Kas ir saimnieciskā gada pārskata (SGP) revīzija?
SGP revīzijas mērķis ir sniegt atzinumu
par to, vai SGP norādītā informācija par
valsts darbības rezultātiem un finansiālo
stāvokli ir pareiza un ticama

Lai sniegtu atzinumu,
pārbaudām un
pārliecināmies, vai SGP ir
precīzi un ticami uzrādīts
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Pārbaudām arī citus ar finansējuma izlietojumu un iestāžu rīcību saistītus jautājumus

Kāds ir mūsu vērtējums par SGP 2020?
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Apjoma
ierobežojumi
Rīgas
pašvaldības
dēļ

Arī šogad par SGP Valsts kontrole sniedz atzinumu ar
iebildēm būtisku apjoma ierobežojumu dēļ, piemēram:

Pārējie
aktīvi

ilgstoši nav veikta trans
porta būvju, inženierbūvju
un zemes īpašumu inven
tarizācija Rīgas pašvaldībā
1,647 mljrd. eiro jeb
5,2 % no aktīvu vērtības

Pārējie
ieņēmumi
Apjoma
ierobežojumi
ieņēmumos

nodokļu un nodevu ieņēmumi
vēl joprojām netiek uzrādīti
pēc uzkrāšanas principa
(apjoma ierobežojums
8,988 mljrd. eiro jeb
69 % no ieņēmumu vērtības)

?%
5,357
mljrd. eiro
zembilance

nav uzrādītas Latvijas
iespējamās saistības, kas
izriet no dalības starp
tautiskajās organizācijās
pēcnodarbinātības labumu
segšanas pienākuma

2. Kādiem jautājumiem pievērsām īpašu uzmanību?
Papildus piešķirtie
līdzekļi Covid-19
seku novēršanai

Uzkrāšanas principa ieviešana
VID administrēto nodokļu, nodevu
un citu maksājumu uzskaitē

Gada pārskata
sagatavošanas process
ministrijās

Administratīvi teritoriālās
reformas ietekme uz gada
pārskatu sagatavošanu

• Resoriem kopā
papildus piešķirti
1238 mljrd. eiro

• 2021. gada pārskatam būtu jābūt
pirmajam, kurā iekļauts atbilstoši
uzkrāšanas principam sagatavots
ikgadējais pārskats par VID
administrētajiem ieņēmumiem

• Ministriju konsolidētos pārska
tus ir iespējams sagatavot ātrāk
un efektīvāk izlietojot resursus

• Īsi pirms reformas, iesaistoties
Valsts kontrolei, vēl bija jānovērš
daudzas nepilnības, kas varētu
ietekmēt pašvaldību darbību, tās
nepārtrauktību un citu pārskatu
sagatavošanu – neskaidra
inventarizāciju veikšanas, IKT vides
apvienošanas un pašvaldību un to
iestāžu pārreģistrācijas kārtība;
prasība reorganizējamai pašvaldībai,
kura tiek izslēgta no VID PVN
maksātāju reģistra, veikt iepriekšējos
periodos atskaitītā PVN priekšnodokļa
samaksu valsts budžetā

• Kopumā pieprasīti,
izlietoti un administrēti
atbilstoši prasībām
• Taču ir arī trūkumi –
sniegti 50 ieteikumi, no
kuriem gandrīz trešdaļa
jau ieviesta

• VID nav izpildījis priekšdarbus
pārskata sagatavošanai – nav noteikti
nodokļu uzskaites sākuma atlikumi
01.01.2021., nav uzsākta maksājumu
uzskaite atbilstoši uzkrāšanas principam
• Procesi attiecībā uz uzkrāšanas
principa ieviešanu nav pietiekami labi
pārvaldīti un uzraudzīti

• Nepieciešams savlaicīgi un
secīgi plānot pārskata sagata
vošanas soļus un izpildi, kā arī
to uzraudzīt
• Jāizmanto procesa automa
tizācijas iespējas
• Jācentralizē grāmatvedības
uzskaite
• Jāsakārto iekšējie tiesību akti

3. Kādi ir atbilstības jautājumu izvērtējuma rezultāti?
Saimnieciskā gada pārskata revīzijā horizontāli tika izvērtēts atbilstības jautājums “Pašvaldību rīcība, veicot
inventarizācijas” (113 pašvaldībās) un sniegts atzinums bez iebildēm, vienlaikus norādot uz atsevišķiem trūkumiem:
• daļai pašvaldību inventarizācijas process
nav pietiekoši pārvaldīts un kontrolēts

• daļai pašvaldību pieeja inventarizācijas rezultātu izvērtēšanai ir formāla, tādējādi inventa
rizācijas rezultāti netiek saskaņoti ar grāmatvedības datiem un gada pārskatā netiek uzrādīti
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