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810. Starptautiskā Revīzijas standarta (SRS) Praktiskās piemērošanas vadlīnijas1
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Izcelsme
Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādījumus par 810. SRS – Uzdevums
ziņot par kopsavilkuma finanšu pārskatiem. Tās jāskata kopā ar SRS. 810. 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
810. SRS ir noteikti revidenta pienākumi saistībā ar ziņojuma izstrādi par kopsavilkuma finanšu
pārskatiem, kuru pamatā izmantoti finanšu pārskati, ko tas pats revidents revidējis atbilstoši SRS
prasībām.

Praktiskās piemērošanas vadlīniju saturs
P1.

Šīs Praktiskās piemērošanas vadlīnijas sniedz papildu norādes publiskā sektora
revidentiem attiecībā uz:
(a) Revidenta ziņojumu par kopsavilkuma finanšu pārskatiem.
(b) Izplatīšanas vai lietošanas ierobežojumiem vai lietotāju brīdināšanu par
grāmatvedības pamatprincipiem.
(c) Revidenta saistību.

SRS piemērošana publiskā sektora revīzijās
P2.

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

Papildu norādījumi publiskajam sektoram
Revidenta ziņojums par kopsavilkuma finanšu pārskatiem
P3.

1

Sagatavojot ziņojumus par finanšu pārskatiem, no kuriem ir izveidoti kopsavilkuma
finanšu pārskati, publiskā sektora revidenti var izteikt atzinumu, papildus atzinumam par
to, vai finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos ir sagatavoti atbilstoši attiecīgajām
finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm. Piemēram, publiskā sektora revidenti
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var ziņot, vai viņi ir atklājuši kādus normatīvo aktu prasību neievērošanas gadījumus,
ieskaitot budžeta un atbildības prasību pārkāpumus, vai izteikt atzinumu par iekšējās
kontroles sistēmas efektivitāti. Šādos gadījumos, papildus SRS 14.punktā noteiktām
prasībām, publiskā sektora revidenti iekļauj atsauci uz šādu papildu atzinumu revidenta
ziņojumā par kopsavilkuma finanšu pārskatiem.
P4.

Publiskajā sektorā revidenta ziņojuma elementi, ieskaitot formu un atzinuma formulēju,
var būt noteikti normatīvajos aktos vai revīzijas pilnvarās. Šādos gadījumos publiskā
sektora revidentiem ir jāizmanto noteiktais formulējums, ņemot vērā SRS 10.punkta
prasības.

P5.

SRS 17.punkta prasības attiecas arī uz gadījumiem, kad publiskā sektora revidenta
ziņojums par finanšu pārskatiem, no kuriem ir izveidoti kopsavilkuma finanšu pārskati,
satur atzinumu ar iebildēm, apstākļu akcentējuma rindkopu vai citu apstākļu rindkopu
attiecībā uz papildu mērķiem.

Izplatīšanas vai lietošanas ierobežojumi vai lietotāju brīdināšana par
grāmatvedības pamatprincipiem
P6.

Ņemot vērā SRS 20.punkta prasības, publiskā sektora revidenta ziņojuma izplatīšanas
vai lietošanas ierobežojumi parasti nepastāv, tā kā revidenta ziņojums parasti ir publisks
dokuments.

Revidenta saistība
P7.

SRS 25. un 26.punkts nosaka revidentam pienākumu izvairīties no situācijām, kad
revidenta vārds tiek saistīts ar kopsavilkuma finanšu pārskatiem, par kuriem revidents
nav sniedzis ziņojumu. Publiskā sektora revidenti var veikt arī citas darbības, ņemot vērā
attiecīgas likumdošanas prasības vai revīzijas pilnvaras. Šādas darbības var iekļaut
oficiālu ziņošanu likumdevēja iestādei.
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