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ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMS 
par gadu, kas noslēdzas 2013.gada 31.augustā 

 
 

Šis ziņojums sagatavots saskaņā ar LR likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 33.1 panta prasībām. 
 
 

Tiesiskā uzbūve un vadības struktūra 
SIA „Sandra Dzerele un partneris”  (turpmāk – Sabiedrība) ir licencēta zvērinātu revidentu 
komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2000. gada 17.janvārī ar 
reģistrācijas numuru 40003476595. Sabiedrībai nav pārstāvniecību un filiāļu.  
Sabiedrība atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem” ir saņēmusi zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības licenci Nr.38.  
 
2010.gada 24.februārī ar LR UR lēmumu stājās spēkā Sabiedrības reorganizācija, kā rezultātā 
iegūstošajai sabiedrībai SIA “Sandra Dzerele un partneris” tika pievienota SIA “Finanšu Ceļvedis”, 
reģ.nr. 40003579253. Divu sabiedrību apvienošana tiek veikta ar mērķi nodrošināt klientiem plašāku 
pakalpojumu spektru revīzijas, grāmatvedības pakalpojumu, nodokļu, juridisko un biznesa 
konsultāciju jomā un novērtēšanā, gan reģionālajā mērogā, gan starptautiskajā līmenī.   
Sabiedrību vada valde – valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidente (sertifikāts Nr.82) Sandra Dzerele, 
valdes loceklis Jūlija Kozlova un valdes loceklis, zvērināta revidente (sertifikāts Nr. 22) Svetlana 
Koļesņikova. Sabiedrībā nav izveidota padome. Valde veic komerclikumā noteiktās valdes un 
padomes funkcijas. 
 
SIA Sandra Dzerele un Partneris ir iekļauti TAGlaw & TIAG starptautisko revidentu, grāmatvežu un 
advokātu tīklā, kas apvieno profesionāli spēcīgākos revidentu, grāmatvedības un advokātu birojus 
pasaulē, tā kļūstot par vienīgo TIAG biedru no Latvijas. 

 
 
 
 
 
 



   

  

Iekšējā kvalitātes kontroles sistēma 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “Sandra Dzerele un partneris” profesionālās darbības 
iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir definēta un tiek regulāri aktualizēta Sabiedrības  
izstrādātajā “Revīzijas kvalitātes kontroles nolikums un prakses vispārējie darbības noteikumi” 
rokasgrāmatā, kur : 

• skaidri definēti pienākumu un atbildības sadalījums, 
• pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, 
• profesionālās ētikas normu, 
• profesionālo standartu izpratne un ievērošana. 

 
Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota un uzturēta saskaņā ar Latvijā obligātai lietošanai 
apstiprinātajiem Starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem un Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem, kas aptver: 

• ētikas prasības; 
• vadības atbildību par kvalitāti firmā; 
• klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas un specifisku darba 

uzdevumu akceptēšanas un turpināšanas procedūras; 
• personāla vadība; 
• darba uzdevuma izpildi; 
• pārraudzību. 

 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “Sandra Dzerele un partneris” ir pakļauta Latvijas 
Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Šāda pārbaude 
sekmīgi izieta 2008.gadā un 2013.gadā ar augstāko novērtējumu (A) un kvalitātes kontroles 
pārbaude tika veikta atbilstoši likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 35.1 panta prasībām.  
 
Revidētās komercsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri iekļauti ES dalībvalsts regulētajā 
tirgū 
Pārskata gadā SIA “Sandra Dzerele un partneris” nav revidējusi nevienu komercsabiedrību, kuru 
pārvedami vērtspapīri ir iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū, kā arī nav sniegti finanšu pārskatu 
revīzijas pakalpojumi finanšu institūcijām.  
 
Neatkarība 
SIA “Sandra Dzerele un partneris” neatkarības nodrošināšanas politika un procedūras balstītas uz 
Latvijas Republikas likuma “Par zvērinātiem revidentiem” un Latvijas Zvērinātu revidentu 
asociācijas apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa prasībām attiecībā uz neatkarības 
nodrošināšanu. Šīs procedūras ietver regulāru personāla apmācību profesionālās ētikas, tai skaitā, 
neatkarības prasību jomā, kā arī atbildību par šo normu ievērošanu, kas ietverta gan 
līgumattiecībās ar darbiniekiem, gan regulāras interešu deklarēšanas un rakstisku neatkarības 
apliecinājumu formā. 
 
Kvalifikācijas uzturēšana 
SIA “Sandra Dzerele un partneris” darbinieku profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas un celšanas 
sistēma ir balstīta uz regulāru zināšanu pašnovērtējumu un revīzijas prakses vadītāja vērtējumu, 
saskaņā ar kuru tiek nodrošināta piemērota apmācības programma kursu un semināru veidā, kā arī 
praktiska apmācība darba procesā. SIA “Sandra Dzerele un partneris” nodrošina, ka zvērināta 
revidenta palīgi ievēro LZRA noteiktos obligātās tālāk izglītības nosacījumus apmeklējot 
seminārus un kursus, ko piedāvā LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes, kā arī 
apmācības tiek organizētas birojā uz vietas. Mācību prioritātes un faktiskā zināšanu apguve tiek 
dokumentēta un regulāri izvērtēta. 



   

  

Finanšu rādītāji 
 

Finanšu gads 01.09.2010-
31.08.2011 

01.01.2011-
31.08.2012 

01.01.2012-
31.08.2013 

Neto apgrozījuma kopsumma, 
t.sk. 

182 139 205 732 192 341 

   Revīzijas pakalpojumi 57 395 63 866 58 330 
   Grāmatvedības pakalpojumi 118 015 135 504 129 231 
   Radniecīgi pakalpojumi 6 729 6 362 4 780 
    
Bilances aktīvu kopsumma 100 365 92 452 64 859 
 
Atalgojuma politika 
SIA “Sandra Dzerele un partneris” atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieku profesionālo 
sniegumu – zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību. Nosakot atalgojumu tiek ņemti vērā gan 
kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji.  
Komercsabiedrības zvērināta revidenta atalgojums sastāv no fiksētas darba algas un dividendēm, 
kas ir atkarīgas no katrā gadā sasniegtajiem rezultātiem. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Sandra Dzerele 
Valdes priekšsēdētāja 
Zvērināta revidente 
SIA Sandra Dzerele un Partneris 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.38 

 
2013.gada 17.oktobrī 

 
 
 
 
 
 


