Naudas līdzekļi
Mācības par grāmatvedības uzskaiti un
pārskatu sagatavošanu

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

Definīcija
Vispārējās definīcijas par naudas līdzekļiem
Nauda ietver:
 naudu kasē (skaidrā nauda);
 nauda norēķinu kontos;
 noguldījumi pēc pieprasījuma.
Naudas ekvivalenti:
 noguldījumi ar augstu likviditāti, kuru
sākotnējais termiņš nepārsniedz 90 dienas
 kuri ir viegli pārvēršami noteiktās naudas
summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir
neliels.
Asignējumi:
 pilnvara uzņemties īstermiņa saistības vai veikt
no valsts budžeta līdzekļiem maksājumus
noteiktam mērķim, pamatojoties uz apropriāciju.
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Definīcija
Ko uzskaita kā naudas līdzekļus?
Budžeta iestāde kontu grupā 2600 “Naudas līdzekļi” uzskaita sekojošo:
Konta Nr.

5

Konta nosaukums

Apraksts

2610

Kase

Nauda kasē sadalījumā pa budžetu veidiem un budžeta iestādes
saņemtie naudas līdzekļi, kas nav tās īpašums, ja tie atrodas
budžeta iestādes kasē

2620

Norēķinu konti
Valsts kasē,
kredītiestādēs vai
citās institūcijās

Nauda norēķinu kontos un noguldījumi pēc pieprasījuma, ieskaitot
kontus, kuriem piesaistītas maksājumu kartes, sadalījumā pa
budžetu veidiem un budžeta iestādes saņemtie naudas līdzekļi,
kas nav tās īpašums, ja tie atrodas budžeta iestādes norēķinu
kontos

2630

Naudas ekvivalenti

Noguldījumi (arī Valsts kasē un kredītiestādēs), kuri noguldīti uz
konkrētu termiņu un kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 90
dienas, sadalījumā pa budžetu veidiem un budžeta iestādes
saņemtie naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie izvietoti
noguldījumos

2670

Nauda ceļā

Naudu ceļā sadalījumā pa budžetu veidiem.

2690

Asignējumi
pašvaldību budžeta
iestādēm

Pašvaldību asignējumi padotības iestāžu finansēšanai
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Definīcija
Naudas līdzekļi sadalījumā pa budžetu veidiem
Visus naudas līdzekļus uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem.
2600

Naudas līdzekļi

2610

Kase
2611
2612
2613
2614

2620
2621
2622
2623
2624
2630
2631
2632
2633
2634
2670
2671
2672
2673
2674

2690
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Pamatbudžeta līdzekļi
Speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
Citu budžetu līdzekļi

Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās institūcijās
Pamatbudžeta līdzekļi
Speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
Citu budžetu līdzekļi
Naudas ekvivalenti
Pamatbudžeta līdzekļi
Speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
Citu budžetu līdzekļi
Nauda ceļā
Pamatbudžeta līdzekļi
Speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
Citu budžetu līdzekļi
Asignējumi pašvaldību budžeta iestādēm

Naudas līdzekļi

Definīcija
Nauda ceļā
Naudu ceļā uzskaita, ja budžeta iestāde veic
maksājumu pirms pārskata perioda beigām
un līgumā ir paredzēts, ka saistības
uzskatāmas par dzēstām tikai tad, kad
adresāts saņēmis naudu savā norēķinu
kontā.

Budžeta iestāde uzskaita naudu ceļā arī
noteiktos gadījumos, ja par pakalpojumu,
precēm vai citu darījumu norēķinās ar
maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas
terminālī vai citā alternatīvā sistēmā.

Budžeta iestāde uzskaita naudu ceļā sadalījumā pa budžetu veidiem, atsevišķi
uzskaitot naudas līdzekļus, kas nav budžeta iestādes īpašums.
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Naudas līdzekļu
uzskaite
praktiski piemēri

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Naudas līdzekļu saņemšana
Budžeta iestāde atzīst naudas līdzekļu saņemšanu dienā, kad naudas līdzekļi ir
ieskaitīti budžeta iestādes norēķinu kontā vai iemaksāti kasē.
•
Attaisnojuma dokumenti – norēķinu konta izraksts vai naudas iemaksas
dokuments (kasē)
Grāmatojums, saņemot naudas līdzekļus un samazinot prasības, piemēram, saņemot prasības
apmaksu:
D
2600 Naudas līdzekļi
K
2300 Īstermiņa prasības
Grāmatojums, saņemot naudas līdzekļus un atzīstot pamatdarbības ieņēmumus, piemēram, saņemot
ziedojumu (bez nosacījumiem):
D
2600 Naudas līdzekļi
K
6000 Pamatdarbības ieņēmumi
Grāmatojums, saņemot naudas līdzekļus un atzīstot saistības, piemēram, atzīstot saņemto avansu
par pakalpojumiem:
D
K
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2600
5000

Naudas līdzekļi
Saistības

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Maksājumu veikšana
Veicot maksājumu, budžeta iestāde atzīst naudas līdzekļu samazinājumu un uzskaita
attiecīgo darījumu.

Grāmatojums, maksājot naudas līdzekļus un atzīstot aktīvus, piemēram, veicot avansa maksājumu
par pamatlīdzekli:
D
1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
K
2600 Naudas līdzekļi
Grāmatojums, maksājot naudas līdzekļus un samazinot saistības, piemēram, samazinot saistības
pret piegādātāju:
D
K

5000
2600

Saistības
Naudas līdzekļi

Grāmatojums, atmaksājot neiztērētos asignējuma veidā piešķirtos līdzekļus pārskata perioda beigās:
D
K
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6000
2690

Pamatdarbības ieņēmumi
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Naudas ceļā uzskaite, norēķinoties POS terminālī
Ja par pakalpojumu, precēm vai citu darījumu norēķinās ar maksājumu karti maksājumu
karšu pieņemšanas terminālī (POS terminālī) vai citā alternatīvā sistēmā, norēķinu
dienā atzīst konta “Nauda ceļā” palielinājumu un samazina attiecīgās prasības vai atzīst
saistības.
D
K

2670
2300 vai
5000

Nauda ceļā
Īstermiņa prasības vai Saistības

Saņemot naudas līdzekļus norēķinu kontā, samazina konta “Nauda ceļā” atlikumu un
atzīst naudas līdzekļu norēķinu kontā palielinājumu.
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D

2620

K

2670

Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs, vai citās
institūcijās
Nauda ceļā

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Nauda ceļā budžeta iestādes ietvaros
Ja norēķini tiek veikti vienas budžeta iestādes ietvaros no viena norēķinu konta uz citu
norēķinu kontu vai no kases uz norēķinu kontu, un uz pārskata gada beigām nauda
norēķinu kontā vēl nav saņemta, budžeta iestāde pārskata perioda beigās attiecīgo
summu atzīst kā naudu ceļā.
D
K

2670
2620 vai
2610

Nauda ceļā
Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs vai
Kase

Dienā, kad budžeta iestāde saņem iepriekšējā pārskata periodā pārskaitīto naudu
attiecīgajā norēķinu kontā, tā veic sekojošu grāmatojumu:
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D

2620

K

2670

Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās
institūcijās
Nauda ceļā

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Drošības naudas uzskaite

Saņemot drošības naudu vai citus naudas līdzekļus, kas nav budžeta iestādes
īpašums, budžeta iestāde palielina atbilstošo naudas līdzekļu kontu un atzīst saistības:
D
K

13

2624 vai
2614
5813

Citu budžetu līdzekļi vai
Citu budžetu līdzekļi
Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas
līdzekļiem

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Praktiski jautājumi

Overdrafti

Kases uzskaite
Saskaņā ar 21.10.2003. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.584
«Kases operāciju uzskaites
noteikumi» un budžeta iestādes
iekšējo grāmatvedības uzskaites
kārtību

neizmantotā overdrafta daļa
nav jāatzīst kā aktīvs vai
saistības
izmantotā
overdrafta
daļa
jāatzīst saistībās un jāuzrāda
finanšu pārskatā

Naudas līdzekļi, kuri nav
pieejami
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Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Naudas līdzekļi ārvalstu valūtās
Budžeta iestāde uzskaita naudas
līdzekļus valūtā, kurā tie tiek turēti.

Katra pārskata perioda beigās ārvalstu
valūtas naudas atlikumus pārrēķina no
attiecīgās ārvalsts valūtas uz EUR
saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā
pārskata perioda pēdējās dienas beigās.

15

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Praktisks piemērs

Budžeta iestādei ir aktīvs norēķinu konts darījumiem Polijas zlotos
(PLN), kura atlikums 31.12.2019. ir 12 564,98 PLN.
Lai pareizi uzrādītu konta atlikumu pārskata perioda beigās finanšu
pārskatā, budžeta iestāde konta atlikumu pārrēķina EUR valūtā
atbilstoši grāmatvedībā izmantojamajam ārvalstu valūtas kursam
pārskata perioda pēdējās dienas beigās – 31.12.2019.
Veicam atbilstošus aprēķinus.
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Naudas līdzekļu un asignējumu uzskaite
Praktisks piemērs

Aprēķins:
Valūtas maiņas kurss 31.12.2019. saskaņā ar Latvijas bankas mājas lapā
publicētajiem datiem:
► 1 EUR = 4,17700 PLN*
Norēķinu konta atlikuma pārrēķins EUR:
► 12 564,98 / 4,17700 = 3 008,14 EUR
Budžeta iestāde finanšu pārskatā attiecīgajā norēķinu kontā uzrāda naudas
daudzumu 3 008,14 EUR vērtībā.
*ilustratīvs piemērs
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Informācijas
uzrādīšana par
naudas līdzekļiem
praktiski piemēri

Informācijas uzrādīšana par naudas līdzekļiem

Informācijas uzrādīšana bilancē

Budžeta iestāde uzrāda informāciju par naudas līdzekļiem bilances
apgrozāmo līdzekļu sastāvā:
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Informācijas uzrādīšana par naudas līdzekļiem

Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā
Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju
2.6.piezīmē «Naudas līdzekļi» par:
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naudas līdzekļu 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;
JAUNS
naudas līdzekļu izvietojumu;
kontā “Nauda ceļā” uzskaitīto darījumu atlikumiem; JAUNS FORMĀTS
citu informāciju pārskatu lietotājiem

Naudas līdzekļi

Informācijas uzrādīšana par naudas
līdzekļiem
Praktiski piemēri
1.piemērs

Budžeta iestāde 2019. gada laikā saņem ziedojumu 100 000 EUR apmērā.
Valsts kases noteiktais būtiskuma līmenis konkrētajai budžeta iestādei
2019.gada finanšu pārskatā uzrādāmajai informācijai 80 000 EUR.
Kādu papildus informāciju budžeta iestādei jānorāda 2019. gada
pārskatā?
Atbilde:
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Informācijas uzrādīšana par naudas
līdzekļiem
Praktiski
2.piemērs piemēri
Budžeta iestādei ir atvērti sekojoši norēķinu konti:
1)
Norēķinu konts Valsts kasē;
2)
Norēķinu konts Swedbank;
3)
Norēķinu konts SEB;
4)
Norēķinu konts Luminor.
Kas budžeta iestādei jāņem vērā, norādot
skaidrojumos?

Atbilde:
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informāciju

gada

pārskata

Jautājumi un
atbildes

