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Kopsavilkums
Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un
patiesu priekšstatu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas (turpmāk – Augstākās tiesas) finansiālo
stāvokli, tā izmaiņām un Augstākās tiesas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2018.gada
31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai 2018.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu
priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Augstākās tiesas darbības
finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī, un vai tas ir
sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Revidējamās vienības un revidentu atbildība
Augstākās tiesas vadība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”1 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 pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un
kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku un,
sagatavojot gada pārskatu, izvērtēt Augstākās tiesas spēju turpināt darbību, ņemot vērā visu pieejamo
informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.
Valsts kontrole ir atbildīga par revīzijas vadību, pārraudzību, veikšanu, ziņojuma sagatavošanu un
Valsts kontroles atzinuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem
un ticamiem revīzijas pierādījumiem. Revīzija veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem
starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Saskaņā ar šiem standartiem revīzijas grupa ievēro ētikas prasības un revīziju par gada pārskata
sagatavošanu plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu un
neatbilstību un vadības ziņojumā iekļautā informācija nav būtiski atšķirīga no finanšu pārskatā iekļautās
informācijas vai revīzijas laikā iegūtās citas informācijas vai arī kādā citā veidā tā nav būtiski sagrozīta.

1

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 144.punktam, sagatavojot gada
pārskatus par 2018.gadu, jāpiemēro Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
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Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji
Finanšu revīzija “Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību”
ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Otrā revīzijas
departamenta 2019.gada 2.janvāra revīzijas grafiku Nr.2.4.1-2/2019.
Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par pārskata sagatavošanas un darījumu
atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Revīzijā, izdarot profesionālus
spriedumus un saglabājot profesionālo skepsi, revīzijas grupa:


identificēja un novērtēja risku, ka finanšu pārskatos varētu būt būtiskas krāpšanas vai kļūdu
izraisītas neatbilstības, izstrādāja un veica revīzijas procedūras, kuru mērķis ir mazināt šos riskus, kā
arī ieguva revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu Valsts kontroles
atzinumam;



ieguva izpratni par revīzijai būtiskām Augstākās tiesas iekšējām kontrolēm, lai izstrādātu un
piemērotu pastāvošiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par
iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti;



izvērtēja pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un ar tām
saistīto vadības uzrādīto skaidrojumu pamatotību;



izvērtēja vispārējo finanšu pārskatu struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, tostarp veica pārskata sakarību un pārskata datu atbilstības grāmatvedības
uzskaites datiem pārbaudi, novērtēja vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un
vērtēja, vai finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par pārskatā atklātajiem darījumiem un
notikumiem;



iepazinās ar vadības ziņojumu un izvērtēja, vai tajā iekļautā informācija nav būtiski atšķirīga no
finanšu pārskatā iekļautās informācijas vai revīzijas laikā iegūtās citas informācijas vai arī kādā citā
veidā tā nav būtiski sagrozīta.

Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudītas Augstākās tiesas pārskata daļas:


atalgojums (EKK 1100);



darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
(EKK 1200);



pakalpojumi (EKK 2200);



naudas līdzekļi (depozītu konts) (konts 2600);



īstermiņa saistības (konts 5800).

Papildus revīzijas laikā tika izvērtēti šādi pēc rakstura būtiski jautājumi:


2018.gada decembrī veiktie nodokļu maksājumi, lai noskaidrotu, vai Augstākā tiesa nav veikusi
nodokļu maksājumus pretēji normatīvajos aktos noteiktajam;



2018.gada pēdējā ceturksnī veiktie avansa maksājumi, lai noskaidrotu, vai Augstākā tiesa nav
veikusi līgumos sākotnēji neparedzētus avansa maksājumus.
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Revīzijā nav galveno revīzijas jautājumu, par kuriem revīzijas grupa gribētu ziņot atbilstoši augstāko
revīzijas iestāžu starptautiskajam standartam (ISSAI 1701). Galvenie revīzijas jautājumi ir jautājumi,
kas ir aplūkoti revīzijā un pēc revidentu profesionālā sprieduma ir visnozīmīgākie pārskata perioda
finanšu pārskatu revīzijā SRS 701 un ISSAI 1701 kontekstā. Galvenos revīzijas jautājumus revīzijas
grupa nosaka no jautājumiem, par kuriem ir ziņots revidējamās vienības vadībai un kuri revīzijas gaitā ir
prasījuši pastiprinātu revidentu uzmanību. Valsts kontrole nesniedz atsevišķu atzinumu par šiem
jautājumiem.
Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Sektora vadītāja

A.Jaunroze

I.Grīnhofa

Departamenta direktore

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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