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Mērķis – sniegt informāciju par 
uzņēmuma finanšu stāvokli, darbību 
un izmaiņām finanšu stāvoklī, kas būtu 
lietderīga plašam lietotāju lokam, 
pieņemot savus ekonomiskos 
lēmumus.

Finanšu pārskatam jābūt 
saprotamam, atbilstošam un 
salīdzināmam.
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Ko vēlas pārskatu lietotāji?  vs.  Ko saņem pārskatu lietotāji?

 Informāciju elektroniskā formā –
viegli pakļaujas analīzei un 
apstrādei;

 Vienkāršu valodu;
 Vienkāršu formu;
 Atspoguļo faktisko finanšu stāvokli 

un tirgus vērtības, kā arī sniedz 
norādes par nākotni;

 Viegli lasāmu pārskatu.
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 Informāciju PDF formātā vai skenētā 
veidā;

 Daudz terminoloģijas un sarežģītu 
tekstu;

 Neatspoguļo nākotnes plānus un 
ieceres;

 Ļoti garu un pārāk daudz informācijas;
 Vērtības ne vienmēr atbilst patiesajām 

vērtībām;
 Nav saprotami lasītājam bez 

pamatīgām priekšzināšanām.
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Obligāti sagatavojamie finanšu 
pārskati un to vadlīnijas tiek aizvien 
papildināti ar citu informāciju.

Finanšu pārskatus papildina ar 
vadības ziņojumiem un citu 
informāciju, kas nav obligāta 
standartu/ likumdošanas prasība.

Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas 
sniegt ilgtspējas pārskatu, kas ir 
stāsts par nākotnes vīziju un 
uzņēmuma ceļu uz to.

Kāds ir risinājums? 
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Nākotnē arvien vairāk uzņēmumu papildus obligātajiem finanšu pārskatiem vēlēsies sagatavot 
lasītājam draudzīgāku informāciju, izmantojot ne-finanšu rādītājus un sniedzot lielāku ieskatu savā 
darbībā.
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Sniegt ieskatu uzņēmuma attīstībā ne 
tikai no finanšu perspektīvas, bet arī 
no ekonomiskās, vides, sociālās 
un pārvaldības perspektīvas.

 Kas ir paveikts?
 Kādi ir nākotnes attīstības plāni?
 Kāds labums un pievienotā vērtība 

tiks sniegta iekšējām un ārējām 
ieinteresētajām pusēm?

Kāds ir ilgtspējas pārskata 
mērķis?
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 Pamata pieeja (Core)
 Paplašinātā pieeja (Comprehensive)

 Plašs saraksts ar aspektiem, no 
kuriem jāizvēlas būtiskie un nozarei 
raksturīgie

 Kā izvēlas, kas ir būtiski?

Kādas ir GRI vadlīniju 
sadaļas?
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Ziņo tikai par ieinteresētajām pusēm būtisko
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„Sustainability lies at the 
heart of our operations, 
with respect to both the 
management of our 
current reserve base and in 
terms of maintaining our 
social license to operate.”

(Chairman’s Statement, NWR Annual 
Report and Accounts 2012)
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