Skaidrojums ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves finanšu bilancei
Vispārējie principi
Finanšu bilances sagatavošanas pamatnostādnes
IlgtermiĦa stabilizācijas rezerve ir fiskālās politikas instruments, kas izveidots no valsts
budžeta aktīviem, lai nodrošinātu finansējumu makroekonomisko procesu izraisīto fiskālo
risku ietekmes mazināšanai ekonomiskās vai finanšu krīzes apstākĜos.
IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves līdzekĜu (turpmāk – ISR līdzekĜu) uzskaiti veic nodalīti
no valsts budžeta finanšu līdzekĜu uzskaites.
IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves bilance ir pārskats par IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves
Valsts kasē uzskaitīto ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves līdzekĜiem (turpmāk – ISR
līdzekĜiem), kas parāda ISR līdzekĜos pārskaitīto valsts budžeta līdzekĜu atlikumu.
IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves bilance ir sagatavota atbilstoši likumam “Par
grāmatvedību”, likumam „Par budžetu un finanšu vadību” un normatīvajos aktos
grāmatvedības jomā noteiktajam. Valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaite kārtota
apstiprinātajos grāmatvedības kontos atbilstoši Valsts kases 2007.gada 28.martā
apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem Nr.23 “Valsts kases valsts budžeta finanšu
uzskaites grāmatvedības kontu atvēršana un slēgšana” un Valsts kases 2005.gada 26.aprīĜa
dokumentā “Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības politika”
noteiktajam.
Grāmatvedības uzskaitē un bilances sagatavošanā pielietots uzkrāšanas princips.
IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves bilancē par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas
naudas vienība lats (Ls).
Uzskaite un novērtēšana
ISR līdzekĜu izvietošana noguldījumos un to uzskaite
Līdz likuma “IlgtermiĦa stabilizācijas rezerve” spēkā stāšanās brīdim Valsts kase ISR
līdzekĜus, kas saĦemti atbilstoši Ministru kabineta 22.04.2008 rīkojumam Nr. 220 "Par Valsts
īpašuma privatizācijas fonda līdzekĜu izlietošanas programmu 2008.gadā", kopš 2008.gada
15.maija ieguldīja tikai latos Latvijas Bankā, savukārt, nopelnītos procentus ieskaitīja ISR
naudas kontā Latvijas Bankā.
ISR līdzekĜu noguldījumi Latvijas Bankā veikti, atsevišėi nodalot īstermiĦa un ilgtermiĦa
noguldījumus.
ĪstermiĦa noguldījumi ir naudas līdzekĜu noguldījumi ar atmaksas termiĦu līdz vienam
gadam.
IlgtermiĦa noguldījumi ir naudas līdzekĜu noguldījumi ar atmaksas termiĦu, ka pārsniedz
vienu gadu.
Noguldījumu procentu ieĦēmumi uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas principam, kas nosaka,
ka procentu ieĦēmumus atzīst tajā pārskata periodā, kad tie ir nopelnīti, neatkarīgi no tā vai
nauda ir saĦemta.
Paskaidrojumi bilances posteĦiem
Aktīvs
Apgrozāmie līdzekĜi
2009.gada 30.septembrī bilances postenī “Apgrozāmie līdzekĜi” ir uzrādīts ISR līdzekĜu
īstermiĦa noguldījums Latvijas Bankā Ls 0 vērtībā un uzkrātie ieĦēmumi Ls 0 vērtībā.
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Salīdzinot ar 2008.gada 31.decembri apgrozāmo līdzekĜu apjoms ir samazinājies par Ls
9 247 832.
Pasīvs
Rezerves
2009.gadā 30.septembrī ISR uzkrāti līdzekĜi Ls 0 vērtībā. Salīdzinot ar 2008.gada
31.decembri rezervju apjoms ir samazinājies par Ls 9 244 992.
Budžeta gada izpildes rezultāts
Budžeta izpildes rezultāts 2009.gada 30.septembrī ir Ls 0 vērtībā, to veido iepriekšējo gadu
izpildes rezultāts (uzkrātie procentu ieĦēmumi) Ls 2 840 un gada izpildes rezultāts
Ls (2 840).
SaskaĦā ar 2009.gada 12.jūnija grozījumiem IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves likumā
Valsts kase visus līdzekĜus, kas līdz 2009.gada 1.jūlijam uzkrāti ilgtermiĦa stabilizācijas
rezervē, ieskaitīja valsts budžeta kontā Latvijas Bankā, novirzot tos valsts budžeta finansiālā
deficīta segšanai.
Paskaidrojumi ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves bilancei uzrādīti gada pārskata no 27. līdz 30.
pielikumā.
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