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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada 25. oktobrī publicēja priekšlikumu par grāmatvedības direktīvu 
(78/660/EEK un 83/349/EEK) aizstāšanu un grozīšanu, lai jo īpaši mazinātu administratīvo 
slogu maziem uzņēmumiem.

Abas grāmatvedības direktīvas ir bijušas spēkā iepriekšējos 30 gadus, un tās sniedz pilnu 
noteikumu komplektu attiecībā uz tiesību aktos paredzēto finanšu pārskatu sagatavošanu un 
saturu. Tā kā uz biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem 2005. gadā attiecināja starptautisko 
grāmatvedības standartu (SGS) regulējumu, MVU faktiski ir kļuvuši par grāmatvedības 
direktīvu galvenajiem izmantotājiem.

Komisija ierosina šīs divas direktīvas aizstāt ar vienu direktīvu, kas ir labāk pielāgota finanšu 
pārskatu sagatavotāju un izmantotāju pašreizējām un turpmākām vajadzībām. Šis 
priekšlikums papildina 2009. gada priekšlikumu par mikrouzņēmumu finanšu pārskatiem, 
kuru Eiropas Parlaments pieņēma 2011. gada 13. decembrī.

Saskaņā ar 2009.–2011. gadā veikto ietekmes novērtējumu Komisija vēlas līdz 2012. gadam 
samazināt administratīvo slogu par 25 % un plāno potenciāli ietaupīt EUR 1,5 miljardu gadā 
visiem tiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas direktīva.

Atzinuma sagatavotājs par īpaši svarīgiem uzskata turpmāk minētos jautājumus.

Apsvērumi

Pirmām kārtām attiecībā uz priekšlikuma darbības jomu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 
palielinātās un ES mērogā saskaņotās robežvērtības attiecībā uz maziem uzņēmumiem
(3. pants) palīdzēs tiem gūt labumu no vienādiem darbības apstākļiem visā ES. Atzinuma 
sagatavotājs atbalsta ierobežojumus attiecībā uz pielikumos minētajām grāmatvedības jomām
un to, ka netiek prasīta obligātā revīzija.

Attiecībā uz vidējiem un lieliem uzņēmumiem atzinuma sagatavotājs atbalsta ierosinātās 
robežvērtības, tomēr uzskata, ka vidējiem un lieliem uzņēmumiem turpmāk būtu jāprasa 
sagatavot obligātu naudas plūsmas pārskatu, kas nodrošinātu, no vienas puses, pietiekamu 
un laicīgu informāciju par uzņēmuma stāvokli un, no otras puses, labāku likviditātes 
pārvaldību bankām, kas finansē šos uzņēmumus. It īpaši obligāts un regulāri revidēts naudas 
plūsmas pārskats potenciāli varētu būt saikne ar banku ienākošo līdzekļu novērtējumu saskaņā 
ar jauno likviditātes seguma prasību atbilstīgi Bāzeles III / kapitāla prasību regulai.

Atzinuma sagatavotājs stingri atbalsta Komisijas priekšlikumus samazināt birokrātiju, turklāt 
uzskata, ka joprojām ir iespējas turpināt vienkāršošanu. Daži no Komisijas pašreizējiem 
priekšlikumiem atcelt valsts kompetenci būtu apgrūtinoši dalībvalstu rūpniecībai. Tāpēc 
atzinuma sagatavotājs iesaka saglabāt valsts kompetenci, jo nešķiet, ka atcelšana varētu sniegt 
pievienoto vērtību šim procesam un pašiem uzņēmumu pārskatiem.

Attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) ieviešanu maziem un 
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vidējiem uzņēmumiem atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas lēmumu tos neieviest. 
Saskaņotā grāmatvedības direktīva nodrošinās, ka attiecībā uz MVU Eiropā būs spēkā labi 
pārbaudīts standarts, kas atspoguļos arī Eiropas uzņēmumu tiesību īpatnības.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta to, ka tiks ieviesta obligāta prasība finanšu pārskatus sagatavot 
elektroniskā daudzfunkcionālā formātā — paplašināmā uzņēmējdarbības ziņojumu valodā 
XBRL, kā to jau iepriekš pieprasījis Eiropas Parlaments rezolūcijās „Lamfalussy procesa 
turpinājums — uzraudzības struktūra nākotnē” (2008/2148 (INI)) un „Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts” (2008/2237(INI)). Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka daudzie 
ieguvumi, ko sniedz saskaņots elektronisks formāts, varētu veicināt „vienas pieturas 
aģentūras” pārskatu iesniegšanas sistēmas izveidi, ko varētu izmantot arī citās jomās, 
piemēram, nodokļu jomā. Tomēr prasība par XBRL izmantošanu varētu būt diezgan 
apgrūtinoša daudziem maziem uzņēmumiem, tāpēc atzinuma sagatavotājs iesaka to ieviest 
pēc attiecīgas sagatavošanās (tostarp iesaistot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) no 
2018. gada. 

Komisija ierosina jaunas ar valsti un ar projektiem saistītas pārskatu sniegšanas prasības 
lieliem uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes struktūrām, kas darbojas ieguves rūpniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē (ziņošana par maksājumiem valdībām). Atzinuma sagatavotājs 
kopumā atbalsta Komisijas mērķi palielināt dabas resursu izmantošanas pārredzamību, tomēr 
uzskata, ka būtu jāizvēlas līdzsvarota pieeja. Tāpēc atzinuma sagatavotājs iesaka ierobežot šā 
noteikuma darbības jomu, iekļaujot tikai tos uzņēmumus un struktūras, kuru neto apgrozījums 
pārsniedz EUR 500 miljonus un maksājumi pārsniedz EUR 100 000. Ārpus likumdošanas 
priekšlikumiem atzinuma sagatavotājs vēlas pievērst uzmanību starptautiskajai Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvai (EITI), kurā pašlaik ir iesaistījušās 35 valstis, starp 
kurām nav nevienas ES dalībvalsts, un vēlas pievērst Komisijas un dalībvalstu uzmanību 
iespējai pieņemt vienotu ES pieeju attiecībā uz šo iniciatīvu. 

Lai palielinātu lielāko uzņēmumu un to pārrobežu darbības pārredzamību ar ieguvi nesaistītās 
nozarēs, atzinuma sagatavotājs iesaka ieviest speciālu ziņošanu atsevišķi pa valstīm (CBCR), 
sniedzot būtiskos finanšu datus par valstīm, kurās uzņēmumi veic darbību bez filiālēm (vai 
atsevišķām juridiskām vienībām) vai kopuzņēmumos. Darbības joma būtu jāierobežo tāpat kā 
attiecībā uz ieguves rūpniecību.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs vēlas grozīt Regulu Nr. 1606/2002, lai sniegtu Komisijai 
tiesības pieņemt lēmumu (izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar Lisabonas līguma 
noteikumiem) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērojamību.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un saistītiem ziņojumiem

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un saistītiem ziņojumiem un 
par Regulas Nr. 1606/2002 grozīšanu

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Vidējiem un lieliem uzņēmumiem 
būtu jāizvirza prasība sagatavot naudas 
plūsmas pārskatu, tādējādi nodrošinot 
pietiekamu un laicīgu informāciju par 
uzņēmuma stāvokli un labāku likviditātes 
pārvaldību bankām, kuras finansē šos 
uzņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Asociētie uzņēmumi būtu jāiekļauj 
konsolidētajos pārskatos, izmantojot pašu 
kapitāla metodi. Dalībvalstīm būtu jābūt 
tiesībām atļaut vai pieprasīt, ka kopīgi 
pārvaldīti uzņēmumi tiek proporcionāli 

(24) Asociētie uzņēmumi būtu jāiekļauj 
konsolidētajos pārskatos, vai nu izmantojot 
pašu kapitāla metodi, vai uzskaites vērtības 
metodi. Dalībvalstīm būtu jābūt tiesībām 
atļaut vai pieprasīt, ka kopīgi pārvaldīti 
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konsolidēti konsolidētajos finanšu 
pārskatos.

uzņēmumi tiek proporcionāli konsolidēti 
konsolidētajos finanšu pārskatos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstīm tiek stingri ieteikts 
izstrādāt elektroniskās publicēšanas 
sistēmas, kas ļautu uzņēmumiem iesniegt 
grāmatvedības datus, tostarp tiesību aktos 
paredzētos finanšu pārskatus, tikai vienu 
reizi un tādā formā, kas ļauj vairākiem 
lietotājiem viegli piekļūt datiem un 
izmantot tos. Tomēr šādām sistēmām 
nevajadzētu radīt apgrūtinājumu maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

(27) Saskaņots elektronisks pārskatu 
sniegšanas formāts būtu ļoti noderīgs 
Savienībā dibinātiem uzņēmumiem, jo tas 
veicinātu „vienas pieturas aģentūras” 
pārskatu sniegšanas sistēmas izveidi, ko 
varētu izmantot arī citās jomās. Tāpēc 
finanšu pārskatu sagatavošanā 
paplašināmās uzņēmējdarbības ziņojumu 
valodas XBRL izmantošana būtu 
jāpadara par obligātu no 2018. gada 
1. janvāra, kad būs pagājis attiecīgs 
sagatavošanās un testēšanas periods. 
Tomēr šādai sistēmai nevajadzētu radīt 
apgrūtinājumu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 
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jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības ziņojumus, 
un ja maksājumi ir novirzīti šādiem 
projektiem. Ņemot vērā vispārējo mērķi 
veicināt labu pārvaldību šādās valstīs, 
jautājums par maksājumu būtiskumu ir 
jāvērtē saistībā ar konkrēto saņēmēju 
pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz 
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 
bankas konta informāciju.

jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības ziņojumus, 
un ja maksājumi ir novirzīti šādiem 
projektiem. Attiecībā uz būtiskumu 
ziņojumā nebūtu jāiekļauj maksājumi, 
kuri nepārsniedz EUR 100 000, un 
maksājumi saistībā ar projektu, kura 
kopējās izmaksas ir mazākas nekā EUR 
25 miljoni. Būtu jāparedz, ka Komisija 
triju gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 
bankas konta informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 
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Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I 
un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās to 
patiesā vērtība. Īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī. Lai nodrošinātu 
atbilstīga un pienācīga līmeņa informācijas 
atklāšanu par ieguves rūpniecības un 
pirmatnējo mežu izstrādes uzņēmumu 
veiktajiem maksājumiem pārvaldes 
struktūrām un nodrošinātu saskaņotu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu maksājumu 
būtiskuma jēdziena precizēšanai.

Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz 
uzņēmumu lieluma kritēriju pielāgošanu, 
jo laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās 
to patiesā vērtība, un attiecībā uz 
starptautisko grāmatvedības standartu 
pieņemšanu. Attiecīgi būtu jāgroza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 19. jūlija Regula (EK) 
Nr. 1606/2002 par starptautisko 
grāmatvedības standartu piemērošanu1. 
Īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
periodā pienācīgi apspriestos ar 
ieinteresētajām aprindām, tostarp ekspertu 
līmenī. Lai nodrošinātu atbilstīga un 
pienācīga līmeņa informācijas atklāšanu 
par ieguves rūpniecības un pirmatnējo 
mežu izstrādes uzņēmumu veiktajiem 
maksājumiem pārvaldes struktūrām un 
nodrošinātu saskaņotu šīs direktīvas 
piemērošanu, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu maksājumu būtiskuma 
jēdziena precizēšanai.

_______________
1 OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota ar deleģētiem 
tiesību aktiem atbilstīgi 42. pantam 
pielāgot I un II pielikumā iekļautos 
uzņēmumu sarakstus, kas minēti 
1. punktā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „Ražošanas izmaksas” ir izejmateriālu 
pirkšanas cena, palīgmateriāli un citas tieši 
uz attiecīgo posteni attiecināmās izmaksas. 
Šeit var iekļaut samērīgu proporcionālo 
daļu citu izmaksu, kas netieši saistītas ar 
attiecīgo posteni, ciktāl tās attiecas uz 
ražošanas periodu. Izplatīšanas izmaksas 
šeit neietilpst.

(7) „Ražošanas izmaksas” ir izejmateriālu 
pirkšanas cena, palīgmateriāli un citas tieši 
uz attiecīgo posteni attiecināmās izmaksas. 
Šeit iekļauj samērīgu proporcionālo daļu 
citu izmaksu, kas netieši saistītas ar 
attiecīgo posteni, ciktāl tās attiecas uz 
ražošanas periodu. Izplatīšanas izmaksas 
šeit neietilpst.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gada finanšu pārskati veido saliktu 
veselumu, un visu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatos ietilpst vismaz bilance, peļņas un 
(vai) zaudējumu pārskats un finanšu 
pārskatu piezīmes.

1. Gada finanšu pārskati veido saliktu 
veselumu, un visu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatos ietilpst vismaz bilance, peļņas un 
(vai) zaudējumu pārskats, finanšu pārskatu 
piezīmes un naudas plūsmas pārskats.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Paplašināmā uzņēmējdarbības ziņojumu 
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valoda XBRL
1. No 2018. gada 1. janvāra visus finanšu 
pārskatus sagatavo paplašināmajā 
uzņēmējdarbības ziņojumu valodā XBRL.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 42. pantu, lai 
precizētu XBRL formātu un to, kā šis 
noteikums jāīsteno dalībvalstīs. Pirms 
deleģētā akta pieņemšanas Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) 
sniedz Komisijai atzinumu par formāta 
specifikāciju.
3. Pirms 2. punktā minēto deleģēto aktu 
pieņemšanas Komisija kopā ar EVTI veic 
iespējamo XBRL formātu pienācīgu 
novērtēšanu un attiecīgus testus visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) peļņas un (vai) zaudējumu pārskatā un 
bilancē iekļautajiem posteņiem jābūt 
atspoguļotiem, ņemot vērā ziņotā darījuma 
vai pasākuma būtību;

h) peļņas un (vai) zaudējumu pārskatā un 
bilancē iekļautajiem posteņiem jābūt 
klasificētiem un atspoguļotiem, ņemot vērā 
ne tikai juridisko formu, bet arī ziņotā 
darījuma vai pasākuma ekonomisko
būtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) gada finanšu pārskatos veiktajā atzīšanā, 
novērtēšanā, uzrādīšanā un atklāšanā 
jāņem vērā attiecīgo posteņu būtiskums.

j) gada finanšu pārskatos veiktajā 
uzrādīšanā un atklāšanā jāņem vērā 
attiecīgo posteņu būtiskums.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis var atļaut aprēķināt vienas 
un tās pašas kategorijas preču krājumu 
pirkšanas cenu vai ražošanas izmaksas un 
visus aizstājamo preču, vērtspapīru u. c. 
posteņus, ieskaitot ieguldījumus, vai nu uz 
vidējo svērto cenu bāzes, vai arī ar 
„pirmais iekšā, pirmais ārā” (FIFO) 
metodi, vai citām līdzīgām metodēm.

8. Dalībvalstis var atļaut aprēķināt vienas 
un tās pašas kategorijas preču krājumu 
iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksu 
un visus aizstājamo preču, vērtspapīru u. c. 
posteņus, ieskaitot ieguldījumus, vai nu uz 
izvērtēto vidējo cenu bāzes, vai arī ar 
„pirmais iekšā, pirmais ārā” (FIFO) 
metodi, „pēdējais iekšā, pirmais ārā” 
(LIFO) metodi vai citām līdzīgām 
metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. pants – 11. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājums ir jānorāda kā visprecīzākais 
novērtējums par izmaksām, kuras, 
domājams, radīsies, vai saistību gadījumā 
― summa, kas nepieciešama, lai izpildītu 

Uzkrājums ir jānorāda kā visprecīzākais 
objektīvais novērtējums par izmaksām, 
kuras, domājams, radīsies, vai saistību 
gadījumā ― summa, kas nepieciešama, lai 
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saistības bilances datumā. izpildītu saistības bilances datumā.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Naudas plūsmas pārskats

1. Finanšu pārskatos iekļauj naudas 
plūsmas pārskatu.
2. Naudas plūsmas pārskats sniedz 
informāciju par struktūras naudas 
līdzekļu un naudas ekvivalentu izmaiņām 
pārskata periodā, atsevišķi norādot 
izmaiņas no pamatdarbības, ieguldījumu 
darbības un finanšu darbības. Šā 
pārskata vecums nepārsniedz sešus 
mēnešus.
3. Šā panta 1. punktu neattiecina uz 
maziem uzņēmumiem un grupām, kas 
attiecīgi definētas 3. panta 1. un 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkādiem svarīgiem notikumiem, kas 
ir notikuši pēc pārskata gada beigām;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Noteikums ir tāds pats kā 17. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Konsolidētie finanšu pārskati atspoguļo 
konsolidācijā iekļauto uzņēmumu aktīvus, 
pasīvus, finanšu stāvokli un peļņu vai 
zaudējumus tā, it kā tās būtu viens 
uzņēmums.

7. Konsolidētie finanšu pārskati atspoguļo 
konsolidācijā iekļauto uzņēmumu aktīvus, 
pasīvus, finanšu stāvokli, naudas plūsmu 
un peļņu vai zaudējumus tā, it kā tas būtu 
viens uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemērojot šo pantu pirmo reizi, asociēto 
uzņēmumu norāda konsolidētajā bilancē ar 
summu, kas atbilst asociētā uzņēmuma 
kapitāla un rezervju daļai, ko pārstāv šī 
līdzdalība. Starpība starp šo summu un 
saskaņā ar 2. un 3. punktu aprēķināto 
uzskaites vērtību jāatspoguļo atsevišķi 
konsolidētajā bilancē vai konsolidēto 
finanšu pārskatu piezīmēs. Šo starpību 
aprēķina dienā, kad šī metode ir izmantota 
pirmo reizi;

2. Piemērojot šo pantu pirmo reizi, asociēto 
uzņēmumu norāda konsolidētajā bilancē 
vai nu:

a) ar aprēķināto uzskaites vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar 2. un 3. nodaļu. 
Starpību starp šo vērtību un summu, kas 
atbilst šīs līdzdalības pārstāvētajai 
kapitāla un rezervju daļai, atspoguļo 
atsevišķi konsolidētajā bilancē vai 
konsolidēto finanšu pārskatu piezīmēs. Šo 
starpību aprēķina dienā, kad šī metode ir 
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izmantota pirmo reizi, vai
b) ar summu, kas atbilst asociēto 
uzņēmumu kapitāla un rezervju daļai, ko 
pārstāv šī līdzdalība. Starpību starp šo 
summu un saskaņā ar 2. un 3. punktu 
aprēķināto uzskaites vērtību atspoguļo
atsevišķi konsolidētajā bilancē vai 
konsolidēto finanšu pārskatu piezīmēs. Šo 
starpību aprēķina dienā, kad šī metode ir 
izmantota pirmo reizi.

Dalībvalsts var noteikt viena vai otra 
iepriekšminētā a) vai b) varianta 
piemērošanu. Konsolidētajā bilancē vai 
pārskatu pielikumā jānorāda, vai ir 
izmantots a) vai b) variants.

Turklāt dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut 
starpības aprēķināšanu akciju pārņemšanas 
dienā vai, ja akcijas pārņemtas divās vai 
vairākās stadijās, dienā, kad uzņēmums ir 
kļuvis par asociēto uzņēmumu.

Turklāt a) un b) varianta vajadzībām
dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut starpības 
aprēķināšanu akciju pārņemšanas dienā 
vai, ja akcijas pārņemtas divās vai vairākās 
stadijās, dienā, kad uzņēmums ir kļuvis par 
asociēto uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākums, kas minēts 1. punktā, 
neattiecas uz uzņēmumu vai struktūru, 
kam neto apgrozījums iepriekšējā finanšu 
gadā ir mazāks nekā EUR 500 miljoni.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ziņojumā neiekļauj maksājumus, kuri 
nepārsniedz EUR 100 000, un 
maksājumus saistībā ar projektu, kura 
kopējās izmaksas ir mazākas nekā EUR 
25 miljoni.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
39. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pienākums, kas minēts 1. punktā, 
neattiecas uz uzņēmumu vai struktūru, 
kam neto apgrozījums iepriekšējā finanšu 
gadā ir mazāks nekā EUR 500 miljoni.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un jāizvērtē 
ietekme uz konkurētspēju un 
energoapgādes drošību. Tā jāpabeidz ne 

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un jāizvērtē 
ietekme uz konkurētspēju un 
energoapgādes drošību. Tā jāpabeidz ne 
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vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad 
stājas spēkā šī direktīva. Ziņojumu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
attiecīgā gadījumā kopā ar tiesību akta 
projektu.

vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kad stājas 
spēkā šī direktīva. Ziņojumu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
attiecīgā gadījumā kopā ar tiesību akta 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9.a nodaļa (jauna) – 41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a NODAĻA
PĀRSKATS PA VALSTĪM

41.a pants
Pārskats pa valstīm

1. Visu veidu uzņēmumiem, kas minēti 
1. pielikumā, ir prasība papildus sagatavot 
un publicēt pārskatus pa valstīm attiecībā 
uz savu darbību citās valstīs, ja ir izpildīts 
kāds no šādiem nosacījumiem:
a) attiecīgais uzņēmums veic darbību 
kādā valstī, kurā nav izveidojis juridisku 
personu;
b) attiecīgais uzņēmums kādā valstī veic 
darbību kopuzņēmuma veidā.
2. Attiecībā uz katru 1. punktā minēto 
darbību pārskatos pa valstīm iekļauj 
šādus datus:
a) neto apgrozījums;
b) pārdošanas izmaksas (ieskaitot vērtības 
korekcijas);
c) bruto peļņa vai zaudējumi;
d) izplatīšanas izmaksas (ieskaitot vērtības 
korekcijas);
e) administratīvās izmaksas (ieskaitot 
vērtības korekcijas);
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f) pārējie saimnieciskās darbības 
ieņēmumi;
g) vērtības korekcijas finanšu aktīvos un 
ieguldījumos, kas tiek turēti kā 
apgrozāmie līdzekļi;
h) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem;
i) peļņa vai zaudējumi finanšu gadā.
3. Pārskatus pa valstīm sagatavo un 
publicē par katru valsti, kurā tiek veikta 
1. punktā minētā darbība.
4. Pārskatus pa valstīm sagatavo un 
publicē reizi gadā.
5. Pienākumi, kas minēti 1. pantā, 
neattiecas uz uzņēmumu, kam neto 
apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir 
mazāks nekā EUR 500 miljoni.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48.a pants
Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1606/2002

Regulu (EK) Nr. 1606/2002 groza šādi.
1. Regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
„1. Komisija ar deleģētiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 5.a pantu, pieņem 
lēmumu par starptautisko grāmatvedības 
standartu piemērojamību Savienībā.”
2. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:
„6. pants
Deleģēto pilnvaru īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 



PE483.725v02-00 18/19 PA\894666LV.doc

LV

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no …* .
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 3. panta 1. 
punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā ir pieņēmusi deleģēto aktu, 
Komisija to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 3. panta 1. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par savu nodomu neizteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par trim mēnešiem.”
3. Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:
„1. Komisijai palīdz grāmatvedību 
regulējoša komiteja (turpmāk tekstā 
„Komiteja”). 
2. Komisija regulāri sazinās ar Komiteju 
un ar Eiropas Parlamenta kompetento 
komiteju par aktīvo IASB projektu 
stāvokli un par visiem ar tiem saistītajiem 
IASB izdotiem dokumentiem, lai 
saskaņotu viedokļus un veicinātu 
pārrunas attiecībā uz to standartu 
pieņemšanu, kuri var izrietēt no šiem 
projektiem un dokumentiem.
3. Komisija laikus ziņo Komitejai, ja tā 
plāno neierosināt standarta pieņemšanu.”
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_________________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu!

Or. en

Pamatojums

Attiecīgi tiks grozītas atsauces uz 6. panta 2. punktu Regulas 1606/2002 4. un 5. pantā.


