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Starptautisko grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartu Comprehensive līmeņa kursu mācību materiāli
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Ievads par SFPS 

ն

Finanšu pārskatu sagatavošanas un sniegšanas vadlīnijas 

ն

1. SGS "Finanšu pārskatu sniegšana" 

ն

8. SFPS "Darbības segmenti" 

ն

8. SGS "Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas" 

ն

10. SGS "Notikumi pēc bilances datuma" 

ն

34. SGS "Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana" 

ն

16. SGS "Pamatlīdzekļi" 

ն

38. SGS "Nemateriālie aktīvi" 

ն

40. SGS "Ieguldījuma īpašums" 

ն

23. SGS "Aizņēmumu izmaksas" 

ն

20. SGS "Valsts dotāciju uzskaite un informācijas atklāšana par valsts palīdzību" 

ն

36. SGS "Aktīvu vērtības samazināšanās" 

ն

5. SFPS "Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības" 

ն

2. SGS "Krājumi" 

ն

11. SGS "Būvlīgumi" 

ն

18. SGS "Ieņēmumi" 

ն

37. SGS "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi" 
17.SGS "Noma" 

17.SGS "Noma" 

ն
ն

19. SGS "Darbinieku pabalsti" 

ն

2. SFPS "Maksājumi ar akcijām" 

ն

12. SGS "Ienākuma nodokļi" 

ն

32. SGS un 39. SGS Finanšu instrumenti 

ն

7. SFPS "Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana" 

ն

Ievads par uzņēmumu grupām 

ն

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 

ն

Konsolidētais pārskats par kopējiem vispārējiem ienākumiem 

ն

Izmaiņas koncernu struktūrā 

ն

28. SGS "Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos" 

ն

31. SGS "Līdzdalība kopuzņēmumos" 

ն

24. SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" 

ն

21. SGS "Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme" 

ն

7. SGS "Naudas plūsmas pārskati" 

ն

33. SGS "Peļņa par akciju" 

ն

1. SFPS "Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana" 

ն

Citi jautājumi 

1

• 29. PIK "Vienošanās par pakalpojumu koncesiju: informācijas atklāšana"
• 12. SPFIK "Vienošanās par pakalpojumu koncesiju"
• 7. PIK "Euro ieviešana"
• 2. SFPIK "Kooperatīvo uzņēmumu dalībnieku akcijas un līdzīgi instrumenti"
• 17. SFPIK "Nenaudas aktīvu sadale īpašniekiem"
• 18. SFPIK "Klientu aktīvu pārvedumi"

ն

Gadījumu izpēte 

ն

Atbildes par lekcijās minētajiem piemēriem 

Starptautisko grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartu Advanced līmeņa kursu mācību materiāli

Starptautisko revīzijas standartu kursu mācību materiāli
https://www.fm.gov.lv/lv/macibu-materiali

