
XV nodaļa  
Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude) 

vai ierobežotā pārbaude 
 

91.pants. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude) 

(1) Šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā minētas sabiedrības sagatavoto gada 

pārskatu, ja tā ir vidēja vai liela sabiedrība vai ja tās pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā 

tirgū, kā arī koncerna mātes sabiedrības sagatavoto konsolidēto gada pārskatu revidē 

(pārbauda) un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta ziņojumu sniedz 

zvērināts revidents (vairāki zvērināti revidenti) vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība 

(turpmāk — zvērināts revidents) atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". 

(2) Šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā minētas mazas sabiedrības sagatavoto gada 

pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās 

revīzijas (pārbaudes) rezultātiem tikai šādos gadījumos: 

1) ja šīs sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā 

pārskata gadā), bet jaunizveidotai sabiedrībai — pirmā pārskata gada bilances datumā 

pārsniedz divas no trim šajā punktā minēto kritēriju robežvērtībām: 

a) bilances kopsumma — 800 000 euro, 

b) neto apgrozījums — 1 600 000 euro, 

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50; 

2) ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība — neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas 

vai neattiecas šā likuma 64., 65., 66. vai 67.pantā minētais atbrīvojums no pienākuma 

sagatavot konsolidēto gada pārskatu; 

3) ja šī sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meitas sabiedrība vai publiski 

privātā kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma izpratnē; 

4) ja šī sabiedrība, piemērojot šā likuma 13.panta piektās daļas 2.punktu, attiecīgus finanšu 

pārskata posteņus ir atzinusi, novērtējusi un norādījusi finanšu pārskatā saskaņā ar 

starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. 

(3) Gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude) ietver arī 

grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai tā atbilst grāmatvedību reglamentējošo normatīvo 

aktu prasībām. Gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā (pārbaudē) arī noskaidro, 

vai ir ievērotas gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības. 

 
92.pants. Gada pārskata ierobežotā pārbaude 

(1) Gada pārskata ierobežotā pārbaude ir pārbaudes uzdevums, kas veicams atbilstoši 

likumam "Par zvērinātiem revidentiem" attiecībā uz finanšu pārskatā norādītajiem datiem un 

iekļauto informāciju, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstību. 

(2) Šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā minētas mazas sabiedrības gada pārskata 

ierobežoto pārbaudi veic un revidenta pārbaudes ziņojumu sniedz zvērināts revidents atbilstoši 

likumam "Par zvērinātiem revidentiem", ja šī mazā sabiedrība atbilst abiem šādiem 

nosacījumiem: 

1) uz šo mazo sabiedrību neattiecas šā likuma 91.panta otrās daļas nosacījumi, saskaņā ar 

kuriem gada pārskats pakļaujams zvērināta revidenta revīzijai (pārbaudei); 

2) šīs mazās sabiedrības rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divas 

no šādām robežvērtībām: 

https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p3
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p3
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p64
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p65
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p66
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p67
https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p13
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p3
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p91


a) bilances kopsumma — 400 000 euro, 

b) neto apgrozījums — 800 000 euro, 

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25. 

(3) Šā panta otrajā daļā minētā maza sabiedrība sava gada pārskata pārbaudei ir tiesīga 

izvēlēties vai nu ierobežotu pārbaudi, vai arī šā likuma 91.pantā noteikto zvērināta revidenta 

revīziju (pārbaudi), lai saņemtu zvērināta revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) 

rezultātiem. 
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