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Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei 
 

Vispārējie principi 
 

2005.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (turpmāk- 
gada pārskats) ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Likums par budžetu un 
finanšu vadību”, “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 
2005.gadam” un normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam. 

Valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaite kārtota apstiprinātajos grāmatvedības 
kontos atbilstoši Valsts kases 2004.gada 29.decembra kārtībā Nr.2 “Valsts budžeta finanšu 
uzskaites grāmatvedības kontu atvēršana un slēgšana  Valsts kasē” un Valsts kases 2004.gada 
26.aprīļa “Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības politika” Nr.7 (ar 
grozījumiem) noteiktajam. 

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites dati uzrādīti gada pārskatā 
saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu 
un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība”.  

Gada pārskatā par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats (Ls). 
Konsolidētā grāmatvedības bilance ietver finanšu aktīvus un saistības uz 2005.gada 

31.decembri, kā arī sniedz salīdzinošos datus uz 2004.gada 31.decembri. 
  

Uzskaite un novērtēšana 
 
Aplēšu izmantošana 
Gada pārskata sagatavošana saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem ietver 
novērtējumu un pieņēmumus, kas ietekmē aktīvu un saistību vērtību, un ārpusbilances aktīvus 
un saistības finanšu pārskatu sastādīšanas datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus 
un izdevumus. 
 
Aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas 
2005.gada konsolidētā bilance sagatavota, nodalot aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa 
daļas. Par ilgtermiņa aktīviem atzīti aktīvi, kuru lietošana plānota ilgāk kā vienu gadu vai 
apmaksa paredzēta vēlāk kā pēc viena gada no bilances datuma. Īstermiņa aktīvi ir aktīvi, 
kuru pielietošana vai apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma.  
Par ilgtermiņa saistībām atzītas saistības, kuru atmaksa paredzēta vēlāk kā pēc viena gada no 
bilances datuma. Īstermiņa saistības ir saistības, kuru atmaksa paredzēta viena gada laikā no 
bilances datuma.  
 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi, kā arī ārpusbilances prasības un saistības ārvalstu 
valūtās pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa gada 
pēdējā dienā.  
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir uzrādīti attiecīgā perioda 
ieņēmumos vai izdevumos no valūtas kursa svārstībām. 
 
Pielietotie ārvalstu valūtu kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija sekojoši: 

 
2005.gada 31.decembrī 2004.gada 31.decembrī 
1 USD   =   0.593000 LVL 1 USD   =   0.5160 LVL 
1 GBP   =   1.021000 LVL 1 GBP   =   0.9960 LVL 
1 SEK   =   0.074700 LVL 1 SEK   =   0.0782 LVL 
1 DKK  =   0.094200 LVL 1 DKK  =   0.0944 LVL 
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1 EUR   =   0.702804 LVL 1 EUR   =   0.7030 LVL 
 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
Bilances sadaļā “Ilgtermiņa ieguldījumi” norādīti resursi, ko budžeta iestāde kontrolē 
pagātnes notikumu rezultātā un kuru dēļ nākotnē budžeta iestādei paredzama ekonomisko 
labumu plūsma. 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālajos ieguldījumos norādītas uz noteiktu laiku un tikai par samaksu iegādātās 
koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības.  
Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju. 
Amortizāciju aprēķināta pēc lineārās metodes nemateriālo ieguldījumu lietderīgās 
izmantošanas laikā.  
 
Pamatlīdzekļi un to nolietojums 
Pamatlīdzekļu sastāvā norāda materiālos aktīvus, kurus budžeta iestāde izmanto, lai sniegtu 
pakalpojumus, ražotu preces, iznomātu citiem vai izmantotu administratīviem nolūkiem, un 
kurus paredzēts lietot ilgāk par vienu gadu. 
Pamatlīdzekļi uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. 
Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti atlikušajā vērtībā. 
Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, vadoties pēc Ministru kabineta 
2001.gada 6.marta noteikumiem Nr.96 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu 
nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” (ar grozījumiem). Valsts un pašvaldību 
īpašumā esošiem dabas resursiem, arhitektūras pieminekļiem, kultūras un mākslas 
priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, vērtslietām un citām 
kultūrvēsturiskām vērtībām, mācību kabinetu un mācību laboratoriju uzskates līdzekļiem, 
dzīvnieku izbāžņiem, ilggadīgiem stādījumiem, kas nav sasnieguši intensīvo ražošanas laiku, 
bibliotēku fondiem, skatuves un uzvedumu aprīkojumam, kā arī uz valsts un pašvaldību 
īpašumā esošo zemei nolietojums netiek rēķināts. 
 
Finanšu ieguldījumi 
Finanšu ieguldījumos norādīti budžeta iestāžu, kas pārvalda valsts vai pašvaldības kapitāla 
daļas, ieguldījumi uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālā, aizdevumi, budžeta iestādes 
īpašumā esošie vērtspapīri, ieguldījumi un noguldījumi. 
Finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē uzrādīti atsevišķi nodalot ieguldījumu ilgtermiņa un 
īstermiņa daļu. 
Noguldījumus, ieguldījumus uzņēmumu kapitālos un īpašumā esošos vērtspapīrus norāda kā 
ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, ja iestāde plāno tos turēt ilgāk par gadu. 
Noguldījumus, ieguldījumus uzņēmumu kapitālos un īpašumā esošos vērtspapīrus norāda kā 
īstermiņa finanšu ieguldījumus, ja iestāde plāno tos turēt līdz gadam. 
Izsniegtie aizdevumi norādīti kā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, ja aizdevuma atmaksa 
paredzama ilgākā laikposmā nekā viens gads; kā īstermiņa finanšu ieguldījumi, ja aizdevuma 
atmaksa paredzama gada laikā. 
Uzņēmumu kapitāla daļas sākotnēji ir uzskaitītas iegādes vērtībā. Budžeta iestādes uzskaitot 
līdzdalības ieguldījumus radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos tos novērtē un uzrāda 
pēc pašu kapitāla vai izmaksu metodes. 
Ilgtermiņa parādi (ilgtermiņa prasības pret budžeta iestādes debitoriem) norādīti postenī 
“Pārējie ilgtermiņa aizdevumi”. 
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Noguldījumu uzskaite 
Noguldījumu sastāvā ietverti uz laiku brīvo līdzekļu ieguldījumi depozītos Latvijas Bankā un 
citās kredītiestādēs, atsevišķi nodalot īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumus. Noguldījumu 
procentu ieņēmumi uzskaitīti pēc uzkrāšanas principa. 
 
Aizdevumu uzskaite 
Valsts budžeta finanšu bilancē uzrādītajiem aizdevumiem ir apsvērti riski un noteikti 
uzkrājumi to vērtības samazinājumam un iespējamiem zaudējumiem, tādējādi tie bilancē 
uzrādīti atgūstamajā vērtībā.  
 
Ilgtermiņa debitori 
Saskaņā ar pašreizējo uzskaites politiku šajā postenī uzrāda valsts budžeta pārņemto AS 
Latvijas Gāzes parādu, kā arī no AS ”Latvijas Krājbanka” un AS “SEB Latvijas Unibanka” 
pārņemto valsts budžeta prasību ilgtermiņa daļu. 
 
Apgrozāmie līdzekļi 
Apgrozāmos līdzekļos norādīti līdzekļi, kas iestādes rīcībā atradīsies ne ilgāk kā vienu gadu 
vai prasības, kuras paredzēts saņemt gada laikā pēc bilances slēgšanas datuma. 
 
Krājumi 
Krājumos norādīti īstermiņa aktīvi, kas paredzēti pārdošanai vai tālākai nodošanai bez 
atlīdzības budžeta iestādes darbības ietvaros vai materiālu un izejvielu veidā tiks izmantoti 
(vai izdalīti) ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī aktīvus, kas atrodas 
budžeta iestādes ražošanas procesā. Krājumi tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, ietverot pirkšanas 
cenu un PVN. Valsts un pašvaldību budžeta iestādes un pašvaldības patstāvīgi nosaka, kāda 
no krājumu uzskaites metodēm pielietota krājumu uzskaitē un novērtēšanā.  
 
Produktīvie un darba dzīvnieki 
Produktīvie un darba dzīvnieki ietilpst apgrozāmo līdzekļu sastāvā. No dzīvnieku uzskaites 
grāmatvedības datiem aizpilda dzīvnieku uzskaites pārskatu, kurā norādīts to novērtējums 
naudas izteiksmē. 
 
Norēķini par prasībām (debitoriem) 
Norēķinos par prasībām(debitoriem) norādīti norēķini par prasībām (debitoriem), kuras 
norādītas pagātnes notikumu rezultātā radušās prasības pret citām iestādēm vai uzņēmumiem. 
Izsniegtos aizdevumus uzrāda kā īstermiņa finanšu ieguldījumus, ja aizdevuma atmaksa 
paredzama laikposmā līdz vienam gadam. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem  
veidoti, ja šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Uzkrājumi valsts budžeta finanšu 
uzskaitē izveidoti, izvērtējot katru debitora parādu atsevišķi. Valsts budžeta iestāžu un 
pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkumā šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi 
uzrādīti zembilancē. 
 
Nākamo periodu izdevumi 
Nākamo periodu izdevumos norāda izdevumus, kas samaksāti pārskata periodā, bet attiecas 
uz saimniecisko darbību nākamajos pārskata periodos.  
 
Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti konsolidētajā bilancē ietver kases atlikumu, prasības un 
pieprasījumu pret Latvijas Banku un citām iekšzemes un ārvalstu kredītiestādēm, kā arī īpašu 
formu kontu atlikumus. 
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Pašu kapitāls 
Pašu kapitālu veido pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls), ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerves, rezerves, iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts, pārskata gada (perioda) 
budžeta izpildes rezultāts. 
Valsts, pašvaldības pamatkapitālā (līdzdalības kapitālā) norādīta budžeta iestāžu to ilgtermiņa 
aktīvu vērtība, kurai neaprēķina nolietojumu. Izmaiņas šajā postenī veidojas pēc jaunu 
nenolietojamo aktīvu iegādes, kā arī gadījumos, ja no uzskaites svītro (izslēdz) aktīvu, kas ir 
uzskaitīts šajā postenī.  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs norādīti dati par budžeta iestāžu veikto 
ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanu un lauku palīgsaimniecību pašražotās produkcijas (naturālos 
ieņēmumus naudas izteiksmē) atlikumu uz gada beigām. 
Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultātu uzrāda kā pārskata gada (perioda) faktisko 
ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību, kuru precizē par darījumu summu, kas nav 
attiecināma uz ieņēmumu vai izdevumu posteni. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā ir 
uzkrāti iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāti. 

 
Kreditori 
Kreditoros uzrāda valsts budžeta emitētās obligācijas un citus parāda vērtspapīrus, saistības 
par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem, saistības par 
fondu sadali, budžeta iestādes norēķinus par saistībām ar dažādiem kreditoriem: norēķinus par 
aizņēmumiem un saistībām, norēķinus par saņemtajiem avansiem, norēķinus ar piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem, maksājamos vekseļus, norēķinus ar uzņēmumiem, dalībniekiem un 
personālu, norēķinus par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus), 
norēķinus par nodokļiem un norēķinus par nākamo periodu ieņēmumiem.  
Norēķinos par aizņēmumiem un saistībām norādīti aizņēmumi no kredītiestādēm, Valsts kases 
vai citiem budžetiem, saistības par Kohēzijas projektiem un aizņēmumu uzkrātos procentus 
saskaņā ar noslēgtiem līgumiem. 
Kreditori konsolidētajā bilancē uzrādīti nodalot ilgtermiņa un īstermiņa daļu.  
 
Aizņēmumi 
Aizņēmumi konsolidētajā bilancē uzrādīti no brīža, kad saņemta nauda vai tās ekvivalenti no 
iekšzemes vai ārvalstu finanšu institūcijas, atsevišķi nodalot īstermiņa un ilgtermiņa daļu. 
Procentu izdevumi par aizņēmumiem uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas principu. Uzkrātie 
procenti finanšu bilancē ir iekļauti bilances postenī “Uzkrātie izdevumi”. 
 
Emitētās obligācijas un citi vērtspapīri 
Valsts emitētās eiroobligācijas finanšu bilancē sākotnēji uzskaitītas to emisijas cenā.  
Īstermiņa parādzīmes ir valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot). 
Vidēja termiņa parādzīmes ir valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu no viena gada 
(neieskaitot) līdz pieciem gadiem (ieskaitot). Ilgtermiņa obligācijas ir valsts parādzīmes ar 
dzēšanas termiņu virs pieciem gadiem. 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa un ilgtermiņa daļas bilancē nodalītas 
un uzrādītas atsevišķi. 
Procentu izdevumi par valsts parādzīmēm uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas principu. Uzkrātie 
procenti ir iekļauti bilances postenī “Uzkrātie izdevumi”. 
 
Saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem 
Saņemtais ES finansējums uzrādīts bilancē kā īstermiņa saistības brīdī, kad naudas līdzekļus 
no Eiropas Komisijas budžeta saņem Valsts kases valūtas kontā bankā. 
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Saistības par fondu sadali 
Šajā postenī uzrādītas saistības, kas radušās saņemot līdzekļus, kurus saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteikto Valsts kase pārdala no attiecīgajiem fondiem. Valsts kasei rodas saistības par 
fondu līdzekļiem brīdī, kad fondu uzskaites kontos ieskaita pārdalāmos līdzekļus. 
 
Uzkrātie izdevumi 
Šajā izdevumu postenī uzrāda uzkrātos izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu un 
iepriekšējiem gadiem, ir aprēķināti un ir zināmas precīzas to summas, bet nav samaksāti līdz 
pārskata gada beigām. 
 
Pārējās īstermiņa saistības 
Šajā bilances postenī uzrāda īstermiņa saistības, kuras nav klasificētas iepriekšminētajos 
posteņos.   
 
Konsolidācija 

 
Konsolidētās bilances sagatavošanas gaitā izslēgti valsts budžeta finanšu bilancē ietilpstošie 
un valsts un pašvaldību grāmatvedības bilancēs uzrādītie savstarpējie bilances atlikumi. 
Valsts konsolidētajā bilancē veikta konsolidācija Ls 470 378 303 vērtībā sekojošos bilances 
aktīva posteņos: 
 
Ilgtermiņa ieguldījumi bilances postenī “Pārējie aizdevumi” konsolidēti par kopējo summu 
Ls 155 497 778, t.sk.: 

• Ls 155 405 394 vērtībā par ilgtermiņa aizdevumiem valsts un pašvaldību budžeta 
iestādēm no valsts budžeta; 
• Ls 55 650 vērtībā par pašvaldību ilgtermiņa aizdevumiem pašvaldībām; 
• Ls 36 734 vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa aizdevumiem pašvaldībām. 
 

Apgrozāmie līdzekļi konsolidēti par kopējo summu Ls 314 880 525 vērtībā, t.sk.:  
bilances postenī “Norēķini par prasībām (debitoriem)” Ls 6 689 501 vērtībā par: 

• valsts budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret valsts budžeta iestādēm            
Ls 1 053 793 vērtībā; 

• valsts budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret pašvaldību budžeta iestādēm 
Ls 736 479 vērtībā; 

• pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret pašvaldību budžeta 
iestādēm Ls 1 216 591 vērtībā;  

• pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret valsts budžeta iestādi    
Ls 3 212 658 vērtībā; 

• speciālā (sociālā) budžeta prasībām pret valsts budžetu par speciālā (sociālā) budžeta 
aprēķinātajiem procentiem par speciālā budžeta kontu atlikumiem Valsts kasē            
Ls 453 673 vērtībā; 

• Ls 16 307 vērtībā par pašvaldību aizdevumu īstermiņa daļu pašvaldību budžeta 
iestādēm; 

 
bilances postenī “Īstermiņa finanšu ieguldījumi”  Ls 30 496 774 vērtībā par valsts budžeta 
īstermiņa aizdevumiem valsts budžeta iestādēm un pašvaldībām; 
 
bilances postenī “Uzkrātie ieņēmumi” Ls 849 020 vērtībā par aprēķinātajiem uzkrātajiem 
procentiem par budžeta iestāžu aizņēmumiem no valsts budžeta. 
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Naudas līdzekļi konsolidēti Ls 276 845 230 vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu 
naudas līdzekļu kontu atlikumiem Valsts kasē; 
 
un sekojošos bilances pasīva posteņos: 
 
Pašu kapitāls konsolidēts par kopējo summu Ls 46 239 604 vērtībā bilances postenī 
“Budžeta gada izpildes rezultāts” par valsts pamatbudžeta izpildes rezultātu. 
Kreditori konsolidēti par kopējo summu Ls 424 138 699, t.sk., bilances postenī “ Ilgtermiņa 
saistības” Ls 155 676 930 vērtībā, kur : 

• Ls 55 650 vērtībā par pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumiem no pašvaldībām; 
• Ls 36 734 vērtībā par pašvaldību aizņēmumiem no valsts budžeta iestādēm; 
• Ls 155 405 394 vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa 

aizņēmumiem no valsts budžeta; 
• Ls 179 152 vērtībā par budžeta iestāžu aprēķinātajām ilgtermiņa saistībām par 

uzkrātajiem procentiem par aizņēmumiem no valsts budžeta. 
bilances postenī “Īstermiņa saistības” Ls 268 461 769 vērtībā, kur: 

• Ls 30 496 774 vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa 
aizņēmumiem no valsts budžeta;  

• Ls 25 503 932 vērtībā par īstermiņa saistībām par valsts budžeta iestāžu Kohēzijas 
fonda līdzekļu atlikumiem Valsts kasē; 

• valsts budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret valsts budžeta iestādēm             
Ls 1 053 793 vērtībā; 

• valsts budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret pašvaldību budžeta iestādēm 
Ls 736 479 vērtībā; 

• pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret pašvaldību budžeta 
iestādēm Ls 1 216 591 vērtībā;  

• pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret valsts budžeta iestādi     
Ls 3 212 658 vērtībā; 

• Ls 16 307 vērtībā par pašvaldību īstermiņa aizņēmumiem no pašvaldībām; 
• Ls 176 444 vērtībā par valsts pamatbudžeta iestāžu īstermiņa noguldījumiem no 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem Valsts kasē; 
• Ls 198 424 863 vērtībā par īstermiņa saistībām par valsts speciālā, ziedojumu un 

dāvinājumu, depozītu un citu budžetu iestāžu klientu kontu atlikumiem; 
• Ls 6 500 387 vērtībā  par īstermiņa saistībām par pašvaldību budžeta iestāžu klientu 

kontu atlikumiem; 
• Ls 669 868 vērtībā par budžeta iestāžu aprēķinātajiem, uzkrātajiem procentiem par 

aizņēmumiem; 
• Ls 453 673 vērtībā par valsts budžeta saistībām par aprēķinātajiem procentiem par 

speciālā (sociālā) budžeta kontu atlikumiem Valsts kasē. 
 

Paskaidrojumi bilances posteņiem 
 
Paskaidrojumi par būtiskām izmaiņām bilances posteņos sniegti pie sekojošu pārskatu 
skaidrojumiem: 

• valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkums; 
• pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkums; 
• valsts budžeta finanšu bilance. 

 
Ilgtermiņa ieguldījumi 
Ilgtermiņa ieguldījumi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti  
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Ls 4 601 752 780 vērtībā un uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 3 170 869 553 vērtībā. 
Detalizēts ilgtermiņa ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 
2.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri nemateriālie ieguldījumi uzrādīti                
Ls 39 558 192 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 27 699 823 vērtībā. Detalizēts 
nemateriālo ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 
2.pielikumā. 
 
Pamatlīdzekļi 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri pamatlīdzekļi uzrādīti Ls 3 392 035 219 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 2 118 560 424 vērtībā. Detalizēts 
pamatlīdzekļu bilances posteņa sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā. 
 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  
Konsolidētajā bilancē uz  2005.gada 31.decembri ilgtermiņa finanšu ieguldījumi uzrādīti       
Ls 1 168 709 980 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 1 024 140 951 vērtībā. 
Detalizēts ilgtermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 
1. un 2.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
uzrādīta Ls 822 346 198 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 709 942 603 vērtībā. 
Detalizēta informācija par līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā uzrādīta gada pārskata 7. 
un 10.pielikumā. 
 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 
uzrādīta Ls 34 309 474, uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 33 868 952 vērtībā. Detalizēta 
informācija par līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā uzrādīta gada pārskata 8. un 
11.pielikumā. 
 
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem 
uzrādīti Ls 23 950 755 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti Ls 35 356 540 vērtībā. 
Informācija par aizdevumiem radniecīgiem uzņēmumiem  uzrādīta gada pārskata 1. un 
2.pielikumā. 
 
Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri aizdevumi asociētiem uzņēmumiem uzrādīti 
Ls 14 086 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 723 337 vērtībā. Informācija par 
aizdevumiem asociētiem uzņēmumiem uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā. 
 
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri pārējie vērtspapīri un ieguldījumi uzrādīti   
Ls 252 530 522 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 216 443 740 vērtībā. Informācija par 
pārējiem vērtspapīriem uzrādīta gada pārskata 13. un 14.pielikumā. 
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu pārējo līdzdalību uzņēmumu 
kapitālā uzrādīta gada pārskata  9. un 12.pielikumā. 
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2001.gada 1.augustā tika noslēgts līgums starp Hipotēku banku un Finanšu ministriju par 
noguldījumiem subordinētajā kapitālā LVL 3 300 000 vērtībā ar atmaksas termiņu 2008.gada 
31.augusts. 2003.gada 27.novembrī tika noslēgts līgums starp Hipotēku banku un Finanšu 
ministriju par noguldījumiem subordinētajā kapitālā LVL 10 000 000 vērtībā ar atmaksas 
termiņu 2013.gada 7.februāris. Saskaņā ar līgumu, subordinētais finansējums tika noguldīts 
divās daļās – 2003.gada 28.novembrī Ls 5 000 000 vērtībā un 2004.gada 12.februārī             
Ls 5 000 000 vērtībā. 
Detalizēta informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata 23. un 
24.pielikumā. 
 
Pārējie aizdevumi 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri pārējie aizdevumi uzrādīti Ls 35 558 945, uz 
uz 2004.gada 31.decembri Ls 27 805 779 vērtībā. Detalizēta informācija par valsts budžeta 
aizdevumiem uzrādīta gada pārskata 22.pielikumā. Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu 
aizdevumi uzrādīti gada pārskata 1. un 2.pielikumā. 
 
Ilgtermiņa debitori 
Konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri ilgtermiņa debitori uzrādīti Ls 1 449 389 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 468 355 vērtībā. Detalizēta informācija par valsts 
budžeta pārņemtajiem aizdevumiem uzrādīta gada pārskata  22.pielikumā. 
 
Apgrozāmie līdzekļi 
Apgrozāmie līdzekļi konsolidētajā  bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti                   
Ls 481 010 742 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 561 496 568 vērtībā. Detalizēts 
apgrozāmo līdzekļu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā un 
finanšu bilancē. 
 
Krājumi 
Krājumi konsolidētajā  bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 161 502 824 vērtībā, uz 
2004.gada 31.decembri Ls 140 000 546 vērtībā. Detalizēts bilances posteņu sadalījums par 
valsts un pašvaldību budžeta iestāžu krājumiem uzrādīts gada pārskata  1. un 2.pielikumā. 
 
Produktīvie un darba dzīvnieki 
 Produktīvie un darba dzīvnieki konsolidētajā  bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti      
Ls 146 050 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 133 966 vērtībā. Informācija par valsts un 
pašvaldību budžeta iestāžu produktīvajiem un darba dzīvniekiem uzrādīta gada pārskata  1. un 
2.pielikumā 
 
Norēķini par prasībām(debitori) 
Norēķini par prasībām(debitori) konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti      
Ls 119 291 509, uz 2004.gada 31.decembri Ls 153 157 021 vērtībā. Detalizēta informācija par 
valsts un pašvaldību budžeta iestāžu debitoru prasībām uzrādīta gada pārskata 3. un 
4.pielikumā. 
 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē uz 2004.gada 31.decembri uzrādīti         
Ls 24 968 083 vērtībā; uz 2004.gada 31.decembri Ls  98 246 514 vērtībā. Detalizēts īstermiņa 
finanšu ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā un 
finanšu bilancē. 
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Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos  
Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri 
uzrādīti Ls 3 862 556 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 3 879 940 vērtībā. Informācija 
par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu  vērtspapīriem  un īstermiņa līdzdalību  kapitālos 
uzrādīta gada pārskata  1. un 2.pielikumā. 
 
Īstermiņa finanšu noguldījumi 
Īstermiņa finanšu noguldījumi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti         
Ls 14 886 091 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 89 079 382 vērtībā. Detalizēta 
informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata 23.un 24.pielikumā. 
 
Īstermiņa prasības par aizdevumiem 
Īstermiņa prasības par aizdevumiem konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri 
uzrādītas Ls 6 219 436 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 5 287 192 vērtībā. Detalizēta 
informācija par aizdevumiem no valsts budžeta līdzekļiem uzrādīta gada pārskata 
22.pielikumā. 
 
Nākamo periodu izdevumi 
Nākamo periodu izdevumi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti              
Ls 54 092 058 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 43 089 387 vērtībā. Informācija par 
valsts un pašvaldību budžeta iestāžu  nākamo periodu izdevumiem uzrādīta gada pārskata  1. 
un 2.pielikumā. 
 
Uzkrātie ieņēmumi 
Uzkrātie ieņēmumi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 3 012 738 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 2 635 232 vērtībā. Informācija par uzkrātajiem 
ieņēmumiem uzrādīta gada pārskatā finanšu bilancē. 
 
Naudas līdzekļi 
Naudas līdzekļi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 117 997 480 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 124 233 902 vērtībā. Informācija par valsts un 
pašvaldību budžeta iestāžu  naudas līdzekļiem uzrādīta gada pārskata  18. un19.pielikumā. 
Detalizēta informācija par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem uzrādīta gada pārskata 
24.pielikumā. 
 
Pašu kapitāls 
Pašu kapitāls konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīts Ls 3 570 440 614 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 2 285 930 225 vērtībā. Detalizēta informācija par valsts 
un pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņām uzrādīta gada pārskata 5. un 
6.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana 
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana konsolidētajā 
bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīts Ls 2 128 926 736 vērtībā, uz 2004.gada 
31.decembri Ls 2 166 519 966 vērtībā. Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību 
budžeta iestāžu pamatkapitālu vai līdzdalības kapitālu un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu 
uzrādīta gada pārskata 5. un 6.pielikumā. 
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Rezerves 
Rezerves konsolidētajā bilancē uz uz 2005.gada 31.decembri uzrādītas Ls 13 033 983 vērtībā, 
uz 2004.gada 31.decembri uzrādīts Ls 13 530 736 vērtībā. Detalizēta informācija par valsts un 
pašvaldību budžeta iestāžu rezervēm uzrādīta gada pārskata 5.un 6.pielikumā. 
 
Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts 
Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri 
uzrādīts Ls 114 417 346 vērtībā,  uz 2004.gada 31.decembri Ls (59 232 596) vērtībā. 
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu iepriekšējā budžeta gada 
rezultātu uzrādīta gada pārskata 5.un 6.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Budžeta gada izpildes rezultāts 
Budžeta gada izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīts      
Ls 1 314 062 549 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 165 112 119 vērtībā. Detalizēta 
informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu iepriekšējā budžeta gada rezultātu 
uzrādīta gada pārskata 5.un 6.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Kreditori  
Kreditori konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 1 512 322 908 vērtībā, 
uz 2004.gada 31.decembri Ls 1 446 435 896 vērtībā. 
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu kreditoru saistībām uzrādīta 
gada pārskata 3. un 4.pielikumā. 
 
Ilgtermiņa saistības 
Ilgtermiņa saistības  konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādītas                   
Ls 1 051 782 291 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 1 017 481 019 vērtībā. Detalizēts 
ilgtermiņa saistību bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā un 
finanšu bilancē. 
 
Ilgtermiņa aizņēmumi 
Ilgtermiņa aizņēmumi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti                   
Ls 284 347 627 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 251 222 137 vērtībā. 
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk., ilgtermiņa aizņēmumi no 
ārvalstu finanšu institūcijām,  uzrādīti gada pārskata 21.pielikumā. 
Detalizēta informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību aizņēmumiem uzrādīta gada 
pārskata 15. un 16.pielikumā. 
 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļa 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļa konsolidētajā bilancē uz 
2005.gada 31.decembri uzrādīta Ls 672 453 215 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri              
Ls 707 827 295 vērtībā. 
Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata 
20.pielikumā. 
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk., ilgtermiņa daļa emitētajām 
obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem, uzrādīta gada pārskata 21.pielikumā. 
 
Pārējās ilgtermiņa saistības 
Pārējās ilgtermiņa saistības konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādītas            
Ls 94 981 449 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 58 431 587  vērtībā. Detalizēts pārējo 
ilgtermiņa saistību bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā. 
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Īstermiņa saistības 
Īstermiņa saistības konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādītas Ls 460 540 617 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 428 954 877 vērtībā. Detalizēts pārējo īstermiņa 
saistību bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā un finanšu 
bilancē. 
 
Īstermiņa aizņēmumi 
Īstermiņa aizņēmumi konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 8 764 418 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 5 232 479 vērtībā. 
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk. īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu 
finanšu institūcijām,  uzrādīti gada pārskata 21.pielikumā. 
Detalizēta informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību aizņēmumiem uzrādīta gada 
pārskata 15. un 16.pielikumā. 
 
 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa daļa 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa daļa konsolidētajā bilancē uz 
2005.gada 31.decembri uzrādīta Ls 166 970 778 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri  
Ls 133 980 559 vērtībā. 
Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata 
20.pielikumā. 
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk., īstermiņa daļa emitētajām 
obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem, uzrādīta gada pārskata 21.pielikumā. 
 
Saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem  
2005.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītās saistības par ārvalstu finanšu 
palīdzības un ES politiku instrumentu līdzekļiem Ls 107 671 878 vērtībā, attiecīgi 2004.gada 
31.decembrī Ls 107 659 451 vērtībā. Informācija par saistībām par saņemto ārvalstu finanšu 
palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē. 
 
Saistības par fondu sadali  
2005.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītās saistības par fondu sadali                   
Ls 4 525 919 vērtībā, 2004.gada 31.decembrī Ls 3 394 768 vērtībā. Informācija par fondu 
sadali uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē. 
 
Uzkrātie izdevumi 
Konsolidētajā bilancē uzkrāto izdevumu sastāvā iekļautas saistības uzkrātiem procentu un 
saistību izdevumiem emitētajiem vērtspapīriem, overdraftiem un ārvalstu aizņēmumiem.  
2005.gada 31.decembrī uzkrāto izdevumu  kopējā vērtība ir Ls 20 610 095, 2004.gada 
31.decembrī Ls 21 406 402 vērtībā. Informācija par uzkrātajiem izdevumiem uzrādīta gada 
pārskata finanšu bilancē. 
 
Norēķini par saņemtajiem avansiem  
Norēķini par saņemtajiem avansiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 
31.decembri uzrādīti Ls 2 851 060 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 1 507 163 vērtībā. 
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par saņemtajiem avansiem 
uzrādīta gada pārskata  1. un 2.pielikumā 
 
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
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Norēķini ar  piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz 
2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 41 867 039 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri  
Ls 34 734 007 vērtībā. Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem ar 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem uzrādīta gada pārskata  1. un 2.pielikumā 
 
Norēķini ar  uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu 
Norēķini ar darbuzņēmējiem, dalībniekiem un personālu (īstermiņa daļa) konsolidētajā 
bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 14 125 291 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri 
Ls 44 313 967 vērtībā. Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem ar 
uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu uzrādīta gada pārskata  1. un 2.pielikumā 
 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem(izņemot nodokļus) 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) (īstermiņa daļa) 
konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 21 141 732 vērtībā, uz 2004.gada 
31.decembri Ls 18 872 061 vērtībā. Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu 
norēķiniem par darba samaksu un ieturējumiem(izņemot nodokļus) uzrādīta gada pārskata 1. 
un 2.pielikumā 
 
Norēķini par nodokļiem 
Norēķini par nodokļiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 31.decembri 
uzrādīti Ls 19 433 827 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 19 123 896 vērtībā. Informācija 
par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par nodokļiem uzrādīta gada pārskata 1. 
un 2.pielikumā 
 
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem 
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz 
2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 26 086 946 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri  
Ls 5 635 529 vērtībā. Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par 
nākamo periodu ieņēmumiem uzrādīta gada pārskata  1. un 2.pielikumā. 
 
Pārējās īstermiņa saistības 
2005.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītās pārējās īstermiņa saistības                  
Ls 26 491 634 vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 33 094 595 vērtībā. Informācija par 
pārējām īstermiņa saistībām uzrādīta gada pārskata  1. un 2.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Zembilance 
2005.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādīti zembilances posteņi Ls 497 241 327 
vērtībā, uz 2004.gada 31.decembri Ls 235 503 251 vērtībā. Zembilances posteņu sadalījums 
uzrādīts gada pārskata 1.,2.pielikumā un finanšu bilances skaidrojumos. Detalizēta 
informācija par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uzrādīta gada pārskata 17.pielikumā un 
par valsts izsniegtajiem galvojumiem gada pārskata 28.pielikumā. 
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