērs:
Pārskata gada sākumā budžeta iestāde veic ieguldījumu kapitālsabiedrībā
50 000,00 EUR apmērā un iegūst 30% balsstiesības kapitālsabiedrības kapitālā.
Papildus budžeta iestāde pārskata gadā izsniedz aizdevumu asociētajai
kapitālsabiedrībai 90 000,00 EUR apmērā.
Kapitālsabiedrība pārskata gadu noslēdz ar zaudējumiem 200 000,00 EUR apmērā.
Budžeta iestādes daļa kapitālsabiedrības zaudējumos ir 200 000,00 EUR x 30% =
60 000,00 EUR.

Tas nozīmē, ka līdzdalības uzskaites vērtība tiek samazināta līdz nullei, un budžeta
iestāde izvērtē, vai atlikusī zaudējumu daļa 10 000 EUR vērtībā ietekmē
aizdevuma atgūstamo vērtību, nosakot vērtības samazinājumu.
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Līdzdalības uzskaite
Ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, kas netika iekļautas
kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā (piemēram, aktīvu
pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā), budžeta
iestāde atzīst attiecīgu daļu no vērtības izmaiņām budžeta iestādes pašu
kapitālā pārējās rezervēs, kā arī uzskaita kā līdzdalības izmaiņas palielinājumu
vai samazinājumu.
Grāmatojums, uzskaitot palielinājumu līdzdalības uzskaites vērtībā un pārējās rezervēs:
D

K

1311
vai
1321
3360

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējās rezerves

Grāmatojums, uzskaitot samazinājumu līdzdalības uzskaites vērtībā un pārējās rezervēs:
D
K
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3360
1311
vai
1321

Pārējās rezerves
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 4
Līdzdalības sākotnējā atzīšana un turpmākā uzskaite
asociētajā kapitālsabiedrībā, kura pārskata periodu noslēdz
ar zaudējumiem.
Budžeta iestāde 2017. gada 2. janvārī iegādājas kapitālsabiedrības akcijas 10
000,00 EUR vērtībā. Budžeta iestādes līdzdalība kapitālsabiedrībā pēc akciju iegādes ir
40%. Kapitālsabiedrība pārskata gadu (2017.gadu) noslēdz ar zaudējumiem 40 000,00
EUR apmērā.
Kapitālsabiedrība nākamo pārskata periodu, 2018. gadu, noslēdz ar peļņu
20 000.00 EUR apmērā.
Piemērā netiek ņemta vērā ietekme no līdzdalības iegādes vērtības un kapitālsabiedrības
aktīvu un saistību neto patiesās vērtības starpības.

Veicam grāmatojumus!
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 4 – atrisinājums
Grāmatojumi:
1) Budžeta iestāde 2017. gada 2. janvārī atzīst ieguldījumu un samazina naudas
līdzekļus:
D 1321
K 2620

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

2) Kapitālsabiedrība pārskata periodu (2017.gadu) noslēdz ar zaudējumiem, budžeta
iestāde veic grāmatojumu, samazinot līdzdalības uzskaites vērtību un atzīstot
izdevumus (zaudējumus) proporcionāli ieguldījuma daļai kapitālsabiedrības kapitālā
(40 000,00 EUR x 40% = 16 000,00 EUR).

D 8240
K 1321

Izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
pārvērtēšanas
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

3) Budžeta iestāde atlikušos 6 000,00 EUR uzrāda gada pārskata skaidrojumos kā
neatzītos zaudējumus no līdzdalības kapitālsabiedrībā.
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Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 4 – atrisinājums
4) 2018.gadu kapitālsabiedrība noslēdz ar peļņu.
Budžeta iestāde pārskata datumā veic grāmatojumu, palielinot līdzdalības vērtību
un atzīstot ieņēmumus proporcionāli ieguldījuma daļai kapitālsabiedrības kapitālā
(20 000 EUR x 40% = 8 000,00 EUR).
Vispirms budžeta iestāde nosedz iepriekšējos pārskata gados neatzītos
zaudējumus par (6 000,00 EUR) un tikai tad atsāk līdzdalības kapitālsabiedrības
kapitālā vērtības palielināšanu (8 000,00 EUR – 6 000,00 EUR = 2 000,00 EUR):
D
K
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1321
8140

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
pārvērtēšanas vai pārsnieguma

Līdzdalības uzskaite

2 000,00 EUR
2 000,00 EUR

Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 4 – atrisinājums
5) Kapitālsabiedrība pārskata datumā veic pamatlīdzekļu pārvērtēšanu,
palielinot to bilances vērtību.
Budžeta iestāde pārskata datumā veic grāmatojumu, atzīstot līdzdalības un
rezervju palielinājumu proporcionāli ieguldījuma daļai kapitālsabiedrības kapitālā
(600,00 EUR x 40% = 240,00 EUR):
D
K

34

1321
3360

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējās rezerves

Līdzdalības uzskaite

240.00 EUR
240.00 EUR

Līdzdalības uzskaite
Dividenžu maksājumu uzskaite
Pārskata gadā budžeta iestāde uzskaita kapitālsabiedrības izmaksātās
dividendes (proporcionāli ieguldījuma daļai) un citus maksājumus par
ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kā samazinājumu ieguldījuma vērtībā un:
1) valsts budžeta iestādes atzīst finanšu izdevumus, veicot sekojošu
grāmatojumu:
D
K

8240
1311
vai
1321

Izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

2) pašvaldības atzīst naudas līdzekļus, veicot sekojošu grāmatojumu:
D
K
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2620
1311
vai
1321

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 5
Kapitālsabiedrības dividenžu maksājumu uzskaite
2016.gada 4.janvārī budžeta iestāde iegādājas kapitālsabiedrības daļas
un iegūst līdzdalību kapitālsabiedrībā ar balsstiesībām 35% apmērā.
Darījuma dienā budžeta iestāde veic ieguldījumu kapitālsabiedrībā
60000,00 EUR apmērā.
2016.pārskata gadu kapitālsabiedrība noslēdz ar 20 000,00 EUR peļņu
un 10 000,00 EUR nolemj sadalīt dividendēs. Kapitālsabiedrība veic
dividenžu maksājumu valsts budžeta kontā 2017.gada 24.maijā.

Kādus grāmatojumus veic
budžeta iestāde?
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Piemērs Nr. 5 – atrisinājums
Grāmatojumi
1) Budžeta iestāde sākotnēji atzīst līdzdalību:
D
K

1320
2620

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

60 000,00 EUR
60 000,00 EUR

2) Pārskata datumā (31.12.2016.) budžeta iestāde aprēķina savu daļu
kapitālsabiedrības pārskata perioda peļņā (35% * 20 000,00 EUR = 7 000,00
EUR) un palielina sākotnēji atzīto līdzdalības vērtību par attiecīgo daļu no
kapitālsabiedrības peļņas:
D
K
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1320
8140

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
pārvērtēšanas vai pārsnieguma

Līdzdalības uzskaite

7000,00 EUR
7000,00 EUR

Līdzdalības uzskaite
Piemērs Nr. 5 – atrisinājums
3) Valsts budžeta iestāde aprēķina ieņēmumus no kapitālsabiedrības
izmaksātajām dividendēm proporcionāli ieguldījumam (35% * 10 000,00
EUR = 3500,00 EUR).
2017.gada 24.maijā, saņemot informāciju, ka maksājums veikts valsts
budžetā, budžeta iestāde samazina līdzdalības vērtību un atzīst finanšu
izdevumus attiecīgajā saņemtā maksājuma apmērā:
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D

8290

Pārējie finanšu izdevumi

3 500,00 EUR

K

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

3 500,00 EUR

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Pašu kapitāla metodes turpināšana

Kļūst
Ieguldījums
asociētajā
kapitālsabiedrībā

Pašu kapitāla
metodes
turpināšana

Kļūst
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Ieguldījums
radniecīgajā
kapitālsabiedrībā

Līdzdalības uzskaite
Pašu kapitāla metodes pārtraukšana
Budžeta iestāde pārtrauc līdzdalības uzskaiti saskaņā ar pašu kapitāla
metodi, kad tās atlikusī līdzdalība ir mazāka par 20%:

Līdzdalība ir mazāka par 20%

Līdzdalība kapitālsabiedrībā ir
finanšu aktīvs un atzīstama tā
uzskaites vērtībā dienā, kad
budžeta iestādes līdzdalība ir
mazāka par 20%
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Līdzdalības uzskaite
Pašu kapitāla metodes pārtraukšana
Budžeta iestāde līdzdalību pārklasificē par citiem finanšu ieguldījumiem un pārtrauc pašu
kapitāla metodes pielietošanu, ja budžeta iestādes balsstiesības kapitālsabiedrībā ir
mazākas par 20 procentiem.
Finanšu ieguldījuma uzskaites vērtība datumā, kad ieguldījumu pārstāj klasificēt par
līdzdalību radniecīgajā vai asociētājā kapitālsabiedrībā, ir uzskatāma par tā izmaksu
sākotnējo novērtējumu.
D
K
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1359
1311
vai
1321

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības uzskaite
Pašu kapitāla metodes pārtraukšana
Ja līdzdalības vērtības izmaiņas iepriekš atzītas pārējās rezervēs:
pārtraucot pašu kapitāla metodes pielietošanu, budžeta iestāde:
attiecīgās rezerves izslēdz pilnā apmērā un attiecina uz iepriekšējo
pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu,
izņēmums - ja kapitālsabiedrības rezervēs iekļautās summas attiecas uz
tiem aktīviem un saistībām, kuras izslēdzot, atbilstošās rezerves būtu
jāatzīst kapitālsabiedrības ieņēmumos, tad budžeta iestādes rezerves
atzīst finanšu ieņēmumos:
D 3360
K 3510
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Pārējās rezerves
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

Līdzdalības uzskaite

3

Līdzdalības
vērtības
samazinājuma
uzskaite
Praktiski piemēri
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Līdzdalības vērtības samazinājuma pazīmes
Katra pārskata perioda beigās budžeta iestāde
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam,
ka līdzdalības vērtība ir samazinājusies, un vai
nepieciešams atzīt zaudējumus no līdzdalības
vērtības samazināšanās.

Budžeta iestāde izvērtē vismaz
šādas pazīmes, lai noteiktu, vai
pastāv līdzdalības vērtības
samazinājums:
1. kapitālsabiedrības finansiālās grūtības
2. budžeta iestāde tādu ekonomisku vai
juridisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar
kapitālsabiedrības finansiālajām grūtībām,
piešķir kapitālsabiedrībai atlaidi vai
atbrīvojumu, ko citos apstākļos nebūtu
apsvērusi
44

3. kļūst ticams, ka kapitālsabiedrība
uzsāks maksātnespējas procedūru vai cita
veida finansiālu reorganizāciju
4. informācija par tādām nelabvēlīgām
izmaiņām, kuras ir notikušas
tehnoloģiskajā, tirgus, ekonomiskajā vai
juridiskajā vidē, kurā darbojas
kapitālsabiedrība, un kas norāda, ka
līdzdalības izmaksu vērtība var nebūt
atgūstama. Līdzdalības vērtības
samazināšanās zem tās izmaksu vērtības
arī ir objektīvs vērtības samazināšanās
pierādījums

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Līdzdalības atgūstamās vērtība noteikšana
Ja pastāv kāds no iepriekš minētajiem pierādījumiem,
tas norāda, ka līdzdalības vērtība varētu būt
samazinājusies. Budžeta iestāde nosaka līdzdalības
atgūstamo vērtību bilances datumā.
Budžeta iestāde nosaka līdzdalības atgūstamo vērtību, izmantojot vienu no šīm
metodēm:
•

•

45

aplēšot savu daļu no tās aplēstās gaidāmās naudas plūsmas pašreizējās
vērtības, kuru ienesīs asociētā vai radniecīgā kapitālsabiedrība un kura radīsies
no asociētās vai radniecīgās kapitālsabiedrības darbībām un ienākumiem no
ieguldījuma galīgās atsavināšanas;
piemērojot pakalpojumu vienības metodi. Piemērojot šo metodi, budžeta iestāde
nosaka līdzdalības atgūstamo vērtību, samazinot amortizētās aizstāšanas
izmaksas pirms vērtības samazināšanās atbilstoši samazinātajam pakalpojumu
vienību skaitam (piemēram, nosakot, cik izmaksātu līdzvērtīgas līdzdalības
iegāde, lai varētu nodrošināt funkciju izpildi atlikušajām pakalpojumu vienībām).

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Līdzdalības atgūstamās vērtības noteikšana
Budžeta iestāde piemēro vienu no iepriekš minētajām līdzdalības
atgūstamās
vērtības
noteikšanas
metodēm
atkarībā
no
kapitālsabiedrības, kurā ir budžeta iestādes līdzdalība, darbības veida.

Tām kapitālsabiedrībām, kurām ir izteikts
peļņas
gūšanas
raksturs,
līdzdalības
atgūstamās vērtības piemērotākā metode ir
sagaidāmās naudas plūsmas pašreizējās
vērtības aplēse.
Tām kapitālsabiedrībām, kurām nav
izteikts peļņas gūšanas raksturs, līdzdalības
atgūstamās vērtības noteikšanai piemēro
pakalpojumu vienības metodi.
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Piemērs

Piemērs:
Pašvaldībai var būt kapitāldaļas (līdzdalība) divās kapitālsabiedrībās:
viena kapitālsabiedrība ir siltumapgādes uzņēmums, kas strādā ar
peļņu; otra kapitālsabiedrība nodrošina kultūras un izglītības funkciju
izpildi bez izteikta peļņas gūšanas rakstura, tas ir, darbojoties ar
zaudējumiem. Pašvaldība izvērtē un piemēro sagaidāmās naudas
plūsmas pašreizējo vērtību noteikšanas metodi siltumapgādes
uzņēmuma līdzdalības atgūstamās vērtības noteikšanai un
pakalpojumu vienības metodi otrai kapitālsabiedrībai, kas darbojas ar
zaudējumiem, līdz ar to naudas plūsmu pašreizējās vērtības aplēses
nav iespējams noteikt.
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Aplēsto atgūstamo vērtību salīdzina ar līdzdalības uzskaites vērtību un
līdzdalību novērtē atbilstoši zemākajai no šīm vērtībām.
Ja līdzdalības atgūstamā vērtība bilances datumā ir zemāka par tās uzskaites
vērtību, budžeta iestāde atzīst zaudējumus no līdzdalības vērtības
samazinājuma, veicot sekojošu grāmatojumu:
D
K

8290
1319
vai
1329

Pārējie finanšu izdevumi
Vērtības samazinājums līdzdalībai radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Vērtības samazinājums līdzdalībai asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības atgūstamo vērtību katrai kapitālsabiedrībai novērtē atsevišķi,
izņemot, ja radniecīgās vai asociētās kapitālsabiedrības naudas plūsmas lielā
mērā ir saistītas no citiem budžeta iestādes aktīviem. Šādā gadījumā
līdzdalības atgūstamā vērtība jāizvērtē, ņemot vērā citu aktīvu novērtējumu.
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 6
Līdzdalības kapitālsabiedrības kapitālā vērtības samazinājuma
aprēķins, aplēšot savu daļu no sagaidāmās naudas plūsmas
pašreizējās vērtības.
Budžeta iestāde 2014. gada 6. oktobrī iegādājās transporta pakalpojumu sabiedrības
daļas par 50 000,00 EUR, kas piešķir budžeta iestādei 60% balsstiesības. Budžeta
iestāde uzskaita ieguldījumu kā līdzdalību radniecīgajā kapitālsabiedrībā un līdz
2016.gada beigām nav veikusi izmaiņas ieguldījuma vērtībā.
2016.gada laikā radniecīgās kapitālsabiedrības apgrozījums ir strauji samazinājies
sakarā ar būtisku pieprasījuma kritumu pēc kapitālsabiedrības pakalpojumiem, kas
norāda, ka līdzdalības vērtība varētu būt samazinājusies.
Budžeta iestāde nosaka līdzdalības atgūstamo vērtību, lai noteiktu, vai nepieciešams
atzīt izdevumus no vērtības samazināšanās līdzdalības uzskaites vērtībai radniecīgajā
kapitālsabiedrībā.
Budžeta iestāde nosaka līdzdalības atgūstamo vērtību, aplēšot savu daļu no
sagaidāmās naudas plūsmas pašreizējās vērtības, kuru budžeta iestāde saņemtu no
radniecīgās kapitālsabiedrības un kura rastos no radniecīgās kapitālsabiedrības
darbībām un ienākumiem no līdzdalības atsavināšanas.
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Piemērs Nr. 6 – atrisinājums
Gads

2017

2018

2019

2020

2021

Gads pēc kārtas

1

2

3

4

5

Ieņēmumi, EUR

32 362.00

35 147.00

34 159.00

33 985.00

34 532.00

Izdevumi, EUR

-18 564.00

-20 563.00

-20 196.00

-19 863.00

-20 368.00

Pamatlīdzekļu nolietojums, EUR

1 756.39

1 698.66

1 698.66

1 603.15

1 603.15

Neto peļņa pirms nodokļiem, EUR

15 554.39

16 282.66

15 661.66

15 725.15

15 767.15

Izmaiņas neto apgrozāmajā kapitālā, EUR

1 256.00

1 618.00

-1 496.00

-1 369.00

1 485.00

Kapitāla izdevumi, EUR

-1 560.00

-2 100.00

-1 960.00

-1750.00

-1 860.00

Tīrā naudas plūsma, EUR

15 250.39

15 800.66

12 232.66

12 606.15

15 392.15

Diskonta likme saskaņā ar Valsts kases
interneta vietnē publicēto diskonta likmi
Diskonta faktors* (1/(1+0,10)^gads pēc kārtas)

10.00%
0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

13 863.99

13 058.40

9 190.58

8 610.17

9 557.31

*piemērā sniegtais diskonta faktors noapaļots līdz
divām zīmēm aiz komata.

Pašreizējā vērtība tīrai naudas plūsmai, EUR
Sagaidāmo naudas plūsmu pašreizējā vērtība,
EUR

(1)

54 280.45

54 280.45= 13 863.99+13 058.40+9 190.58+8 610.17+9 557.31

Likvidācijas vērtība, EUR

(2)

179 221.24

179 221.24= (15 392.15*(1+0.013))/(0,10-0,013). Formula sniegta
nākamajā slaidā

Likvidācijas vērtības pašreizējā vērtība, EUR

(3)

111 282.29

(2) x 0.62

Kopējā pašreizējā vērtība nākotnes naudas
plūsmām, EUR

(4)

165 562.74

(1) + (3)

99 337.64

(4) x 60%

Ieguldījuma daļas atgūstamā vērtība, EUR
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Piemērs Nr. 6 – atrisinājums
Līdzdalības likvidācijas jeb terminālās vērtības aprēķins:
Likvidācijas (terminālā) vērtība =

FCFn x (1 + g) / (r – g)

kur:
FCF
n
g*
r

=
=
=
=

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

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

**piemērā pieņemtais ilgtermiņa izaugsmes līmenis 1,3%.

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

Likvidācijas vērtības pašreizējā vērtība =
likvidācijas vērtība x diskonta faktors n gadā
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Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Piemērs Nr. 6 – atrisinājums
Pēc aprēķinu veikšanas budžeta iestāde salīdzina līdzdalības
uzskaites vērtību ar līdzdalības aplēsto atgūstamo vērtību un
novērtē līdzdalību atbilstoši zemākajai vērtībai.

Līdzdalības atgūstamā vērtība ir lielāka par līdzdalības uzskaites vērtību:

Atgūstamā vērtība 99 337.64 EUR > Uzskaites vērtība 50 000,00 EUR

Tā kā līdzdalības atgūstamā vērtība ir augstāka par līdzdalības
uzskaites vērtību,
budžeta iestāde neatzīst izdevumus no vērtības samazinājuma.
52

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 7
Līdzdalības kapitālsabiedrības kapitālā vērtības
aprēķins, izmantojot pakalpojumu vienības metodi

samazinājuma

Saskaņā ar pakalpojumu vienības metodi aktīva (līdzdalības) atgūstamā vērtība tiek
noteikta, samazinot amortizētās aktīva aizstāšanas izmaksas pirms vērtības
samazināšanās proporcionāli samazinātajam pakalpojuma vienību skaitam, kas tiek
sagaidīts no aktīva pēc vērtības samazināšanās.

Budžeta iestādei pieder līdzdalība radniecīgajā kapitālsabiedrībā (100%
balsstiesības), kas nodrošina transporta pakalpojumus. Līdzdalības sākotnējā
uzskaites vērtība 80 000,00 EUR. 2019.gada beigās budžeta iestāde veic
līdzdalības vērtības samazinājuma kritēriju izvērtējumu un konstatē, ka reģionā
ir notikušas nelabvēlīgas ekonomiskās un demogrāfiskās izmaiņas, kuru
rezultātā ir samazinājies kapitālsabiedrības apkalpoto pārvadājumu skaits. Līdz
ar to pārskata gadā kapitālsabiedrībai ir būtiski samazinājušies ieņēmumi un
pārskata gadu kapitālsabiedrība, visticamāk, noslēgs ar zaudējumiem.

53

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Piemērs Nr. 7 – atrisinājums
Budžeta iestāde aprēķina līdzdalības atgūstamo vērtību:
Līdzdalības sākotnējā izmaksu vērtība:
Līdzdalības uzskaites vērtība 01.01.2019.:
Sākotnēji plānotais pakalpojuma vienību
skaits/gadā:
Faktiskais pakalpojuma vienību skaits, ko
nodrošina kapitālsabiedrība:

80 000,00 EUR
80 000,00 EUR
5 000 vienības (pārvadājumi)

Pakalpojuma vienību samazinājums:
Aizstāšanas izmaksas:

4 500 vienības (90%)
100 000,00 EUR

500 vienības (pārvadājumi)

Līdzdalības atgūstamā vērtība:
10 000,00 EUR
Līdzdalības uzskaites vērtība ir lielāka par tās atgūstamo vērtību:
Uzskaites vērtība 80 000,00 EUR > atgūstamā vērtība 10 000.00 EUR
Zaudējumi (izdevumi) no līdzdalības vērtības
samazinājuma
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70 000.00 EUR

Līdzdalības vērtības samazinājuma uzskaite
Piemērs Nr. 7 – atrisinājums

Līdzdalības uzskaites vērtība ir lielāka par tās atgūstamo vērtību:
Uzskaites vērtība 80 000,00 EUR > atgūstamā vērtība 10 000,00 EUR
Zaudējumi (izdevumi) no līdzdalības vērtības 70 000,00 EUR
samazinājuma

Budžeta iestāde atzīst izdevumus (zaudējumus) no vērtības samazinājuma
D
K
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8290
1319

Pārējie finanšu izdevumi
70 000,00 EUR
Vērtības samazinājums līdzdalībai radniecīgo 70 000,00 EUR
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalības uzskaite

4

Līdzdalības
atsavināšana
Praktiski piemēri
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Līdzdalības atsavināšana
Finanšu ieguldījumus, kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā un kuru atsavināšanu
uzskata par ticamu saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, pārskata perioda beigās
pārklasificē un uzrāda kā īstermiņa finanšu ieguldījumus, veicot sekojošu grāmatojumu:
D

K

2511
vai
2521
1311
vai
1321

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Kritēriji, saskaņā ar kuriem ilgtermiņa ieguldījuma atsavināšanu
uzskata par ticamu:
1) atsavināšana ir pamatota ar normatīvo aktu vai budžeta iestādes
vadības lēmumu;
2) atsavināšanas process ir uzsākts;
3) ir pārliecība par atsavināšanas procesa pabeigšanu.
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Līdzdalības atsavināšana
Budžeta iestāde samazina līdzdalības uzskaites vērtību, ja tā atsavina savu līdzdalības
daļu, un atzīst finanšu izdevumus.
Atlīdzību novērtē patiesajā vērtībā un atbilstoši tās ekonomiskajai būtībai atzīst pārskata
perioda finanšu ieņēmumos, veicot sekojošus grāmatojumus:
Budžeta iestāde, izslēdzot savu līdzdalības daļu, atzīst finanšu izdevumus:
D 8230
Izdevumi no kapitāla daļu un vērtspapīru pārdošanas
K 2511
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
vai
2521
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Budžeta iestāde, pārdodot savu līdzdalības daļu, atzīst finanšu ieņēmumus:
D
K
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2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
8130 Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības un
pārvērtēšanas

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības atsavināšana
Praktisks piemērs Nr. 8
Līdzdalības asociētajā kapitālsabiedrībā atsavināšana
Budžeta iestāde 2017. gada 2. janvārī iegādājas kapitālsabiedrības daļas
10 000,00 EUR vērtībā. Budžeta iestādes līdzdalība kapitālsabiedrībā pēc akciju
iegādes ir 40%. Kapitālsabiedrība pārskata gadu (2017.gadu) noslēdz ar peļņu
20 000,00 EUR apmērā, kā arī pārskata perioda beigās pārvērtē pamatlīdzekļus,
palielinot to bilances vērtību par 600,00 EUR. Kapitālsabiedrība pamatlīdzekļu
vērtības palielinājumu atzīst rezervēs.
Nākamo pārskata periodu (2018.gadu) kapitālsabiedrība noslēdz ar zaudējumiem
20 000,00 EUR apmērā, kā arī nenoraksta pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezervi uz
nesadalīto peļņu, tas ir, pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve paliek iepriekšējā
apmērā.
2018.gada 30.decembrī budžeta iestāde pieņem lēmumu atsavināt 75% no sava
ieguldījuma kapitālsabiedrībā. 2019.gada 7.janvārī budžeta iestāde atsavina
ieguldījumu kapitālsabiedrībā 8 100,00 EUR vērtībā.

Veicam grāmatojumus.
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Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 8 – atrisinājums
Grāmatojumi un aprēķini:
Budžeta iestāde 2017. gada 2. janvārī atzīst ieguldījumu un samazina naudas
līdzekļus:
D
K

1321
2620

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Tā kā kapitālsabiedrība pārskata periodu noslēdz ar peļņu, budžeta iestāde
veic grāmatojumu, palielinot līdzdalības vērtību un atzīstot ieņēmumus
proporcionāli ieguldījuma daļai kapitālsabiedrības kapitālā (20 000,00 EUR x
40% = 8 000,00 EUR):
D
K
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1321
8140

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
pārvērtēšanas vai pārsnieguma

Līdzdalības uzskaite

8 000,00 EUR
8 000,00 EUR

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 8 – atrisinājums

Tā kā kapitālsabiedrība pārskata datumā palielināja pamatlīdzekļu
bilances vērtību, pārvērtējot pamatlīdzekļus, tad budžeta iestāde veic
grāmatojumu, budžeta iestāde atzīst līdzdalības vērtības un rezervju
palielinājumu proporcionāli ieguldījuma daļai kapitālsabiedrības
kapitālā (600,00 EUR x 40% = 240,00 EUR):
D
K
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1321
3360

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējās rezerves

Līdzdalības uzskaite

240,00 EUR
240,00 EUR

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 8 – atrisinājums
Nākamajā
pārskata
periodā
kapitālsabiedrība pārskata periodu noslēdz
ar zaudējumiem 20 000,00 EUR apmērā un
nenoraksta pārvērtēšanas rezervi, tad
budžeta iestāde veic sekojošu grāmatojumu,
samazinot līdzdalības vērtību (20 000,00 x
40% = 8 000,00 EUR) un atzīstot
zaudējumus proporcionāli ieguldījuma daļai
kapitālsabiedrības kapitālā:
D 8240

K 1321
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Izdevumi no ilgtermiņa 8 000,00 EUR
finanšu ieguldījuma
pārvērtēšanas
Līdzdalība asociēto
8 000,00 EUR
kapitālsabiedrību
kapitālā

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 8 – atrisinājums

30.12.2018. budžeta iestāde pieņem lēmumu par 75% ieguldījuma
atsavināšanu un iestādei ir pārliecība par pielemtās līdzdalības
kapitālsabiedrībā daļas atsavināšanas procesa pabeigšanu viena gada
laikā no atsavināšanas uzsākšanas.
Budžeta iestāde pārklasificē attiecīgu daļu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa
ieguldījumu sastāvā. 30.12.2018. līdzdalības uzskaites vērtība ir 10 240,00
EUR.
Pārklasificētās daļas aprēķins 10 240,00 EUR x 0.75 = 7 680,00 EUR:
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D

2521

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

7 680.00 EUR

K

1321

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

7 680.00 EUR

Līdzdalības uzskaite

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 8 – atrisinājums

2019. gada 7. janvārī budžeta iestāde pārdod savas ieguldītās daļas
kapitālsabiedrībā un saņem atlīdzību 8 100,00 EUR vērtībā:
D
K

2310
8130

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru
tirdzniecības un pārvērtēšanas

8 100,00 EUR
8 100,00 EUR

D
K

3360
3510

Pārējās rezerves*
Iepriekšējo pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

240,00 EUR
240,00 EUR

* izslēdz rezerves pilnā apmērā, jo pārtrauc lietot pašu kapitāla metodi finanšu ieguldījuma uzskaitē

D
K
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8290
2521

Pārējie finanšu izdevumi
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības uzskaite

7 680,00 EUR
7 680,00 EUR

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 8 – atrisinājums

Budžeta iestāde pārklasificē finanšu ieguldījumu pārējo finanšu ieguldījumu
sastāvā 2 560,00 EUR vērtībā (10 240,00 EUR– 7 680,00 EUR= 2 560,00
EUR) darījuma datumā (07.01.2019.):
D
K

1359
1321

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

2 560.00 EUR
2 560.00 EUR

2019. gada 15. janvārī budžeta iestāde saņem maksājumu par pārdotajām
kapitālsabiedrības daļām:
D
K
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2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādē
2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

Līdzdalības uzskaite

8 100,00 EUR
8 100,00 EUR

Līdzdalības atsavināšana
Praktisks piemērs Nr. 9
Avansa maksājums par līdzdalības kapitālsabiedrībā atsavināšanu ar
reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā nākamajā pārskata gadā

Budžeta iestāde 2017.gada 6.novembrī
pieņem
lēmumu
par
līdzdalības
asociētajā
kapitālsabiedrībā
atsavināšanu tuvākajā laikā. Līdzdalības
uzskaites vērtība ir 8 000,00 EUR un
piemērā tiek pieņemts, ka līdzdalībai nav
iepriekš atzīts vērtības samazinājums un
iepriekš nav atzītas izmaiņas līdzdalības
kapitālā, kas atzītas rezervēs.

Veicam grāmatojumus!
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Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 9 – atrisinājums

Ņemot vērā pieņemto lēmumu par atsavināšanu, uzsākto publisko izsoli un to, ka
budžeta iestādei ir pārliecība par atsavināšanas procesa pabeigšanu 12 mēnešu
laikā no pārskata datuma, budžeta iestāde pārklasificē līdzdalību uz īstermiņa
posteni, veicot sekojošu grāmatojumu:
Grāmatojums lēmuma dienā – 2017.gada 6.novembrī:
D 2521
K 1321
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Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības uzskaite

8 000,00 EUR
8 000,00 EUR

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 9 – atrisinājums

• 2017.gada gada 22.novembrī tiek noslēgts līgums par kapitāldaļu pārdošanu.
Līgumā noteiktā darījuma cena 10 000,00 EUR.
• 2017. gada 22.novembrī budžeta iestāde saņem avansa maksājumu 10 000,00
EUR apmērā.
Maksājuma saņemšanas dienā budžeta iestāde atzīst saņemto avansa maksājumu
par līdzdalības daļu pārdošanu:
D
K
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2620
5919

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansa maksājumi

Līdzdalības uzskaite

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Līdzdalības atsavināšana
Piemērs Nr. 9 – atrisinājums
Ņemot vērā to, ka līdz pārskata datumam (31.12.2019.) nav reģistrētas izmaiņas
kapitālsabiedrības pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā, budžeta iestāde pārskata gadā
nenoraksta līdzdalības vērtību un uzrāda to finanšu pārskatā īstermiņa aktīva postenī.
Budžeta iestāde turpina pielietot pašu kapitāla metodi līdzdalības uzskaitei līdz
līdzdalības izslēgšanai no uzskaites.

2020.gada 25.janvārī tiek reģistrētas izmaiņas kapitālsabiedrības pamatkapitālā
attiecībā uz kapitāldaļu īpašnieku maiņu un budžeta iestāde savā grāmatvedības
uzskaitē atzīst līdzdalības atsavināšanu un ieņēmumus no pārdošanas darījuma,
norakstot iepriekš saņemto avansa maksājumu:
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D

5919

K

8130

D
K

8230
2521

Pārējie nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 10 000,00 EUR
maksājumi
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru
10 000,00 EUR
tirdzniecības un pārvērtēšanas
Izdevumi no kapitāla daļu un vērtspapīru pārdošanas
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

Līdzdalības uzskaite

8 000,00 EUR
8 000,00 EUR

5

Informācijas
uzrādīšana
Praktiski piemēri
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Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Informācijas uzrādīšana par līdzdalību bilancē
Budžeta iestāde uzrāda informāciju par līdzdalību bilances ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā:
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Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā
Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju
1.3.piezīmē «Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi» par:
►

līdzdalības 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;

►

līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņām;

►

reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto finanšu ieguldījumu vērtību;

►

vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa
kavējuma pārskata perioda beigās;

JAUNS

JAUNS

►

paskaidrojumu par ailē "Kapitālsabiedrības dati - izmantotais gada pārskats/gads" norādītajiem datiem;

►

paskaidrojumu par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laika posmā starp izmantotā
kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs;

►

paskaidrojumu par ieguldījumu biržās kotētās kapitālsabiedrībās patieso vērtību;

►

citu informāciju par kapitālsabiedrību proporcionāli līdzdalības daļai;

►

citu informāciju pārskatu lietotājiem.
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JAUNS

JAUNS

JAUNS

Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā
Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju
V8.piezīme “Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību)
pārvaldību”
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JAUNS

Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Praktiski piemēri
1.piemērs
Budžeta iestāde 2019. gada laikā iegādājas kapitālsabiedrības XYZ
akcijas 100 000,00 EUR vērtībā. Līdzdalības apmērs 52%. Valsts
kases noteiktais būtiskuma līmenis budžeta iestādes darījumiem 2019.
gadā ir 85 000,00 EUR.
Kādu informāciju par būtiskiem darījumiem jānorāda budžeta
iestādei 2019. gada pārskatā?
Atbilde:
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Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Praktiski piemēri
2.piemērs
Budžeta iestādei ir uzskaitīta līdzdalība kapitālsabiedrībā XYZ.
Uz 2019. gada pārskata sagatavošanas brīdi atbilstoši budžeta
iestādes noteiktajam gada pārskatu sagatavošanas procesam
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir pieejami tikai neauditēti
(operatīvie) kapitālsabiedrības XYZ dati par 2019. gadu (neauditētais
gada pārskats).
Kas budžeta iestādei jāņem vērā, norādot informāciju gada
pārskata skaidrojumos?
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Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Praktiski piemēri

Atbilde:
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Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Praktiski piemēri
3.piemērs
Budžeta iestāde 2019. gada 2. janvārī iegādājas kapitālsabiedrības
akcijas 10 000,00 EUR vērtībā. Budžeta iestādes līdzdalība
kapitālsabiedrībā pēc akciju iegādes ir 40%. Kapitālsabiedrība
2019.gadu noslēdz ar zaudējumiem 40 000,00 EUR apmērā.
Budžeta iestāde samazina līdzdalības uzskaites vērtību un atzīst
izdevumus
(zaudējumus)
proporcionāli
ieguldījuma
daļai
kapitālsabiedrības zaudējumos (40 000,00 EUR x 40% = 16 000,00
EUR).
Budžeta iestāde noraksta līdzdalības vērtību 10 000,00 EUR apmērā
līdz līdzdalības vērtība bilancē ir 0,00 EUR un atlikušos 6 000,00
EUR uzrāda gada pārskata skaidrojumos kā neatzītos zaudējumus
no līdzdalības kapitālsabiedrībā.
Kādu papildus informāciju jānorāda 2019. gada pārskatā?
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Informācijas uzrādīšana par līdzdalību
Praktiski piemēri
Atbilde:
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Jautājumi un
atbildes
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