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Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas apvienojumā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC)
izstrādāto 220. Starptautisko Revīzijas standartu (SRS) „Finanšu pārskatu revīzijas kvalitātes kontrole” veido
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220. Starptautiskā Revīzijas standarta (SRS) Praktiskās piemērošanas vadlīnijas1

Finanšu pārskatu revīzijas
kvalitātes kontrole
Izcelsme
Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādījumus 220.SRS – Finanšu pārskatu
revīzijas kvalitātes kontrole. Tās jāskata kopā ar SRS. 220.SRS ir spēkā finanšu pārskatu
revīzijām, kas veiktas par periodiem, kuri sākas 2009. gada 15. decembrī un vēlāk. Šo Praktiskās
piemērošanas vadlīniju spēkā stāšanās datums ir tāds pats kā SRS.

Ievads SRS
220.SRS ir noteikti revidenta pienākumi saistībā ar kvalitātes kontroles procedūrām finanšu
pārskatu revīzijā. Tajā raksturoti arī darba kvalitātes kontroles pārrauga pienākumi atbilstošās
situācijās. SRS lasāms kopā ar attiecīgajām ētikas normām.

Praktiskās piemērošanas vadlīniju saturs
P1.

Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādes publiskā sektora
revidentiem attiecībā uz:
(a) Kvalitātes kontroles sistēmu un darba grupas lomu.
(b) Būtiskajām ētikas prasībām.
(c) Darba uzdevuma veikšanu.

SRS piemērošana publiskā sektora revīzijās
P2.

220.SRS ir piemērojams publiskā sektora organizāciju revidentiem, veicot finanšu
pārskatu revīzijas.

Papildu norādījumi par publiskā sektora jautājumiem
P3.

220.SRS A7, A9, A12, A30 un A31 punkti satur standarta piemērošanas norādījumus un
citus skaidrojošos materiālus specifiskus publiskā sektora organizācijām.

Kvalitātes kontroles sistēma un darba grupas loma

1

Visas praktiskās piemērošanas vadlīnijas ir jāskatās kopā ar ISSAI 1000 „Vispārējais ievads INTOSAI finanšu revīzijas vadlīnijās”.
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P4.

Saskaņā ar SRS 2.punktu šī SRS priekšnoteikums ir tāds, ka firma ir pakļauta 1.SKKS2
prasībām vai valstī spēkā esošajām prasībām, kas nedrīkst būt mazāk striktas. ISSAI 40
„Revīzijas kvalitātes kontrole priekš ARI (Augstākajām revīzijas iestādēm) būs izstrādāts
un iekļauts ISSAI struktūras 2.līmenī, lai Augstākās Revīzijas iestādes to pielietotu
jebkura veida revīzijās3.

Būtiskās ētikas prasības
P5.

SRS 7.punkta (n) apakšpunkts definē, kas ir saistītās ētikas normas. Publiskajā sektorā
saistītās ētikas normas var ietvert INTOSAI Ētikas kodeksu 4 vai nacionālās ētikas
prasības, kuras jāievēro publiskā sektora revidentiem, nodrošinot, ka nacionālās ētikas
prasības ir vismaz tikpat striktas kā IFAC Profesionālo grāmatvežu Ētikas kodekss.

Darba uzdevuma veikšana
P6.

Dažreiz publiskajā sektorā, piemēram, Revīzijas palātas gadījumā, SRS A30 punktā
lietotie termini ir jāinterpretē Augstākās Revīzijas iestādes pārvaldes struktūras kontekstā.

1.SKKS (Starptautiskais kvalitātes kontroles standarts) “Kvalitātes kontrole firmās, kas veic finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes
un sniedz citus apliecinājuma un radniecīgos pakalpojumus”.
3
ISSAI 40 izstrādes rezultātā var rasties atbilstošas izmaiņas šajās Praktiskās piemērošanas vadlīnijās.
4
ISSAI 30 Ētikas kodekss.
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