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Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas apvienojumā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC)
izstrādāto 510. Starptautisko Revīzijas standartu (SRS) „Revīzijas veikšana pirmo reizi – sākuma atlikumi”
veido ISSAI 1510
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510. Starptautiskā Revīzijas standarta (SRS) Praktiskās piemērošanas vadlīnijas1

Revīzijas veikšana pirmo reizi –
sākuma atlikumi

Izcelsme
Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādījumus par 510. SRS – Revīzijas
veikšana pirmo reizi – sākuma atlikumi. Tās jāskata kopā ar SRS. 510. 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
510. SRS ir noteikti revidenta pienākumi attiecībā uz sākuma atlikumiem, veicot revīziju pirmo
reizi. Papildus finanšu pārskatos norādītajām summām sākuma atlikumos tiek iekļauti pārskata
perioda sākumā pastāvoši jautājumi, kam nepieciešami skaidrojumi, piemēram, iespējamās un
faktiskās saistības. Ja finanšu pārskatos sniegta salīdzināma finanšu informācija, tiek piemērotas
arī 710.SRS2 prasības. Papildu prasības un norādes saistībā ar darbībām, kas veicamas pirms
pirmreizējās revīzijas sākšanas, noteiktas 300.SRS3.

Praktiskās piemērošanas vadlīniju saturs
P1.

Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādes publiskā sektora
revidentiem attiecībā uz:
(a) Revīzijas procedūrām.
(b) Revīzijas secinājumiem un ziņošanu.

SRS piemērošana publiskā sektora revīzijās
P2.

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

Visas praktiskās piemērošanas vadlīnijas ir jāskatās kopā ar ISSAI 1000 „Vispārējais ievads INTOSAI finanšu revīzijas vadlīnijās”.
710.SRS “Salīdzināmā informācija – atbilstošie rādītāji un salīdzināmie finanšu pārskati”.
3
300.SRS “Finanšu pārskatu revīzijas plānošana”.
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Papildu norādījumi par publiskā sektora jautājumiem
P3.

510. SRS A1 un A2 punkts satur standarta piemērošanas norādījumus un citus
skaidrojošos materiālus specifiskus publiskā sektora organizācijām.

P4.

Revīzijas veikšana pirmo reizi būtu jāveic, ja organizācija tika nacionalizēta bez jaunas
organizācijas izveidošanas, vai, ja ir mainītas publiskā sektora revidenta pilnvaras,
iekļaujot tajās jaunu revīziju jau pastāvošajā organizācijā. Revīzijas veikšana pirmo reizi
būtu jāveic arī tādos gadījumos, ja publiskā sektora organizācija ir nodibināta, un
normatīvo aktu prasības, noteikumi vai pamatnostādnes nosaka pārnest visus vai daļu no
iepriekšējās publiskā sektora organizācijas atlikumiem, kurus ir revidējis iepriekšējais
revidents.

Revīzijas procedūras
P5.

Ziņojot par neatbilstībām, kā tas ir noteikts SRS 7.punktā, publiskā sektora revidentiem ir
jāņem vērā ISSAI 1450 P12 un P13 punkta norādes.

Revīzijas secinājumi un ziņošana
P6.

Ja iepriekšējā revidenta atzinums par iepriekšējā pārskatu perioda finanšu pārskatiem ir
modificēts, un, ja attiecīgais jautājums paliek spēkā un tas ir būtisks kārtējā pārskatu
perioda finanšu pārskatu kontekstā, kā tas ir noteikts SRS 13.punktā, šāda modifikācija
var ietekmēt publiskā sektora revidentu citus pienākumus.
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