
SIA „E & A Birojs” 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Biedrības „ECR Baltic” biedriem 

 

1. Esmu veikusi pievienotā Biedrības „ECR 

Baltic” 2014. gada pārskatā ietvertā finanšu 

pārskata, kas atspoguļots no 4. līdz 16. lappusei, 

revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2014. 

gada 31. decembra bilanci, ieņēmumu un 

izdevumu pārskatu, ziņojumu par periodu no 

2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. 

decembrim, kā arī nozīmīgu grāmatvedības 

uzskaites principu kopsavilkumu un citu 

paskaidrojošu informāciju pielikumā. 

 

Vadības atbildība par finanšu pārskata 

sagatavošanu 

 

2. Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar LR MK 

noteikumiem Nr. 808 no 03.10.2006 „Noteikumi 

par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem”. Šī atbildība ietver tādu iekšējās 

kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, 

kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības, sagatavošanu un patiesu 

atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības 

politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem 

atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu. 

 

Revidenta atbildība 

 

3. Esmu atbildīga par atzinumu, ko, pamatojoties 

uz manis veikto revīziju, izsaku par šo finanšu 

pārskatu. Esmu veikusi revīziju saskaņā ar 

Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie 

standarti nosaka, ka man jāievēro ētikas prasības 

un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā 

nav būtisku neatbilstību. 

 

4. Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai 

iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju. 

Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz 

Report on the Financial Statements 

to members of "ECR Baltic"  

 

1.  I have audited the enclosed “ECR Baltic” 

annual report for the financial statements 

2014, which are set out on the fourth to 16th 

page. Audited financial statements include the 

balance sheet on 31st December 2014, 

income and expenditure account, the report 

for the period from 01.01.2014 to 31.12.2014, 

as well as important accounting policies and 

other explanatory notes. 

 

 

Management's Responsibility for the Financial 

Statements: 

 

2. Management is responsible for financial 

statements preparation and fair presentation in 

accordance with Cabinet Regulation No. 808 

from 03.10.2006 "On associations, 

foundations and Trades Unions." This 

responsibility includes designing, 

implementing and maintaining financial 

statements, free from fraud or error due to 

fraud and applying appropriate accounting 

policy choices and use, as well as in the 

circumstances of accounting estimates that 

are reasonable. 

 

Auditor's Responsibility 

 

3. I have the responsibility to express an 

opinion based on my audit  on the financial 

statements. I have conducted an audit in 

accordance with International Standards on 

Auditing. Those standards require that I 

comply with ethical requirements and plan and 

perform the audit to obtain reasonable 

assurance about whether the financial 

statements are free of material misstatement. 

 

4. An audit involves performing procedures 

that are performed to obtain audit evidence 

about the amounts presented in the financial 

statements and disclosures. The procedures 
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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. 

 

5. Uzskatu, ka manis iegūtie revīzijas pierādījumi 

ir pietiekami un atbilstoši revīzijas atzinuma 

izteikšanai. 

 

Atzinums  

6. Manuprāt, iepriekš minētais finanšu 

pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par biedrības „ECR Baltic” finansiālo stāvokli 

2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem periodā no 2014. 

gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, 

saskaņā ar LR MK noteikumiem  Nr. 808 no 

03.10.2006 „Noteikumi par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem”.  

 

Biedrības „ECR Baltic ” nozīmēta revidente 

 

Elita Kreinberga 

Personas kods: 071269-10600   

SIA „E & A Birojs” valdes locekle 

Rīgā, 2015. gada 23. martā 
 

selected depend on the auditor's judgment, 

including the risks of material misstatement 

whether due to the financial statement. In 

making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the 

financial statements in the preparation and fair 

presentation, in order to determine in the 

circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of 

controls. An audit also includes assessing the 

accounting principles used and significant 

estimates made by management, as well as 

financial statements, evaluating the overall 

evaluation. 

 

5. I believe that the audit evidence I have 

obtained is sufficient and appropriate audit 

conclusions. 

  

Conclusions: 

6. In my opinion, the financial statements 

give a true and fair view of the association 

"ECR Baltic" the financial position on the 

31
st

 of December 2014, as well as its 

financial performance during the period 

from 1st of January 2014 till 31st December 

2014, according to the Cabinet of Ministers 

Regulations No.. 808 of 03.10.2006 "On 

associations, foundations and Trade 

Unions." 

 

 

"ECR Baltic" designated auditor 

 

Elita Kreinberga 

Personal code: 071269-10600 

"E & D Office" board member 

Riga, 23.03.2013 


