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Priekšvārds 

Šis atklātības ziņojums, identiski iepriekšējiem diviem, ir 
sagatavots brīvprātīgi un ir jau mūsu astotais šāda veida 
ziņojums. Atklātības ziņojumi līdz 2016. gadam tika 
sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas 
pakalpojuma likuma 33.1 panta prasībām. 

Lai gan mums nav pienākuma sagatavot atklātības 
ziņojumu, jo pašreiz neveicam sabiedriskas nozīmes 
struktūru revīzijas, ar šo ziņojumu vēlamies akcentēt, ka 
revīzijas svarīgumu neierobežo revidējamā subjekta 
atsevišķi rādītāji un, revīzija, mūsuprāt, nav plaša 
patēriņa prece. Zvērinātu revidentu komercsabiedrības 
darbu organizē atšķirīgi. Mēs to veicam padziļināti un 
vēlamies nodrošināt augstvērtīgu klientu servisu. Šajā 
ziņojumā aprakstām, kādas ir šādas pieejas priekšrocības 
klientiem.  

Šis atklātības ziņojums aptver 2019. gada  
30. septembrī SIA „Merhels Revidenti Konsultanti” 
spēkā esošās politikas un procedūras. 

Rīga, 2020. gada 15. janvāris 

Edvards Merhels 
Vadošais partneris 
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Ar finansēm nesaistīta 
informācija 

Piedāvājums klientiem 
Mūsu pakalpojumus raksturo personisks klientu serviss, 
darba tehniskās kvalitātes atbilstība labākajai 
starptautiskajai praksei un ar Lielo 4 konkurētspējīgas 
cenas. Mums ir ļoti svarīgi, lai veicam jēgpilnu un 
vajadzīgu darbu. 

Revīzijas pakalpojumu gadījumā tas nozīmē, ka: 

 darbu uzņemsimies, pastāvot reālam pieprasījumam, 
piemēram, sabiedrību finansējošā banka vēlas, lai tai 
iesniegtie cipari ir pārbaudīti un izmantojami lēmumu 
pieņemšanas procesā; 

 izmantosim zemāku būtiskuma slieksni salīdzinājumā 
ar citiem revidentiem, tādējādi vairāk iedziļināsimies 
klientu darbībā; 

 mūsu darba grupas veido pieredzējuši speciālisti, 
attiecīgi klienta revīzijas procesā iesaistītie pārstāvji 
(finanšu direktori un grāmatveži) minimizēs procesā 
ieguldāmo laiku un varēs ar revidentiem veidot 
jēgpilnāku dialogu; 

 klientam ir tiešs kontakts ar atbildīgo zvērināto 
revidentu, kas veicina operatīvu lēmumu pieņemšanu 
klientiem svarīgos jautājumos; 

 rūpīgi vērtēsim klientu nodokļu riskus, jo tā ir joma, 
kur nepareizi lēmumi un kļūdas var būt pamats 
būtiskām papildus nodokļu saistībām. 

 
Mūsu pieejas mērķis ir panākt, lai: 

 mūsu revīzijas klienti sagatavo kvalitatīvus finanšu 
pārskatus un to lietotāji var droši paļauties uz mūsu 
atzinumiem; 

 klienta neto rezultāts no sadarbības ar mums ir 
zemāks par mūsu revīzijas atlīdzību (piemēram, 

pateicoties ietaupījumiem no nodokļu izmaksu 
samazināšanās vai saistībā ar iekšējās kontroles 
sistēmas uzlabojumiem). 

 
Tirgū ir pieejami dažādi piedāvājumi. Mūsu piedāvājums 
ir piemērots organizācijām, kas novērtē rūpīgu darbu un 
pozitīvu procesa pieredzi. 

Juridiskais statuss un īpašumtiesības 
„Merhels Revidenti Konsultanti” SIA (turpmāk tekstā – 
Merhels vai Sabiedrība) ir 1998. gadā dibināta un 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu strādājoša 
zvērinātu revidentu komercsabiedrība (Latvijas 
Zvērinātu revidentu asociācijas licence nr. 1). 

Sabiedrības dalībnieki ir: 

 Edvards Merhels – pieder 45% kapitāla daļu; 
 Dace Merhele – pieder 30% kapitāla daļu; 
 Marija Smirnova – 25% kapitāla daļu. 
 
Edvards Merhels un Dace Merhele ir zvērināti revidenti. 
Visi dalībnieki arīdzan ir Sabiedrības valdes locekļi. 

Organizatoriskā un vadības struktūra 
Merhels ikdienas darbību pārrauga valde. Pakalpojumu 
griezumā vadību nodrošina: 

 revīzijas un finanšu konsultatīvie pakalpojumi – 
Edvards Merhels, vienlaicīgi arī vadošais partneris; 

 nodokļu konsultatīvie pakalpojumi - Dace Merhele, 
partnere; 

 grāmatvedības ārpakalpojumi un nodokļu 
likumdošanas prasību nodrošināšanas pakalpojumi – 
Marija Smirnova, partnere. 
 

Kvalitātes kontrole 
Mūsu kvalitātes kontroles sistēma balstās uz 
Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) izdotajiem 
standartiem (ISQC 1, ISA 220, Ētikas Kodekss). Tomēr 
tieši attieksme pret niansēm un uz izcilību orientētais 
pasaules skatījums ir faktori, kas ir pamats kvalitātes 
nodrošināšanai. 

Starptautiskā sadarbība 
No 2004. gada līdz 2015. gadam Merhels bija biedrs 
vidējā līmeņa (mid-tier) starptautiskajos auditorfirmu 
tīklos Grant Thornton International un RSM 
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International. Kopš 2015. gada Merhels ir starptautiskā 
biznesa konsultantu tīkla CBA Cross Border Associates 
biedrs. 

Ārējā uzraudzība 
Sabiedrība ir pakļauta Latvijas Zvērinātu revidentu 
asociācijas (LZRA) īstenotajām kvalitātes kontroles 
pārbaudēm. Šādas pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā 
reizi 6 gados. Pārbaudes process aptver revīzijas prakses 
politiku un procedūru vispārīgu novērtēšanu, revīzijas 
lietu pārbaudi izlases veidā un atbildīgo zvērināto 
revidentu iztaujāšanu. Pārbaudes izskaņā pārbaudāmajai 
praksei var tikt noteikts viens no sekojošiem 
novērtējumiem: 

 A – nav konstatētas nozīmīgas problēmas, vai 
konstatētas ne vairāk kā 5 nenozīmīgas problēmas; 

 B – konstatēta viena nozīmīga un līdz 9 nenozīmīgām 
problēmām, vai arī nav konstatētas nozīmīgas 
problēmas, bet ir konstatētas ne vairāk kā 12 
nenozīmīgas problēmas; 

 C – konstatētas 2 vai vairākas nozīmīgas problēmas 
vai 1 nozīmīga un vairāk nekā 9 maznozīmīgas 
problēmas. 

 
2008., 2013. un 2019.gadā Sabiedrībā tika veiktas LZRA 
īstenotās pārbaudes. Visos gadījumos Sabiedrības 
darbība tika novērtēta „A” līmenī. 

Neatkarības nodrošināšana 
Merhels nodrošina, ka tās neatkarības pārvaldes prakse 
ir efektīva, un tā sniedz klientiem, kā arī citiem mūsu 
sagatavoto revidentu ziņojumu lietotājiem pārliecību, ka 
Sabiedrība un tās speciālisti savos spriedumos ir 
neatkarīgi un objektīvi. 

Mūsu neatkarības politika un procedūras balstās uz 
IFAC „Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu”. Šīs 
procedūras, cita starpā, aptver:  

 nepieciešamo apmācību nodrošināšanu darbiniekiem; 
 rakstisku ikgadēju darbinieku neatkarības 

apliecinājumu iegūšanu; 
 konservatīvu klientu akceptēšanas un sadarbības 

turpināšanas praksi. 
 

Profesionālā tālākizglītība 
Profesionālās pilnveides jomas tiek identificētas, 
darbiniekiem veicot pašnovērtējumu, kā arī Sabiedrības 
vadībai izvērtējot darbinieku iemaņas un uzraugot 
izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē mūsu darbības 
virzienus. Tālākizglītība tiek organizēta gan kā 
strukturēta un nestrukturēta apmācība, gan kā apmācība 
darba apstākļos. Saskaņā ar Sabiedrības prasību 
darbiniekiem ir pienākums reģistrēt mācību aktivitātes. 

Mūsu speciālistiem ir šādas profesionālās kvalifikācijas: 

 Zvērināts revidents; 
 FCCA: publisko sertificēto grāmatvežu asociācijas 

(ACCA) ilglaicīgs biedrs (Apvienotā Karaliste); 
 CIA: Iekšējo auditoru institūta (ASV) sertificēts 

iekšējais auditors. 
 
Partneru atalgojums 
Partneru atlīdzību galvenokārt veido ieņēmumi no 
Sabiedrības neto peļņas sadales. 

Klientu darbu pieredze 
Gada laikā, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī, mēs 
strādājām ar apmēram 200 projektiem. Tie aptvēra 
darījumu apkalpošanu, grāmatvedības ārpakalpojumus, 
biznesa novērtēšanu, nodokļu konsultācijas, krāpšanas 
risku izvērtēšanu, ekonomisko zaudējumu aprēķinus un 
revīziju. 

Atzinības un godalgas 
2019. gadā “Acquisition International” pasludināja 
Merhels par uzvarētāju balvu kategorijā “Labākais MVU 
grāmatvedības uzņēmums Latvijā 2019” un “Vadošais 
mazā un vidējā biznesa konsultants finansēs un 
nodokļos Latvijā”. 
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Finanšu informācija 

Ieņēmumi 
 2018./2019. 2017./2018. 2016./2017. 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

    
Grāmatvedība 444 369 330 
Revīzija 100 85 83 
Korporatīvās finanses 89 68 92 
Pārējie pakalpojumi 77 83 52 

Kopējie ieņēmumi 710 605 557 

 
Ieņēmumus no korporatīvajām finansēm galvenokārt veido atlīdzība par finanšu padziļinātajām izpētēm un biznesa 
novērtēšanu. 

Ieņēmumus no citiem pakalpojumiem galvenokārt veido atlīdzība par iespējamās krāpšanās izpētes darbiem un vadības 
konsultācijām. 

Sabiedrības finanšu gads noslēdzas 30. septembrī. 

Cita informācija 
 30.09.2019. 30.09.2018. 30.09.2017. 

    
Partneru skaits 4 4 4 
    
Speciālistu skaits 11 8 8 
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