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710.Starptautiskā Revīzijas standarta (SRS) Praktiskās piemērošanas vadlīnijas1

Salīdzināmā informācija – atbilstošie rādītāji un
salīdzināmi finanšu pārskati
Izcelsme
Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādījumus par 710. SRS – Salīdzināmā
informācija – atbilstošie rādītāji un salīdzināmi finanšu pārskati. Tās jāskata kopā ar SRS.
710. 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
710. SRS ir noteikti revidenta pienākumi saistībā ar salīdzināmo informāciju, veicot finanšu
pārskatu revīziju. Ja iepriekšējā pārskatu perioda finanšu pārskatus revidējis iepriekšējais
revidents vai tie nav revidēti, ir jāpiemēro arī 510.SRS2 prasības un norādes attiecībā uz sākuma
atlikumiem.

Salīdzināmās informācijas raksturs
Revidējamās vienības finanšu pārskatos uzrādītās salīdzināmās informācijas raksturs ir atkarīgs
no norādīto finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādņu prasībām. Pastāv divas plaši
izmantotas metodes attiecībā uz revidenta ziņošanas atbildību saistībā ar šādu salīdzināmo
informāciju: atbilstošie rādītāji un salīdzināmi finanšu pārskati. Izmantojamā metode bieži vien
norādīta normatīvajos aktos, tomēr to var norādīt arī revīzijas uzdevuma nosacījumos.
Būtiskas atšķirības starp abām metodēm ir šādas:
(a) saistībā ar atbilstošajiem rādītājiem revidenta atzinums par finanšu pārskatiem attiecas
tikai uz kārtējo pārskatu periodu; savukārt
(b) saistībā ar salīdzināmiem finanšu pārskatiem revidenta atzinums attiecas uz katru
pārskatu periodu, par kuriem sagatavoti finanšu pārskati.
710.SRS ir noteikta revidenta ziņošanas prasības saistībā ar katru metodi atsevišķi.
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Visas praktiskās piemērošanas vadlīnijas ir jāskatās kopā ar ISSAI 1000 „Vispārējais ievads INTOSAI finanšu revīzijas vadlīnijās”.
510.SRS „Revīzijas veikšana pirmo reizi – sākuma atlikumi”.
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Praktiskās piemērošanas vadlīniju saturs
P1.

Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādes publiskā sektora
revidentiem attiecībā uz:
(a) SRS jomu.
(b) Revīzijas ziņojumiem.

SRS piemērošana publiskā sektora revīzijās
P2.

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

Papildu norādījumi publiskajam sektoram
SRS joma
P3.

Kā tas ir norādīts SRS 2.punktā, metode, kura ir jāizmanto saistībā ar ziņošanas
pienākumiem attiecībā uz salīdzināmo informāciju, bieži vien ir noteikta normatīvajos
aktos. Līdz ar to publiskā sektora revidentiem ir jāizvērtē revīzijas pilnvaras papildus
jebkuriem revīzijas uzdevuma nosacījumiem.

Revīzijas ziņojumi
P4.

Parasti gadījumi, kas ir aprakstīti SRS 13., 17. un 18.punktā, neattiecas uz publisko
sektoru, tā kā augtākās revīzijas iestādes pilnvarās var būt noteikts, ka tikai tā var veikt
finanšu pārskatu revīzijas. Gadījumi, kuros iepriekšējā revidenta jēdziens var būt saistošs,
ir nacionalizācija un privatizācija. Ja finanšu pārskatu revīzijas veikšanai tiek izmantots
ārpakalpojuma sniedzējs un atbildība par revīzijas veikšanu paliek augstākajai revīzijas
iestādei, iepriekšējā revidenta jēdziens nebūs saistošs. Vēl mazāk ir ticams, ka var notikt
SRS 14. un 19.punktā aprakstītās situācijas, t.i., ka iepriekšējie periodi netika revidēti.

P5.

Ja atbilstošie rādītāji ir laboti, kā tas ir noteikts SRS A3 punktā, revidentam nav
jāatsaucas uz atbilstošajiem rādītājiem revidenta ziņojumā. Bet šādos gadījumos var būt
nepieciešams iekļaut citu apstākļu rindkopu saskaņā ar 706.SRS3 prasībām.
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706.SRS „Apstākļu akcentējuma rindkopa un citu apstākļu rindkopa neatkarīga revidenta ziņojumā”.

SALĪDZINĀMĀ INFORMĀCIJA – ATBILSTOŠIE RĀDĪTĀJI UN SALĪDZINĀMI FINANŠU PĀRSKATI

