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Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas apvienojumā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC)
izstrādāto 560. Starptautisko Revīzijas standartu (SRS) „Turpmākie notikumi” veido ISSAI 1560
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560. Starptautiskā Revīzijas standarta (SRS) Praktiskās piemērošanas vadlīnijas1

Turpmākie notikumi
Izcelsme
Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādījumus par 560. SRS – Turpmākie
notikumi. Tās jāskata kopā ar SRS. 560. 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
560. SRS nosaka revidenta pienākumus finanšu pārskatu revīzijā saistībā ar turpmākajiem
notikumiem.
Finanšu pārskatus var ietekmēt atsevišķi notikumi, kas notikuši pēc finanšu pārskatu datuma.
Daudzās finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēs ir īpaši norādīti šādi notikumi 2. Šādas
finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes parasti izdala divu veidu notikumus:
(a) notikumi, kas apliecina finanšu pārskatu datumā pastāvošos apstākļus; un
(b) notikumi, kas apliecina pēc finanšu pārskatu datuma pastāvošos apstākļus.
700.SRS skaidro, ka revidenta ziņojuma datums norāda lasītājam, ka revidents ir apsvēris tādu
notikumu un darījumu ietekmi, kuri revidentam bija zināmi un notikuši pirms revidenta ziņojuma
datuma3.

Praktiskās piemērošanas vadlīniju saturs
P1.

Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādes publiskā sektora
revidentiem attiecībā uz:
(a) Notikumiem, kas notikuši laika posmā starp finanšu pārskatu datumu un revidenta
ziņojuma datumu.
(b) Faktiem, kas revidentam kļuvuši zināmi pēc finanšu pārskatu publicēšanas.

Visas praktiskās piemērošanas vadlīnijas ir jāskatās kopā ar ISSAI 1000 „Vispārējais ievads INTOSAI finanšu revīzijas vadlīnijās”.
Piemēram, 10.Starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) „Notikumi pēc bilances datuma” ir noteikts, kā aplūkojami gan
labvēlīgie, gan nelabvēlīgie finanšu pārskatos iekļautie notikumi, kas notikuši laika posmā starp finanšu pārskatu datumu (SRS šis
datums tiek saukts par „bilances datumu”) un finanšu pārskatu publicēšanas datumu.
3
700.SRS „Revidenta atzinuma veidošana un ziņošana par finanšu pārskatiem” A38 punkts.
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SRS piemērošana publiskā sektora revīzijās
P2.

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

Papildu norādījumi par publiskā sektora jautājumiem
P3.

560.SRS A5, A10, A14 un A17 punkts satur standarta piemērošanas norādījumus un citus
skaidrojošos materiālus specifiskus publiskā sektora organizācijām.

P4.

Publiskajā sektorā var būt atšķirīgas prasības attiecībā uz turpmākajiem notikumiem, kas
attiecas uz revidenta ziņojuma datumu vai citām prasībām, kā to nosaka atbilstošo
normatīvo aktu prasības. Publiskā sektora revidentiem ir jāiepazīstas ar atbilstošo
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz turpmākajiem notikumiem.

P5.

Gadījumos, kad revīzijas pilnvaras ietver uzdevumu pārbaudīt darījumu likumību,
publiskā sektora revidentiem var būt nepieciešams apsvērt turpmākos notikumus, kas
varētu sniegt papildu pierādījumus par darījumu likumību, tādu kā tiesas prāvu rezultātus.
Publiskā sektora revidentiem jāapsver ISSAI 42004 prasības.

Notikumi, kas notikuši laika posmā starp finanšu pārskatu datumu un
revidenta ziņojuma datumu
P6.

Papildus SRS A9 punktā noteiktiem īpašiem jautājumiem, publiskā sektora revidenti var
arī apsvērt notikumus, kuri ir notikuši un kuri:
(a) ir saistīti ar valsts organizācijas spējām izpildīt programmas mērķus; un
(b) var ietekmēt jebkuras informācijas par darbības rezultātiem uzrādīšanu finanšu
pārskatos.

P7.

Papildus SRS A10 punktā aprakstītajām procedūrām, publiskā sektora revidentiem ir
jāapsver jautājumi, kuri rodas no atbilstošām likumdevēja iestādes un citu saistīto iestāžu
tiesvedībām, par kurām publiskā sektora revidentiem ir kļuvis zināms revīzijas gaitā, un
kuras bija plānotas pārskata perioda beigās vai pēc tam, un kuru iznākumi var radīt
nepieciešamību veikt korekcijas vai uzrādīt rezultātus finanšu pārskatos.

Fakti, kas revidentam kļuvuši zināmi pēc finanšu pārskatu publicēšanas
P8.

4

Attiecībā uz revidenta rīcību, cenšoties novērst revidenta ziņojuma turpmāko
izmantošanu, kas ir noteikta SRS A16 un A18 punktā, publiskā sektora revidenti var
konsultēties ar juristu, kā arī apsvērt ziņošanu attiecīgām, likumā noteiktām iestādēm.

ISSAI 4200 „Atbilstības revīzijas vadlīnijas attiecībā uz finanšu pārskatu revīziju”.

TURPMĀKIE NOTIKUMI

