Pamatlīdzekļu uzskaite
Mācības par grāmatvedības uzskaiti un
pārskatu sagatavošanu

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

Ievads
Pamatlīdzekļu uzskaite

Nr. Tēma

2

1

Definīcija

2

Pamatlīdzekļu
piemēri

sākotnējā

atzīšana,

praktiski

3

Pamatlīdzekļu
piemēri

turpmākā

uzskaite,

praktiski

4

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums, praktiski
piemēri

5

Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites, praktiski
piemēri

6

Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem,
praktiski piemēri

Pamatlīdzekļu uzskaite

1

Definīcija

Definīcija
Aktīvu atzīšanas kritēriji
Resursi, ko pagātnes notikumu rezultātā
kontrolē budžeta iestāde un kuru vērtību
var ticami novērtēt, un no kuriem nākotnē
var sagaidīt saimnieciskos labumus vai ar
kuriem var nodrošināt budžeta iestādes
(valsts, nozares vai pašvaldības) funkciju
vai deleģēto uzdevumu izpildi:
• izmantojot preču ražošanai vai
pakalpojumu sniegšanai;
• iznomājot citām personām;
• izmantojot administratīvām vajadzībām;
• īstenojot valsts un pašvaldību politiku un
nodrošinot valsts un pašvaldību budžeta
vajadzības.
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Definīcija
Pamatlīdzekļa definīcija

Materiālie aktīvi, kurus budžeta iestāde
plāno izmantot ilgāk nekā gadu no
iegūšanas datuma un tur, lai izmantotu:
• Funkciju nodrošināšanai;
• Preču ražošanai
• Pakalpojumu sniegšanai
• Administratīvām vajadzībām
• Īstenojot valsts un pašvaldību politiku un
nodrošinot valsts un pašvaldību budžeta
vajadzības.
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Definīcija
Pamatlīdzekļa vērtība

Pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot
normatīvajos
aktos
budžeta
izdevumu klasifikāciju jomā noteikto
vienas aktīva vienības sākotnējās
atzīšanas vērtību (213,00 EUR).
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Ja viena aktīva vienības iegādes
vai izveidošanas vērtība ir
mazāka par 213,00 EUR, aktīvu
uzskaita apgrozāmo līdzekļu
sastāvā.
Neatkarīgi no vienas aktīva vienības
atzīšanas vērtības pamatlīdzekļu
sastāvā uzskaita:
 bibliotēku fondus,
 izklaides, literāros un mākslas
oriģināldarbus,
 dārgakmeņus un dārgmetālus,
 antīkos un citus kultūras un
mākslas
priekšmetus,
citas
vērtslietas un muzeja krājuma
priekšmetus,
 kā arī nekustamos īpašumus.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Definīcija
Pamatlīdzekļu piemēri

Pamatlīdzekļu
piemēri
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Tehnoloģiskā iekārta

Ēkas

Transporta būves (tilti, tuneļi u.c.)

Zeme

Mēbeles, biroja aprīkojums

Transportlīdzekļi

Datortehnika

u.c.

Pamatlīdzekļu uzskaite

2

Pamatlīdzekļu
sākotnējā
atzīšana
Praktiski piemēri

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa atzīšanas kritēriji
Budžeta iestāde atzīst aktīvu par pamatlīdzekli
tikai tad, ja:
Pamatlīdzekļu
atzīšanas kritēriji

Ir ticams, ka budžeta
iestāde saņems ar
pamatlīdzekli saistītos
nākotnes saimnieciskos
labumus vai izmantos to
funkciju nodrošināšanai.
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un

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļa izmaksas vai
patieso vērtību var ticami
novērtēt.

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa sākotnējais novērtējums

Pamatlīdzekļu sākotnēji atzīst tā
izmaksu vērtībā.

Gadījumā, ja pamatlīdzeklis tiek
iegūts bez atlīdzības, nododot to no
vienas budžeta iestādes citai budžeta
iestādei, budžeta iestāde novērtē
pamatlīdzekli tā iegūšanas datumā
atbilstoši sākotnējai vērtībai un
uzkrātajam nolietojumam, kādā tas
uzskaitīts tajā budžeta iestādē, kas
nodeva aktīvu.
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Gadījumā, ja tas ir saņemts
kā ziedojums vai dāvinājums,
tad komisija vai speciālists
nosaka pamatlīdzekļa
patieso vērtību tā
iegūšanas datumā.

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Kas ir pamatlīdzekļa izmaksu vērtība?
Tieši
attiecināmās
izmaksas

Pirkšanas
cena

+ ievedmuitas nodokļi un
neatmaksājamie pirkšanas
nodokļi (piemēram, PVN)
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Pamatlīdzekļu uzskaite

izdevumi, kas tieši saistīti ar
pamatlīdzekļa piegādi līdz
izmantošanas vietai un
sagatavošanu paredzētajiem
mērķiem

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
1. darbinieku kārtējā darba izmaksas, kas tiešā veidā radušās, sagatavojot
pamatlīdzekli tā paredzētajai lietošanai;
2. pamatlīdzekļa piegādes un pārvietošanas izmaksas līdz tā izmantošanas
vietai;
3. pamatlīdzekļa sagatavošanas paredzētajai izmantošanai izmaksas līdz tā
nodošanai un pieņemšanai lietošanā;
4. profesionālo pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz
pamatlīdzekļa iegādi vai izveidošanu;
5. attiecīgā objekta nojaukšanas un tā iepriekšējās atrašanās vietas
atjaunošanas izmaksu sākotnējā aplēse, ja šādi pienākumi noteikti
saskaņā ar tiesību aktu;
6. izmaksas, kas radušās, veicot attiecīgā aktīva pārbaudi pirms tā lietošanas
uzsākšanas, no kurām atskaitīti pārbaudes laikā radušies ieņēmumi no
preču pārdošanas, kas saražotas ar attiecīgo aktīvu.
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
1. darbinieku kārtējā darba izmaksas, kas tiešā veidā radušās, sagatavojot
pamatlīdzekli tā paredzētajai lietošanai:
Piemēram, budžeta iestādes tehniskais darbinieks ir patērējis 40
stundas sava darba laika, lai uzstādītu piegādāto tehnoloģisko iekārtu –
apkures katlu - un sagatavotu to tā paredzētajai lietošanai. Šādas darbinieku
izmaksas tiek iekļautas pamatlīdzekļu izmaksu vērtībā. Budžeta iestāde
aprēķinājusi, ka tehniskā darbinieka vidējā stundas izmaksa, ieskaitot Valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir 4,50 EUR un attiecīgi par
180,00 EUR (40 stundas x 4,50 EUR) tiek palielināta pamatlīdzekļu vērtība, to
sākotnēji atzīstot.
D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

180,00 EUR

K

7XXX

Pamatdarbības izdevumi*

180,00 EUR

*Budžeta iestāde sākotnēji izdevumus par darba samaksu atzīst pilnā apmērā pamatdarbības
izdevumos un tad attiecīgi tos koriģē par to daļu, kas attiecas uz pamatlīdzekļa izveidošanas
izmaksām
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
2. pamatlīdzekļa piegādes un pārvietošanas izmaksas līdz tā izmantošanas
vietai
Piemēram, budžeta iestāde saņem rēķinu par iegādātā laboratorijas
mērinstrumenta piegādi 70,00 EUR vērtībā, neskaitot PVN. Šādas piegādes
izmaksas tiek iekļautas pamatlīdzekļu izmaksu vērtībā. Budžeta iestāde ir
PVN maksātājs, un tai ir tiesības atskaitīt PVN kā priekšnodokli.
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D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

70,00 EUR

D

5723

Pievienotās vērtības nodoklis

14,70 EUR

K

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

84,70 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
3. pamatlīdzekļa sagatavošanas paredzētajai izmantošanai izmaksas līdz tā
nodošanai un pieņemšanai lietošanā
Piemēram, budžeta iestāde iegādājas medicīnisko iekārtu.
Lai iekārtu sagatavotu tai paredzētajai lietošanai, ir nepieciešams veikt tā
uzstādīšanu un saslēgšanu ar citām iekārtām. Uzstādīšanu veic iekārtas
piegādātājs par atsevišķu samaksu un tā nav bijusi ietverta iekārtas sākotnējā
cenā. Budžeta iestāde saņem no piegādātāja rēķinu par uzstādīšanas
izmaksām 240,00 EUR apmērā, neskaitot PVN. Šādas uzstādīšanas
izmaksas tiek iekļautas pamatlīdzekļu izmaksu vērtībā. Budžeta iestāde ir
PVN maksātājs, un tai ir tiesības atskaitīt PVN kā priekšnodokli.
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D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

240,00 EUR

D

5723

Pievienotās vērtības nodoklis

50,40 EUR

K

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

290,40 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
4. profesionālo pakalpojumu izmaksas,
pamatlīdzekļa iegādi vai izveidošanu

kas

tieši

attiecināmas

uz

Piemēram, budžeta iestāde, kas nav PVN maksātāja, ir iegādājusies
ēku, ko tā plāno izmantot kultūras pasākumiem, lai nodrošinātu iestādes
funkciju izpildi. Ēkai ir nepieciešams veikt pārbūvi, tāpēc ir piesaistīts
ārpakalpojumu arhitektu. Budžeta iestāde saņem rēķinu par arhitekta
pakalpojumiem 3 200,00 EUR apmērā. Šādas izmaksas tiek iekļautas
pamatlīdzekļu izmaksu vērtībā, jo ir tieši attiecināmas
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D

1242

Nepabeigtā būvniecība

3 200,00 EUR

K

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

3 200,00 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
5. attiecīgā objekta nojaukšanas un tā iepriekšējās atrašanās vietas
atjaunošanas izmaksu sākotnējā aplēse, ja šādi pienākumi noteikti saskaņā ar
tiesību aktu
Piemēram, budžeta iestāde iegādājas vēja turbīnu. Normatīvais akts
paredz, ka pēc turbīnas lietderīgās lietošanas laika beigām tā ir jānojauc un
jāatjauno tās atrašanās vieta. Budžeta iestāde nosaka, ka vēja turbīnas
nojaukšanas un tās atrašanās vietas atjaunošanas izmaksu aplēstā pašreizējā
vērtība ir 10 000,00 EUR. Šādas izmaksas tiek iekļautas pamatlīdzekļu
izmaksu vērtībā, jo pienākumu nojaukt un atjaunot atrašanās vietu izliek
noteiktais tiesību akts

17

D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

10 000,00 EUR

K

4000

Uzkrājumi

10 000,00 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās iekļauj
6. izmaksas, kas radušās, veicot attiecīgā aktīva pārbaudi pirms tā lietošanas
uzsākšanas, no kurām atskaitīti pārbaudes laikā radušies ieņēmumi no preču
pārdošanas, kas saražotas ar attiecīgo aktīvu
Piemēram, budžeta iestāde iegādājas tehnoloģisko ražošanas
iekārtu. Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas, budžeta iestāde piesaista
iekārtas piegādātāju, kas to testē 2 nedēļas. Iekārtas piegādātājs piestāda
budžeta iestādei rēķinu par iekārtas testēšanu 2 000,00 EUR apmērā.
Saražotos testa paraugus budžeta iestāde atsavinājusi par 400,00 EUR.
Budžeta iestāde testēšanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļu izmaksās,
atskaitot ieņēmumus, ko tā guvusi no testa paraugu pārdošanas.
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D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

2 000,00 EUR

K

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

2 000,00 EUR

D

2311

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

400,00 EUR

K

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

400,00 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa izmaksu vērtība
Izmaksās neiekļauj
1. jauna produkta vai pakalpojuma ieviešanas izmaksas;
piemēram, ar iegādāto iekārtu saražoto produktu reklāmizdevumi nav
attiecināmās izmaksas

2. izmaksas, kas saistītas ar darbības uzsākšanu jaunā atrašanās
vietā vai ar citu pakalpojuma lietotāju grupu
piemēram, izmaksas, kas rodas, apmācot jaunu darbinieku lietot
iekārtu

3. administrācijas un citas vispārējās izmaksas, kuras nav tieši
attiecināmas uz konkrēto pamatlīdzekli,
piemēram, budžeta iestāde iegādājas ēku kompleksu un grāmatvedis
pavada 3 stundas, lai pārbaudītu, vai visi nepieciešamie dokumenti ir
saņemti. Grāmatveža darba laika izmaksas nav attiecināmās izmaksas.
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa sākotnējā atzīšana aktīvu apmaiņas darījumā
Vai aktīvs iegūts
aktīvu apmaiņas
darījumā?

Nē

Uzskaita saskaņā ar ieņēmumu no
darījumiem bez atlīdzības uzskaites
principiem

Jā

Vai darījums ir starp
divām iestādēm
vispārējās valdības
sektora ietvaros?

Jā

Aktīvu atzīst atbilstoši
aktīva sākotnējai
vērtībai un tā
nolietojumam, kādā tas
uzskaitīts budžeta
iestādē, kura aktīvu
nodevusi
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Nē

Vai saņemtā aktīva
patieso vērtību var
ticami novērtēt?

Nē

Vai nodotā aktīva
patieso vērtību var
ticami novērtēt?

Jā

Jā

Aktīvu atzīst tā
patiesajā vērtībā

Aktīvu atzīst nodotā
aktīva patiesajā
vērtībā

Pamatlīdzekļu uzskaite

Nē

Aktīvu atzīst nodotā
aktīva uzskaites
vērtībā

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Pamatlīdzekļa iegāde
Budžeta iestāde atzīst pamatlīdzekli tikai tad, ja izpildās visi zemāk
minētie kritēriji:






tas atbilst pamatlīdzekļa definīcijai;
ir droši ticams, ka budžeta iestāde saņems ar pamatlīdzekli saistītos
nākotnes saimnieciskos labumus vai ar pamatlīdzekli var nodrošināt
budžeta iestādes funkciju vai deleģēto uzdevumu izpildi;
pamatlīdzekļa vērtību var ticami novērtēt;
budžeta iestādei ir kontrole pār aktīvu.
D
K

1200
1240

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

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

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Praktisks piemērs Nr. 1.
1. 2017.gada 10.janvārī budžeta
iestāde iegādājās tehnoloģisko
iekārtu par 50 000 EUR.

2. Par tehnoloģiskās iekārtas
piegādi loģistikas uzņēmums
atsūtīja rēķinu 400 EUR apmērā.

4. Budžeta iestāde izmantoja
papildus rezerves daļas 300 EUR
apmērā, lai uzstādītu iekārtu.

Veiciet
nepieciešamos
grāmatojumus!

3. Budžeta iestāde aprēķināja darba
samaksu 500 EUR un valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas 155
EUR darbiniekam, kas bija tieši iesaistīts
iekārtas uzstādīšanas procesā.
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5. 2017.gada 20.janvārī budžeta
iestāde sāka izmantot
tehnoloģisko iekārtu.

6. Lai iekārtu uzturētu, katru
mēnesi tiek maksāti 100 EUR.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana
Praktisks piemērs Nr. 1. - atrisinājums
2017. gada 10.janvāris
D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

50 400,00 EUR (iegādes izmaksas +
transporta izdevumi)

K

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

50 400,00 EUR

D

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

955,00 EUR

K

2116

Mašīnu iekārtas un rezerves daļas

300,00EUR

K

7000

Pamatdarbības izdevumi (darba samaksa)

500,00 EUR

K

7000

Pamatdarbības izdevumi (Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas)

155,00 EUR

Ikmēneša 100 EUR ir pamatlīdzekļa uzturēšanas izmaksas un netiek iekļautas
pamatlīdzekļa vērtībā
2017. gada 20.janvāris
D

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

51 355,00 EUR

K

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

51 355,00 EUR
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Pamatlīdzekļu uzskaite

3

Pamatlīdzekļu
turpmākā
uzskaite
Praktiski piemēri

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Izmaksu metode
Pamatlīdzekļu
turpmākai
novērtēšanai
izmanto
izmaksu metodi - pēc sākotnējās atzīšanas budžeta
iestāde uzskaita pamatlīdzekli izmaksu vērtībā,
atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos izdevumus
no vērtības samazināšanās.

Sākotnējā
vērtība
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Uzkrātais
nolietojums un
izdevumi no
vērtības
samazinājuma

Pamatlīdzekļu uzskaite

Uzskaites
(atlikusī) vērtība

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Pamatlīdzekļa dzīves cikls

Iegāde / Cena
Nolietojums

Lietderīgās lietošanas laiks
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Atsavināšana
/ atlikusī
vērtība

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļa
vērtības
sistemātisks
samazinājums tā lietderīgās lietošanas
laikā
Budžeta iestāde uzsāk pamatlīdzekļa
nolietojuma aprēķināšanu ar nākamā
mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa
nodošanas lietošanā
Budžeta
iestāde
beidz
aprēķināt
pamatlīdzekļa nolietojumu ar nākamā
mēneša
pirmo
datumu
sekojošos
gadījumos:
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Pamatlīdzekļu uzskaite

pēc pamatlīdzekļa izslēgšanas no
uzskaites;
klasificējot
pamatlīdzekli
kā
atsavināšanai paredzētu ilgtermiņa
ieguldījumu;
pēc nolietojamās vērtības pilnīgas
iekļaušanas nolietojuma aprēķinā

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Budžeta iestāde turpina pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinu arī tajā laikā, kad
pamatlīdzekli nelieto, izņemot gadījumus, ja pamatlīdzekļa vērtība ir pilnīgi
nolietota vai tas ir klasificēts kā atsavināšanai paredzēts ilgtermiņa ieguldījums.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes un atzīst kā
pamatlīdzekļu uzkrāto nolietojumu un pārskata perioda izdevumus vai iekļauj
cita aktīva vērtībā normatīvos aktos noteiktajos gadījumos ne retāk kā reizi
pārskata periodā.
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Nolietojums zemei

Zemesgabalus un ēkas uzskaita
atsevišķi, un grāmatvedībā tos
aplūko atsevišķi pat tad, ja tie
iegādāti kopā.
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Zemei
ir
neierobežots
lietderīgās lietošanas laiks - to
nenolieto.

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Zemes uzskaite
Pārskata perioda beigās budžeta iestāde:

•

Veic salīdzināšanu par zemesgabala platību ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā norādītajiem datiem

•

Gadījumā, ja konstatē būtiskas zemesgabala platības izmaiņas:
 koriģē aktīva uzskaites vērtību atbilstoši aktuālajai kadastrālajai vērtībai;
 starpību starp aktuālo vērtību un iepriekš uzskaitīto vērtību atzīst pārskata
perioda pamatdarbības ieņēmumos vai izdevumos;
 precizē aktīva analītisko informāciju.
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Zemes uzskaite – Praktisks piemērs Nr. 2
Piemērs - zemesgabala vērtības izmaiņu atzīšana gadījumos, ja
konstatētas zemesgabala platības izmaiņas un zeme sākotnēji atzīta pēc
nosacīto izmaksu metodes (kadastrālajā vērtībā)
Pašvaldības īpašumā ir zemes gabals, kura īpašuma tiesības reģistrētas
Zemesgrāmatā, ar kopējo platību 2 000,00 m2. Zemes gabala kadastrālā vērtība uz
01.11.2010. ir 200 000,00 EUR jeb 100,00 EUR/m2.
2019.gada beigās, veicot gada slēguma inventarizāciju, pašvaldība salīdzina
grāmatvedības uzskaites datus ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem par zemes vienības platību un konstatē, ka ir precizēta pašvaldībai
piederošā zemes gabala platība no 2 000,00 m2 uz 2 300,00 m2.

Kādas darbības budžeta iestādei jāveic?
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Zemes uzskaite – Praktisks piemērs Nr. 2 - Atrisinājums
Atrisinājums:
1) Pašvaldība izvērtē būtiskumu zemesgabala platības izmaiņām:
2 300 m2 - 2 000 m2 = 300 m2 > 10% (būtiskuma līmenis)
2) Pašvaldība veic korekcijas grāmatvedības uzskaitē - zemes uzskaites
vērtību palielina atbilstoši aktuālai kadastrālai vērtībai.
Aprēķini:
230 000,00 EUR - 200 000,00 EUR = 30 000,00 EUR
Grāmatojums:
D
K

32

1210
6000

Zeme un būves
Pamatdarbības ieņēmumi

Pamatlīdzekļu uzskaite

30 000,00 EUR
30 000,00 EUR

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Pamatlīdzekļu nolietojums

1
2
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 Budžeta iestāde var nodrošināt atsevišķu nolietojuma uzskaiti katrai
pamatlīdzekļa daļai, un nolietot atsevišķi īsākā laika posmā nekā
normatīvajos aktos attiecīgajam pamatlīdzeklim noteiktajā lietderīgās
lietošanas laikā.
 Izmaksas, kas nav konkrēti attiecināmas uz kādu no būves daļām, bet ir
iekļautas būves kopējā vērtībā, sadala proporcionāli kopējai vērtībai uz
visām būves daļām.
 Būves daļas un to lietderīgās lietošanas laiku, kurā budžeta iestāde
paredz izmantot attiecīgo daļu, nosaka komisija vai speciālists.

 Budžeta iestāde attiecina pamatlīdzekļa sākotnēji atzīto uzskaites
vērtību uz tā atsevišķo daļu uzskaites vērtību, un nodrošina nolietojuma
uzskaiti katrai daļai atsevišķi.
 Atsevišķu nolietojuma uzskaiti var veikt, piemēram:





autoceļiem,
gājēju ietvēm,
tiltiem,
apgaismojumam.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Rekonstrukcijas izmaksas
Veicot pamatlīdzekļu atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas
pagarina pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski uzlabo tā
stāvokli, izdevumus pieskaita pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai.
Piemēram:

NAV jāpievieno pamatlīdzeklim:

 Veco koka logu vietā ēkai tiek
ielikti plastikāta logi;
 Ēkai piebūvēts jauns korpuss;
 Serverim tiek iegādātas papildus
funkcionalitātes

 Automašīnai nomaina eļļas un
citus filtrus, samaksājot par to
200 EUR;
 Skolai tiek pārkrāsotas grīdas
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 3
.

Aprēķināt:
2017.gada decembrī budžeta iestāde
bija iegādājusies iekārtu par 110 000
EUR. Lietderīgās izmantošanas laiks
ir 5 gadi. 2020. gadā budžeta iestāde
noslēdza līgumu par iekārtas
remontu, līguma summa 20 000
EUR, darbi pabeigti 2020.gada
septembrī
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Pamatlīdzekļu uzskaite

iekārtas uzkrāto nolietojumu un
atlikušo uzskaites vērtību uz
2020.gada 30.septembri

Aprēķināt:
iekārtas 2020. gada nolietojumu un
atlikušo uzskaites vērtību 2020.
gada 31. decembrī

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 3. - atrisinājums

Uzkrātais nolietojums līdz 30.09.2020:
(110 000,00 EUR /5 gadi) /12 mēneši = 1 833,33 EUR/mēnesī
1 833,33 EUR x 33 mēneši = 60 500,00 EUR
Atlikusī vērtība uz 30.09.2020.:
110 000,00 EUR – 60 500,00 EUR= 49 500,00 EUR
Jāizvērtē, vai remonts atbilst pamatlīdzekļa kapitalizācijas
atzīšanas kritērijiem un vai jāpagarina pamatlīdzekļa
lietderīgās izmantošanas laiks.
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 3. - atrisinājums

Pieņemam, ka remonts neatbilst kapitalizācijas atzīšanas kritērijiem
un iekārtai lietderīgās lietošanas laiks netiek pārskatīts.
Kopā nolietojums 2020. gadā:
1 833,33 EUR x 12 mēneši = 21 999,96 EUR
Atlikusī vērtība uz 31.12.2020.
110 000 EUR – 65 999,88 = 44 000,12 EUR
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 4.
Praktisks piemērs par pamatlīdzekļu daļu (komponenšu) uzskaiti
•

•

•

Budžeta iestāde 2019.gadā nolēma uzbūvēt jaunu stadionu, labiekārtojot arī
tā tuvējo apkārtni. 2019.gada 12.decembrī budžeta iestāde noslēdza līgumu
ar būvniecības uzņēmumu. Līgums paredzēja būvniecības darbu izpildi ar
kopējo tāmi 328 778,55 EUR apmērā un avansa maksājumu 128 778,55
EUR apmērā. Budžeta iestāde 2019. gada 13. decembrī pārskaitīja avansa
maksājumu atbilstoši līguma noteikumiem.
2020.gada decembrī stadiona celtniecība tika pabeigta. Budžeta iestāde
pieņēma izpildītos būvniecības darbus, pamatojoties uz pieņemšanasnodošanas aktu un izpildīto darbu tāmi.
Budžeta iestāde nav PVN maksātāja.

Kādi grāmatojumi jāveic?
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 4. - atrisinājums
Grāmatojums, veicot avansa maksājumu 13.12.2019.:
D

1281

Avansa maksājumi par zemi un būvēm

128 778,55 EUR

K

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai
kredītiestādēs

128 778,55 EUR

Grāmatojums 2020. gada 20. decembrī, budžeta iestādei stadionu atzīstot kā
pamatlīdzekli:
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D
K

1218
5310

Inženierbūves
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

328 778,55 EUR
200 000,00 EUR

K

1281

Avansa maksājumi par zemi un būvēm

128 778,55 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 4. - atrisinājums
Pamatlīdzekļa daļu uzskaites vērtības, lietderīgās lietošanas laiks un
nolietojuma summas:
Brauktuve

Stadions

Zāliena
pamatne

Lietderīgās
lietošanas laiks,
gadi

20

15

15

Iegādes summa,
EUR

39 679.75

247
270.09

41 828.71

328 778.55

12%

75%

13%

100%

165.33

1 373.72

232.38

1 771.44

Uzskaitāmo daļu
procentuālā
attiecība
Nolietojums
mēnesī, EUR
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Kopā

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 4. - atrisinājums
Grāmatojums katra mēneša beigās, sākot ar 2021.gada janvāri, atzīst
pamatlīdzekļa nolietojumu:
D
K
K
K
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7000
1291
1291
1291

Pamatdarbības izdevumi
Būvju uzkrātais nolietojums (brauktuve)
Būvju uzkrātais nolietojums (stadions)
Būvju uzkrātais nolietojums (zāliens)

Pamatlīdzekļu uzskaite

1 771,44 EUR
165,33 EUR
1 373,72 EUR
232,38 EUR

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 5.
Praktisks piemērs par pamatlīdzekļa komplektējošās daļas nomaiņu

11

Budžeta iestādes īpašumā no 1999. gada decembra ir dzīvojamā mūra ēka,
kuras sākotnējā vērtība ir 500 000.00 EUR un sākotnēji noteikts lietderīgās
lietošanas laiks – 100 gadi.

22

2019.gadā budžeta iestāde veic dzīvojamās ēkas jumta renovācijas darbus,
kā rezultātā tiek veikta pilnīga jumta nomaiņa 450 m2 platībā.

3

Budžeta iestāde izvērtē jumta nomaiņas izmaksas un pieņem lēmumu jumta
remontu kapitalizēt. Izvērtējums tiek dokumentēts.

4

Jumts tiek nomainīts pilnībā un paredzēts, ka tiks lietots 20 gadus. Jaunais
lietderīgās lietošanas laiks 20 gadi.

5

Šajā gadījumā pamatlīdzekļa atlikušās daļas vērtība precīzi nosakāma
grāmatvedības uzskaitē, jo pamatlīdzekļa uzskaite analītiski nodalīta pēc tā
daļām (komplektējošā daļa ir uzskaitīta atsevišķi)
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 5.
Uz piemēru attiecas sekojoša informācija:
Konkursa publiskās izsludināšanas datums
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums
Jaunā jumta pieņemšana lietošanā
Pamatlīdzeklis (komplektējošā daļa)
Pamatlīdzekļa (komplektējošās daļas) sākotnējā vērtība
Pamatlīdzekļa (komplektējošās daļas) uzkrātais nolietojums
Pamatlīdzekļa (komplektējošās daļas) atlikusī vērtība
Pamatlīdzekļa (komplektējošās daļas) sākotnējais lietderīgās
lietošanas laiks
Pamatlīdzekļa (komplektējošās daļas) atlikušais lietderīgās
lietošanas laiks
Jauns pamatlīdzeklis (komplektējoša daļa)
Pamatlīdzekļa (komplektējošas daļas) iegādes vērtība
Pamatlīdzekļa (komplektējošas daļas) lietderīgās lietošanas
laiks

2019.gada 1.aprīlis
2019.gada 14.novembris
2020.gada 17.maijs
Ēkas jumts (šīfera)
60 000,00 EUR
40 000,00 EUR
20 000,00 EUR
30 gadi
10 gadi

Ēkas jumts (bitumena)
45 000,00 EUR
20 gadi

Kādi aprēķini un grāmatojumi jāveic
iestādei uzskaitē atzīstot jumta renovācijas darbus?
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 5. - atrisinājums
• Jumts tiek nomainīts pilnībā un paredzēts, ka tiks lietots 20 gadus.
• Jaunais jumta lietderīgās lietošanas laiks 20 gadi.
• Šajā gadījumā atlikušās daļas vērtība precīzi nosakāma grāmatvedības uzskaitē, jo
ēkas uzskaite analītiski nodalīta pēc tās daļām. Atlikusī vērtība ir 20 000.00 EUR, kas
nozīmē, ka no uzskaites grāmatvedībā izslēdzama vecā jumta pirkuma vērtība
60 000.00 EUR un uzkrātais nolietojums 40 000.00 EUR.

44

D

1290

K

1211

D

8611

K

1211

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un
vērtības samazinājums
Dzīvojamās ēkas

40 000.00 EUR

Izdevumi no nefinanšu aktīvu
norakstīšanas un izslēgšanas
Dzīvojamās ēkas

20 000.00 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite

40 000.00 EUR

20 000.00 EUR

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 5. - atrisinājums
Budžeta iestāde atzīst pamatlīdzekļa un saistību palielinājumu:
D
K

1211
5310

Dzīvojamās ēkas
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

Attiecīgais vērtības palielinājums tiek
grāmatots palielinot attiecīgā pamatlīdzekļa
(komplektējošās daļas) vērtību un saistības
pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kā
arī tiek atbilstoši koriģēta nolietojuma
normas grāmatvedības sistēmā attiecīgā
pamatlīdzekļa
(komplektējošās
daļas)
kartiņā.
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45 000,00 EUR
45 000,00 EUR

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 6.
Praktisks piemērs par pamatlīdzekļa komplektējošās daļas nomaiņu –
komplektējošās daļas uzskaites vērtība nav sākotnēji atdalīta

11

Budžeta iestādes īpašumā no 1989. gada jūnija ir koka guļbūves ēka, kuras sākotnējā
vērtība ir 50 000.00 EUR un sākotnēji noteikts lietderīgās lietošanas laiks – 50 gadi.
Koka guļbūves ēkas uzskaite netiek dalīta komplektējošajās daļās.

22

2019.gadā budžeta iestāde veic koka guļbūves ēkas jumta renovācijas darbus, kā
rezultātā tiek veikta pilnīga jumta nomaiņa 200 m2 platībā.
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3

Budžeta iestāde izvērtē jumta nomaiņas izmaksas un pieņem lēmumu jumta remontu
kapitalizēt. Izvērtējums tiek dokumentēts.

4

Jumts tiek nomainīts pilnībā un paredzēts, ka tiks lietots 20 gadus. Jaunais lietderīgās
lietošanas laiks 20 gadi.

5

Pamatlīdzekļa atlikušās daļas (jumta) vērtība nav precīzi nosakāma grāmatvedības uzskaitē. Šajā
gadījumā budžeta iestāde:
1) Aplēš jumta izmaksas pamatlīdzekļa iegādes brīdī, vai
2) Izmanto tekošās jumta aizvietošanas izmaksas, lai aplēstu jumta izmaksas ēkas iegādes brīdī

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 6.
Uz piemēru attiecas sekojoša informācija:
Konkursa publiskās izsludināšanas datums
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums
Jaunā jumta pieņemšana lietošanā
Pamatlīdzekļa daļas nomaiņa
Pamatlīdzekļa (koka guļbūves ēka) sākotnējā vērtība
Pamatlīdzekļa (koka guļbūves ēka) uzkrātais nolietojums
Pamatlīdzekļa (koka guļbūves ēka) atlikusī vērtība
Pamatlīdzekļa (koka guļbūves ēka) sākotnējais lietderīgās
lietošanas laiks
Jauns pamatlīdzeklis (komplektējoša daļa - jumts)
Pamatlīdzekļa (jumta) iegādes vērtība
Pamatlīdzekļa (jumta) lietderīgās lietošanas laiks

2019.gada 1.aprīlis
2019.gada 7.maijs
2019.gada 25.jūnijs
Ēkas jumts (dakstiņu)
50 000,00 EUR
30 000,00 EUR
20 000,00 EUR
50 gadi
Ēkas jumts (dakstiņu)
15 000,00 EUR
20 gadi

Kādi aprēķini un grāmatojumi jāveic
iestādei uzskaitē atzīstot jumta renovācijas darbus?
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Pamatlīdzekļu turpmākā uzskaite
Praktisks piemērs Nr. 6. - atrisinājums
• Jumts tiek nomainīts pilnībā un paredzēts, ka tiks lietots 20 gadus.
• Šajā gadījumā jumta atlikušās daļas vērtība nav nosakāma grāmatvedības uzskaitē,
jo ēkas uzskaite nav analītiski nodalīta pēc tās daļām. Budžeta iestāde veic
izvērtējumu un, balstoties uz vēsturiskiem datiem, aplēš, ka jumta izmaksas
1989.gadā būtu bijušas 10 000,00 EUR. Attiecīgi, jumta nosacītais uzkrātais
nolietojums 2019.gada jūnijā būtu 6 000,00 EUR (10 000,00 EUR/ 50 gadi x 30 gadi)
un uzskaites vērtība 4 000,00 EUR. Secīgi, no uzskaites grāmatvedībā izslēdzama
vecā jumta aplēstā uzskaites vērtība 4 000, 00 EUR apmērā, saslēdzot izmaksu
vērtību 10 000,00 EUR ar uzkrāto nolietojumu 6 000,00 EUR.
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums
Dzīvojamās ēkas

6 000,00 EUR

8611

Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un
izslēgšanas

4 000,00 EUR

1211

Dzīvojamās ēkas

4 000,00 EUR

D

1290

K

1211

D
K

6 000,00 EUR

• Budžeta iestāde atzīst jauno jumtu koka guļbūves ēkas sastāvā kā komplektējošo
daļu tā izmaksu vērtībā un turpmāk to nodala analītiskajā uzskaitē
D
K
48

1211
5310

Dzīvojamās ēkas
15 000,00 EUR
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 15 000,00 EUR
Pamatlīdzekļu uzskaite

4

Pamatlīdzekļu
vērtības
samazināšanās
Praktiski piemēri

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās

Katra pārskata perioda
beigās novērtē, vai
nepastāv pazīmes, kas
norāda uz būtisku
pamatlīdzekļu vērtības
samazinājumu
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Budžeta iestāde izvērtē, vai pastāv vismaz šādas pazīmes attiecībā uz
pamatlīdzekļa vērtības samazināšanos
►

►

►
►

►

►
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vismaz par 90 procentiem samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc
pakalpojuma, kuru sniedz budžeta iestāde, lietojot attiecīgo pamatlīdzekli;
pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada negatīvas izmaiņas
budžeta iestādes darbībā;
pamatlīdzeklis ir novecojis vai fiziski bojāts;
budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa
izmaiņas, kas negatīvi ietekmē pamatlīdzekļa paredzēto lietojumu;
pieņemts lēmums apturēt pamatlīdzekļa izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai
nodošanas lietošanā (ekspluatācijā);
un citas pazīmes, kas varētu liecināt par pamatlīdzekļu vērtības
samazināšanos.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās

Vērtības samazinājuma pazīmes (turpinājums)
► Gadījumā, ja vērtības samazinājuma pazīmes netiek konstatētas,
formāls vērtības samazinājuma izvērtējums nav nepieciešams.
► Budžeta iestādei nepieciešams sagatavot dokumentāciju par:
►
►

Vērtības samazinājuma pazīmju izvērtējumu
Vērtības samazinājuma aprēķinu (ja izpildās 1. punkts)

► Gadījumos, kad ir iespējams noteikt vismaz vienu no atgūstamajām
vērtībām, otras dokumentācija nav nepieciešama
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma izvērtēšana
Pamatlīdzekļa vērtības samazinājuma izvērtējums
Uzskaites vērtības
salīdzinājums ar
atgūstamo vērtību
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Uzskaites vērtība
Sākotnējā vērtība, kas samazināta
par uzkrāto nolietojumu un iepriekš
atzīto vērtības samazinājumu

Atgūstamā vērtība
Augstākā no patiesās vai lietošanas vērtības

Patiesā vērtība
Vērtība, par kādu aktīvu iespējams
apmainīt starp labi informētām,
savstarpēji
ieinteresētām
un
nesaistītām pusēm

Pamatlīdzekļa lietošanas vērtība
Atlikušās aktīva iespējamās pakalpojumu vērtības
pašreizējā vērtība

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Aktīvu atgūstamās vērtības noteikšana
Pamatlīdzekļa

atgūstamā
vērtība
Augstākā
no:

Patiesā vērtība
Lietošanas vērtība
Iemesls:
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Atjaunošanas izmaksu metode

Fiziski bojājumi

Amortizēto aizstāšanas
izmaksu metode

Ilgtermiņa izmaiņas
pielietojumā

Pakalpojuma vienību metode

Tehnoloģiskās, juridiskās vai
politiskās vides izmaiņas ar
ilgtermiņa efektu

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Patiesās vērtības noteikšana
Ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību
iespējams noteikt:

Nesaistītu personu
darījumā noslēgtā
līgumā (saistošā
pārdošanas līgumā) ir
zināma aktīva cena, kas
koriģēta par izmaksām,
kas tieši attiecas uz aktīva
atsavināšanu.
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Ja nav pieejami saistoši
pārdošanas līgumi, bet
aktīvs ir tirgots aktīvā
tirgū, tad patiesā vērtība ir
aktīva tirgus vērtība
(pašreizējā piedāvājuma
cena). Ja pašreizējā
piedāvājuma cena nav
pieejama, pielieto pēdējā
darījuma cenu, pieņemot,
ka tirgū nav notikušas
būtiskas cenas korekcijas.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Ja nepastāv saistoši
pārdošanas līgumi un
nepastāv aktīvs tirgus,
patieso vērtību nosaka
atbilstoši pieejamai
informācijai par vērtību,
kādu iestāde varētu iegūt
no aktīva pārdošanas
nesaistītai personā
aprēķinu datumā.
Iespējams izvērtēt līdzīgu
darījumu vai saimnieciskās
darbības sfērā.

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Lietošanas vērtības noteikšana – atjaunošanas izmaksu
metode.
Aprēķinot atgūstamo vērtību, ilgtermiņa ieguldījuma pašreizējā atlikušā
pakalpojuma pieprasījuma (pirms vērtības samazinājuma)
aizvietošanas izmaksām atskaita aprēķinātās ilgtermiņa ieguldījuma
atjaunošanas izmaksas, kas nepieciešamas, lai atjaunotu tā
pakalpojumu pieprasījumu tādā līmenī, kāds tas bija pirms vērtības
samazināšanās

Atgūstamā
vērtība
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Aizvietošanas
izmaksas

Pamatlīdzekļu uzskaite

Atjaunošanas
izmaksas

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs Nr. 7.
Praktisks piemērs par atjaunošanas izmaksu metodi
Piemērs:
2014. gadā izglītības iestāde iegādājās skolas
autobusu par 80 000,00 EUR, lai pašvaldības
ietvaros nodrošinātu pašvaldības skolēnu
pārvadājumus uz izglītības iestādi un no tās.
Autobusa lietderīgās lietošanas laiks - 10 gadi.
2019. gadā autobuss iekļuva ceļu satiksmes
negadījumā. Remonta izmaksu aplēses, lai
autobusu atjaunotu lietošanas kārtībā 16 000,00 EUR. Paredzamais remonts
neietekmēs aktīva lietderīgās lietošanas laiku.
Jauna autobusa iegāde līdzīgu pakalpojumu
sniegšanai 2019. gadā izmaksātu 100 000,00
EUR.
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Jautājums:
Vai nepieciešams atzīt
ilgtermiņa aktīva vērtības
samazinājumu? Ja jā,
aprēķiniet 2019. gadā
atzīstamo ilgtermiņa
ieguldījuma vērtības
samazinājumu.

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs Nr. 7. - atrisinājums
Atrisinājums:
Autobusa sākotnējā uzskaites vērtība
Autobusa lietderīgās lietošanas laiks
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.
Autobusa atlikusī uzskaites vērtība uz 31.12.2019.
Autobusa aizstāšanas izmaksas:
Aplēstās remonta izmaksa, kas nepieciešamas, lai
autobusu atjaunotu tā plānotajā stāvoklī

80 000,00 EUR
10 gadi
40 000,00 EUR
(80 000,00 EUR / 10 gadi x 5 gadi)
40 000,00 EUR
100 000,00 EUR

16 000,00 EUR
Nolietotās aizstāšanas izmaksas (jaunam autobusam
atbilstoši atlikušajam lietderīgās lietošanas laikam)

50 000,00 EUR
(100 000,00 EUR / 10 gadi x 5 gadi)
Lietošanas vērtība
34 000,00 EUR
(50 000,00 EUR – 16 000,00 EUR)
Autobusa uzskaites vērtība ir lielāka par tā lietošanas vērtību:
Uzskaites vērtība 40 000,00 EUR > Lietošanas vērtība 34 000,00 EUR
Izdevumi no vērtības samazinājuma
6 000,00 EUR
(40 000,00 EUR – 34 000,00 EUR)
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Lietošanas vērtības noteikšana – amortizēto aizstāšanas
izmaksu metode

Aprēķinot pamatlīdzekļa amortizēto aizstāšanas izmaksu
vērtību:

Atgūstamā
vērtība
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Pašreizējā
vērtība

Pamatlīdzekļu uzskaite

Nolietojums

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs Nr. 8.
Praktisks piemērs par amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi
Piemērs:
Pašvaldībai pieder skolas ēka, kas nodota ekspluatācijā 2007.gadā 20.decembrī
ar sākotnējās uzskaites vērtību 1 200 000,00 EUR. Skolas ēkas telpu platība ir
atbilstoša un sākotnēji paredzēta 18 klasēm, 2019. gadā faktiski apmācīto klašu
skaits ir 8 klases, kā rezultātā pašvaldība pieņēma lēmumu skolu slēgt,
vienlaikus nodrošinot iespēju skolēniem iegūt izglītību citās pašvaldības skolās.
2019.gada beigās pašvaldība pieņem lēmumu skolas ēku pagaidām daļēji
izmantot kā noliktavu.
Budžeta iestādes rīcībā ir informācija par līdzvērtīgu ēku – noliktavu, kas pēc tās
konstrukcijas, īpašībām, platības ir līdzvērtīga budžeta iestādes uzskaitē
esošajai skolas ēkai. Noliktavas izmaksu vērtība ir 700 000,00 EUR.
Jautājums:
Vai nepieciešams atzīt ilgtermiņa aktīva vērtības
samazinājumu? Ja jā, aprēķiniet 2019. gadā atzīstamo
ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu.
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs Nr. 8. - atrisinājums
Atrisinājums:
Skolas ēkas sākotnējā uzskaites vērtība:
Nodota ekspluatācijā
Skolas ēkas lietderīgās lietošanas laiks
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.

Skolas ēkas atlikusī uzskaites vērtība uz
31.12.2019.
Atlikušais lietderīgās lietošanas laiks
Skolas ēkas aizstāšanas izmaksas:
Lietošanas vērtība

1 200 000,00 EUR
2007.gada 20.decembrī
50 gadi
288 000,00 EUR
(1 200 000,00 EUR / 50 gadi x 12
gadi)

912 000,00 EUR
38 gadi
700 000,00 EUR
532 000,00 EUR
(700 000,00 EUR / 50 gadi x 38 gadi)
Skolas ēkas uzskaites vērtība ir lielāka par tās lietošanas vērtību:
Uzskaites vērtība 912 000,00 EUR > Lietošanas vērtība 532 000,00 EUR
Izdevumi no vērtības samazinājuma
380 000,00 EUR
(912 000,00 EUR – 532 000,00 EUR)
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Lietošanas vērtības noteikšana – pakalpojumu vienību
metode

Aprēķinot pakalpojumu vienību metodi, atlikušā pakalpojuma
pieprasījuma pašreizējo vērtību nosaka, samazinot pašreizējās
izmaksas atlikušā pakalpojumu potenciāla aizstāšanai pirms
vērtības samazināšanās atbilstoši samazinātajam pakalpojuma
vienību skaitam.
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs Nr. 9.
Praktisks piemērs par pakalpojuma vienību metodi
Piemērs:
2014. gada 17.decembrī budžeta iestāde iegādājās jaunu tehnoloģisko iekārtu –
diagnostikas iekārtu slimnīcai - par 25 000,00 EUR. Tehnoloģiskās iekārtas lietderīgās
lietošanas laiks ir 10 gadi. Lietderīgās lietošanas laikā plānots, ka iekārta apkalpos 200
000 pakalpojumu vienības (diagnostikas reizes).
2019.gada beigās, veicot pamatlīdzekļa (iekārtas) vērtības samazinājuma pazīmju analīzi
- izvērtējumu, konstatē, ka ārējo tehnoloģisko izmaiņu dēļ pieprasījums pēc konkrētās
diagnostikas iekārtas nākotnē būs mazāks nekā prognozēts, aktīvu iegādājoties. Tirgus
izpēte liecina, ka, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību atlikušajos piecos aktīva
lietderīgās lietošanas gados pieprasījums pēc pakalpojumiem ko nodrošina šī
tehnoloģiskā iekārta samazināsies vismaz par 90% un budžeta iestāde jau pieņēmusi
lēmumu tuvākajā laikā ieviest citas diagnostikas tehnoloģijas.

Jautājums:
Vai nepieciešams atzīt ilgtermiņa aktīva vērtības
samazinājumu? Ja jā, aprēķiniet 2019. gadā
atzīstamo ilgtermiņa ieguldījuma vērtības
samazinājumu.
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs Nr. 9. - atrisinājums
Atrisinājums:
Tehnoloģiskās iekārtas sākotnējā uzskaites vērtība

25 000,00 EUR

Tehnoloģiskās iekārtas lietderīgās lietošanas laiks

10 gadi

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.

12 500,00 EUR
(25 000,00 EUR / 10 gadi x 5 gadi)

Atlikusī uzskaites vērtība 31.12.2019.

12 500,00 EUR
200 000 vienības
(caurlaides reizes)
20 000 vienības
(caurlaides reizes)

Sākotnēji plānotais pakalpojuma vienību skaits
Faktiskais pakalpojuma vienību skaits, ko varēs nodrošināt iekārta
Tehnoloģiskās iekārtas aizstāšanas izmaksas

28 000,00 EUR

Amortizētās aizstāšanas izmaksas pirms korekcijas par atlikušajām
pakalpojumu vienībām

14 000,00 EUR
(28 000,00 EUR / 10 gadi x 5 gadi)
1 400,00 EUR
(14 000,00 EUR/200 000 vienības x
20 000 vienības))

Lietošanas vērtība

Tehnoloģiskās iekārtas uzskaites vērtība ir lielāka par tās lietošanas vērtību:
Uzskaites vērtība 12 500,00 EUR > lietošanas vērtība 1 400,00 EUR
Izdevumi no vērtības samazinājuma
11 100,00 EUR
(12 500,00 EUR – 1 400,00 EUR)
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma atzīšana
►

►

►
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Ja pamatlīdzekļa uzskaites vērtība pārsniedz patieso vērtību vai lietošanas
vērtību, starpību atzīst kā pamatlīdzekļa vērtības samazinājuma un
pārskata perioda pārējos izdevumus:
D

8652

Izdevumi no vērtības samazinājuma nefinanšu aktīviem

K

1299

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums

Pēc vērtības samazinājuma atzīšanas turpina aprēķināt pamatlīdzekļa
nolietojumu, tā uzskaites (atlikušo) vērtību sistemātiski attiecinot uz atlikušo
lietderīgās lietošanas laiku.
Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda,
ka iepriekšējos pārskata periodos atzītais aktīva vērtības samazinājums
vairs nepastāv vai ir mazinājies.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma norakstīšanas pazīmes

Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv sekojošas pazīmes, kas
norāda, ka iepriekšējos pārskata periodos atzītais pamatlīdzekļa vērtības
samazinājums vairs nepastāv vai ir mazinājies
•

vismaz par 90 procentiem palielinājies vai atjaunojies pieprasījums pēc pakalpojuma,
kuru sniedz budžeta iestāde, lietojot attiecīgo pamatlīdzekli;

•

pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada pozitīvas izmaiņas budžeta
iestādes darbībā;

•

pārskata perioda laikā veikti pamatlīdzekļa uzlabojumi vai atjaunošana, lai uzlabotu tā
darbību;

•

budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas,
kas pozitīvi ietekmē pamatlīdzekļa paredzēto lietojumu;

•

pieņemts lēmums atsākt pamatlīdzekļa izveidi, kas iepriekš apturēta vai pārtraukta
pirms tā pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Atzītā vērtības samazinājuma norakstīšana
►

►

Ja kārtējā pamatlīdzekļa vērtības samazinājuma pārbaudē konstatēts:
1)
ja pastāv kāda no iepriekš minētajām pazīmēm,
2)
atgūstamā vērtība pārsniedz uzskaites vērtību,

Pamatlīdzekļa vērtības samazinājumu noraksta līdz tai uzskaites
vērtībai, kāda tā būtu, ja vērtības samazinājums nebūtu atzīts.
Atzītā vērtības samazinājuma norakstīšana atzīstama pārskata gadā kā
pārskata perioda pārējie ieņēmumi:
D
K
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1299
8552

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas
nefinanšu aktīviem

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma norakstīšana
Praktisks piemērs Nr. 10.
Praktisks piemērs par pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma norakstīšanu
Piemērs:
2014. gada 17.decembrī budžeta iestāde iegādājās jaunu diagnostikas iekārtu slimnīcai
par 25 000,00 EUR. Lietderīgās lietošanas laiks ir 10 gadu. Lietderīgās lietošanas laikā
plānots, ka iekārta apkalpos 200 000 pakalpojumu vienības (diagnostikas reizes).
2019.gada beigās, veicot pamatlīdzekļa vērtības samazinājuma pazīmju analīzi izvērtējumu, konstatē, ka ārējo tehnoloģisko izmaiņu dēļ pieprasījums pēc konkrētā
diagnostikas pakalpojuma nākotnē būs mazāks nekā prognozēts, aktīvu iegādājoties.
Tirgus izpēte liecina, ka, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību atlikušajos piecos aktīva
lietderīgās lietošanas gados pieprasījums pēc pakalpojumiem ko nodrošina šī
tehnoloģiskā iekārta samazināsies vismaz par 90% un budžeta iestāde jau pieņēmusi
lēmumu tuvākajā laikā ieviest citas diagnostikas tehnoloģijas. 2019.gada beigās budžeta
iestāde aprēkina un izveido vērtības samazinājumu 11 100,00 EUR apmērā (skatīt
piemēru Nr.9).
2021. gada beigās tiek atklāta jauna metode kādas konkrētas slimības noteikšanā, kuru
var diagnosticēt ar minēto iekārtu, kā rezultāta būtiski atjaunojas pieprasījums pēc šāda
diagnostikas pakalpojuma. Budžeta iestāde, veicot vērtības samazinājuma norakstīšana
pazīmju izvērtējumu, secina, ka pieprasījums pēc iekārtas pakalpojuma palielināsies līdz
sākotnēji plānotām 200 000 vienībām.
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Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma norakstīšana
Praktisks piemērs Nr. 10. - atrisinājums
Jautājums:
Vai un kādā apmērā ir jāatzīst vērtības samazinājuma norakstīšana (reverss)?
►

►

Ņemot vērā, ka izpildās pazīme par pakalpojuma pieprasījuma atjaunošanos vairāk
kā 90% apmērā, ir jāveic atgūstamās vērtības aprēķins
Uzskaites vērtības aprēķins ar un bez vērtības samazinājuma veikšanas:
Aprēķins ar vērtības samazinājumu
31.12.2019.

31.12.2020.

31.12.2021.

31.12.2019.

31.12.2020.

31.12.2021.

5.gads

6.gads

7.gads

5.gads

6.gads

7.gads

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums perioda
sākumā

-

10 000

Nolietojums periodā

-

2 500

Vērtības samazinājums

-

Uzskaites vērtība perioda beigās

Ja vērtības samazinājums netiktu veikts

-

12 500

-

12 780

-

10 000

-

12 500

-

15 000

-280*

-280*

-

2 500

-

2 500

-

2 500

11 100

-11 100

-11 100

1 400

1 120

840

12 500

10 000

7 500**

*Nolietojuma apmērs gadā = uzskaites vērtība pēc vērtības samazinājuma, kas veikts 2019.gada beigās, attiecināta
uz atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, 5 gadiem (1 400,00 EUR/ 5 gadi => 280,00 EUR)
** Uzskaites vērtība 31.12.2021, ja vērtības samazinājums netiktu atzīts
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Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma norakstīšana
Praktisks piemērs Nr. 10. - atrisinājums
Atrisinājums:
Tehnoloģiskās iekārtas sākotnējā uzskaites vērtība

25 000,00 EUR

Tehnoloģiskās iekārtas lietderīgās lietošanas laiks

10 gadi

Uzkrātais vērtības samazinājums uz 31.12.2021.
Atlikusī uzskaites vērtība 31.12.2021.

13 060,00 EUR
(25 000,00 EUR / 10 gadi x 5 gadi + 1 400/5 gadi
x 2 gadi)
11 100, 00 EUR
840,00 EUR

Pārskatītais pakalpojuma vienību skaits

20 000 vienības

Faktiskais pakalpojuma vienību skaits, ko varēs nodrošināt iekārta

200 000 vienības

Tehnoloģiskās iekārtas aizstāšanas izmaksas

30 000,00 EUR

Amortizētās aizstāšanas izmaksas

9 000,00 EUR (30 000,00 EUR / 10 gadi x 3 gadi)

Lietošanas vērtība (atgūstamā vērtība)

9 000,00 EUR
(9 000,00 EUR/200 000 vien. x 200 000 vien.))

Uzskaites vērtība, ja vērtības samazinājums netiktu atzīts

7 500, 00EUR

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2021.

Tehnoloģiskās iekārtas lietošanas vērtība ir lielāka par tās uzskaites vērtību:
Lietošanas vērtība 9 000,00 EUR > uzskaites vērtība 840,00 EUR
Vērtības samazinājumu noraksta līdz tai pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai, ja vērtības samazinājums netiktu atzīts, tas ir,
uz 31.12.2021 tā būtu bijusi 7 500,00 EUR
6 660,00 EUR
(7 500,00 EUR – 840,00 EUR)

Ieņēmumi no vērtības samazinājuma
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Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma norakstīšana
Praktisks piemērs Nr. 10. - atrisinājums
►

Atzītā vērtības samazinājuma norakstīšana atzīstama pārskata gadā kā
pārskata perioda pārējie ieņēmumi – 2021.gada beigās budžeta iestāde
veiks sekojošu grāmatojumu, pamatojoties uz iepriekš veikto vērtības
samazinājuma izvērtējumu un aprēķinu:
D
K
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1299
8552

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma
norakstīšanas nefinanšu aktīviem

Pamatlīdzekļu uzskaite

6 660,00 EUR
6 660,00 EUR

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma atzīšanas būtiskie aspekti

Vērtības samazinājuma izvērtējums jāveic katra pārskata
perioda beigās.

Gadījumā, ja vērtības samazinājuma pazīmes netiek
konstatētas, formāls vērtības samazinājuma izvērtējums
nav nepieciešams.

Gadījumos, kad ir iespējams iegūt aktīva atgūstamo
vērtību ar vienu metodi, kuras rezultātā aktīva atgūstamā
vērtība pārsniedz tā uzskaites (atlikušo) vērtību, aktīva
lietošanas vērtību neaprēķina un vērtības samazinājumu
neveic.
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma pārbaudes komisija

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma pārbaudi
veic budžeta iestādes vadītāja apstiprināta
komisija vai persona

Komisijai
vērtības
samazinājuma
pazīmju
identifikācijai un aprēķinu veikšanai ir tiesības
piesaistīt attiecīgās nozares speciālistus
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Sagatavojamā dokumentācija

Komisija katra pārskata perioda beigās sagatavo ziņojumu
par pamatlīdzekļa vērtības samazināšanas pārbaudi, iekļaujot
tajā šādu informāciju:
1. Vērtības samazinājuma pazīmju izvērtējumu
2. Vērtības samazinājuma aprēķinu (ja izpildās 1. punkts)

Komisijas sagatavoto ziņojumu par veikto vērtības
samazinājuma pārbaudi un pārskata periodā atzīstamo
vērtības samazinājumu, ja tāds ir aprēķināts, apstiprina
komisijas locekļi un budžeta iestādes vadītājs
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Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Sagatavojamā dokumentācija (turpinājums)

Pamatojoties uz komisijas ziņojumu tiek sagatavotas grāmatvedības
izziņas atsevišķu pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma atzīšanai,
izziņās norādot informāciju par:
• Katru pamatlīdzekli, uz kuru attiecināms aprēķinātais
vērtības samazinājums
• Atzīstamā vērtības samazinājuma apjomu
• Veicamos grāmatojumus, identificējot atsevišķi debeta un
kredīta kontus

Dokumentācijas sagatavošanas prasības attiecas arī uz gadījumu,
kad komisija identificējusi nepieciešamību atzīto vērtības
samazinājumu norakst iepriekš atzītu pamatlīdzekļu vērtības
samazinājumu
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5

Pamatlīdzekļu
izslēgšana no
uzskaites
Praktiski piemēri

Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites
Pamatlīdzekli izslēdz no uzskaites, norakstot tā vērtību un uzkrāto nolietojumu
sekojošos gadījumos

02

01

Pamatlīdzekli atsavinot

Pamatlīdzekli norakstot

04

03
Pamatlīdzekli nododot citai
budžeta iestādei

77

Pamatlīdzekļu uzskaite

Konstatējot pamatlīdzekļa
iznīcināšanu prettiesiskas
darbības dēļ

Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites
Pamatlīdzekļu norakstīšana
Budžeta iestāde pamatlīdzekli noraksta, samazinot tā sākotnējo
uzskaites vērtību par uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu,
un pēc tam atlikušo vērtību noraksta atbilstošajā izdevumu kontā:
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D

1290

K

1200

D

8611

K

1200

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums
Pamatlīdzekļi
Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un
likvidēšanas
Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu uzskaite

Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites
Atsavināšanai paredzēti pamatlīdzekļi(1)

01

Ja pamatlīdzekli paredzēts
atsavināt, to pārdodot, tad to
līdz atsavināšanai uzskaita
krājumu sastāvā.
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02
Pamatlīdzekļus uzskaita kā
atsavināšanai paredzētus, ja
tie pašreizējā stāvoklī ir
pieejami tūlītējai
atsavināšanai un pakļauti
normatīvajos aktos
noteiktajiem atsavināšanas
nosacījumiem, to lietderīgā
lietošana ir pārtraukta un to
atsavināšana ir ticama.
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03
Pamatlīdzekļu atsavināšanu
uzskata par ticamu, ja ir
spēkā šādi nosacījumi:
• atsavināšana ir pamatota
ar normatīvo aktu vai
iestādes vadības lēmumu;
• atsavināšanas process ir
uzsākts;
• ir pārliecība par
atsavināšanas procesa
pabeigšanu.

Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites
Atsavināšanai paredzēti pamatlīdzekļi (2)
Pamatlīdzekļiem, kuru atsavināšana ir ticama, pārtrauc aprēķināt
nolietojumu un tos līdz to atsavināšanai uzskaita krājumu sastāvā to
atlikušajā vērtībā:
D

1290

K

1200

D

1290

K

8552

D
K

2130
1200

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas
nefinanšu aktīviem
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai
Pamatlīdzekļi*

*atlikusī uzskaites vērtība
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Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites
Bezatlīdzības nodošana citai budžeta iestādei
Budžeta iestāde, kas nodod pamatlīdzekli citai budžeta iestādei
bez atlīdzības, attiecīgo pamatlīdzekli izslēdz no uzskaites un atzīst
izdevumus no nodotām vērtībām pamatlīdzekļa atlikušajā vērtībā:

D

1290

K

1200

D

1290

K

8552

D

8420

K

1200

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības
samazinājums
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas
nefinanšu aktīviem

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez
atlīdzības
Pamatlīdzekļi*

*atlikusī uzskaites vērtība
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6

Informācijas
uzrādīšana par
pamatlīdzekļiem
Praktiski piemēri

Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Informācijas uzrādīšana bilancē
Budžeta iestāde uzrāda informāciju par pamatlīdzekļiem bilances
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā:
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Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā
Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju
1.2.piezīmē «Pamatlīdzekļi» par:
►

pamatlīdzekļu uzskaites vērtībām 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

►

izmaiņām bilances posteņa vērtībā;

►

informāciju par katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu;

►

reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto pamatlīdzekļu vērtību;

►

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

JAUNS

JAUNS

►

izmaksām, kas atzītas kontā “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība”;

►

informāciju par kapitālsabiedrību ieguldījumu valsts vai pašvaldības īpašumā;

►

citu informāciju pārskatu lietotājiem.
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JAUNS

JAUNS

Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Praktisks piemērs Nr. 11
.
Budžeta iestādei uz pārskata gada sākumu 01.01.2019.
grāmatvedības uzskaitē uzskaitīti pamatlīdzekļi sekojošos
grāmatvedības uzskaites kontos*:
* piemērā pieņemts, ka budžeta iestādei nav citi pamatlīdzekļi.
Konta Nr.

1211
1212
1220
1231
1281
1291
1292
1293
1299
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Konta nosaukums

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Transportlīdzekļi
Avansa maksājumi par zemi un būvēm
Būvju uzkrātais nolietojums
Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums
Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums

Pamatlīdzekļu uzskaite

Uzskaites vērtība
uz 01.01.2019.,
EUR
500 000.00
1 296 000.00
25 000.00
80 000.00
200 000.00
459 800.00
10 000.00
32 000.00
-

Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Praktisks piemērs Nr. 11.
Pārskata periodā notikuši sekojoši notikumi:
►

►

►

►
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2019.gada decembrī veikts avansa maksājums stadiona būvniecībai 128 778,55
EUR apmērā;
2019. gada decembrī nodota ekspluatācijā ēka (izglītības iestāde) 800 000,00 EUR
vērtībā. Ēkas būvniecībai sākotnēji ir veikts avansa maksājums 200 000,00 EUR
apmērā;
2019.gada 24.janvārī pieņemts lēmums atsavināt budžeta iestādei piederošu
ilgtermiņa ieguldījumu (ēku). Ēkas sākotnējā uzskaites vērtība 96 000,00 EUR,
uzkrātais nolietojums atsavināšanas brīdī 60 066,67 EUR, ēkas uzskaites (atlikuši)
vērtība atsavināšanas brīdī - 34 933,33 EUR;
2019. gadā budžeta iestāde veic pamatlīdzekļa komplektējošās daļas nomaiņu
45 000,00 EUR vērtībā. Komplektējošās daļas sākotnējā uzskaites vērtība
60 000,00 EUR, uzkrātais nolietojums 40 000,00 EUR, atlikusī uzskaites vērtība
20 000,00 EUR. Pamatlīdzekļa kopējā sākotnējā uzskaites vērtība 500 000,00
EUR, uzkrātais nolietojums perioda sākumā 135 000,00 EUR.
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Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Praktisks piemērs Nr. 11.
►

►

►

►

►
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2019.gadā budžeta iestāde iegādājas pazemes aktīvu – grants karjeru - 1 mlj. EUR
vērtībā.
2019. gadā budžeta iestāde atzīst vērtības samazinājumu skolas ēkai 380 000,00 EUR
apmērā. Ēkas sākotnējā uzskaites vērtība 1 200 000,00 EUR, uzkrātais nolietojums
perioda sākumā 264 000,00 EUR.
2019. gadā budžeta iestāde atzīst vērtības samazinājumu transportlīdzeklim 6 000,00
EUR apmērā. Transportlīdzekļa sākotnējā uzskaites vērtība 80 000,00 EUR, uzkrātais
nolietojums perioda sākumā 32 000,00 EUR.
2019. gadā budžeta iestāde atzīst vērtības samazinājumu tehnoloģiskai iekārtai
11 000,00 EUR apmērā. Tehnoloģiskās iekārtas sākotnējā uzskaites vērtība 25 000,00
EUR, uzkrātais nolietojums perioda sākumā 10 000,00 EUR.
Budžeta iestādes ir noteikts būtiskums 800 000,00 EUR apmērā
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Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Praktisks piemērs Nr. 11. - atrisinājums
1.2.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja
izmaiņas un darījums, kas ir vienāds ar vienu miljonu euro absolūtajā
vērtībā vai lielāks

Konta Nr.
A
1210
1260
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Konta nosaukums
B
Nedzīvojamās
ēkas
Pazemes aktīvi

Summa, EUR
1
800 000,00

Darījuma apraksts
B
Nodota ekspluatācijā ēka

1 000 000,00

Iegādāts pazemes aktīvs – grants
karjers

Pamatlīdzekļu uzskaite

Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Praktisks piemērs Nr. 11. - atrisinājums
1.2.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā:
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Informācijas uzrādīšana par pamatlīdzekļiem
Praktisks piemērs Nr. 11. - atrisinājums
1.2.VSAM Informācija par katru vērtības samazinājuma
atzīšanu vai norakstīšanu
Konta nosaukums

Pamatlīdzekļa
apraksts

Atzīšana vai
norakstīšan
a

A
1210

B
Nedzīvojamās ēkas

C
skolas ēka

D
atzīšana

1220

Tehnoloģiskās
iekārtas un mašīnas

caurlaides iekārta

atzīšana

1230

Transportlīdzekļi

skolas autobuss

atzīšana

Konta
Nr.

90

Apstākļi un notikumi, kas
izraisījuši vērtības
samazinājuma atzīšanu vai
norakstīšanu
E
4. Budžeta iestādes
darbībā notikušas vai
tuvākajā laikā gaidāmas
ilgtermiņa izmaiņas, kas
negatīvi ietekmē
pamatlīdzekļa paredzēto
lietojumu.
1. Vismaz par 90
procentiem samazinājies
vai nepastāv pieprasījums
pēc pakalpojuma, kuru
sniedz budžeta iestāde,
lietojot attiecīgo aktīvu.
3. Aktīvs ir novecojis vai
fiziski bojāts
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Aktīva
atgūstamā
vērtības
noteikšanas
metode
F
2. ir tā
lietošanas
vērtība

Metodes, pēc
kuras noteikta
vērtība, apraksts
G
1. amortizēto
aizstāšanas
izmaksu metode

2. ir tā
lietošanas
vērtībā

3. pakalpojumu
vienību metode

2. ir tā
lietošanas
vērtība

2. atjaunošanas
izmaksu metode

Jautājumi un
atbildes

