
Informācija par kontroles un pārvaldības elementiem, kurus piemēro 

finanšu pārskatu sagatavošanā 

Finanšu pārskatu sagatavo atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 

           pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 

           izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras 

izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 

           finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo 

īpaši ievērojot šādus nosacījumus: 
-          finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu, 
-          ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, 

kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi 

laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta 

kapitālsabiedrības — valde vai tās pilnvarotais valdes loceklis. 
-          aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma 

summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai 

zaudējumiem; 

           bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc 

uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās 

laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos 

ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas 

datuma; 

            izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 

           katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas 

(sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām 

iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 

           bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; 
Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai 

zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts, izņemot, 

ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, 

savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu saistītos ieņēmumus un 

izmaksas. Šādā gadījumā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību 

— peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, 

kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā 

atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka 

finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas. 

           bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot 

vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 

           bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes 

izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma 

pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie 

papildu izdevumi. 



Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina, arī naudas plūsmas pārskata un pašu 

kapitāla izmaiņu pārskata konkrētajos posteņos norāda nozīmīgu finanšu informāciju, 

kura būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. 

Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu 

vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norāda attiecīgos 

līdzīgu finanšu informāciju apvienojošajos posteņos, bet šo summu detalizējumu 

sniedz finanšu pārskata pielikumā. 
 


