Tikšanās norise
Rīga 2015.gada 17.decembris
LR FM, 201.kab

Tikšanās laikā piedalās:
LR FM ministrs Jānis Reirs,
LR FM Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktore Jana Salmiņa
LZRA valdes locekļi:
Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Kaspars Rutkis, Jānis Mežiels, Armine Movsisjana
LZRA izpilddirektore Anita Mihejeva

Sarunas tēmas:
1.

LZRA izsaka pateicību LR FM ministram, atbildīgajām personām no LR FM puses par atbalstu un iespēju LZRA
iegādāties IT sistēmu - metodoloģijas rīku mazām un vidējām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām Latvijas un
Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā”
nr.CH03 ietvaros.

2.

LZRA 2015. gada aktivitātes.

3.

Likuma «Par zvērinātiem revidentiem» grozījumu izstrāde 2015. gadā un jaunās ES 2014/56/ES Direktīvas
prasību ieviešanas veidu pārrunāšana un savu priekšlikumu izteikšana.

4.

Prasību ieviešana par zvērinātu revidentu un to komercsabiedrību rotāciju atbilstoši jaunās ES 2014/56/ES
Direktīvas prasībām, Valsts kontroles paustajam viedoklim LR FM.

5.

LZRA uzraudzības pilnveidošana no LR FM un sadarbības iespējas.

6.

u.c.



LZRA valde: 9 valdes locekļi



Eksaminācijas komiteja: vadītājs un 4 komitejas locekļi



Eksāmenu komisijas: 5 vadītāji un 10 komisiju locekļi



Ētikas komiteja: vadītājs un 4 komitejas locekļi



Izglītības komiteja: vadītājs un 4 komitejas locekļi



Kvalitātes komiteja: vadītājs un 6 komitejas locekļi



Kvalitātes kontrolieri: 19 kvalitātes kontrolieri



LZRA administrācija: 2 administratīvie darbinieki + 1 jurists

Kopējais LZRA pašpārvaldē nodarbināto darbinieku skaits 2015. gadā: 46
Plānotie LZRA budžeta 2016. gada izdevumi visu deleģēto funkciju nodrošināšanai: 180 000 EUR
Papildus ir izveidots SIA LZRA Izglītības centrs, lai zvērināti revidenti nepārtraukti uzturētu profesionālo kvalifikāciju,
tai skaitā ievērotu SRS prasības un Ētika kodeksa norādījumus par regulāru kvalifikācijas celšanu. Ir divas
apjomīgas akreditētas mācību programmas: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti un Grāmatvedības pamati.
Kopā 2015. gadā ir notikušas 12 LZRA valdes sēdes:
◦ 8 kārtējās valdes sēdes;
◦ 4 ārkārtas valdes sēdes;
◦ 16 elektroniskie balsojumi
Kopā 2015. gadā ir notikušas 2 LZRA biedru kopsapulces un viena konference
Gada laikā regulāri notiek visu LZRA komiteju sēdes.

1.

Jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma darba
grupa
(L.Čapkeviča, S.Vilcāne, I.Latimira, A.Movsisjana, A.Punāne, K.Rutkis un daudzi
citi LZRA biedri, kuri aktīvi piedalījās, sniedzot priekšlikumus elektroniski)

2.

Jaunā “Revīzijas likumprojekta” darba grupa
(S.Vilcāne un I.Latimira)

3.

Publisko iepirkumu likuma darba grupa
(S.Vilcāne un I.Liepiņa)

Likumprojekta versijas pieejamas LZRA mājas lapas Forumā -> Jaunumi
normatīvajos dokumentos -> diskusija «Publisko iepirkumu likums» utt.

LZRA valde 2015. gada 2. decembrī ir apstiprinājusi kārtību un metodiku*
1. Kārtība, kādā zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības veic kukuļdošanas apzināšanu revīzijas
un lietpratēja vai uzticības uzdevumu izpildes laikā un nepieciešamības gadījumā ziņo Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojam
2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstības pārbaudes metodika.
* Saskaņā ar likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 13.pantu, un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.panta (1) punktu LZRA pienākums ir izstrādāt un apstiprināt kārtību un metodiku līdz š.g.1. decembrim.
3. Izstrādāts jauns Disciplinārlietu nolikums. Disciplinārlietu nolikuma jaunā redakcija iesniegta izskatīšanai LR FM.



10.09.2015. (vēstule pieejama LZRA mājas lapas Forumā Jaunumi normatīvajos
dokumentos -> diskusija «Likumprojekts «Par zvērinātiem revidentiem»):

1) lūdzam FM pamatot nepieciešamību izstrādāt jaunu likumu, kā arī sniegt
citu svarīgu informāciju, tai skaitā, par likumprojekta fiskālo ietekmi uz valsts
budžetu, jauna neatkarīga Biroja (iestādes) izveidošanas izmaksas, ietekmi
uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, kā arī ietekmi uz pārvaldes iestāžu
funkcijām un cilvēkresursiem, ar mērķi apzināt sekas, ko radīs piedāvātais
likumprojekts;
2) aicinām FM un darba grupu rūpīgi izanalizēt jaunā likumprojekta ieviešanas
sekas un atteikties no to likumdošanas normu realizācijas, kuras pārspīlē
Direktīvas 2014/56/ES ieviešanas mērķi, pielīdzina visus revidējamos
uzņēmumus sabiedriskās nozīmes uzņēmumu statusam un veido
nelīdzvērtīgus biznesa konkurētspējas nosacījumus starp ES dalībvalstīm;
3) lūdzam Finanšu ministru rast laiku, lai tiktos un pārrunātu jaunās Direktīvas
prasību ieviešanas veidus un izteiktu savus priekšlikumus.



1)

2)

3)

14.10.2015. (vēstule pieejama LZRA mājas lapas Forumā Jaunumi normatīvajos
dokumentos -> diskusija «Likumprojekts «Par zvērinātiem revidentiem»):

LZRA arī turpmāk ir gatava uzņemties līdz šim veikto valsts deleģēto un ar
jauno Direktīvu atļauto funkciju pildīšanu, izņemot sabiedriskās nozīmes
uzņēmumu revīzijas kvalitātes kontroli.
Mūsuprāt, Direktīvas 2014/56/ES prasību ieviešana jāveic uzlabojot un
pilnveidojot jau esošo LR likumu «Par zvērinātiem revidentiem», nevis
gatavojot un virzot jaunu likumprojektu, kurā līdz šim ir iestrādātas Eiropas
Direktīvai un Latvijas apstākļiem neatbilstošas prasības. Līdz ar to LZRA
pielikumā pievienotajā dokumentā piedāvā FM izveidotajai darba grupai
savu viedokli par direktīvas noteikto uzdevumu vai funkciju sadali starp
noteiktām iestādēm un likuma struktūru.
Lūdzam Finanšu ministru un Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un
grāmatvedības politikas departamenta vadību rast laiku, lai tiktos un
pārrunātu jaunās Direktīvas prasību ieviešanas veidus un izteiktu savus
priekšlikumus klātienē.

Skatīt:
 http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id
=1520:fee-provides-unique-overview-of-national-publicoversight-in-22-european-countries&catid=32:auditassurance&Itemid=106 _Public_Oversight_of_Audit.pdf


http://www.fee.be/images/publications/auditing/BP_140825__Publi
c_Oversight_of_Audit.pdf

FUNKCIJAS
Apstiprināšana
un reģistrācija

Standartu
pieņemšana,
ētika,
iekšējā
kvalitātes
kontroles

ŠOBRĪD
LZRA

DIREKTĪVA
Nav noteikts
(galīgā
atbildība:
KI)
(DIR
3.pants)

(galīgā
atbildība:
KI)

LZRA VIEDOKLIS
1.Esošo revidentu un revīzijas uzņēmumu
lietas: ar jaunā likuma stāšanos spēkā LZRA
kā esošo lietu turētājs nodod KI šobrīd spēkā
esošo revidentu un revīzijas uzņēmumu
sarakstu KI.
2.Jaunu revidentu apstiprināšana: LZRA pēc
izglītības kvalifikācijas izvērtēšanas un
teorētisko
pārbaužu
veikšanas
izvērtē
pretendenta dokumentu paketi un iesniedz
rekomendējošu rakstu (bez lietas dokumentu
paketes) KI ar lūgumu apstiprināt revidentu.
3.KI izvērtējot LZRA rekomendāciju par
pretendenta atbilstību likuma prasībām, lemj
par
pretendenta
apstiprināšanu
vai
noraidīšanu. Ja ir apstiprinošs lēmums: tiek
veikta revidenta un/vai revīzijas uzņēmuma
reģistrācija.
1.KI organizē standartu, ētikas un iekšējās
kvalitātes saskaņošanu (nacionālās atbilstības
ar
starptautiskajām
prasībām)
un
piemērošanas pārraudzību
2.KI kopā ar LZRA izstrādā standartu, ētikas
un iekšējās kvalitātes kontroles procedūru
piemērošanas principus revidentu praksēs.
3.KI caur LZRA veic standartu, ētikas un
iekšējās
kvalitātes
ieviešanas
un
piemērošanas pārraudzību.

VIEDOKĻA PAMATOJUMS
1.Direktīva
nosaka
apstiprināšanas
un
reģistrēšanas galīgo atbildību KI, taču neaizliedz
sākotnējo pārbaudi (dokumentu atbilstības
pārbaudi, eksaminēšanu u.c.) veikt citām
institūcijām.
2.Par cik KI veic publisko pārraudzību, tad KI
būtu institūcija, pie kura veic revidentu
apstiprināšanu, reģistrāciju.
3.Par cik Direktīvas prasība par galīgo atbildību ir
KI: apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtības
nolikumu izstrādā LZRA kopā ar KI, KI –
apstiprina nolikumu un veic apstiprinātā nolikuma
ievērošanas pārraudzību.

1.KI veic valsts revīzijas politikas (standartu un
iekšējās
kvalitātes)
sabalansēšanu
ar
starptautiskajām prasībām, to novadīšanu
nacionālā mērogā. KI kā valsts pārraugs
Standartu un iekšējās kvalitātes normatīvu
izstrādātājs, lai nodrošinātu to ieviešanu
revidentu praksēs.

FUNKCIJAS
Izglītības
kvalifikācija

ŠOBRĪD
LZRA

DIREKTĪVA
Nav noteikts

LZRA VIEDOKLIS
1.Pretendentu pieteikumi tiek iesniegti LZRA.
2.LZRA veic novērtēšanu un pretendenta izglītības
pārbaudes atbilstību likumam
3.LZRA
veic
pretendenta
tālāku
virzību
teorētiskajām pārbaudēm.
1.Teorētiskās pārbaudes (pretendentu eksāmenus)
organizē
LZRA. Eksāmenu rezultātus un
pretendentu dokumentu paketi izvērtē LZRA un
iesniedz KI lūgumu par pretendentu apstiprināšanu
2.KI izvērtē saņemto iesniegumu un saskaņā ar
izstrādātu reglamentu apstiprina vai noraida
pretendentu.

Teorētiskās
pārbaudes

LZRA

Nav noteikts

FUNKCIJAS
Tālākizglītība

ŠOBRĪD
LZRA

DIREKTĪVA
Nav noteikts
(galīgā
atbildība: KI)

LZRA VIEDOKLIS
1.Organizē un veic LZRA. LZRA saskaņo
tālākizglītības plānu, organizē apmācības un
sagatavo atskaites, kuras iesniedz KI
2.KI apstiprina tālākizglītības plānus, to atbilstību
starptautiskajai praksei, revīzijas tendencēm un
veic pārraudzību par plāna ieviešanu un realizāciju.

Publiskais
reģistrs

LZRA

Nav noteikts

1.KI uztur publisko reģistru, kā arī to informāciju, ko
prasa direktīva attiecībā uz publiskojamo
informāciju. Sertifikātu un licenču izsniegšanu
(saskaņā ar izstrādātu reglamentu) veic valstiskas
nozīmes struktūra (KI), kā rezultātā visu informāciju
par aktīviem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem
uztur KI.

VIEDOKĻA PAMATOJUMS
1.LZRA ir resurss un zināšanas, kas nepieciešamas
revīzijas veikšanas zināšanu izvērtējumam.

1.Teorētisko pārbaužu saturu nosaka Direktīva,
atbilstoši Direktīvas prasībām KI kopīgi ar LZRA
nosaka eksāmenu reglamentu.
2.LZRA organizē un veic teorētiskās pārbaudes, jo
LZRA priekšrocības:
-revidentu praktisko un teorētisko zināšanu apjomi;
-revidentu sastāvā ir universitāšu mācību spēki
3.KI kā pārraugošā institūcija veic eksaminēšanas
procedūru ievērošanas pārraudzību.
VIEDOKĻA PAMATOJUMS
1.LZRA ir kompetence, zināšanas un informācijas
apkopojumi par nepieciešamo tālākizglītībai (LZRA IC,
KK apkopojumi un revidentu ierosinājumi).

1.Publiskais reģistrs nodalāms no LZRA mājas lapas
(līdzīgi kā LR UR vērtētāji u.c.), jo publiskošana
nepieciešama arī starptautiskajā līmenī bez papildus
(liekas) informācijas. Publiskais reģistrs pieejams
starptautiskajā līmenī un jautājuma skaidrošanā, kā arī
publiskais reģistrs saistīts ar sertificēšanas un
licencēšanas
jautājumiem,
kas
atrastos
KI
kompetencē.

FUNKCIJAS

ŠOBRĪD

DIREKTĪVA

LZRA VIEDOKLIS

VIEDOKĻA PAMATOJUMS

Kvalitātes
kontroles

LZRA +
FM

Nav noteikts
(galīgā
atbildība: KI,
bet tikai par
kvalitātes
sistēmām)

1.KI kopā ar LZRA veic kvalitātes kontroles
reglamenta izstrādi. (KI loma – novērtē
pārbaudes
procedūru
atbilstību
starptautiskajiem revīzijas standartiem, LZRA
loma: pārbaudes procedūru praktiskā izpilde).
2.KI veic kvalitātes kontroles politikas izstrādi,
nolikuma un kvalitātes procedūru ievērošanas
pārraudzību
(KI veic kvalitātes sistēmas
pārraudzību).
3.LZRA veic kvalitātes kontroles saskaņā ar
reglamentu,
sastāda
gala
novērtējumu
kvalitātes kontrolei.
4.LZRA lemj par kvalitātes kontroles
rezultātiem un izvērtē iespējamo pārkāpumu
raksturu un smagumu un pārkāpumu
gadījumos iesniedz KI ziņojumu par soda
piemērošanu.
5.KI, saskaņā ar LZRA iesniegtajiem kvalitātes
kontroles rezultātu secinājumiem, pieņem
lēmumu par sodu
6.Pārsūdzēts var tikt KI lēmums tiesā (tiek
saīsināts administratīvais process strīdus
gadījumā)
7.Attiecībā
uz
sabiedriskās
nozīmes
struktūrām: kvalitātes kontroles rezultātu
izvērtēšanas tiesības var tikt uzliktas KI.

1.Kvalitātes kontroles veic LZRA saskaņā ar
LZRA izstrādātu un KI apstiprinātu reglamentu, jo
LZRA ir praktiskā pieredze, resurss un zināšanas
kontroļu veikšanai.
2.KI veikt kvalitātes kontroles būtu apgrūtinoši
speciālistu trūkuma dēļ, (speciālisti būtu
jāpiesaista no esošo LZRA biedriem vai jāalgo
starptautiskie eksperti, kas savukārt rada vairākus
riskus:
-valodas risks;
-nacionālo prasību zināšanas;
-u.c.
3.Konceptuāli tiek nodalīts:
-kvalitātes kontroles: veic LZRA (neietekmējoties
no KI);
-soda uzlikšanu veic KI (neietekmējoties no
LZRA);
-soda pārsūdzēšana: pēc soda uzlikšanas
revidents var vērsties tiesā: tiek izslēgta garā
pašreizējā pārsūdzēšanas sistēma.
(šajā sistēmā tiek izslēgta iespēja pārbaudes
veicējiem pieņemt lēmumu par soda uzlikšanu,
kas būtu pretrunā ar iespējamu interešu konfliktu,
ja kontroles un soda uzlikšanas funkcija tiktu
atstāta vienas iestādes kompetencē).

FUNKCIJAS

ŠOBRĪD

DIREKTĪVA

LZRA VIEDOKLIS

VIEDOKĻA PAMATOJUMS

Izmeklēšana

LZRA

Nav noteikts

A versija:
1.Izmeklēšana
var
tikt
uzsākta
pēc
iesnieguma saņemšanas LZRA
2.Atkarībā no iesnieguma pieprasījuma,
LZRA izvērtē:
2.1.Ja ētikas pārkāpums, tiek lemts par
kvalitātes kontroles veikšanu attiecīgajā
jautājumā (veic LZRA);
2.2.Ja iespējama starptautiska izmeklēšana –
izmeklēšanas pārraudzību veic KI (ja tiek
veikta kvalitātes kontrole: LZRA, ja krimināls
pārkāpums – novirzīts attiecīgajām valsts
institūcijām, ja starptautisks ierosinājums – KI
pārraudzība)
2.3.Ja
iespējams
krimināla
rakstura
pārkāpums – tiek mainīts adresāts uz policiju.
B versija:
1.izmeklēšana tiek uzsākta pēc iesnieguma
saņemšanas KI:
2.1.KI izvērtē iesnieguma būtību un lemj par
tālāku virzību:
Līdzīgi kā A variantā:, tikai KI veic
izmeklēšanas darbību uzraudzību.
3.Attiecībā
uz
Sabiedriskās
nozīmes
struktūrām, izmeklēšanas procesu vada KI,
neizslēdzot kvalitātes kontroles veikšanu
attiecīgajā jautājumā to deleģējot LZRA.

1.Izmeklēšana:
1.1.Kvalitātes kontroles nepieciešamība: veic
LZRA, jo LZRA ir resursi, zināšanas un pieredze;
1.2.Starptautiska izmeklēšana – atkarībā no
izmeklēšanas virzītāja: valsts kompetentās
iestādes atbilstoši procesa likumiem. KI veic
uzraudzību un iespējamu koordināciju

FUNKCIJAS
Sankcijas,
administratīvi
disciplinārās
sistēmas

ŠOBRĪD
LZRA

DIREKTĪVA
Nav noteikts
(galīgā
atbildība: KI)

LZRA VIEDOKLIS
1.LZRA izstrādā un KI apstiprina sankciju,
administratīvi
disciplinārās
sistēmas
(reglamentu)
2.Revidentu pārkāpumi tiek sodīti saskaņā ar
soda reglamentu, cik tas neskar naudas sodus
(naudas sodi – administratīvo pārkāpumu un
kriminālkodeksa jautājums)

VIEDOKĻA PAMATOJUMS
1.LZRA – veikusi ētikas izmeklēšanas jautājums,
iesaka iespējamo disciplināro sodu, jo LZRA
ētikas jautājumos spēj noteikt iespējamā
pārkāpuma un vainas pakāpi.
2.Soda lielumu un lēmumu pieņem KI, izvērtējot
tai iesniegtos materiālus – tādā veidā tiek nodalīta
izmeklēšana
(ētikas
jautājumi)
no
soda
uzlikšanas. KI – objektīvāk, abstrahējoties no
iespējamā
interešu
konflikta,
kā
arī
pārsūdzēšanas process tādā gadījumā ir īsāks
(nav nepieciešams pārsūdzēt LZRA lēmumu KI un
tikai pēc tam tiesā pārsūdzēt KI lēmumu, bet pēc
sākotnējā lēmuma par soda uzlikšanu var vērsties
tiesā)
3.Ir jādefinē (jāformulē) pārkāpumu veidi:
-gan pēc pārkāpuma smaguma
-gan pēc pārkāpuma seku smaguma
Atbilstoši pārkāpumu veidiem tiek izveidota
sodīšanas sistēma:
-disciplinārsods: revidentu likuma jautājums;
-administratīvais sods: APK jautājums;
-kriminālsods: KL jautājums

FUNKCIJAS

ŠOBRĪD

Publiskā
pārraudzība

FM
+
Revīzijas
konsultatīv
ā padome

DIREKTĪV
A
Nav
noteikts

LZRA VIEDOKLIS

VIEDOKĻA PAMATOJUMS

1.KI kopā ar LZRA veic publisko pārraudzību
ar likumu tai uzticētajos jautājumos.

1.Likumprojektā jānostiprina LZRA institūts.

Papildus: revidenta palīgu jautājums: ir jāizslēdz iespēja palīga institūtam sniegt ziņojumus.
(KI – kompetentā iestāde)
KI – tiek veidots kā atsevišķs birojs, kura vadība nav praktizējošs revidents. Biroja darbība tiek organizēta kā atsevišķu komisiju
grupas, kuru sastāvs tiek noteikts atkarībā no izskatāmā jautājuma (deleģētā pienākuma). Komisiju sastāvi tiek noteikti tajās
iekļaujot gan KI pārstāvjus, gan LZRA pārstāvjus, gan FM pārstāvjus.
KI nepieciešamība: direktīvas prasība, LZRA nepieciešamība: kompetence, prakse un netiek pārkāptas direktīvas prasības, FM
nepieciešamība: valsts interešu pārstāvniecība.
Esošā likumprojekta redakcija: KI padomes – neelastīgs veidojums.
Direktīvā ieteiktās visas prasības nav jāietver vienā likumā (piemēram par sodiem, sabiedriskās nozīmes struktūrām u.c.), līdz ar to
lai panāktu atbilstību Direktīvas prasībām, grozāmi vairāki likumi.
Revīzijas/audita lomu sadalījums:
1.LZRA un KI – atbildība par gada pārskatu kvalitāti,
2.VALSTS KONTROLE – likumības un lietderības (tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva) revīzijas valsts, pašvaldību, ES
organizācijās, rīcībā ar valsts un pašvaldību mantu un līdzekļiem
3.VID – nodrošina nodokļu maksājumu iekasēšanu un iekasē nodokļus, nodevas, īsteno muitas politiku.









Valsts kontrole ir ierosinājusi priekšlikumu, ka Pašvaldībās būtu jāveic zvērinātu
revidentu rotāciju reizi 5 gados, kas veic Pašvaldību gada pārskata revīziju.
Mūsuprāt, tas ir katras Pašvaldības kompetences jautājums un šī prasība ir zemāka,
nekā to paredz ES Direktīva un Regula. Tas ir apspriežams un diskutējams
priekšlikums.
Savukārt, ja Pašvaldībai ir pieņemta kārtība “Publiskais iepirkums revīzijas
pakalpojumiem tiek rīkots uz 3 gadiem”, tad revidents Pašvaldībai, kas jau ir veicis
Gada pārskata revīziju trīs pārskata gadus pēc kārtas, vairs nevarēs atkārtoti
piedalīties nākošajā iepirkumā, jo parādās kopīgais revīzijas 6 gadu skaits, kas jau
šobrīd ir pretrunā ar Valsts kontroles priekšlikumu 5 gadi.
Būtu jāveic pētījums, kas aptvertu vienu no uzdevumiem noskaidrot, kādas ir
prasības gada pārskatu revīzijas jomā attiecībā uz rotāciju Publiskā sektorā citās ES
valstīs (Pašvaldībās).







Revīzijas profesijas pozīciju stiprināšana
◦ sekmēt revīzijas profesijas attīstību valstī
◦ pārstāvēt savu biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, vietējās un
starptautiskajās organizācijās
Nozares likumdošanas pilnveidošana
◦ likuma «Par zvērinātiem revidentiem» sakārtošana atbilstoši ES Revīzijas direktīvai
un Regulai, tai skaitā LZRA pozīciju nostiprināšana par deleģētām funkcijām
◦ risināt jautājumus par grāmatvežu profesijas normatīvo regulējumu
◦ sniegt ieguldījumu Latvijas finanšu pārskatu sistēmas sakārtošanā
Iekšējā kvalitātes kontrole
◦ pārskatīt un papildināt, papildus izstrādāt no jauna kvalitātes kontroles anketas
◦ nodrošināt, lai zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbotos atbilstoši
Starptautiskajiem revīzijas standartiem, tai skaitā, izstrādāt vadlīnijas darba
dokumentiem un metodiskos norādījumus par veicamām izmaiņām revīzijas
procesos un procedūrās saskaņā ar SRS grozījumiem un noteiktām prasībām,
organizēt seminārus.

2016. gadam LZRA valde ir nodefinējusi vairākus uzdevumus:








pilnveidot IEKŠĒJO KOMUNIKĀCIJU – KĀ PĀRMAIŅU VADĪBA
atbilstoši ES Direktīvas prasībām;
pilnveidot, precizēt, pārskatīt iepriekš pieņemtos nolikumus, metodikas un kārtības,
kas skar mūsu organizācijas darbu un deleģēto funkciju pildīšanu. Ja būs
nepieciešams - izstrādāt tās no jauna;
LZRA biedru kopsapulcē tiks nodots apstiprināšanai jaunais Disciplinārlietu
nolikums;
pilnveidot eksaminācijas procesu un kārtību pretendentiem, kuri vēlas kārtot
eksāmenus, lai iegūtu zvērināta revidenta sertifikātu.







LZRA piedalījās LR FM organizētajās darba grupās kā eksperti vairāku normatīvo
aktu izstrādē, kas skar finanšu uzskaites un revīzijas sistēmas sakārtošanu atbilstoši
ES direktīvu prasībām. Mūsuprāt, tā ir laba sadarbības forma normatīvo aktu izstrādē
vai to pilnveidošanā, kas skar grāmatvežu, zvērināta revidenta un LZRA darbu.
Paldies LR FM atbildīgajām personām par atbalstu un revīzijas nozīmīguma izpratni
finanšu uzskaites kontroles procesā, lielo darba ieguldījumu, kuri piedalījās Saeimā
pieņemto normatīvo aktu izrādē, un sniegtajiem priekšlikumiem LZRA darba
pilnveidošanai!
Aicinām LR FM aktīvāk izmantot LZRA stiprās puses, tai skaitā to, ka LZRA ir daudz
kompetentu ekspertu ar dziļu izpratni par finanšu jomu, kas turklāt ir būtiska gan
valstij, gan katram Latvijas uzņēmējam.

