
31.10.2016

1

Marija Kaņepe

Mg.oec., Bac.iur., Latvijas Republikas zvērināta revidente

SEMINĀRS 2016

REVĪZIJA UN IEROBEŽOTA 

PĀRBAUDE : 

GALVENĀS ATŠĶIRĪBAS

Rīga 2016.gada 25.oktobris

Latvijas Republikas Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likums nosaka:

- sabiedrības, kuru pārskati nav pakļauti obligātām zvērinātu revidentu 

revīzijām vai pārbaudēm,

- sabiedrības, kuras ir tiesīgas izvēlēties starp revīziju un ierobežoto 

pārbaudi;

- sabiedrības, kuru gada pārskati tiek pakļauti obligātai revīzijai.
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Gan gada pārskata revīzijas, gan gada pārskata ierobežotās pārbaudes veic 

zvērināts revidents (ti)

Papildus ierobežotā pārbaude paredz veikt uzņēmumu ienākumu nodokļa 

deklarācijas atbilstības pārbaudi, kas ir arī  finanšu pārskatu revīzijas 

sastāvā

KURAS SABIEDRĪBAS VARĒS IZVĒLĒTIES –

PĀRBAUDI VAI REVĪZIJU?

- sabiedrības, kuru rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas 

pārsniedz divus no likumā noteiktajiem kritērijiem:

bilances kopsumma – 400 000 euro

neto apgrozījums – 800 000 euro

vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 25

un

- sabiedrības, kuru rādītāji divus gadus pēc kārtas nepārsniedz divus no 

kritērijiem:

bilances kopsumma - 800 000 euro

neto apgrozījums – 1 600 000 euro

vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50
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izņemot gadījumus:

- ja sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība (neatkarīgi no tā vai ir likums 

atbrīvo/neatbrīvo no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu);

- ja sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meitas 

sabiedrība vai publiski privātā kapitālsabiedrība „Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas” likuma izpratnē;

- ja sabiedrība, piemērojot likuma 13.panta piektās daļas 2.punktu, 

attiecīgus finanšu pārskata posteņus ir atzinusi, novērtējusi un norādījusi 

finanšu pārskatā saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

(tādā gadījumā tiek veikta gada pārskata revīzija).

Gada pārskata revīzija ir veicama arī visiem tiem Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem, kas pārsniedz kārtējā gadā 

un iepriekšējā pārskata gadā divus no kritērijiem:

bilances kopsumma – 800 000 euro

neto apgrozījums – 1 600 000 euro

vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 50
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ĪPAŠI  NOTEIKUMI  KRITĒRIJIEM

- ja sabiedrībai peļņas vai zaudējuma aprēķina postenī „Neto 

apgrozījums” nav summas, vai, ja tā ir nenozīmīga, bet citos ieņēmumu 

posteņos summas ir nozīmīgas, kritērija „Neto apgrozījums” vietā izmanto 

kritēriju „Ieņēmumu kopsumma” (7.pants);

- vidējo darbinieku skaitu aprēķina saskaitot darbiniekus katra mēneša 

beigu datumā un dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (7.pants);

- aktīva un pasīva posteņu nepamatota slēguma aizliegums.

KAS  IR  GADA  PĀRSKATA  IEROBEŽOTĀ  PĀRBAUDE?

Likuma definīcija:  

Gada pārskata ierobežotā pārbaude ir pārbaudes uzdevums, kas veicams 

atbilstoši likumam „Par zvērinātiem revidentiem” attiecībā uz finanšu 

pārskatā norādītajiem datiem un iekļauto informāciju, tajā skaitā 

uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstību.
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Gan revīzijā, gan ierobežotā pārbaudē:

- izmanto starptautiskos standartus;

- Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) nosaka to pasākumu 

kopumu, kas kā minimums jāveic zvērinātiem revidentiem;

- ziņojuma forma atbilst starptautisko standartu prasībām (slēdziens var 

būt bez iebildes, ar iebildi, ar apstākļu akcentējumu, negatīvs un atteikums 

sniegt slēdzienu );

- revidents veic uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstības 

pārbaudi. LZRA izstrādājusi metodiku - pārbaudes procedūru minimālo 

kopumu.

GALVENĀS ATŠĶIRĪBAS (1):

1. Iegūtais pārliecības līmenis Revīzijā Augsts, kas nav absolūts.   

Pārbaudē Ierobežots, tomēr ceļ 

pārskatu uzticamības pakāpi   

2. Procedūru detalizācijas pakāpe Revīzijā Vairāk detalizēts    

Pārbaudē Mazāk detalizēts

3. Veicamās procedūras             Revīzijā     Pārrunas, analītiskās 

procedūras, detalizētās 

procedūras: ieskaitot detaļu 

testus

Pārbaudē Iztaujāšana, pārrunas, 

analītiskās procedūras (tomēr 

jānonāk pie secinājuma: ir 

vai nav nonākuši redzeslokā 

apstākļi vai fakti, kas ļauj 

izteikt atzinumu )
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GALVENĀS ATŠĶIRĪBAS (2): 

4. Revidenta patērētais laiks        Revīzijā Lielāks

Pārbaudē   Mazāks

5. Ziņojums                                  Revīzijā   Atzinums ar pozitīvu 

apgalvojumu

Pārbaudē  Secinājums ar 

negatīvu apgalvojumu

Piemērs - revīzijas ziņojuma slēdziens:

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par SIA «X» finansiālo stāvokli 2016.gada 31.decembrī, kā arī 

par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas  plūsmām 2016.gadā 

saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likumu.
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Piemērs - ierobežotās pārbaudes ziņojuma slēdziens:

Mūsu veiktās pārbaudes rezultātā, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi 

apstākļi vai fakti, kas mums liktu uzskatīt, ka iepriekš minētais finanšu 

pārskats nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA «X» finansiālo 

stāvokli 2016.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un 

naudas plūsmām 2016.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu 

un konsolidēto gada pārskatu likumu.

VEIKSMI  DARBĀ !!

Kontaktinformācija:

SIA auditorfirma «Kaņepe un Partneri»

Adrese: Cēsu iela 25-3, Rīga, LV-1012

Tālr.: 29244373; 67370487

E-pasts: kanepe_un_p@hotmail.com


