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REVIDENTU

ZIŅOJUMS

Gulbenes novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotā Gulbenes novada domes 2009. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju,
kas atspoguļots pirmajā sējumā no 9. līdz 86. lappusei, otrajā sējumā no 2. līdz 75. lappusei. Revidētais
finanšu pārskats ietver 2009. gada 31. decembra bilanci, 2009. gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu, pašu
kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumiem Nr. 1193 "Gada
pārskatu sagatavošanas kārtība". Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un
uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbi1st1oas, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un
lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti
nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par
to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilsttou.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta
profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu
pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu
finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt
apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija
ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī
finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma
izteikšanai .
Atzinums
Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Gulbenes novada
domes finansiālo stāvokli 2009. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2009. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumiem
Nr. 1193 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtJ.oa".
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2009. gadu, kas atspoguļots pirmajā sējumā no 4. lidz 8.
lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilst10as starp šajā vadības ziņojumā un 2009.gada finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
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