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LRGA priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumā“ un tā anotācijai 
 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (turpmāk – LRGA) 2017.gada 15.jūnijā saņēma 
izskatīšanai Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas, grāmatvedības un revīzijas 
politikas departamenta izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumā” (turpmāk – likumprojekts) un tā anotāciju. 
 
Izskatot šo likumprojektu un anotāciju, LRGA ir sekojoši priekšlikumi un papildinājumi. 
 
LRGA atbalsta likumprojektā ietverto regulējumu, ar kuru lielām sabiedrībām tiks dota 
atļauja sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) (turpmāk tekstā arī starptautiskie 
grāmatvedības standarti).  
 
Vienlaicīgi LRGA lūdz papildināt likumprojektu, atļaujot visām sabiedrībām sagatavot finanšu 
pārskatus saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem neatkarīgi no to veida un 
lieluma (kategorijas) pēc viņu izvēles. 
 
Pašlaik atbilstoši Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem savus finanšu pārskatus sagatavo tādi “Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likuma” subjekti, kā attīstības finanšu institūcijas un komercsabiedrības, kas 
saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Tāpat valsts 
kapitālsabiedrības, kuras atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 
nosacījumiem ir liela kapitālsabiedrība, var sagatavot gada pārskatu atbilstoši 
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kā arī koncerna mātes sabiedrības var 
sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem. 
 
Savukārt, saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 13. panta 2. 
daļu, sabiedrība var atzīt, novērtēt, norādīt finanšu pārskatā ieguldījuma īpašumus, 
bioloģiskos aktīvus, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, atliktā nodokļa aktīvus, 
atliktā nodokļa saistības vai citus bilances aktīva vai pasīva posteņus un sniedz paskaidrojošu 
informāciju par šiem posteņiem saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem 
pamatotu iemeslu dēļ (piemēram, ja sabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti 
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regulētajā tirgū, pati ir koncerna mātes sabiedrība un sagatavo konsolidēto gada pārskatu 
saskaņā ar starptautisko grāmatvedības standartu prasībām vai ja sabiedrība ir tāda 
koncerna meitas sabiedrība, kuras mātes sabiedrības prasība ir posteņu atzīšanai, 
novērtēšanai, norādīšanai finanšu pārskatā un paskaidrojošas informācijas sniegšanai par 
šiem posteņiem izmantot starptautiskos grāmatvedības standartus). 
 
Tomēr finanšu pārskatu lietotāju loks ir daudz plašāks nekā tikai koncerns vai koncerna 
mātes sabiedrība. Finanšu pārskatu lietotāji ir arī investori, kuri iegulda sabiedrībā savu 
kapitālu un ir ieinteresēti tādā informācijā, kura palīdzētu viņiem pieņemt ekonomiskus 
lēmumus; arī aizdevēji, kuri ir ieinteresēti noteikt risku attiecībā uz aizdevumu atmaksu un 
procentu izmaksu; plaša sabiedrība un citas personas. 
 
LRGA pievienojas arī Nasdaq Riga paustajam viedoklim, ka Latvijas normatīvajā regulējumā 
ir jānodrošina iespēja sagatavot gada pārskatus un konsolidētus gada pārskatus atbilstoši 
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem visām sabiedrībām neatkarīgi no to 
kategorijas, ja šīs sabiedrības izvēlēsies šādu starptautisko bāzi finanšu pārskatu 
sagatavošanai. 
 
Tādējādi būs sekojošie ieguvumi: 
 

• sabiedrībām samazināsies administratīvais slogs, informācijas izmaksas un gada 
pārskatu / konsolidēto gada pārskatu sagatavošanas izmaksas; 
 
Praksē ir gadījumi, ka sabiedrībām ir jāsagatavo un jāiesniedz gada pārskati / 
konsolidētie gada pārskati, kas sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem, pēc pieprasījuma fondu biržai, investoram, aizdevējam vai citam finanšu 
pārskatu lietotājam. Vienlaicīgi, šīm sabiedrībām jāsagatavo gada pārskati / 
konsolidētie gada pārskati atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likumam”. Tātad šīm sabiedrībām dubultojas gada pārskatu sagatavošanas 
administratīvais slogs. 

 
• ja sabiedrība sagatavo gada pārskatu / konsolidēto gada pārskatu atbilstoši “Gada 

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” (vietējiem vispārpieņemtajiem 
grāmatvedības principiem), ārvalstu investoriem rodas grāmatvedības risks, t.i., risks, 
kas saistīts ar finanšu pārskatu analīzi un interpretāciju, kuri sagatavoti saskaņā ar 
citiem vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem; 

 
• vieni no galveniem faktoriem kreditēšanas baņķieru vai citu aizdevēju lēmumu 

pieņemšanā ir finanšu koeficienti. Finanšu koeficienti, kas aprēķināti, izmantojot 
vienas sabiedrības divus finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar “Gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu likuma” un starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem, var būt atšķirīgi. Šādos gadījumos sabiedrībām jāpārveido savi finanšu 
pārskati uz atbilstīgiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Līdz ar to 
sabiedrībām bremzējas līdzekļu piesaistes process, kā arī pieaug izmaksas; 

 

• sabiedrībām, kuras sagatavo finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskiem 
grāmatvedības standartiem, ir vieglāk konkurēt ārzemēs, piesaistīt līdzekļus, uzvarēt 
starptautiskajos iepirkumos vai sniegt citu informāciju pēc pieprasījuma atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem. 
 

• pašlaik daudzas Latvijas sabiedrības, sagatavojot savus finanšu pārskatus, izvēlējās 
finanšu pārskatā atzīt un novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus, 
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pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, atliktā nodokļa aktīvus, atliktā nodokļa 
saistības un citus bilances aktīva vai pasīva posteņus atbilstoši starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem. Vienlaicīgi, šos sagatavotos pārskatus nav iespējams 
pieteikt kā tādus, kuri tika sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem, jo šie starptautiskie standarti neatļauj sniegt norādi pārskatā, ka tas ir 
sagatavots atbilstoši starptautiskajiem standartiem, ja finanšu pārskata sagatavošanā 
netika piemēroti visi starptautiskie grāmatvedības standarti. Līdz ar to šīm 
sabiedrībām nepieciešamības gadījumā joprojām jāsagatavo divi pārskati – atbilstoši 
GPKGPL un SFPS, kaut pārskats, kurš sagatavots atbilstoši GPKGPL, svarīgākie 
posteņi varētu būt jau novērtēti un atzīti atbilstoši SFPS. Jāatzīmē arī tas, ka 
atsevišķu SFPS piemērošana atsevišķu posteņu atzīšanā un novērtēšanā ļoti bieži 
izraisa nepieciešamību piemērot arī citus SFPS, kā to prasa atsevišķie SFPS. Lai 
atrisinātu šo situāciju, sabiedrībām jāsniedz atļauja sniegt visu pārskatu atbilstoši 
SFPS, ja sabiedrība to ir izvēlējusies.  

 
 
Pielikumā: LRGA biedru komentāri likumprojektam “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumā” (turpmāk – likumprojekts) un tā anotācijai. 
 
 
Ar cieņu, 
 
Andrejs Ponomarjovs 
Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs 
 


