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Zembilances uzskaite
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Kārtība nosaka pamatprincipus, kas jāievēro Ropažu novada pašvaldībai un tās pakļautības
iestādēm (turpmāk tekstā – iestāde) veicot zembilances uzskaiti.
2. Zembilances uzskaites vispārējie principi
2.1. Zembilances reģistru1 veido šādas galvenās grupas:
2.1.1. kontu grupa 0100 „Nomātie aktīvi”;
2.1.2. kontu grupa 9100 „ Zembilances aktīvi”:
9110 – iespējamie aktīvi:
9130 - saņemamie līgumsodi un naudas sodi, kavējuma naudas:
9190 - citi zembilances aktīvi.
2.1.3. kontu grupa 9500 „Zembilances pasīvi”:
9510 – nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem,kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem
projektiem:
9520 – nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem par
ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidi, izņemot saskaņā ar līgumiem,
kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku
instrumentu finansētajiem projektiem:
9530 – Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem par
preču un pakalpojumu iegādi, izņemot saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti
par
ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu
finansētajiem projektiem;
9550 - Nākotnes nomas maksājumi
.
3. Zembilances nomāto aktīvu uzskaite
3.1. Zembilances nomātos aktīvos reģistrē un uzskaita ilgtermiņa ieguldījumus (nemateriālos
ieguldījumus un pamatlīdzekļus) un krājumus, kas atrodas iestādes lietošanā saskaņā ar
operatīvās nomas līgumiem:
3.1.1. kontā reģistrē nomā saņemtos ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, norādot
iznomātāju un nomas līguma termiņu;
3.1.2. aktīvus, kas iegūti nomas ietvaros, neuzskaita iestādes bilancē, bet uzskaita
zembilances aktīvos „Nomātie aktīvi”, grāmatojot:
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Nomātie aktīvi
Zembilances pretkonts

4. Zembilances aktīvu uzskaite
4.1. Zembilances aktīvos reģistrē iestādes iespējamos aktīvus, kuri radušies pagātnes

notikumu rezultātā un kuru pastāvēšana apstiprināsies tikai atkarībā no viena vai
vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kurus iestāde pilnībā
nevar kontrolēt.
1

4.2. Zembilances aktīvos reģistrē:
4.2.1. prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu,
kuri ir apstiprināti pēc bilances datuma un nav iekļauti pārskata gada finanšu
pārskatā kā ieņēmumi, ja ieguldījums uzskaitīts pēc izmaksu metodes; izīrētie vai
iznomātie aktīvi, iespējamās saņemamās summas tiesvedību procesā, nedrošo
debitoru parādi
grāmatojot:
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Iespējamie aktīvi
Zembilances pretkonts

saņemamās soda un kavējuma naudas:
4.2.2.1. uzskaita aprēķinātās saņemamās soda un kavējuma naudas, kuras nav
saņemtas līdz bilances datumam, un prasības, kuras nav uzskaitītas
bilancē, no dienas, kad iestādei rodas likumīgas tiesības saņemt attiecīgo
soda naudu, grāmatojot:
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Saņemamās soda un kavējuma naudas
Zembilances pretkonts

4.2.3.

zembilances prasībās uzskaita arī prasības
administratīvā pārkāpuma naudas sodiem.
iespējamos aktīvus;

4.2.4.

citus zembilances aktīvus, piemēram, patapinājumā saņemtās materiālās vērtības.

4.2.2.2.

par

saņemamajiem

5. Zembilances pasīvu uzskaite
5.1. Zembilances pasīvos reģistrē:
5.1.1. nākotnes maksājumus saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem,
norādot nākotnes saistību summu par noslēgtajiem līgumiem neizpildīto darbu
apjomā bilances datumā par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politikas instrumentu finansētajiem projektiem;
5.1.2. saņemtos, bet neapmaksātos avansa rēķinus;
5.1.3. nākotnes nomas maksājumus:
5.1.3.1. nākotnes nomas maksājumus neuzskaita iestādes bilancē, bet tos reģistrē
zembilances saistības „Nākotnes nomas maksājumi”norādot nākotnes
minimālo nomas maksājumu kopsummu bilances datumā, kuri būtu
jāsamaksā bilances datumā par neatceļamām nomām, grāmatojot:
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Zembilances pretkonts
Nākotnes nomas maksājumi

nākotnes saistības:
5.1.4.1. nākotnes saistības ir saistības, kas iestādei radīsies nākotnē saskaņā ar
līgumiem, kas noslēgti līdz pārskata perioda beigām, un dokumentētiem
iestādes vadības lēmumiem;
5.1.4.2. dienā, kad iestāde noslēgusi līgumu par naudas resursu (ekonomisko
labumu) izmaksu nākotnē un ticams, ka līguma noteikumi tiks izpildīti,
paredzamo maksājumu summu uzskaita kā nākotnes saistības
zembilances pasīvā kontā „9530 Nākotnes saistības”, grāmatojot:
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Zembilances pretkonts
Nākotnes saistības

5.1.4.3.

kad darījums noticis un saistības par darbu izpildi iekļautas bilancē,
nākotnes saistības samazina, grāmatojot:
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Nākotnes saistības
Zembilances pretkonts

nākotnes saistības var rasties arī gadījumā, ja iestāde nav izpildījusi
līguma nosacījumus, šajā gadījumā izvērtē, kāda ir varbūtība, ka iestādei
vajadzēs izpildīt radušās prasības;
5.1.4.5. gadījumā, ja pastāv reāla iespēja, ka iestādei nāksies izpildīt prasības un
samazināsies tās resursi, veido uzkrājumus;
5.1.4.6. gadījumā, ja varbūtība, ka iestādei, izpildot attiecīgo prasību,
samazināsies resursi, pašreiz nav reāla vai prasības apjoms nav
nosakāms, iestāde uzrāda zembilancē nākotnes saistības maksimālās
iespējamās prasības vērtības apjomā;
5.1.4.7. nākotnes saistības detalizēti paskaidro iestādes finanšu pārskatu
pielikumā.
izsniegtos galvojumus;
citas zembilances saistības.
5.1.4.4.

5.1.5.
5.1.6.
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