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Vadības apliecinājums
par Latvijas Republikas Valsts kontroles 2015.gada finanšu pārskatu
Šis apliecinājums tiek sniegts saistībā ar Jūsu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Auditorfirmas Padoms” (vien.reģ.Nr. 40002056598) veikto Latvijas Republikas Valsts
kontroles (turpmāk tekstā - Valsts kontrole) finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzas
2015.gada 31.decembrī, lai sniegtu atzinumu par to, vai finanšu pārskats sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 15.oktobra
noteikumu Nr.1115 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” prasībām.
Mēs apliecinām, ka:
Finanšu pārskati
•

Mēs esam veikuši savus pienākumus saistībā ar finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši
2015.gada 7.decembrī noslēgtā Līguma par Latvijas Republikas Valsts kontroles 2015.gada
finanšu pārskata revīzijas veikšanu nosacījumiem, kā arī apliecinām, ka finanšu pārskats ir
patiess un skaidri atspoguļots atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” prasībām.

•

Nozīmīgie pieņēmumi, ko izmantojām grāmatvedības aplēšu pamatā, tostarp patiesās
vērtības aplēšu pamatā, ir atbilstīgi.

•

Mums nav zināmi tādi notikumi, kas notikuši pēc finanšu pārskata datuma un attiecībā uz
kuriem Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1115
„Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” izvirzītas prasības sniegt skaidrojumu.

•

Nepastāv neatbilstības (gan katras atsevišķi, gan visas kopā), kuru ietekme finanšu pārskatu
kontekstā ir būtiska.

•

Mūsu rīcībā nav informācijas par to, ka būtu ierosināti vai iespējami tiesas darbi vai prasības
nākotnē, kuru rezultātā Valsts kontrolei varētu rasties zaudējumi.
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•

Valsts kontrole nav sniegusi ķīlas, galvojumus un citas garantijas, par kurām nebūtu
informēts revidents.

Sniegtā informācija
•

Esam Jums:
o snieguši visu informāciju, t.sk. ierakstus un dokumentus, kā arī citu informāciju, kas
ir būtiska finanšu pārskata sagatavošanas un noformēšanas kontekstā;
o snieguši visa veida papildu informāciju, ko esat pieprasījuši revīzijas mērķiem;
o nodrošinājuši neierobežotu iespēju sazināties ar personām , no kurām esat uzskatījuši
par nepieciešamu iegūt revīzijas pierādījumus.

•

Visi darījumi ir reģistrēti uzskaites reģistros un atspoguļoti finanšu pārskatos.

•

Esam atklājuši Jums informāciju par risku izvērtējumu par to, kāda ir iespējamība, ka finanšu
pārskatā varētu būt būtiskas neatbilstības.

•

Mums nav zināma informācija, kas apliecinātu faktiskos vai iespējamos krāpšanas
gadījumus, kas ietekmētu Valsts kontroles finanšu pārskatu un kuros būtu iesaistīta Valsts
kontrole vai tās darbinieki, tostarp:
o vadība;
o darbinieki, kuriem ir būtiska loma iekšējās kontroles kontekstā;
o citas personas gadījumos, kad krāpšana varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatus.

•

Mums nav zināmi tādi gadījumi, kuros nebūtu ievērotas tādu likumu un noteikumu prasības,
kuru ietekme jāņem vērā finanšu pārskatu sagatavošanas laikā un ko nebūtu Jums atklājuši.

•

Laika periodā kopš bilances slēgšanas datuma līdz šajā vēstulē minētajam datumam nav
radušies nekādi apstākļi vai notikuši kādi notikumi, kuri nebūtu atspoguļoti finanšu
pārskatos, kuru rezultātā būtu bijis nepieciešams izdarīt korekcijas finanšu pārskatos.

Valsts kontroliere
2016.gada 31.martā
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