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Nr.5.1-2-27/2012

Par Ekonomikas ministrijas 2012.gada pārskata sagatavošanas pareizību
1.

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3. panta 2. punktu un Valsts kontroles Ceturtā
revīzijas departamenta 2012.gada 29.augusta revīzijas uzdevumu Nr. 5.1-2-27/2012, ir
veikta finanšu revīzija ,,Par Ekonomikas ministrijas 2012.gada pārskata sagatavošanas
pareizību”, kas ietvēra finanšu pārskata, tajā skaitā pārskata par budžeta iestādes
finansiālo stāvokli, pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto
aktīva) izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības
ziņojuma un grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

2.

Ekonomikas ministrijas vadība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās
kontroles sistēmu, kura nodrošina gada pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu
izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku.

3.

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas balstīts uz
revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.

4.

Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Atbilstoši šo standartu prasībām mūsu pienākums ir ievērot ētikas prasības,
kā arī plānot un veikt revīziju tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu
pārskatos nav būtisku neatbilstību.

5.

Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par pārskata sagatavošanas un
darījumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī

pielietoto grāmatvedības principu izvērtējumu, kuru mērķis ir iegūt revīzijas pierādījumus
attiecībā uz Ekonomikas ministrijas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļotajām
summām un skaidrojumiem. Procedūras izvēlētas, pamatojoties uz profesionālu
vērtējumu, tajā skaitā – izvērtējot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riskus
finanšu pārskatā. Izvērtējot šādus riskus, novērtēta iekšējās kontroles sistēma, kas
izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, un
šāda novērtējuma mērķis ir izstrādāt apstākļiem atbilstīgas revīzijas procedūras, nevis
sniegt atzinumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti. Revīzijas gaitā novērtēta arī
izmantoto grāmatvedības pamatprincipu atbilstība un vadības izstrādāto grāmatvedības
aplēšu pamatotība, kā arī novērtēts vispārējais finanšu pārskatu izklāsts.
6.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pārliecību, lai sniegtu atzinumu.

7.

Revīzijā guvām pārliecību, ka gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru
un patiesu priekšstatu par Ekonomikas ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un
Ekonomikas ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2012.gada 31.decembrī,
un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
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