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Studiju priekšmeta ietvaros studenti apgūst zināšanas par revīzijas un audita būtību, revīzijas un
audita stratēģiju un plānošanu, kā arī par finanšu pārskatu, naudas, pamatlīdzekļu, debitoru parādu,
krājumu, produkcijas pašizmaksas un saistību auditu. Priekšmets sniedz priekšstatu par audita
veidiem un ar to saistītiem riskiem, kā arī par audita risku efektīvu vadību. Studenti tiek
iepazīstināti ar profesionālo revidentu ētikas kodeksu un ar zvērināta revidenta ziņojumu
standartiem.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Mērķi un uzdevumi:
prasmēs
1. Izprast uzņēmuma iekšējā un ārējā audita nepieciešamību un nozīmi.
2. Pārzināt iekšējās un ārējās kontroles veidus un formas.
3. Zināt audita organizēšanas noteikumus un informācijas sagatavošanas procedūru.
4. Zināt uzņēmuma vadības pienākumus un funkcijas audita laikā un pēc tā.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi 1. Uzņēmuma iekšējais audits. Situāciju analīze.
2. Audita plānošana. Situāciju analīze, uzdevumi.
3. Inventarizācijas veikšana. Situāciju analīze, uzdevumi.
4. Revidenta ziņojums. Situāciju analīze, uzdevumi.
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Nepieciešamās priekšzināšanas
Datormācībā; Matemātikā; Lietišķajā korespondencē; Ekonomikā; Finansēs; Tiesību zinātnēs.

Tematu izklāsts
Tēma
Kontroles, revīzijas un audita būtība un nozīme.
Kontroles sistēmas normatīvais nodrošinājums.
Ārējais audits. Auditoru profesionālā ētika.
Iekšējais audits un tā nozīme uzņēmuma vadībā.
Ārējā un iekšējā audita uzdevumi un metodes.
Audita stratēģija un plānošana.
Audita risku vadība.
Finanšu pārskatu revīzija un audits.
Naudas līdzekļu inventarizācija un audits.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācija un audits.
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Debitoru parādu inventarizācija un audits.
Krājumu inventarizācija un audits.
Produkcijas cenu kontrole un audits.
Uzņēmuma saistību kontrole un audits.
Revidenta ziņojums.
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Var paskaidrot iekšējā un ārējā audita nozīmi.
Prot saskatīt un novērtēt iekšējās kontroles sistēmu.
Spēj izprast ārējā audita procedūras.
Spēj veikt uzņēmuma likviditātes, maksātspējas, finansiālās stabilitātes, kapitāla izmantošanas
analīzi.
Spēj veikt inventarizāciju.
Spēj kvalificēt revidenta ziņojumu.
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Tests ar teorētiskajiem un praktiskajiem
uzdevumiem.
Praktiskais darbs.
Studenti sastāda audita programmas.
Kontroldarbs par tēmu uzdevumiem.
Praktiskais darbs.
Situāciju aprakstu novērtējums. Tests ar
teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem.
Gala pārbaudījums eksāmens.
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