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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Finanšu grāmatvedība II 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa019 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 

Santa Zvejniece 
Kursa apjoms  2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

4 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par koncerna finanšu         
pārskatu konsolidācijas būtību un konsolidācijā iesaistāmajiem      
uzņēmumiem. Dot studentiem izpratni par konsolidētā gada pārskata un         
konsolidētā ziņojuma sagatavošanas, pārbaudes, apstiprināšanas un      
publicēšanas kārtību, konsolidācijas pamatprincipiem. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Finanšu grāmatvedība I, Uzņēmumu finanšu vadīšana 

Studiju kursa saturs 
 

I daļa 
1. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS) un Starptautiskie       

grāmatvedības standarti (SGS), to būtība un nozīme starptautiskās        
grāmatvedības praksē. 

2. Koncerna jēdziens un būtība. Mātes un meitas uzņēmuma jēdziens.         
Konsolidācijas būtība. 

3. Konsolidācijā iesaistāmo uzņēmumu noteikšana. 
4. Konsolidētā gada pārskata saturs un forma, tā sastādīšanas        

pamatprincipi koncernā. 
5. Informācijas atklāšanas principi koncernā. 

II daļa 
1. Meitas uzņēmumu konsolidācija (pilnā konsolidācija). 
2. Kopīgi pārvaldītu uzņēmumu konsolidācija (proporcionālā     

konsolidācija). 
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3. Ieguldījumu asociētajās sabiedrībās atspoguļošana konsolidētajā     
finanšu pārskatā. 

4. Organizatoriskie priekšnoteikumi konsolidētā gada pārskata     
sagatavošanai. 

Studējošo patstāvīgā 
darba organizācija un 
uzdevumi / Plānotās 
studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros. 
Kopējo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība         
diskusijās un semināros; 30% rakstiskais darbs auditorijā; 60% rakstiskais         
eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 

Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
I daļa II daļa 

Lekcijas 20% 20% 
Semināri 10% 10% 
Praktiskie darbi 20% 20% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto         
informāciju. Izprast aktuālās finanšu vides attīstības tendences,       
orientēties finanšu vidē notiekošajos procesos un spēt pieņemt lēmumus         
atbilstoši situācijas izmaiņām. 

2. Izprast koncerna jēdzienu un būtību. Izprast konsolidācijas būtību,        
noteikt konsolidācijā iesaistāmos uzņēmumus. Izprast finanšu pārskatu       
konsolidācijas metodes. 

3. Iepazīties ar konsolidētā finanšu pārskata un konsolidētā ziņojuma        
sagatavošanas pamatprincipiem un prast tos pielietot praksē. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Līdzdalība lekcijās un semināros ● ● ● 
Rakstisks darbs auditorijā  ● ● 
Rakstisks eksāmens  ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

1. LR „Gada pārskatu likums”; 
2. LR „Konsolidēto gada pārskatu likums”; 
3. Starptautiskie grāmatvedības standarti, Starptautiskie finanšu pārskatu      

standarti. 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


