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NE FI NAN ŠU ZI ŅO ŠA NA UN 
INTEG RĒ TIE PĀR SKA TI –

KOR PO RA TĪ VO PĀR SKA TU JAUN A ĒRA
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Ol ga Mol ča no va,
SIA Nexia Au dit Ad vi ce 
sa dar bī bas prog ram mu 
ko or di nē jo šā par tne re,

Lat vi jas Re pub li kas Grā mat ve žu 
aso ci āci jas val des lo cek le, 

Starp tau tis kā sek re ta ri āta va dī tā ja, 
LRGA ser ti fi cē ta 

pro fe si onā la grā mat ve de

Ne fi  nan šu zi ņo ša na un 
integ rē tie pār ska ti – 
kor po ra tī vo pār ska tu 
jaun a ēra
Pē dē jos ga dos uz ņē mu mu un 
or ga ni zā ci ju ne fi  nan šu in for mā ci ja 
līdz ās fi  nan šu in for mā ci jai no ga da 
pār ska tiem ir kļu vu si ļo ti sva rī ga. 
Iein te re sē tās per so nas vē las uz zi nāt 
vai rāk par biz ne sa mo de li un 
pār val dī bu, or ga ni zā ci jas kor po ra tī vo 
so ci ālo at bil dī bu un po li ti ku 
at tie cī bā uz ap kār tē jo vi di, 
tās nā kot nes per spek tī vām.



Pa pil dus ne fi  nan šu zi ņo ju mi no dro ši na or ga ni zā ci jas pār re dza mī bu un uz ti cē ša nos tai. 
In teg rē tā zi ņo ša na ir viens no ne fi  nan šu zi ņo ša nas vei diem. Tā pa rā da saik ni starp 
or ga ni zā ci jas stra tē ģi ju, kor po ra tī vo pār val dī bu, dar bī bas re zul tā tiem un so ci ālo, 
eko no mis ko un ap kār tē jo vi di, ku rā šī or ga ni zā ci ja dar bo jas. Tā ir in teg rē ta 
or ga ni zā ci jas dar bī bas re zul tā tu at spo gu ļo ša na, ņe mot vē rā gan fi  nan šu, gan ne fi  nan šu 
in for mā ci ju, jo in teg rē tie pār ska ti sniedz ie ska tu or ga ni zā ci jas uz ņē mēj dar bī bas 
mo de lī – kā tiek vei do ta or ga ni zā ci jas vēr tī ba īs ter mi ņā, vi dē jā ter mi ņā un il gter mi ņā.

Kas ir in teg rē tie pār ska ti?

Starp tau tis kā In teg rē tās zi ņo ša nas pa do me (In ter na ti onal In teg ra ted Re por ting 
Co un cil, IIRC), ku ra ir glo bā la re gu la to ru, in ves to ru, uz ņē mu mu, stan dar tu no tei cē ju, 
grā mat ve žu un grā mat ve dī bas uz ņē mu mu, kā arī ne val stis ko or ga ni zā ci ju ap vie nī ba, 
de fi nē ja in teg rē to zi ņo ša nu kā tā du, kas «ap vie no bū tis ku in for mā ci ju par or ga ni zā-
ci jas stra tē ģi ju, pār val dī bu, dar bī bas re zul tā tiem un per spek tī vām tā dā vei dā, kas 
at spo gu ļo ko mer ci ālo, so ci ālo un vi des kon tek stu, ku rā tā dar bo jas». Tā pat šī pa do me 
iz strā dā ja Starp tau tis kās in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jas (In ter na ti onal In teg ra ted Re-
por ting Framework). In teg rē to zi ņo ša nu ap zī mē ar sim bo lu <IR>, kas ir sa īsi nā jums 
no ter mi na «In teg ra ted Re por ting» an gļu va lo dā.

In teg rē tais pār skats ir vie nots pār skats, kas ap vie no fi nan šu un ap rak sto šo in for-
mā ci ju no or ga ni zā ci jas ga da pār ska ta ar ne fi nan šu un ap rak sto šo in for mā ci ju (pie-
mē ram, vi des, so ci ālo un pār val dī bas) no ci tiem or ga ni zā ci jas pār ska tiem, pie mē ram, 
Kor po ra tī vās so ci ālās at bil dī bas pār ska ta vai Ilgtspē jas pār ska ta:

Tas var būt pat stā vīgs pār skats vai arī ie kļauts ci tā pār ska tā kā at se viš ķa da ļa. 
In teg rē tie pār ska ti ir vēr sti uz nā kot ni, to sa ga ta vo ša na dod ie spē ju or ga ni zā ci jai 
sa pro ta mā vei dā pas tās tīt par sa vu stra tē ģi ju, pār val dī bu un dar bī bu, pa rā dīt sa vas 
vēr tī bas un dar bī bas re zul tā tus pla šam pār ska tu lie to tā ju lo kam (pie mē ram, dar bi-
nie kiem, klien tiem, pie gā dā tā jiem, sa dar bī bas par tne riem, vie tē jām ko pie nām, li kum-
de vē jiem, re gu la to riem utt.). In teg rē tie pār ska ti uz la bo in for mā ci jas kva li tā ti, ku ra ir 
pie eja ma fi nan šu ka pi tā la snie dzē jiem (kas tiek de fi nē ti kā pri mā rie <IR> lie to tā ji), 
kas no dro ši na ka pi tā la efek tī vā ku un pro duk tī vā ku sa da li un skaid ro, kā or ga ni zā ci ja 
ra da vēr tī bu lai ka gai tā.
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IN TEG RĒ TĀ ZI ŅO ŠA NA <IR>
I N  F O R  M Ā  C I  J A S  S N I E G  Š A  N A  PA R  O R  G A  N I  Z Ā  C I  J A S  V Ē R  T Ī  B A S  R A  D Ī  Š A  N U  L A I  K A  G A I  TĀ

GA DA PĀR SKA TI
FI NAN ŠU PĀR SKA TI CI TI PĀR SKA TISTRA TĒ ĢI JA, PĀR VAL DĪ BA, 

DAR BĪ BA, PER SPEK TĪ VAS
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NE FI NAN ŠU ZI ŅO ŠA NA UN IN TEG RĒ TIE PĀR SKA TI – KOR PO RA TĪ VO PĀR SKA TU JAUN A ĒRA

Or ga ni zā ci jas vēr tī ba ir at ka rī ga no da žā diem pie eja miem re sur siem, vei do ta caur 
sa dar bī bu ar ie in te re sē ta jām per so nām un ir pa kļau ta ār ējās vi des ie tek mei. Ra dot 
vēr tī bu un no dro ši not ie gul dī ju mu at de vi fi nan šu ka pi tā la snie dzē jiem, or ga ni zā ci ja 
arī ra da vēr tī bu ie in te re sē ta jām pus ēm un sa bied rī bai ko pu mā, un to var ana li zēt 
caur klien tu ap mie ri nā tī bu, pie gā dā tā ju vēl mi strā dāt ar or ga ni zā ci ju un lī gu mu īpa-
šiem no sa cī ju miem, sa dar bī bu ar biz ne sa par tne riem, or ga ni zā ci jas re pu tā ci ju utt. 
Šī vēr tī ba nav ma te ri āla, bet tā vei do bū tis ku or ga ni zā ci jas ko pē jās vēr tī bas da ļu, 
ta ču kor po ra tī vā zi ņo ša na, ku ra ir vēr sta uz pa gāt ni, to ne pa rā da.

Tā dēļ in teg rē tā pār ska ta mēr ķis ir sniegt in for mā ci ju par:
■ ār ējo vi di, kas ie tek mē or ga ni zā ci ju;
■ re sur siem un biz ne sa sa ka riem, ku rus iz man to or ga ni zā ci ja un ku rus spēj ie tek mēt 

or ga ni zā ci ja;
■ or ga ni zā ci jas mij ie dar bī bu ar ār ējo vi di un vēr tī bas ra dī ša nu īs ter mi ņā, vi dē jā 

ter mi ņā un il gter mi ņā.
Ja šīm dar bī bām, mij ie dar bī bai un at tie cī bām ar ie in te re sē ta jām pus ēm ir bū tis ka 

ie tek me uz or ga ni zā ci jas spē ju ra dīt vēr tī bu, tās ir jā iek ļauj in teg rē ta jā pār ska tā.
Ar vien pie aug in ves to ru pie pra sī jums pēc lie lā kas or ga ni zā ci ju pār re dza mī bas un 

vai rāk at bil stī gas un stra tē ģis kas in for mā ci jas, un <IR> va rē tu sniegt uz to at bil di. 
In teg rē tie pār ska ti paš laik tiek sa ga ta vo ti brīv prā tī gi un pa pil dus li ku mos no teik ta jām 
zi ņo ša nas pra sī bām. Pa sau lē ir vē ro ja ma pie augo ša in te re se par in teg rē to zi ņo ša nu, 
par to lie ci na pie augo šais skaits or ga ni zā ci ju, ku ras sa ga ta vo in teg rē tos pār ska tus. 
Da žās ju ris dik ci jās or ga ni zā ci jas tiek aici nā tas vai tām pat ir ne pie cie šams sa ga ta vot 
zi ņo ju mus, ku ros tiek snieg ta in for mā ci ja par sa vu biz ne sa mo de li, stra tē ģi ju un ci-
tiem dar bī bas as pek tiem, un šī at klā ja mā in for mā ci ja pēc bū tī bas ir ļo ti līdz īga <IR> 
vad lī ni ju gal ve niem prin ci piem.

Kā ra dās in teg rē tie pār ska ti?

In teg rē tie pār ska ti ra dās kor po ra tī vo pār ska tu at tīs tī bas gai tā. Kor po ra tī va zi ņo ša-
na ir di na mis ka, un tā ne mi tī gi mai nās (sk. at tē lu). Pas tā vī gi piln vei do jas arī fi nan šu 
pār ska tu snieg ša nas no stād nes, pie mē ram, starp tau tis kie fi nan šu pār ska tu stan dar ti 
tiek re gu lā ri pār ska tī ti, un pēc kon sul tē ša nās ar pro fe si jas pār stāv jiem un pro fe si onā-
ļiem tiek iz do tas jaun as stan dar tu re dak ci jas.

In teg rē tā zi ņo ša na pa rā da saik ni starp 
or ga ni zā ci jas stra tē ģi ju, kor po ra tī vo pār val dī bu, 
dar bī bas re zul tā tiem un so ci ālo, eko no mis ko un 
ap kār tē jo vi di, ku rā šī or ga ni zā ci ja dar bo jas.
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A T  T Ē L S
Kor po ra tī vās zi ņo ša nas at tīs tī ba

Kopš ti ka iz strā dāts paš rei zē jais kor po ra tī vo pār ska tu mo de lis, daudz kas ir mai-
nī jies — gan veids, kā tiek veik ta uz ņē mēj dar bī ba, gan arī kā tā ra da vēr tī bu, jo to 
ie tek mē juši tā di fak to ri kā glo ba li zā ci ja, re ak ci ja uz fi nan šu, pār val dī bas un ci tām 
krī zēm, pa aug sti nā tas ce rī bas uz kor po ra tī vo pār re dza mī bu un at bil dī bu, fak tis ko un 
po ten ci ālo re sur su ne pie tie ka mī ba, de mo grā fi jas fak to ri, vi des pro blē mas.

Tā dēļ arī zi ņo ša nas mo de ļiem jā iet kop so lī ar lai ku, lai tie bū tu ak tu āli un no de rī gi. 
Biz ne sa pa sau le at tīs tās, un tai re gu la to ri un pla šā ka sa bied rī ba iz vir za lie lā kas pra sī bas. 
Līdz ar to pa pil dus fi nan šu pār ska tiem pa rā dī jās ob li gā tās pra sī bas pub li cēt zi ņo ju mus, 
kas lai ka gai tā kļūst ar vien ap jo mī gā ki, un to sa ga ta vo ša na pra sa ar vien lie lā ku ad mi nis-
tra tī vo dar bu, zi nā ša nas un spē jas in teg rēt in for mā ci ju, jo bie ži vien pār ska tus sa ga ta vo 
at se viš ķi or ga ni zā ci jas de par ta men ti. Starp tau tis kās In teg rē tās zi ņo ša nas pa do mes 
da līb nie ki uz ska ta, ka in for mā ci jas snieg ša na par or ga ni zā ci jas vēr tī bas ra dī ša nu bū tu 
nā ka mais so lis kor po ra tī vās zi ņo ša nas at tīs tī bā. Arī Ei ro pas Par la ments 2013. ga da 
6. feb ru āra re zo lū ci jā par kor po ra tī vo so ci ālo at bil dī bu — at bil dī gu un pār re dza mu 
uz ņē mēj dar bī bas prak si un no tu rī gu iz aug smi (2012/2098(INI)) aici na Ei ro pas Ko mi si ju 
at bal stīt Starp tau tis kās In teg rē tās zi ņo ša nas pa do mes mēr ķi — pa nākt, lai in teg rē tā 
zi ņo ša na nā ka mās des mit ga des lai kā kļū tu par pa sau les mē ro gā at zī tu nor ma tī vu.

In for mā ci ja, kas ir ne pie cie ša ma, lai no vēr tē tu pa gāt nes, paš rei zē jo un turp mā ko 
or ga ni zā ci jas dar bī bu, ir daudz pla šā ka ne kā tā, ko no dro ši na eso šā kor po ra tī vā zi ņo-
ša na. In for mā ci ja par pār ska tu sa ga ta vo ša nas bā zēm, mēr ķiem, gal ve niem lie to tā jiem 
un sa tu ru ir ap ko po ta ta bu lā.A
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NE FI NAN ŠU ZI ŅO ŠA NA UN IN TEG RĒ TIE PĀR SKA TI – KOR PO RA TĪ VO PĀR SKA TU JAUN A ĒRA

1 .  T A  B U  L A
Kor po ra tī vo pār ska tu sa ga ta vo ša nas bā zes, mēr ķi, 
gal ve nie lie to tā ji un sa turs

Ga da pār ska ti

Fi nan šu 
pār ska ti

Ap rak sto šā 
in for mā ci ja 

(va dī bas zi ņo jums, 
va dī bas ko men tā ri, 
vi des aiz sar dzī ba 

utt.)

Ilgtspē jas 
pār ska ti

In teg rē tie 
pārskati

BĀ ZE

■ Valsts li ku mi un 
sais to šie no tei ku mi;

■ Vis pā rē jie grā mat-
ve dī bas prin ci pi 
(Generally Ac cep-
ted Ac co un ting 
Prin cip les, GAAP);

■ Starp tau tis kie 
finan šu pār ska tu 
stan dar ti (IFRS/IAS) 
utt. IFRS/IAS iz-
dod Starp tau tis kā 
grā mat ve dī bas 
stan dar tu pa do me 
(In ter na ti onal Ac co-
un ting Stan dards 
Bo ard, IASB), ku ru 
at bal sta Starp tau-
tis kā grā mat ve žu 
fe de rā ci ja (In ter na ti-
onal Fe de ra ti on of 
Ac co un tants, IFAC).

■ IFRS Prac ti ce 
Sta te ment 
Ma na ge ment 
Commentary;

■ Glo bā lās 
zi ņo ša nas 
ini ci atī vas 
(Glo bal 
Re por ting 
Ini ti ati ve, GRI) 
vad lī ni jas;

■ Valsts li ku mi 
un sais to šie 
noteiku mi;

■ Vis pā rē jie 
grāmat ve dī bas 
prin ci pi 
(Generally 
Ac cep ted 
Accoun ting 
Princip les, 
GAAP) utt.

Ilgtspē jas 
zi ņo ša nas 
vad lī ni jas 
(Sustainability 
Re por ting 
Guide li nes).
Iz dod 
Glo bā lā 
zi ņo ša nas 
ini ci atī va.

Starp tau tis kšās 
in teg rē tās 
zi ņo ša nas 
vad lī ni jas 
(In ter na ti onal 
In teg ra ted 
Re por ting 
Framework).
Iz dod 
Starp tau tis kā 
In teg rē tās 
zi ņo ša nas 
pa do me 
(In ter na ti onal 
In teg ra ted 
Repor ting 
Co un cil, IIRC).

MĒR ĶIS

Sniegt in for mā ci ju par 
fi nan šu re zul tā tiem, 
fi nan si ālo stā vok li 
un nau das plūs mām 
kon krē ta jā pār ska ta 
pe ri odā.

Sniegt va dī bas re-
dzē ju mu at tie cī bā 
uz fi nan šu pār ska-
tiem, or ga ni zā ci jas 
turp mā ko at tīs tī bu, 
ci tu ne pie cie ša mo 
in for mā ci ju, kas 
nav snieg ta fi nan šu 
pār ska tos. Pa lī dzēt 
iz prast va dī bas mēr-
ķus un stra tē ģi jas šo 
mēr ķu sa snieg ša nai.

Sniegt 
in for mā ci ju 
par 
or ga ni zā ci jas 
pla šā ku 
so ci ālo un 
vi des ie tek mi, 
stra tē ģi jām 
un mēr ķiem.

Pa skaid rot 
fi nan šu ka pi tā la 
snie dzē jiem, 
kā tiek ra dī ta 
or ga ni zā ci ja 
vēr tī ba lai ka 
gai tā.
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LIE TO TĀ JI

Eso šie un 
po ten ci ālie 
in ves to ri, 
aiz de vē ji 
un ci ti 
kre di to ri.

Eso šie un 
po ten ci ālie 
in ves to ri, 
aiz de vē ji 
un ci ti 
kre di to ri.

In ves to ri, 
ci tas 
ie in te re sē tās 
per so nas.

Fi nan šu ka pi tā la 
snie dzē ji, 
ci tas ie in te re sē tās 
per so nas 
or ga ni zā ci jas 
spē jā ra dīt 
vēr tī bu.

SA TURS

In for mā ci ja par:
■ ak tī viem;
■ sais tī bām;
■ pa šu ka pi tā lu;
■ ie ņē mu miem;
■ iz de vu miem;
■ iz mai ņām pa šu 

kapi tā lā;
■ nau das plūs mām.

■ Pa kļau tī ba 
riskiem;

■ ris ka va dī bas 
stra tē ģi jas un 
efek ti vi tā te;

■ fak to ru ie tek me 
uz fi nan šu 
re zul tā tiem, 
fi nan si ālo 
stā vok li;

■ at tīs tī bas 
plā ni u.c.

No zī mī ga 
ie tek me 
šā dās 
dar bī bas 
jo mās:
■ eko no mis-

kā;
■ vi des;
■ so ci ālā;
■ pār val dī-

ba.

8 sa tu ra ele men ti:
■ pār skats par 

or ga ni zā ci ju 
un ār ējo vi di;

■ pār val dī ba;
■ biz ne sa 

mo de lis;
■ ris ki un 

ie spē jas;
■ stra tē ģi ja un 

re sur su sa da le;
■ dar bī bas 

re zul tā ti;
■ nā kot nes 

per spek tī vas;
■ pār ska ta 

sa ga ta vo ša nas 
pa mat prin ci pi.

Fi nan šu pār ska ti sniedz in for mā ci ju par uz ņē mu ma fi nan si ālo stā vok li, fi nan šu 
re zul tā tiem un nau das plūs mām, ku ra var būt no de rī ga pla šam lie to tā ju lo kam eko-
no mis ko lē mu mu pie ņem ša nai. Fi nan šu pār ska tu lie to tā ju loks ir diez gan plašs, bet, 
pie mē ram, fi nan šu pār ska ti, ku ri ir sa ga ta vo ti sa ska ņā ar starp tau tis kiem prin ci piem, 
ir at tie ci nā mi uz ār ējo lie to tā ju in for mā ci jas va ja dzī bu ap mie ri nā ša nu. Gal ve nie šā du 
fi nan šu pār ska tu lie to tā ji ir in ves to ri, ku ri ie gul da uz ņē mu mā sa vu ka pi tā lu. Tie ir 
ie in te re sē ti tā dā in for mā ci jā, ku ra pa lī dzē tu vi ņiem no teikt, vai ir ne pie cie šams pirkt, 
tu rēt vai pār dot fi nan šu in stru men tus, kā arī no vēr tēt uz ņē mu ma spē ju iz mak sāt di-
vi den des. Fi nan šu pār ska ti sniedz in for mā ci ju par pa gāt ni, par fi nan šu ga du, kas jau 
ir bei dzies pirms vai rā kiem mē ne šiem. Pie mē ram, Lat vi jā sa ska ņā ar Ga da pār ska tu 
un kon so li dē to ga da pār ska tu li ku mu uz ņē mu mi ie sniedz ga da pār ska tus Valsts ie ņē-
mu mu die nes tam ne vē lāk kā četr us mē ne šus pēc pār ska ta ga da bei gām, bet vi dē ja 
sa bied rī ba, lie la sa bied rī ba un kon cer na mā tes sa bied rī ba, ku ra sa ga ta vo kon so li dē to 
ga da pār ska tu, ne vē lāk kā sep ti ņus mē ne šus pēc pār ska ta ga da bei gām. Pie mē ram, 
Liel bri tā ni jā fi nan šu pār ska tus drīkst pub li cēt mak si mā li pēc 9 mē ne šiem pēc pār ska ta 
ga da bei gām. Tā tad 7–9 mē ne ši pēc pār ska ta ga da bei gām bū tu pie tie ka mi ilgs laiks, 
lai in for mā ci ja, ku rā ir ie in te re sēts in ves tors, no ve co tu. Un, ja uz ņē mums ne sa ga ta vo 
un ne pub li cē starp pe ri oda fi nan šu pār ska tus (ku ros at klā ja mās in for mā ci jas ap joms 
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NE FI NAN ŠU ZI ŅO ŠA NA UN IN TEG RĒ TIE PĀR SKA TI – KOR PO RA TĪ VO PĀR SKA TU JAUN A ĒRA

ir ļo ti sa īsi nāts, sa lī dzi not ar ga da pār ska tiem), tad fi nan šu pār ska tu lie to tā jiem ir 
pie tie ka mi grū ti pie ņemt eko no mis kus lē mu mus, bet mū su mai nī ga jā pa sau lē ir vi tā li 
sva rī gi pie ņemt lē mu mus ātr i.

Tā dēļ ra dās ide ja iz vei dot un sniegt vie no tu pār ska tu ar ska tu uz nā kot ni un tā-
du in for mā ci ju par or ga ni zā ci ju, ku ra bie ži ne kur ne ti ka at klā ta pla šā kai sa bied rī bai. 
In teg rē tie pār ska ti ir veids, kā ie in te re sēt po ten ci ālo in ves to ru un pa zi ņot pla šā kai 
sa bied rī bai par or ga ni zā ci jas ilgtspē jī go at tīs tī bu. In teg rē tie pār ska ti ap vie no un pa rā-
da sav star pē jo saik ni starp fi nan šu in for mā ci ju un va dī bas ko men tā riem, kor po ra tī vo 
pār val dī bu, biz ne sa mo de li un or ga ni zā ci jas ilgtspē jī go at tīs tī bu.

In teg rē tie pār ska ti pa lī dzēs or ga ni zā ci jām pie ņemt ilgtspē jī gā kus lē mu mus, bet 
in ves to ri un ci tas ie in te re sē tās pus es va rēs sa prast, kā or ga ni zā ci ja pa tie šām dar bo jas 
un kā da ir sav star pē jā at ka rī ba un se kas starp biz ne sa ak ti vi tā tēm.

In teg rē to pār ska tu pirm sā ku mi ir mek lē ja mi Dien vid āf ri kā. 2009. ga dā ti ka pub-
li cēts Pār val dī bas prin ci pu ko dekss, kas re ko men dē ja or ga ni zā ci jām sa ga ta vot un 
pub li cēt šā dus pār ska tus. 2010. ga dā Jo han nes bur gas Fon du bir ža iz man to ja prin-
ci pu «ie vē ro vai pa skaid ro» un no tei ca jaun u pra sī bu ko tē ša nai — ie vē rot Pār val-
dī bas prin ci pu ko dek su un pub li cēt in teg rē to pār ska tu vai pa skaid rot, kā pēc tas 
ne ti ka da rīts. Tā dē jā di Dien vid āf ri ka bi ja pirm ā valsts, ku ra no tei ca šā das zi ņo ša nas 
pra sī bas. Tas no ve da pie Dien vid āf ri kas In teg rē tās zi ņo ša nas ko mi te jas di bi nā ša nas 
2010. ga da mai jā, un tās mēr ķis bi ja iz strā dāt vad lī ni jas, kas kal po tu par in teg rē tās 
zi ņo ša nas la bo prak si. 

2010. ga da augus tā Glo bā lās zi ņo ša nas ini ci atī va (Glo bal Re por ting Ini ti ati ve, 
GRI) pa zi ņo ja par Starp tau tis kās in teg rē to pār ska tu ko mi te jas iz vei do ša nu (In ter na ti-
onal In teg ra ted Re por ting Com mit te e, IIRC), un tās mēr ķis bi ja iz vei dot starp tau tis kās 
in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jas. Šī ko mi te ja vē lāk ie gu va no sau ku mu Starp tau tis kā 
In teg rē tās zi ņo ša nas pa do me (In ter na ti onal In teg ra ted Re por ting Co un cil, IIRC). Piec u 
ga du pas tā vē ša nas lai kā IIRC ir spē ru si no zī mī gus so ļus, lai iz vei do tu <IR>, tos tarp 
pub li cē ja Starp tau tis kās in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jas un iz vei do ja <IR> tīk lus.

2011. ga dā IIRC uz sā ka In teg rē to pār ska tu iz mē ģi nā ju ma prog ram mu, ku ra dar bo-
jās maz liet vai rāk ne kā di vus ga dus kā tīkls, ku rā or ga ni zā ci jas va rē ja ap mai nī ties ar 
zi nā ša nām un da lī ties pie re dzē. Šīs iz mē ģi nā ju ma prog ram mas da līb nie kiem ir bi ju si 
no zī mī ga lo ma <IR> vad lī ni ju at tīs tī bā. Sā kot nē ji vai rāk ne kā 40 va do šie uz ņē mu mi 
un or ga ni zā ci jas vi sā pa sau lē bi ja iz vē lē ju šies pie da lī ties ša jā prog ram mā. Ar lai ku 
prog ram mas da līb nie ku skaits ie vē ro ja mi pie auga, un prog ram mas bei gās to skaits bi-
ja ap 100. Da līb nie ku sa raksts ie tver Vol vo Gro up (Zvied ri ja), BBVA (Spā ni ja), CNDCEC 
(Itā li ja), ACCA (Liel bri tā ni ja), De lo it te (Ap vie no tā Ka ra lis te un Nī der lan de), Eni SpA 
(Itā li ja), KPMG In ter na ti onal (Švei ce), Stoc kland (Aus trā li ja), The Co ca–Co la Company 
(ASV), PwC N.V. (Nī der lan de), EY (Nī der lan de un Ja pā na) un dau dzus ci tus.

Starp tau tis kās in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jas

Starp tau tis kās in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jas iz strā dā ja Starp tau tis kā In teg rē tās 
zi ņo ša nas pa do me pēc pla šām kon sul tā ci jām un IIRC In teg rē to pār ska tu iz mē ģi nā ju-
ma prog ram mas pa beig ša nas. <IR> vad lī ni jas ti ka pub li cē tas 2013. ga da de cem brī. 
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Tās no sa ka va do šos prin ci pus, kon cep ci jas un ele men tus, kas ir in teg rē ta pār ska ta 
pa ma tā.

<IR> vad lī ni jas bal stās uz ne pie cie ša mī bas or ga ni zā ci jai iz skaid rot fi nan šu ka pi tā-
la snie dzē jiem, kā or ga ni zā ci ja ra da vēr tī bu lai ka gai tā. Or ga ni zā ci jas biz ne sa mo de lis 
at ro das šīs vēr tī bas ra dī ša nas pro ce sa cen trā. <IR> ņem vē rā dau dzās iz mai ņas kor-
po ra tī va jos pār ska tos, kas no ri si nās da žā dās ju ris dik ci jās vi sā pa sau lē. Starp tau tis kās 
in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jas pār sva rā ir pa re dzē tas iz man to ša nai jeb ku ra lie lu ma 
or ga ni zā ci jām pri vā ta jā sek to rā, bet tās var iz man tot arī sa bied ris kā sek to ra un bez-
peļ ņas or ga ni zā ci jas, pie lā go jot tās pēc sa vām va ja dzī bām.

Vad lī ni jām ir uz prin ci piem bal stī ta pie eja — tās ne pa redz kon krē tus gal ve nos 
dar bī bas rā dī tā jus un no vēr tē ša nas me to des, jo at zīst, ka or ga ni zā ci jas ir da žā das un 
sa vā zi ņā uni kā las, ta ču no sa ka pa mat prin ci pus un sa tu ra ele men tus, kā arī iz skaid ro 
fun da men tā lās kon cep ci jas, kas tiem ir pa ma tā.

Vad lī ni jas ļauj or ga ni zā ci jai sa vie not ele men tus, ku ri ie tek mē or ga ni zā ci jas vēr tī-
bas ra dī ša nu, ņe mot vē rā no teik tus pa mat prin ci pus un kon cep ci jas.

In teg rē tā pār ska ta pa mat prin ci pi

Pa mat prin ci pi, ku ri no sa ka in teg rē tā pār ska ta sa ga ta vo ša nu, ir šā di:
■ stra tē ģisks fo kuss un orien tā ci ja uz nā kot ni: in teg rē ta jā pār ska tā ir jā iek ļauj 

or ga ni zā ci jas stra tē ģi jas ana lī ze un jā pas kaid ro, kā šī stra tē ģi ja ir sais tī ta ar or ga-
ni zā ci jas spē ju ra dīt vēr tī bu īs ter mi ņā, vi dē jā ter mi ņā un il gter mi ņā un ar ka pi tā lu 
iz man to ša nu un ie tek mi uz tiem;

■ in for mā ci jas sa vie no ja mī ba: in teg rē tam pār ska tam jā sniedz pil nīgs priekš stats 
par to fak to ru kom bi nā ci jām, sav star pē jām sais tī bām un at ka rī bām, ku ri ie tek mē 
or ga ni zā ci jas spē ju ra dīt vēr tī bu lai ka gai tā;

■ mij ie dar bī ba ar ie in te re sē tajām per so nām: in teg rē ta jam pār ska tam jā iet ver 
ie skats mij ie dar bī bas rak stu rā un kva li tā tē starp or ga ni zā ci ju un tās gal ve na jām 
ie in te re sē ta jām per so nām, tos tarp to, kā un cik lie lā mē rā or ga ni zā ci ja sa prot, 
ņem vē rā un re aģē uz to li ku mī ga jām va ja dzī bām un in te re sēm;

In teg rē tie pār ska ti pa lī dzēs or ga ni zā ci jām pie ņemt 
ilgtspē jī gā kus lē mu mus, bet in ves to ri un ci tas 
ie in te re sē tās pus es va rēs sa prast, kā or ga ni zā ci ja 
pa tie šām dar bo jas un kā da ir sav star pē jā 
at ka rī ba un se kas starp biz ne sa ak ti vi tā tēm.
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■ bū tis kums: in teg rē ta jā pār ska tā jā at klāj in for mā ci ja par jau tā ju miem, ku riem ir 
bū tis ka ie tek me uz or ga ni zā ci jas spē ju ra dīt vēr tī bu īs ter mi ņā, vi dē jā ter mi ņā un 
il gter mi ņā (jā lie to pro fe si onā lais sprie dums);

■ īsums: in teg rē ta jam pār ska tam jā būt īsam;
■ ti ca mī ba un pil nī gums: in teg rē ta jā pār ska tā jā iek ļauj sa ba lan sē ta jā for mā vi si 

bū tis kie jau tā ju mi, gan po zi tī vie, gan ne ga tī vie, un bez bū tis kām kļū dām;
■ ne pār trauk tī ba un sa lī dzi nā mī ba: in teg rē ta jā pār ska tā in for mā ci ja jā uz rā da 

pēc prin ci pa, kas lai ka gai tā ir ne mai nīgs, un tā dā vei dā, kas ļauj sa lī dzi nāt ar 
ci tām or ga ni zā ci jām, ga dī ju mos, kad tas ir sva rī gi or ga ni zā ci jas spē jai ra dīt vēr-
tī bu lai ka gai tā.
In teg rē to pār ska tu var sa ga ta vot sa ska ņā ar eso šiem nor ma tī viem no tei ku miem. 

Pie mē ram, or ga ni zā ci ja var sa ga ta vot va dī bas ko men tā rus vai ci tus pār ska tus, kas 
no dro ši na kon tek stu sa viem fi nan šu pār ska tiem, ja to pie pra sa vie tē jie tie sī bu ak ti. 
Ja šis pār skats ir sa ga ta vots arī sa ska ņā ar Starp tau tis ka jām in teg rē tās zi ņo ša nas 
vad lī ni jām, tad to var uz ska tīt par in teg rē to pār ska tu.

In teg rē tā pār ska ta sa turs

In teg rē ta jam pār ska tam jā sa tur 8 ele men ti:
1) pār skats par or ga ni zā ci ju un ār ējo vi di — ar ko no dar bo jas or ga ni zā ci ja un 

kā dos ap stāk ļos tā dar bo jas;
2) pār val dī ba — kā or ga ni zā ci jas pār val dī bas struk tū ra at bal sta tās spē ju ra dīt vēr-

tī bu īs ter mi ņā, vi dē jā ter mi ņā un il gter mi ņā;
3) biz ne sa mo de lis — kāds ir or ga ni zā ci jas biz ne sa mo de lis;
4) ris ki un ie spē jas — kā di ir īpa šie ris ki un ie spē jas, kas ie tek mē or ga ni zā ci jas spē ju 

ra dīt vēr tī bu īs ter mi ņā, vi dē jā ter mi ņā un il gter mi ņā, un kā or ga ni zā ci ja iz man to 
šā das ie spē jas un pār val da ris kus;

5) stra tē ģi ja un re sur su sa da le — kā dā vir zie nā or ga ni zā ci ja vē las at tīs tī ties un kā 
or ga ni zā ci ja plā no to da rīt;

6) dar bī bas re zul tā ti — cik lie lā mē rā or ga ni zā ci ja sa snie dza sa vus stra tē ģis kos 
mēr ķus no rā dī ta jā pe ri odā un kā di ir tās dar bī bas re zul tā ti at tie cī bā uz ie tek mi 
uz ka pi tā la pie augu mu/sa ma zi nā ju mu;

7) nā kot nes per spek tī vas — ar kā dām grū tī bām un ne skaid rī bām var sa skar ties 
or ga ni zā ci ja, īs te no jot stra tē ģi ju, un kā da ir ie spē ja mā ie tek me uz uz ņē mēj dar bī-
bas mo de li un nā kot nes re zul tā tiem;

8) pār ska ta sa ga ta vo ša nas pa mat prin ci pi — kā or ga ni zā ci ja no sa ka, kā di jau tā-
ju mi jā iek ļauj in teg rē ta jā pār ska tā, un kā šie jau tā ju mi tiek no vēr tē ti kvan ti ta tī vi 
un kva li ta tī vi.
Šos sa tu ra ele men tus var sa kār tot arī ci tā se cī bā, gal ve nais ir pa rā dīt sav star pē jo 

saik ni starp šiem ele men tiem. Vad lī ni jās ir snieg ti pa skaid ro jo šie jau tā ju mi pie kat ra 
sa tu ra ele men ta, jo kat ras or ga ni zā ci jas in teg rē tā pār ska ta sa turs būs at ka rīgs no 
kon krē ta jiem ap stāk ļiem, līdz ar to jā lieto pro fe si onāls sprie dums, no sa kot, kā da 
in for mā ci ja ir jā iek ļauj pār ska tā.
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<IR> paš rei zē jais stā vok lis pa sau lē

Dau dzas or ga ni zā ci jas da žā dās no za rēs un ģeo grā fis ka jās vie tās pub li cē in teg-
rē tus pār ska tus. Pēc IIRC da tiem, ap 1000 or ga ni zā ci ju paš laik sa ga ta vo in teg rē tos 
pār ska tus. Ie mes li tam ir līdz īgi, ne ska to ties uz at šķi rī bām ģeo grā fis ka jās vie tās un 
no za rēs: tiek uz ska tīts, ka in teg rē tais pār skats ir la bā kais veids, kā sa zi nā ties ar ak ci-
onā riem un ci tām ie in te re sē ta jām pus ēm, kā arī tiek at zīts, ka in teg rē tais pār skats ir 
sva rīgs, lai no dro ši nā tu, ka or ga ni zā ci jai ir ilgtspē jī ga stra tē ģi ja.

Līdz ās <IR> vad lī ni jām pas tāv arī ci ti IIRC re sur si, ku ru iz man to ša na va rē tu pa-
lī dzēt in teg rē to pār ska tu sa ga ta vo tā jiem, pie mē ram, <IR> tīk li un <IR> pie mē ru 
da tu bā zes.

Pēc <IR> vad lī ni ju pub li cē ša nas un IIRC In teg rē to pār ska tu iz mē ģi nā ju ma pro-
gram mas pa beig ša nas IIRC iz vei do ja šā dus <IR> tīk lus (Networks), ku ri ap vie no tās 
or ga ni zā ci jas, kas ir pie ņē mu šas <IR> prin ci pus:
■ <IR> Biz ne sa tīkls;
■ <IR> Aka dē mis kais tīkls;
■ <IR> Pro fe si onā lo grā mat ve dī bas or ga ni zā ci ju tīkls;
■ <IR> Ban ku tīkls;
■ <IR> Ap dro ši nā ša nas tīkls;
■ <IR> In ves to ru tīkls;
■ <IR> Pen si ju fon du tīkls;
■ <IR> Teh no lo ģi ju ini ci atī va;
■ Pub lis kā sek to ra tīkls.

<IR> tīk los or ga ni zā ci jas da lās sa vā pie re dzē, ap spriež eks per tu un in ves to ru vie-
dok ļus, iz pē ta ie gu vu mus un iz aici nā ju mus, kas iz riet no pa vi sam jaun as zi ņo ša nas 
bā zes pie ņem ša nas un iz man to ša nas.

In teg rē to zi ņo ša nu ko pā ar Starp tau tis ko In teg rē tās zi ņo ša nas pa do mi at tīs ta 
arī Starp tau tis kā Grā mat ve žu fe de rā ci ja. IFAC uz ska ta, ka tie ši grā mat ve žu pro fe-
si jai jā iz man to sa vas zi nā ša nas un pie re dze, lai kal po tu sa bied rī bas in te re sēm, un 
<IR> at tīs tī ba jā vei ci na IIRC, pro fe si onā lo grā mat ve dī bas or ga ni zā ci ju (Pro fes si onal 
Accountancy Or ga ni za ti ons, PAO) un in di vi du ālo pro fe si onā lo grā mat ve žu lī me nī. 
Līdz ar to <IR> tīk lu pro fe si onā la jām grā mat ve dī bas or ga ni zā ci jām (<IR> Network 
for Pro fes si onal Accountancy Bo dies) iz vei do ja IFAC un IIRC, un tā mēr ķis ir ide ju, 
zi nā ša nu, pie re dzes un re sur su ap mai ņa starp PAO in teg rē to pār ska tu jo mā.

<IR> Pro fe si onā lo grā mat ve dī bas or ga ni zā ci ju tīkls kal pos kā plat for ma, ku rā:
■ tiks pub li cē ta ak tu āla in for mā ci ja, <IR> re sur su da tu bā ze un ci ti ma te ri āli par 

in teg rē to zi ņo ša nu no IFAC un IIRC,
■ no tiks mij ie dar bī ba starp pro fe si onā lām grā mat ve dī bas or ga ni zā ci jām da žā dās 

val stīs. Pro fe si onā lās grā mat ve dī bas or ga ni zā ci jas va rēs da lī ties sa vā pie re dzē, 
pub li cēt pē tī ju mus, rak stus un ci tus ma te ri ālus no da žā dām ju ris dik ci jām, sa ga ta-
vot ne pār trauk tas pro fe si onā las at tīs tī bas (Con ti nuing Pro fes si onal De ve lop ment, 
CPD) mā cī bu ma te ri ālus.
Šim no lū kam IFAC un IIRC plā no iz vei dot at se viš ķu mā jas la pu, kā arī pe ri odis ki rī kot 

tik ša nās un ve bi nā rus. Tā pat so ci āla jā tīk lā Lin ke dIn pro fe si onā la jām grā mat ve dī bas 
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or ga ni zā ci jām ir iz vei dots dis ku si ju fo rums, ku rā PAO bied ri va rēs at rast pub li kā ci jas, 
pē tī ju mus, zi ņo ju mus, in for mā ci ju par kon fe ren cēm un ci tiem no ti ku miem. In te re sen ti 
va rēs dis ku tēt par <IR> ie vie ša nu, ap spriest sva rī gus jau tā ju mus un iz teikt sa vu vie dok li 
vai ie tei ku mus par <IR> utt.

In teg rē tā zi ņo ša na ir tā du gal ve no starp tau tis ko or ga ni zā ci ju dar ba kār tī bā kā 
IFAC, Ei ro pas Grā mat ve žu fe de rā ci ja (Fe de ra ti on of Eu ro pe an Ac co un tants, FEE), 
Starp tau tis kā Vērts pa pī ru ko mi si ju or ga ni zā ci ja (In ter na ti onal Or ga ni za ti on of Se cu-
ri ties Com mis si ons, IOSCO) un B20 (Bu si ness 20 ir G20 sa mi ta da ļa, ku rā sa tie kas 
biz ne sa lī de ri, kas nāk no G20 val stīm). 2016. ga dā ir ie plā no ti vai rā ki pa sā ku mi, 
ku ros no tiks ap sprie ša nās par <IR>, tos tarp:
■ Starp tau tis kais grā mat ve dī bas stan dar tu no tei cē ju fo rums (In ter na ti onal Fo rum 

of Ac co un ting Stan dard Set ters, IFASS) To ron to Ka nā dā;
■ Pro fe si onā lo grā mat ve dī bas or ga ni zā ci ju fo rums (PAO fo rum) Mi nis tru kon fe-

ren ces (Mi nis te ri al Con fe ren ce) par uz ņē mu mu fi nan šu pār ska tiem Ei ro pā un 
Vi dus āzi jā ie tva ros, ku ra tiek rī ko ta rei zi di vos ga dos Vī nē Aus tri jā;

■ FEE spon so rēts sim po zijs Ei ro pas grā mat ve dī bas aso ci āci jas (Eu ro pe an Ac co un ting 
As so ci ati on, EAA) kon gre sā Mās trih tā Nī der lan dē;

■ IFRS ik ga dē ja kon fe ren ce (IFRS An nu al Con fe ren ce) Cī ri hē Švei cē u.c.

Ne fi nan šu zi ņo ša nas at tīs tī ba Ei ro pas Sa vie nī bā un Lat vi jā

Pat la ban lie lā ka jā Ei ro pas val stu da ļā vie nī gās ob li gā tās pra sī bas at tie cī bā uz ne-
fi nan šu in for mā ci jas at klā ša nu at tie cas uz kor po ra tī vās so ci ālās at bil dī bas zi ņo ša nu 
un pa zi ņo ju ma par kor po ra tī vo pār val dī bu pub li cē ša nu.

Lie lie uz ņē mu mi, cik tāl tas ir va ja dzīgs, lai gū tu iz prat ni par to fi nan si ālo stā vok li, 
ie kļauj sa vos ga da pār ska tos sva rī gā kus ne fi nan šu rā dī tā jus, pie mē ram, in for mā ci ju 
par vi di un dar bi nie kiem. Šīs in for mā ci jas esa mī ba, bet ne tās de ta li zēts sa turs, ir 
pa kļau ta ob li gā tai re vī zi jai.

Sa ska ņā ar Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes 2006. ga da 14. jū ni ja di rek tī vu 
2006/46/EK bir žās ko tē tiem uz ņē mu miem jā sa ga ta vo pa zi ņo jums par kor po ra tī vo 
pār val dī bu. Šo pa zi ņo ju mu ie kļauj kā īpa šu ga da pār ska ta no da ļu, un ta jā ci ta star pā 
ie tver šā du in for mā ci ju:
■ at sau ce uz kor po ra tī vās va dī bas ko dek su, ku ram uz ņē mums ir pa kļauts un/vai 

ku ru no lē mis pie mē rot brīv prā tī gi, un/vai vi su bū tis ko in for mā ci ju par kor po ra tī-
vās va dī bas prak si, ko pie mē ro ār pus da līb valsts tie sī bu ak tu pra sī bām;

■ ja uz ņē mums at kāp jas no ko dek sa, tad tas sniedz pa skaid ro jums par to, no ku rām 
kor po ra tī vās va dī bas ko dek sa da ļām tas at kāp jas, un šā das rī cī bas ie mes li;

■ uz ņē mu ma iek šē jās kon tro les un ris ka pār val dī bas sis tē mu gal ve no ie zīm ju ap-
raksts sais tī bā ar fi nan šu pār ska tu sa stā dī ša nas pro ce su.
Tā pat ir ne pie cie ša ma ob li gā ta re vī zi ja, ka šāds pa zi ņo jums ir sa ga ta vots.
2014. ga da 6. de cem brī stā jās spē kā Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes 2014. ga da 

22. ok tob ra di rek tī va 2014/95/ES (turp māk tek stā — Ne fi nan šu in for mā ci jas (NFI) 
di rek tī va), ar ko gro za di rek tī vu 2013/34/ES at tie cī bā uz no teik tu lie lu uz ņē mu mu 
un gru pu ne fi nan šu un daudz vei dī bas in for mā ci jas at klā ša nu. NFI di rek tī vas pra sī bas 
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dalīb val stīm jā ies trā dā li ku mos un nor ma tī va jos ak tos līdz 2016. ga da 6. de cem brim, 
un tās būs pie mē ro ja mas ga da pār ska tiem un kon so li dē ta jiem ga da pār ska tiem, sā kot 
ar pār ska ta ga du, kurš sā kas 2017. ga da 1. jan vā rī, vai 2017. ka len dā ra ga da lai kā.

Di rek tī vas 2014/95/ES mēr ķis ir uz la bot kon krē tu lie lo ES uz ņē mu mu pār re dza-
mī bu at tie cī bā uz ne fi nan šu in for mā ci ju, jo ne fi nan šu in for mā ci jas snieg ša na pa līdz 
no teikt, uz rau dzīt un pār val dīt uz ņē mu mu dar bī bu un ie tek mi uz sa bied rī bu.

Jaun as in for mā ci jas at klā ša nas pra sī bas at tie cas uz lie lām sa bied ris kas no zī mes 
struk tū rām ar vai rāk ne kā 500 dar bi nie kiem. Sa bied ris kas no zī mes struk tū ras ir de-
fi nē tas di rek tī vas 2013/34/ES 2. pan tā un ie kļauj Ei ro pa Sa vie nī bas bir žās ko tē tās 
sa bied rī bās, kre dīt ie stā des, ap dro ši nā ša nas un pār ap dro ši nā ša nas sa bied rī bas, kā arī 
ci tas sa bied rī bas, ku ras da līb val stis uz ska ta par sa bied ris kas no zī mes struk tū rām to 
dar bī bas, iz mē ra vai dar bi nie ku skai ta dēļ. Ei ro pas Ko mi si ja uz ska ta, ka NFI di rek tī vas 
pra sī bas ie tek mēs ap tu ve ni 6000 lie lus uz ņē mu mus un gru pas vi sā ES.

Lai uz la bo tu Ei ro pas Sa vie nī bā (ES) at klā tās ne fi nan šu in for mā ci jas kon sek ven ci 
un sa lī dzi nā mī bu, lie liem uz ņē mu miem bū tu jā sa ga ta vo ne fi nan šu pa zi ņo jums, ku rā 
jā sniedz in for mā ci ja par vis maz šā dām kor po ra tī vās so ci ālās at bil dī bas jo mām:
■ vi des jau tā ju mi;
■ so ci ālie jau tā ju mi;
■ ar dar bi nie kiem sais tī ti jau tā ju mi;
■ cil vēk tie sī bu ie vē ro ša na;
■ pre tko rup ci jas un ku ku ļo ša nas as pek ti.

Šā dā pa zi ņo ju mā bū tu jā iet ver ar šiem jau tā ju miem sais tī tā rī cīb po li ti ka, re zul-
tā tu un ris ku ap raksts, un tas bū tu jā iek ļauj at tie cī gā uz ņē mu ma va dī bas zi ņo ju mā, 
un dar bo sies prin cips «ie vē ro vai pa skaid ro» — ja uz ņē mums ne īs te no rī cīb po li ti ku 
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In teg rē to pār ska tu var sa ga ta vot sa ska ņā ar 
eso šiem nor ma tī viem no tei ku miem. Pie mē ram, 
or ga ni zā ci ja var sa ga ta vot va dī bas ko men tā rus vai 
ci tus pār ska tus, kas no dro ši na kon tek stu sa viem 
fi  nan šu pār ska tiem, ja to pie pra sa vie tē jie tie sī bu 
ak ti. Ja šis pār skats ir sa ga ta vots arī sa ska ņā ar 
Starp tau tis ka jām in teg rē tās zi ņo ša nas vad lī ni jām, 
tad to var uz ska tīt par in teg rē to pār ska tu.
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NE FI NAN ŠU ZI ŅO ŠA NA UN IN TEG RĒ TIE PĀR SKA TI – KOR PO RA TĪ VO PĀR SKA TU JAUN A ĒRA

at tie cī bā uz vie nu vai vai rā kiem no mi nē ta jiem jau tā ju miem, tas ne fi nan šu pa zi ņo ju-
mā sniedz skaid ru un ar gu men tē tu skaid ro ju mu, kā dēļ tas to ne da ra.

Ša jā sa ka rā paš laik Lat vi jā tiek iz strā dāts li kum pro jekts «Gro zī ju mi Fi nan šu in stru-
men tu tir gus li ku mā», un šie gro zī ju mi skars arī ne fi nan šu zi ņo ša nu. Fi nan šu in stru-
men tu tir gus li ku ma D sa da ļas «Fi nan šu in stru men tu pub lis kā ap gro zī ba» III no da ļa 
«Re gu lā ri snie dza mā in for mā ci ja» tiks pa pil di nā ta ar di viem jaun iem pan tiem:
■ 56.3 pants. Ne fi nan šu pa zi ņo jums;
■ 56.4 pants. Kon so li dē tais ne fi nan šu pa zi ņo jums.

Plā nots, ka šie Fi nan šu in stru men tu tir gus li ku ma pan ti stā sies spē kā 2017. ga da 
1. jan vā rī un būs at tie ci nā mi uz ga da pār ska tiem un kon so li dē ta jiem ga da pār ska-
tiem, sā kot ar pār ska ta ga du, kas sā kas 2017. ga da 1. jan vā rī, vai 2017. ka len dā ra 
ga da lai kā. 

Sa ska ņā ar gro zī ju miem ka pi tāl sa bied rī bai, ku ras pār ve da mi vērts pa pī ri ir 
ie kļau ti re gu lē ta jā tir gū, būs pie nā kums va dī bas zi ņo ju mā ie kļaut ne fi nan šu pa-
zi ņo ju mu, ja šai ka pi tāl sa bied rī bai pir ma jā pār ska ta ga dā, kad tā kļu vu si par Fi nan šu 
in stru men tu tir gus li ku ma sub jek tu, bet turp māk (sā kot ar ot ro pār ska ta ga du, kad 
tā kļu vu si par Fi nan šu in stru men tu tir gus li ku ma sub jek tu) — di vus ga dus pēc kār-
tas (gan kār tē jā, gan ie priek šē jā pār ska ta ga dā) vi dē jais dar bi nie ku skaits pār sniedz 
500 un ak tī vu kop sum ma bi lan ces da tu mā pār sniedz 20 000 000 eiro vai ga da tī rais 
ap gro zī jums (ne to ap gro zī jums) pār sniedz 40 000 000 eiro.

Ja ka pi tāl sa bied rī ba, ku ras pār ve da mi vērts pa pī ri ir ie kļau ti re gu lē ta jā tir gū un 
ku ra ir tā da kon cer na (kon so li dā ci jas gru pas) mā tes sa bied rī ba, ku ram kon so li dē ti 
pir ma jā dar bī bas ga dā, kad mi nē tā mā tes sa bied rī ba kļu vu si par Fi nan šu in stru men tu 
tir gus li ku ma»sub jek tu, bet turp māk (sā kot ar ot ro pār ska ta ga du, kad mi nē tā mā tes 
sa bied rī ba kļu vu si par Fi nan šu in stru men tu tir gus li ku ma sub jek tu) — di vus ga dus 
pēc kār tas (gan kār tē jā, gan ie priek šē jā pār ska ta ga dā) vi dē jais dar bi nie ku skaits pār-
sniedz 500 un ak tī vu kop sum ma bi lan ces da tu mā pār sniedz 20 000 000 eiro vai ga da 
tī rais ap gro zī jums (ne to ap gro zī jums) pār sniedz 40 000 000 eiro, arī būs pie nā kums 
kon so li dē ta jā va dī bas zi ņo ju mā ie tvert kon so li dē to ne fi nan šu pa zi ņo ju mu.

Lai gū tu iz prat ni par ka pi tāl sa bied rī bas at tīs tī bu, dar bī bas re zul tā tiem, stā vok li un 
dar bī bas ie tek mi, cik tāl tas ne pie cie šams, ne fi nan šu pa zi ņo ju mā sniegs in for mā ci ju 
vis maz par vi des, so ci āla jiem un ar dar bi nie kiem sais tī ta jiem jau tā ju miem, cil vēk tie-
sī bu ie vē ro ša nu un pre tko rup ci jas un ku ku ļo ša nas as pek tiem (kor po ra tī vās so ci ālās 
at bil dī bas jo mas), t.sk.:
■ ka pi tāl sa bied rī bas ko mer cdar bī bas mo de ļa īsu ap rak stu (pie mē ram, vis pā rī gu 

in for mā ci ju par ka pi tāl sa bied rī bas gal ve na jiem saim nie cis kās dar bī bas vei diem 
un ģeo grā fis ka jiem tir giem, sa dar bī bas par tne riem, klien tiem, sva rī gā ka jiem iz-
man to ja ma jiem re sur siem, iz de vu mu un ie nā ku mu plūs mu);

■ ap rak stu par ka pi tāl sa bied rī bas po li ti kām, ku ras tā īs te no at tie cī bā uz kor po ra-
tī vās so ci ālās at bil dī bas jo mām, ta jā skai tā, ap rak stu par to, kā das pro ce dū ras 
ka pi tāl sa bied rī bā ir ie vies tas, lai no dro ši nā tu pie nā cī gu uz ma nī bu šo po li ti ku 
īs te no ša nas pro ce sam, un in for mā ci ju par šo po li ti ku īs te no ša nas re zul tā tiem;

■ in for mā ci ju par gal ve na jiem ar kor po ra tī vās so ci ālās at bil dī bas jo mām sais tī ta-
jiem ris kiem, ku ri rak stu rī gi ka pi tāl sa bied rī bas da rī ju miem un var ra dīt ne ga tī vas 
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se kas kor po ra tī vās so ci ālās at bil dī bas jo mām un to, kā ka pi tāl sa bied rī ba šos 
ris kus pār val da;

■ gal ve nos ne fi nan šu rā dī tā jus, ku ri rak stu rī gi kon krē ta jai ka pi tāl sa bied rī bai un 
no za rei, ku rā tā dar bo jas.
Ja fi nan šu pār ska tā no rā dī tā sum ma ir sais tī ta ar kā du no ka pi tāl sa bied rī bas 

kor po ra tī vās so ci ālās at bil dī bas jo mām, tad ne fi nan šu pa zi ņo ju mā būs jā iek ļauj arī 
at sau ces uz fi nan šu pār ska tā no rā dī ta jām sum mām un pa pil du skaid ro ju mi par tām.

Ja ka pi tāl sa bied rī ba ne īs te no po li ti ku at tie cī bā uz vie nu vai vai rā kām kor po ra tī vās 
so ci ālās at bil dī bas jo mām, ne fi nan šu pa zi ņo ju mā jā sniedz skaidrs un ar gu men tēts 
pa ma to jums, kā dēļ to ne da ra. Va dī bas zi ņo ju mā būs arī jā in for mē, ku ras na ci onā lās, 
Ei ro pas Sa vie nī bas vai ci tu starp tau tis ko or ga ni zā ci ju iz do ta jos do ku men tos ie kļau tās 
pa mat nos tād nes vai ie tei ku mus ka pi tāl sa bied rī ba iz man to.

Iz ņē mu ma ga dī ju mā ka pi tāl sa bied rī ba var ne sniegt in for mā ci ju par tu vā kā ga da 
lai kā gai dā ma jiem no ti ku miem vai jau tā ju miem, par ku riem tur pi nās sa ru nas, ja ka pi-
tāl sa bied rī bas val des lo cek ļi pa zi ņo ju mā, par ku ru tiem ir ko lek tī va at bil dī ba, sniedz 
in for mā ci ju par ap stāk ļiem, ku ru dēļ mi nē tās in for mā ci jas snieg ša na no piet ni kai tē-
tu šīs ka pi tāl sa bied rī bas ko mer cdar bī bai, un mi nē tās in for mā ci jas ne snieg ša na nav 
šķēr slis skaid ras iz prat nes ie gū ša nai par ka pi tāl sa bied rī bas at tīs tī bu, ko mer cdar bī bas 
re zul tā tiem, stā vok li un tās dar bī bas ie tek mi, ta jā skai tā at tie cī bā uz kor po ra tī vās 
so ci ālās at bil dī bas jo mām.

Ne fi nan šu pa zi ņo ju mu var ie kļaut kā va dī bas zi ņo ju mā, tā arī sa ga ta vot to kā 
at se viš ķu do ku men tu un pub li cēt ko pā ar va dī bas zi ņo ju mu kā ga da pār ska ta sa stāv-
da ļu. Ka pi tāl sa bied rī ba, ku ra ir kon cer na (kon so li dā ci jas gru pas) mei tas sa bied rī ba, 
ir at brī vo ta no pie nā ku ma sa ga ta vot ne fi nan šu pa zi ņo ju mu, ja ta jā snie dza mā in for-
mā ci ja ir ie kļau ta tās mā tes sa bied rī bas kon so li dē ta jā va dī bas zi ņo ju mā vai at se viš ķā 
do ku men tā. 

56.4 pan tā «Kon so li dē tais ne fi nan šu pa zi ņo jums» ir ap rak stī tas tā das pa šas pra sī-
bas, bet at tie cī bā uz kon cer niem (kon so li dā ci jas gru pām) un kon so li dē tiem ne fi nan šu 
pa zi ņo ju miem.

Zvē ri nāts re vi dents pār bau dīs:
■ vai ir sa ga ta vots ne fi nan šu pa zi ņo jums/kon so li dē tais ne fi nan šu pa zi ņo jums;
■ vai ne fi nan šu pa zi ņo jums/kon so li dē tais ne fi nan šu pa zi ņo jums ir ie kļauts va dī bas 

zi ņo ju mā/kon so li dē ta jā va dī bas zi ņo ju mā vai at se viš ķā do ku men tā;
■ vai no ne fi nan šu pa zi ņo ju ma sa ga ta vo ša nas at brī vo tās kon cer na (kon so li dā ci jas 

gru pas) mei tas sa bied rī bas ne fi nan šu pa zi ņo ju mā snie dza mā in for mā ci ja ir ie-
kļau ta kon cer na (kon so li dā ci jas gru pas) mā tes sa bied rī bas kon so li dē ta jā va dī bas 
zi ņo ju mā vai at se viš ķā do ku men tā;

■ at tie cī bā uz kon cer niem (kon so li dā ci jas gru pām) — vai no kon so li dē tā ne fi nan šu 
pa zi ņo ju ma sa ga ta vo ša nas at brī vo tās kon cer na (kon so li dā ci jas gru pas) mā tes sa-
bied rī bas kon so li dē ta jā ne fi nan šu pa zi ņo ju mā snie dza mā in for mā ci ja ir ie kļau ta 
ci ta kon cer na (kon so li dā ci jas gru pas) mā tes sa bied rī bas kon so li dē ta jā va dī bas 
zi ņo ju mā vai at se viš ķā do ku men tā.
Par šo pan tu pra sī bu neie vē ro ša nu Fi nan šu un ka pi tā la tir gus ko mi si jai būs tie sī-

bas emi ten tam iz teikt brī di nā ju mu vai uz likt so da nau du līdz 14 200 eiro.




