
SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 
Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem 

 

Ziņas par sabiedrību 
 
 
 
Sabiedrības nosaukums                             SIA”Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 
 
Pamatdarbības veids un kods  NACE kods 7990 „Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem 

saistītas darbības” 
 
 
Sabiedrības juridiskais statuss           Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 
 
Reģistrācijas numurs, vieta un datums      Nr. 40003302839   LR Uzņemumu reģistrs 25.10.2004. 
 
 

Adrese                                                       Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401 
 
Valdes locekle      Zane Gaile 29.12.2015.-17.11.2016. 
Valdes locekle      Inta Šoriņa 17.11.2016.-31.12.2016.  
 
Sabiedrības dalībnieki   1) kapitāldaļu turētājs- Liepājas pilsētas Dome 85.6% 
     Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 
                                                               2) kapitāldaļu turētājs- Aizputes novada Dome 1.8% 
     Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 
     3) kapitāldaļu turētājs-Durbes novada Dome  1.8% 
     Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts,Durbes novads, LV-3447 
     4) kapitāldaļu turētājs-Grobiņas novada Dome 1.8% 
     Lielā iela 76, Grobiņa,Grobiņas novads, LV-3430 
     5) kapitāldaļu turētājs-Nīcas novada Dome  1.8% 
     Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 
     6) kapitāldaļu turētājs-Pāvilostas novada Dome 1.8% 
     Dzintaru iela 73, Pāvilosta,Pāvilostas novads, LV-3466 
     7) kapitāldaļu turētājs-Priekules novada Dome 1.8% 
     Saules iela1, Priekule,Priekules novads, LV-3434 
     8) kapitāldaļu turētājs-Rucavas novada Dome  1.8% 
             „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 
     9) kapitāldaļu turētājs-Vaiņodes novada Dome 1.8% 
        Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,Vaiņodes novads, LV-3435 
 
 
       
Pārskata periods      01.01.2016.-31.12.2016. 
 
 
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība   EUR 
 
Zvērināts revidents                                SIA”Revidents un Grāmatvedis” 
       Reģ.Nr. 40003402878 ; Rīga, Lībagu iela 14 
 
Atbildīgā zvērinātā revidente  Sandra Vilcāne, sertifikāts Nr.30
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Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem 

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins     

     

     

  
 2016.gads 2015.gads 

  
 12 mēn. 12 mēn. 

      EUR EUR 

 Neto apgrozījums 1 50110 57355 

  Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2* 212100 178696 

  Bruto peļņa vai zaudējumi   -161990 -121341 

 Pārdošanas izmaksas 3 121317 126989 

 Administrācijas izmaksas 4 44289 41377 

 Pārējie uzņēmuma saimnieciksās darbības ieņēmumi 5 327827 322155 

  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 6 27367 31799 

  Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības   -27136 649 

 
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto 
uzņēmumu kapitālos     

 

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas 
veidojuši ilgtermiņa ieguldījums    

 Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi    

 

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru 
vērtības norakstīšana    

  Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas       

  
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem   -27136 649 

 Ziedojumi, balvas un citiem pielīdzināmi ieņēmumi    

 Ārkārtas ieņēmumi    
  Ārkārtas izmaksas       

  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   -27136 649 

 Uzņēmuma ienākuma nodoklis 7   
 Atliktais nodoklis    

  Pārējie nodokļi       

  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi    -27136 649 

     

     

     

 Valdes locekle_______________Inta Šoriņa    
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Bilance     

  AKTĪVS Pielikumi 
31.12.16.                         

EUR 
31.12.15.          

EUR 
Ilgtermiņa ieguldījumi    

I  Nemateriālie ieguldījumi    

 Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības  31 84 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 10 31 84 

II Pamatlīdzekļi    
 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  25229 30608 
 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības     

Pamatlīdzekļi kopā 11 25229 30608 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   25260 30692 

Apgrozāmie līdzekļi    

I Krājumi    
 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12 2590 9464 
 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 13 31777 32696 

Krājumi kopā   34367 42160 

II Debitoru parādi    
 Pircēju un pasūtītāju parādi 14 241 2993 
 Citi debitori 15 2516 4296 
 Nākamo periodu izmaksas 16 7008 18766 

Debitori kopā   9765 26055 

  Naudas līdzekļi (kopā) 17 3258 11224 

Apgrozāmie līdzekļi kopā   47390 79439 

        Aktīvu kopsumma   72650 110131 
     

     
 Valdes locekle_______________Inta Šoriņa    
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  PASĪVS Pielikumi 
31.12.16.                           

EUR 
31.12.15.        

EUR 

I  Pašu kapitāls    
 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 18 266680 266680 
 Nesadalītā peļņa    
                       a) rezerve pašu akcijām un daļām  2 2 
                       b) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  -201958 -202607 
                       c) pārskata gada nesadalītā peļņa  -27136 649 
  Nesadalītā peļņa kopā   -229094 -201958 

Pašu kapitāls kopā   37588 64724 

II Uzkrājumi    
 Uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem 19 0 4524 
  Citi uzkrājumi        

Uzkrājumi kopā   0 4524 

III Kreditori    

I Ilgtermiņa kreditori    
 Nākamo periodu ieņēmumi 20 4313 5930 

Ilgtermiņa kreditori kopā   4313 5930 

II Īstermiņa kreditori    
 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 21 23130 24571 
 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 22 64 849 
 Pārējie kreditori 23 189 134 
 Nākamo periodu ieņēmumi 24 2680 8961 
 Uzkrātās saistības 25 4686 438 

Īstermiņa kreditori kopā   30749 34953 

Kreditori kopā   35062 40883 
        Pasīvu kopsumma   72650 110131 

     

     

 Valdes locekle_______________Inta Šoriņa    
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Naudas plūsmas pārskats  (pēc netiešās metodes)  

    

2016.gads  
EUR          

2015.gads   
EUR 

 I. Pamatdarbības naudas plūsma   

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem. -27136 649 

 Korekcijas:   

a) pamatlīdzekļu nolietojums 7747 5199 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; 53 53 
e) uzkrājumu veidošana neizmantotiem atvaļinājumiem -201 -633 

 Korekcijas:   

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 16290 20339 
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 7793 -11475 

c) 
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 
parādu atlikumu pieaugumu vai samazinājums. -10144 417 

9 Pamatdarbības neto naudas plūsma -5598 14549 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -2368 -9498 

9 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma -2368 -9498 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

5 Maksājums nomātajos pamatlīdzekļos nepab.celtn.  -11180 

7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 0 -11180 
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts     

V. Pārskata gada neto naudas plūsma -7966 -6129 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 11224 17353 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 3258 11224 

  

  

 Valdes locekle_______________Inta Šoriņa   
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats         
     Nerealizētie     

     

ieņēmumi 
no    

Izmaiņu veidi  
Akciju 

vai Akciju Ilgtermiņa ieguldījuma    
  daļu emisijas ieguldījumu asociētā Nesadalītā Rezerves Kopā 

  kapitāls uzcenojums pārvērtēšanas sabiedrībā peļņa   

    EUR EUR 
rezerve     

EUR EUR EUR EUR EUR 

Atlikums uz 31.12.2014.   266682       -202607   64075 

Akciju emisija             0 

         
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie ieguvumi        
no pamatlīdzekļu vērtības pieauguma       0 

         
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie zaudējumi        
no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma       0 

         
Denominācijas rezultātā        0 
izveidotās rezerves  -2     2 0 

         
Aprēķinātas dividendes par 2014.gadu       0 

         
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi       
par 2015.gadu      649  649 

Atlikums uz 31.12.2015.   266680 0 0 0 -201958 2 64724 

Akciju emisija             0 

         
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie ieguvumi        
no pamatlīdzekļu vērtības pieauguma       0 

         
Pārvērtēšanas rezultātā atzītie zaudējumi        
no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma       0 

         
Pamatkapitāla palielināšanai        
paredzētās rezerves        0 

         
Aprēķinātas dividendes par 2015.gadu       0 

         
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi       
par 2016.gada 9 mēn.      -27136  -27136 

Atlikums uz 30.09.2016.   266680 0 0 0 -229094 2 37588 

         
Valdes locekle_______________Inta Šoriņa      
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Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam      

         

1. Neto apgrozījums        

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no 
kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas 
tieši saistīti ar pārdošanu.        

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem      

    12 mēn.  12 mēn.   

    2016.gads         
EUR 

 2015.gads         
EUR 

  

Ieņēmumi no preču realizācijas   1257  774   

Ieņēmumi no reklāmām ceļvežos, bukletos  7352  11371   

Ieņēmumi no gidu pakalpojumiem  950  1666   

Kases ieņēmumi   37370  39364   

Ieņēmumi no reklāmu izgatavošanas, izvietošanas 819  1160   

Ieņēmumi par tūrisma pakalpojumiem  555  477   

Ieņēmumi par pakalpojumiem no Skrundas novads 1600  2479   

Komisijas un starpniecības ieņēmumi  207  64   

Kopā    50110  57355   

         

         

2.   Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas      

*  Ar 2015.gada III ceturksni darbinieku darba algas izmaksas tiek atspoguļotas pie Pārdotās produkcijas ražošanas 
izmaksām, iepriekš tās tika atspoguļotas pie Pārdošanas izmaksām.     

         

Izejvielas un materiāli   75333  64841   

Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi  487  1565   

Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes 0  0   

Darba alga    48749  46802   

Sociālā iemaksa    11500  11074   

Pamatlīdzekļu nolietojums   7800  5252   

Bukletu izplatīšana   2640  3846   

Izstāžu izdevumi un stenda īre   17142  5487   

Mājas lapas administrēšana   1613     

Dalības maksa mārketinga aktivitātēs  3006  2770   

Tūrisma biržu pasākumi   5210  3124   

Apdrošināšanas maksājumi (izņemot darbin.apdroš.) 46  75   

Ekskursijas    1049  162   

Ēdināšanas izdevumi ekskursijām   0  645   

Krājumu vērtības izmaiņas   23251  25061   

Bukletu, ceļvežu maketi   14274  7992   

Kopā    212100  178696   
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3.   Pārdošanas izmaksas       

Uzņēmuma riska nodeva   36  35  

Autoratlīdzības izdevumi   6409  5134  

Citi pārdošanas izdevumi   5225  1331  

Telpu īre    14241  14750  

Elektrība    910  731  

Datortehnikas un programmu apkalpošana  1688  1462  

Apsardze    207  371  

Transporta izdevumi   5334  4154  

Degviela    1264  1086  

Reklāma    31542  63466  

Mārketings un reklāma   54461  34469  

Kopā    121317  126989  

        

    12 mēn.  12 mēn.  

4.  Administrācijas izmaksas   2016.gads         
EUR 

 2015.gads         
EUR 

 

        

Administrācijas darba alga   32907  30361  

Sociālā iemaksa    7763  7128  

Sakaru izmaksas   1331  1729  

Pasta izdevumi    200  83  

Kancelejas preces   242  217  

Printera izdevumi   330  368  

Jurista pakalpojumi   0  75  

Citi administrācijas izdevumi   280  260  

Gada pārskata revizijas 
izdevumi 

  726  690  

Semināri    510  466  

Laikrakstu abonēšana , standarti   0  0  

Kopā    44289  41377  

        

5.  Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi     

        

Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu 3226  10606  

LIAA līdzfinansējums starptautiskām tūrisma izstādēm 3237    

Dotācijas no budžeta Liepāja   302152  290145  

Dotācijas no budžeta Pāvilostas novads  3000  3000  

Dotācijas no budžeta Priekules novads  3000  3000  

Dotācijas no budžeta Rucavas novads  1600  3000  

Dotācijas no budžeta Vaiņodes novads  1600  1600  

Dotācijas no budžeta Durbes novads  1600  1600  

Dotācijas no budžeta Nīcas novads  3200  3000  

Dotācijas no budžeta Grobiņas novads  3000  3000  

Dotācijas no budžeta Aizputes novads  1600  1600  
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Ieņēmumi no kvalifikācijas prakses Līguma Nr.3.2.-
8.24/1/6 

411    

Iepriekšējo gadu nodokļu samazinājums  0  857  

Pārējie ieņēmumi   201  747  

Kopā    327827  322155  

        

        

6.  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas    

        

Gidu kursi    885  1273  

Dāvanas un reprezentācijas izdevumi  832  694  

Dažādi saimnieciskie izdevumi   1898  3182  

Paklāju tīrīšana    741  521  

Samaksātas komisijas maksas   417  512  

Atlīdzība par līgumdarbiem   6940  7764  

Tvīda brauciens    2731  1788  

Komandējuma izdevumi   238  446  

Komandējuma dienas nauda   3216  3933  

Komandējuma viesnīcu apmaksa   3261  4431  

Komandējuma ceļa izdevumi   3146  4241  

Interneta pieslēgums   1117  1330  

Bezcerīgie debitori   0  0  

Asociācijas biedru nauda   340  340  

Citi izdevumi (neizmantotie atvaļinājumi)  0  0  

Medicīniskās apkalpošanas izdevumi  1605  1331  

Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās   0  13  

Kopā    27367  31799  

        

7.Uzņēmuma ienākuma nodoklis      
        

Uzņēmuma ienākuma nodoklis       

Kopā    0  0  
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Gada pārskata pielikums       

        

Vispārīgas piezīmes       

    2016.gads  2015.gads  
    EUR  EUR  

8. Gada vidējais nodarbināto skaits      
        

Vidējais nodarbināto skaits   8  7  

        

        

9.  Personāla izmaksas kopā   100919  95365  
        

        - darba alga   81656  77163  

        - sociālais nodoklis   19263  18202  

        - tajā skaitā:       

        

        

Atlīdzība kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem un atbildīgiem darbiniekiem netiek rēķināta   

        

        

Atlīdzība valdei    19628  17250  

             - sociālais nodoklis   4630  4069  

             - kopā    24258  21319  

        

Sabiedrībai nav aizņēmumu un aizdevumu citām sabiedrībām, ne arī privātpersonām.   

Sabiedrība nav veikusi darījumus ar saistītajām pusēm.     

Sabiedrība nav uzsākusi tiesvedību pret citām sabiedrībām, kā arī pret sabiedrību nav uzsākta tiesvedība 

un sabiedrības īpašums nav ieķīlāts.      

        

Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt 
gada finanšu rādītājus nav notikuši.      

        
        

Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai EUR 600,00 gadā, neskaitot PVN.   
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Finanšu rādītāji   2016.gada 
12 mēn. 

 2015.gads   

    EUR  EUR   

LIKVIDITĀTE        

 Kopējā likviditāte  1,54  2,27   

Zems kopējās likviditātes koeficients norāda, ka uzņēmumā var izveidoties grūtības īstermiņa saistību kārtošanā. Tiek 
uzskatīts, ka normālos apstākļos šim koeficientam jābūt robežās starp 1,0 un 2,0 

 Absolūtā likviditāte  0,11  0,32   

Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā. Aprēķinot 
likviditātes koeficientus, tiek pieņemts, ka visi apgrozāmie līdzekļi 
ir likvīdi. Šāds paņēmiens var būt nereāls. Tikai likvidācijas gadījumā apgrozāmie līdzekļi var kļūt par augstiem 
likvīdiem aktīviem. Koeficients atspoguļo uzņēmuma stāvokli uz noteiktu datumu. Aprēķinā netiek ņemta vērā līdzekļu 
apgrozība. 
MAKSĀTSPĒJA        

 Saistību īpatsvars bilancē   0,48  0,37   

Saistību īpatsvars bilancē ir rādītājs, kas rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā. Vēlams iespējami zemāks 
saistību īpatsvars. Augsts saistību īpatsvars bilancē norāda, ka par aizņēmumiem jāmaksā liela procentu summa un 
uzņēmums var zaudēt iespēju saņemt papildu aizdevumus. 
 Finanšu līdzsvara koificients 0,93  0,63   

Finansiālā līdzsvara koeficients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību. Kritiskā robeža 1, ja tā tiek pārsniegta, tad 
uzņēmuma finansiālā stabilitāte ir sasniegusi kritisko punktu. Ja apgrozāmie līdzekļi aprit ātri, šī koeficienta kritiskā 
robeža var ievērojami pārsniegt 1, būtiski neietekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Augsts šī koeficenta līmenis 
rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības - uzņēmums daudz izmanto aizņemtos līdzekļus. Kreditori parasti dod 
priekšroku zemākam šī koeficienta līmenim, jo tas ir saistīts ar mazāku risku, uzņēmuma dalībnieku lielāku ieguldījumu 
uzņēmuma kapitālā. 

RENTABILITĀTE        

 Neto apgrozījuma rentabilitāte  -0,54  0,01   

Šis rādītājs atspoguļo uzņēmuma cenu politiku un ražošanas efektivitāti. Ja bruto peļņa pieaug produkcijas cenu 
paaugstināšanās rezultātā, tad uzņēmums var kļūt konkurences nespējīgs, var samazināties tā apgrozījums. Tāpēc var 
izrādīties, ka uzņēmumam ir izdevīgāk pazemināt savas produkcijas cenu un tādejādi apgrozījums varētu palielināties tik 
daudz, lai arī bruto peļņa palielinātos. Bruto peļņas rentabilitātes rādītāji dod iespēju aprēķināt kādā mērā neto 
apgrozījuma pārmaiņas ietekmē bruto peļņas lielumu. Tā vidējais rādītājs ir 15%. 
 Bruto peļņas rentabilitāte  -3,23  -2,12   

Rāda, cik rentabla ir pamatdarbība vai pamatprodukcija, kas neietver uzņēmuma administrēšanu, pārdošanu 
un citas netiešās izmaksas. Rādītājs parāda arī vidējo uzcenojumu pārdotajam produktam. 

 

 Operatīvās darbības rentabilitāte -0,54  0,01   

Operatīvās darbības rentabilitātes rādītāju izmanto, lai mērītu uzņēmuma produkcijas ražošanas un realizācijas 
efektivitāti ienākuma radīšanā. Neatkarīgi no neto apgrozījuma līmeņa uzņēmums vienmēr ir ieinteresēts, lai operatīvās 
rentabilitātes līmenis būtu augstāks 

Vienmēr pozitīvi tiek vērtēts visu rentabilitātes rādītāju maksimāli lielākais līmenis. Zems rentabilitātes līmenis liecina 
par problēmām uzņēmuma attīstībā, kuras nenovēršot, sagaidāms uzņēmuma bankrots. 
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Pielikums bilancei      

       

10.  Nemateriālie ieguldījumi      

       
 Koncesijas,   Uzņēmuma Citi nemat. Uzņēmuma  Avansa Nemat.  

 patenti 
,licences,  

attīstības  ieguld. nemat. maksāj.  ieguld. 

 pr. zīmes  izmaksas (datorpr.) vērtība par nemat.  kopā 

  
un tml. 
tiesības 

      ieguld.   

Sākotnējā 
vērtība 

      

 31.12.2015.   4385   4385 
Iegāde      0 
Palielinājums        

(ieskaitot uzlabojumus)      

Pārvietošana       

Pārvērtēšana       

Likvidācija      0 

 31.12.2016. 0 0 4385 0 0 4385 
       

Nolietojums       

31.12.2015.   4301   4301 

Aprēķināts nolietojums  53   53 
Izslēgts      0 
 31.12.2016. 0 0 4354 0 0 4354 
              
Atlikusī vērtība       

 31.12.2015. 0 0 84 0 0 84 

              

Atlikusī vērtība       

 31.12.2016. 0 0 31 0 0 31 
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11.  Pamatlīdzekļi        
         
 Zeme, ēkas Ilgt.ieg. Transporta Pārējie PL  Nepabeigtā  Avansa  Kopā 

 būves nomātajiem   līdzekļi PL izveidošana celtniecība 
maksāj. 

par 
 

    PL         PL   

Sākotnējā 
vērtība 

        

 31.12.2015.  20758  27059    47817 
Iegāde    2368    2368 
Palielinājums         0 
(ieskaitot uzlabojumus)       0 
Pārvietošana        0 
Pārvērtēšana        0 

         

Finanšu 
ieguldījums 
nomātajos 
pamatlīdzekļos 

        

Likvidācija    -699    -699 
31.12.2016. 0 20758 0 28728 0 0 0 49486 

         

Nolietojums         

31.12.2015.  2169  15040    17209 
Aprēķināts  3718  4029    7747 
Norakstīts    -699    -699 
31.12.2016. 0 5887 0 18370 0 0 0 24257 
                  

Atlikusī 
vērtība 

        

31.12.2015. 0 18589 0 12019 0 0 0 30608 

                  

Atlikusī 
vērtība 

        

31.12.2016. 0 14871 0 10358 0 0 0 25229 
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12.  Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  2016.gada 
12 mēn. 

 2015.gads 

     EUR  EUR 

Brošūras, ceļveži    2381  8734 
Mazvērtīgais inventārs    21  480 
Avansa maksājums par mazvērtīgo inventāru     128 
Maisiņi, mapes reprezentācijas vajadzībām   188  122 

Kopā     2590  9464 
        

13.  Gatavie ražojumi un preces pārdošanai      
        

 Prece pārdošanai    31777  32696 
Kopā     31777  32696 

        

14.  Pircēju un pasūtītāju parādi      
        

Pircēju un pasūtītāju parādi    241  2993 
Norēķini ar šaubīgiem debitoriem    780  1080 
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem    -780  -1080 

Kopā     241  2993 
        

15.  Citi debitori       

        

Pārmaksātais IIN    15   

Pārmaksātais VSAOI    103   

Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi (UIN)  2398  4296 

Kopā     2516  4296 
        

16.   Nākamo periodu izmaksas      
        

Biroja tehnikas un preču apdrošināšana   36  34 
Domēna Liepaja.travel, liepajaturisms.lv lietošanas 
tiesības 

 49  42 

Avansa maksājums par starptaut.tūrisma izstādēm  4095  5078 
Avansa maksājumi par komandējumiem 2017.gadā  1501  2253 
Antivīrusa programma Kaspersky     35 
Izdevums "Šonedēļ Liepājā" par 2017.gada janvāri  146  88 
Reklāmas izdevumi par 2016.gadu     6604 
Avansa maksājumi par drukas darbiem 2016.gadā    2565 
Krievijas tūrindustr.savien.biedru nauda   199  199 
Darbinieku veselības apdrošināšana   845  718 
Atvaļinājuma nauda par janvāri    137   

Avansa maksājums par mēbelēm      1150 

Kopā     7008  18766 
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   2016.gada 12 
mēn. 

 2015.gads  

17.  Naudas līdzekļi    EUR  EUR  

Naudas līdzekļi kasē    160  326  

Naudas līdzekļi norēķinu 
kontos 

   3098  10898  

Kopā     3258  11224  

Pielikums bilancei (turpinājums)       

         

18.  Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu     
         

2015.gadā pamatkapitāls tika denominēts no latiem uz euro. Tādejādi denominācijas rezultātā pamatkapitāla 
lielums no 187425 LVL tiek denominēts uz 266680 EUR. Vienas kapitāldaļas nominālvērtība no 1 LVL tiek 
denominēta uz 1 EUR; kopējais daļu skaits pēc denominācijas ir 266680.    
         

Sabiedrības dalībnieki un kapitāldaļu sadalījums pēc denominācijas 2016.gada 31.decembrī   
         

daļas LVL daļas EUR % Dalībnieki     

         

160425 228264 85,6 
Liepājas pilsētas 
Dome 

    

3375 4802 1,8 
Aizputes novada 
Dome 

    

3375 4802 1,8 
Durbes novada 
Dome 

    

3375 4802 1,8 Grobiņas novada Dome    

3375 4802 1,8 Nīcas novada Dome     

3375 4802 1,8 Pāvilostas novada Dome    

3375 4802 1,8 Priekules novada Dome    

3375 4802 1,8 
Rucavas novada 
Dome 

    

3375 4802 1,8 Vaiņodes novada Dome    

187425 266680 100       

         

Pamatkapitāla denominācijas rezultātā radies atlikums 1.75 EUR vērtībā tika novirzīts sabiedrības rezervju fondā. 
         

     2016.gada  
12 mēn. 

 2015.gads  

19. Uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem  EUR  EUR  

Uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem     4524  

Kopā     0  4524  

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķināti pēc nostrādātā laika perioda, ņemot vērā, ka darbiniekam gadā 
pienākas 20 darba dienas apmaksāts atvaļinājums. Reizināts darbinieka vidējais dienas atalgojums pārskata gadā ar  
pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Neizmaksāto atvaļinājumu uzkrājuma 
palielinājums 
vai samazinājums atspoguļots pie Sabiedrības pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem peļņas/zaudējumu aprēķinā. 
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20.  Nākamo periodu ieņēmumi- ilgtermiņa      

Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par pašvaldības dotāciju līdzekļiem    

ilgtermiņa daļa     4313  5930 

Kopā     4313  5930 
        

21. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem     

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   23130  24571 

Kopā     23130  24571 
        
        

22.  Nodokļu  un nodevu saistību kustība 2016.gadā     

      
Atlikums 

01.01.2016.  
EUR 

Aprēķināts 
2016.gadā  

EUR 

Samaksāts 
2016.gadā  EUR 

Atmaksāts 
2016.gadā  

EUR 

Atlikums 
31.12.2016. 

EUR  

Uzņēmuma ienākuma nodoklis  0 1432 1432  0 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 49 27940 27989  0 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 
līgumdarbin. 

0 89 89  0 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis             30 12788 12818  0 

PVN   770 9723 10429  64 

PVN nerezidentiem  0 4324 4324  0 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 36 36  0 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
autoratlīdzībām 

0 1511 1511   0 

Kopā     849 57843 58628 0 64 
        

        

     2016.gada 12 
mēn. 

 2015.gads 

23. Pārējie kreditori    EUR  EUR 

Norēķini par darba algu      100 
Norēķini ar darbiniekiem par komand, u.c.izdevumiem    34 
Norēķini par autoratlīdzībām un līgumdarbiem   189   

Kopā     189  134 
        

24.  Nākamo periodu ieņēmumi- īstermiņa      

Avansa ieņēmumi par 2016.gada ceļvedi     6203 
Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par pašvaldības līdzekļiem  2680  2758 

īstermiņa daļa     2680  8961 

Kopā        

        

25. Uzkrātās saistības       

Uzkrātās saistības (gada pārskata un revīzijas izdevumi)  363  345 
Uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem   4323   

Sakaru izdevumi      93 

Kopā     4686  438 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 
DARBĪBAS VEIDS 
Uzņēmums nodarbojas ar tūrisma informācijas par Liepāju un Liepājas apkārtējo 
novadu apkopošanu, sagatavošanu un sniegšanu visiem interesentiem, kā arī ar 
komercdarbību un dažādiem ar tūrisma attīstību saistītiem projektiem.  
 
SABIEDRĪBAS DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ 
2016.gada 27.septembrī kapitāldaļu turētāju sapulcē tiek veikta valdes locekļa maiņa ar 
2016.gada 28.septembri. Pēc saņemtā iepriekšējās valdes locekles Zanes Gailes 
atlūguma pamata konkursa kārtībā par valdes locekli tiek izvēlēta un apstiprināta Inta 
Šoriņa. Valdes locekļu maiņa Uzņēmuma reģistrā ir reģistrēts 2016.gada 17.novembrī.  
Uzņēmuma pamatkapitāls paliek iepriekšējā 266680 EUR apjomā, tas apstiprināts 
2015.gada 15.oktobrī Uzņēmumu reģistrā kā pamatkapitāla denominācija no latiem uz 
euro. 
Kapitāldaļu īpašnieki nav mainījušies.  
 
Pamatdarbība  

– Informācijas apkopošana par uzņēmumiem, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, 
to piedāvātā servisa spektru un kvalitāti, par tūrisma objektiem un apskates 
vietām, kā arī par atpūtas un izklaides pasākumiem Liepājā un astoņos novados 
– Aizputes, Durbes, Grobiņas, Rucavas, Pāvilostas, Priekules, Skrundas un 
Vaiņodes novados.  

– Tūrisma informācijas sniegšana liepājniekiem un pilsētas viesiem, kas apmeklē 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas centru Rožu laukumā 5/6. LRTIB savā 
ikdienas darbā informācijas sniegšanai izmanto telefonu, e-pastu, pasta 
pakalpojumus, kā arī aktīvi apkalpo kontus sociālajos tīklos. 

– Sadarbībā ar lielākām Latvijas un Baltijas tūrisma aģentūrām, kā arī regulārām 
reklāmas kampaņām medijos, pilsētas un reģiona popularizēšana kā tūrisma 
galamērķi.  

– Aktīva dalība Latvijas tūrisma jomas attīstībā, piedaloties Kurzemes Tūrisma 
Asociācijas valdē, dažādos Latvijas Investīciju attīstības aģentūras rīkotos 
pasākumos, uzņemot tūroperatoru un žurnālistu vizītes, kā arī piedaloties 
starptautiskās tūrisma izstādēs.  

 
Darbinieki. 
2016.gadā LRTIB pastāvīgi strādāja 7 darbinieki – vadītāja, grāmatvede, mārketinga 
speciālists un trīs ienākošā tūrisma speciālisti. Vasaras sezonā (aprīlis – oktobris) darbā 
uz nepilnu darba laiku tika pieņemti vēl viens darbinieks klientu apkalpošanai. Tas 
nepieciešams, lai tūrisma sezonas laikā nodrošinātu LRTIB darbu sestdienās, 
svētdienās, kā arī darba dienās līdz plkst. 19:00.  
 
Sadarbības partneri. 
Liepājas pilsētas dome, kapitāldaļu turētāju novadu domes, Liepājas pilsētas un 
apkārtnes novadu tūrisma uzņēmēji (viesnīcas, viesu nami, ēdināšanas uzņēmumi, 
aktīvā un izklaides tūrisma uzņēmumi, muzeji, tūrisma aģentūras, transporta firmas 
u.c.), Latvijas reģionālie un vietējie informācijas centri un tūrisma nozares asociācijas; 
mērķa grupas, uz kurām tiek vērsta informācijas sagatavošana un sniegšana: tūristi un 
interesenti, kas vēlas iepazīt Liepājas pilsētu un apkārtējos novadus, no Latvijas un 
ārvalstīm. 
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Mērķis. 
Iepazīstināt klientus ar Liepājas un apkārtējo novadu tūrisma piedāvājumu, palielināt 
tūristu plūsmu uz Liepāju un Liepājas apkārtnes novadiem, paildzināt viesu uzturēšanās 
laiku, tādejādi palielinot Liepājas un apkārtnes novadu iedzīvotāju ienākumu līmeni un 
radot jaunas darba vietas tūrisma sektorā strādājošajiem. 
 
2016.gada statistika.  
Galvenās pozīcijas, kas raksturo tūrisma informācijas biroja darbību 2016.gadā:  
Tūrisma informācijas biroju apmeklētāji - 19789 (47,9 % ārzemnieku, 52,1 % 
Latvijas tūristu). Ārvalstu tūristu sadalījums pa valstīm: Lietuva 37,06 % (+21,12%), 
Vācija 17,29 % (+14,89 %), Krievija 7,32 % (+29,68 %). Kopumā viesi no 60 valstīm 
(2015. – 50). Kapitāldaļu turētāju novadu tūrisma informācijas centros kopā  29449 
(2015. - 25 278). 
Nakšņotāju statistika. Liepājā nakšņojušo tūristu skaits palielinājies līdz 87 068 
(2015.- 68958); naktsmītnē vidēji pavadītais laiks ir mazāks kā iepriekš - 1,55 (2015.-
1,76), kas saistāms ar biežo pasākumu apmeklējumu, kad viesi Liepājā paliek vienu 
nakti. 
Nakšņotāju skaits palielinājies nesezonas mēnešos: martā (+7,87 %) un oktobrī (+16,71 
%). 
Nakšņotāju skaits novados kopā - 34 083 viesi, naktsmītnē pavadītais laiks ir ilgāks kā 
Liepājā - 2.97 (2015. – 2,09). 
Pieaudzis gultas vietu skaits Liepājā līdz 1531 (2015. – 1405) un apkārtnē - 2750 (2015. 
– 2333). 
 
Aktivitātes.  
LRTIB aktīvi iesaistījās Liepājas pilsētas domes un novadu rīkotajos pasākumos un 
darba vizītēs, sniedzot informatīvu atbalstu, kā arī klātienē prezentējot pilsētas un 
apkārtējo novadu tūrisma piedāvājumu gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. LRTIB 
pārstāvēja Liepāju 15 starptautiskās izstādēs un 5 kontaktbiržās, kā arī informāciju par 
Liepājas un apkārtnes tūrisma piedāvājumiem sniedza gadatirgū Brīvdabas muzejā, 
Rīgā,  divas reizes Liepājas info dienās Palangā (Lietuva), Klaipēdas jūras svētkos 
(Lietuva); Liepājas prezentācijas pasākumos Latvijas lielāko tūrisma aģentūru 
pārstāvjiem un pasākumu organizēšanas aģentūru pārstāvjiem, kā arī uzņemot deviņas 
tūroperatoru un žurnālistu vizītes.  
Liepājas un apkārtnes tūrisma piedāvājumi 2016.gadā atspoguļoti šādos drukātajos 
tūrisma informācijas materiālos: 
• Buklets Liepāja un apkārtne latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu valodā 
• Tūrisma karte Liepāja un apkārtne latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu valodā 
• Tūrisma avīzes Vasara un Ziema latviešu, krievu un lietuviešu valodā 
• Iknedēļas informatīvais izdevumus „Šonedēļ Liepājā”  
• Liepājas centra karte „Liepāja – kā pa notīm!” latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un 
vācu valodā 
• Buklets TOP lietas un vietas Liepājā un apkārtnē 13 valodās.  
Bukleti un citi tūrisma informācijas materiāli ir pieejami bez maksas un tika izplatīti 
Rīgas un Palangas lidostā, Latvijas un ārvalstu TICos (Palangā, Klaipedā, Kaļiņingradā, 
Tallinā, Tartu, Saaremaa, Gēteborgā, Helsinkos un citur), uz Stenaline prāmja līnijā 
Liepāja – Traveminde, Liepāja – Ninashamna. 
Regulāri tika atjaunota informācija par tūrisma iespējām Latvijas tūrisma interneta 
portālos www.latvia.travel, www.kurzeme.lv, www.travelnews.lv un Liepājas un 
Liepājas apkārtnes tūrisma mājas lapā www.liepaja.travel . 
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NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA PĒDĒJĀS DIENAS 
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kuri varētu 
būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.  
 
NĀKOTNES IZREDZES UN TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
2017.gadā tiks pārskatīta kapitālsabiedrības stratēģiskie dokumenti un darbības 
virzieni, paplašinot kapitāldaļu turētāju deleģējošās funkcijas izpildi, pārskatot jomas, 
kas saistās ar peļņas gūšanu.  
2017.gadā tiks veidota ciešāka sadarbība ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību nu 
mārketinga daļu, vienoti veidojot Liepājas tēlu, reklāmas kampaņas un darbā ar 
auditorijām, kas Liepāju izvēlas kā pasākuma apmeklēšanas vietu.  
2017.gadā tiks veidota Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums – atvērtā durvju diena 
Liepājā, kur vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar tūrisma produktiem, 
tādējādi kļūstot par Liepājas vēstnešiem, vasarā stāstot par iespējām apmeklēt Liepāju.  
Tāpat arī LRTIB līdzdarbosies Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā un Kurzemes Tūrisma 
asociācijā kā valdes loceklis, pamatdarbībā orientēsies uz tūristu piesaisti no Latvijas, 
Lietuvas, Vācijas un Skandināvijas valstīm, organizējot tūrisma operatoru un žurnālistu 
vizītes  u.c. Tiks rīkoti semināri tūrisma uzņēmējiem, kā arī tiks rīkota Latvijas tūrisma 
operatoru Kontaktbirža, lai klātienē iepazīstinātu Latvijas vadošās ienākošā tūrisma 
aģentūras ar Liepājas tūrisma piedāvājumiem. 
 
INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM 
APSTĀKĻIEM, AR KURIEM SABIEDRĪBA SASKARAS 
Bieži ekskursiju pasūtījumi tiek pieņemti telefoniski vai elektroniski pa e-pastu un 
daudzi LRTIB pakalpojumi tiek sniegti bez priekšapmaksas. Tas nedod garantiju, ka 
pakalpojumi tiks apmaksāti.  
 
PRIEKŠLIKUMI PAR SABIEDRĪBAS PEĻŅAS IZLIETOŠANU VAI 
ZAUDĒJUMU SEGŠANU 
LRTIB zaudējumi 2016.gadā ir EUR 27136. To veido remonta izdevumu un 
nenoamortizētā pamatlīdzekļu vērtība 2016.gadā (EUR 7747), samazinātie 
saimnieciskie ieņēmumi (starpība ar 2015.gadu - EUR 7245) pēc reklāmas izcenojuma 
maiņas (turpmāk tūrisma uzņēmēju publicēšana www.liepaja.travel bez maksas) un 
atteikšanos no atsevišķām suvenīru grupām par labu vietējiem veikaliņiem (piemēram, 
tekstils, dizaina priekšmeti, u.c.). Tāpat pie izdevumiem pieskaitāms arī 2015.gadā 
saņemtais un uz 2016.gadu neiztērētais projektu finansējums no Eiropas savienības 
(EUR 9051), deleģējošās funkcijas izpildei izmaksas segtas no saimnieciskās darbības 
(piemēram, iknedēļas izdevums “Šonedēļ Liepājā” EUR 6839, atsevišķas žurnālistu 
vizītes, mārketinga aktivitātes u.c.) un arī 2016.gada nogalē netika veiktas rezervācijas 
iepriekšējā periodā par aktivitātēm 2017.gadā (drukas darbi, transports, izmitināšana un 
platību noma starptautiskās izstādēs) par tik lielu summu kā iepriekš (starpība 11 758). 
 
SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
valdes locekle 

Inta Šoriņa 
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VADĪBAS RAKSTISKS APLIECINĀJUMS PIE 2016.GADA starpperiodu pārskata 

par 12 mēnešiem 
 
     

SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ( turpmāk -  Sabiedrība) par Sabiedrības 
finansiālo stāvokli starpperiodu pārskatā par 2016.gada 12 (divpadsmit) mēnešiem, tās darbības 
rezultātiem un naudas plūsmu 2016.gadā. Es apstiprinu, ka esam veikuši attiecīgu izpēti, lai 
varētu sniegt rakstisku apliecinājumu, par sekojošo:  
 

1.Informācijas pilnīgums 
Visi ieraksti kontos, uzskaites reģistri, apliecinošā dokumentācija, kā arī cita saistītā 

informācija un dokumentācija ir bijusi pieejama. Mēs darām zināmu, ka esam izvērtējuši un 
informēsim uzraugošās iestādes saistībā ar krāpšanu vai aizdomām par krāpšanu, kurā būtu 
iesaistīta Sabiedrības vadība vai darbinieki, kuriem ir ievērojama ietekme no iekšējās kontroles 
viedokļa, kā arī cita informācija, saskaņā ar kuru krāpšana var būtiski materiāli ietekmēt finanšu 
pārskatus. Ir izvērtēti iespējamie finanšu riski un ir īstenoti pasākumi to novēršanai. 

Uzskaites reģistros esam atspoguļojuši visus ar pārskata perioda saistītos ieņēmums un 
izdevumus. 

 
2.Finanšu pārskati 

Es uzņemos pilnu atbildību par Sabiedrības finanšu pārskatu patiesu atspoguļojumu 
saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu un likumu „Par grāmatvedību", kā arī 
obligāti piemērojamiem LR “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums” un MK noteikumi Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 
piemērošanas noteikumi” (turpmāk - Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi), tai skaitā 
zemāk sekojošajam:  

1. Visas darbības ir atspoguļotas, mūsu izvēlētā grāmatošanas politika un tās piemērošana 
ir atbilstoša un nemainīga. Nozīmīgi pieņēmumi, veicot grāmatvedības novērtējumus, 
tai skaitā atbilstošas vērtības noteikšanu, ir saprātīgi. 

2. Bilancē ir ņemti vērā visi aktīvi, šie aktīvi eksistē, pieder Sabiedrībai un ir novērtēti 
atbilstoši Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipiem. 

3. Mēs apliecinām, ka finanšu pārskatos debitoru parādi ir norādīti atskaitot uzkrājumus 
šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem.  

4. Novecojušie vai lēni apgrozāmie krājumi ir norakstīti vai pielietots vērtības 
samazinājums. 

5. Ir atspoguļotas, novērtētas un pēc nepieciešamības atklātas visas pastāvošās un 
paredzamās saistības saskaņā ar piemērojamiem Finanšu pārskatu sagatavošanas 
pamatprincipiem. 

6. Izņemot finanšu pārskatos norādīto, nepastāv un nav sagaidāmi tiesas procesi par 
nodarītajiem zaudējumiem, nodokļu saistībām un tamlīdzīgām iespējamām saistībām. 
Nav sniegtas garantijas un citas finansiālas un nomas saistības, kuras varētu finansiāli 
ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokļa novērtējumu.  

7. Sabiedrība nav pārkāpusi nekādus likumdošanas aktu noteikumus, kuru neizpilde var 
ievērojami ietekmēt finanšu pārskatus. 

8. Mēs esam novērtējuši paredzamo finanšu stāvokli un Sabiedrības darījumus laika 
periodā vismaz vienu gadu pēc šīs vēstules parakstīšanas un esam pārliecinājušies, ka 
ir piemērojams Sabiedrības darbības turpināšanas princips, un tādēļ finanšu pārskati ir 
attiecīgi sagatavoti, balstoties uz atbilstošu principu. 

9. Mums nav nekādu nākotnes plānu, kas varētu materiāli izmainīt finanšu pārskatu 
atspoguļoto aktīvu un saistību vērtību vai klasifikāciju. 
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10. Visi pārbaudāmajā finanšu gadā veiktie darījumi, tai skaitā ar saistītām personām, ir 
veikti, pamatojoties uz tirgus cenu principiem. 

11. Mums nav zināmi nekādi fakti,  kas varētu ietekmēt Sabiedrības kā nodokļu maksātāja 
statusu, tādas kā jebkurā jurisdikcijā radušās neuzrādītas nodokļu saistības (esošas vai 
sagaidāmas). Sabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības ir aprēķinātas 
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām un 
balstītas uz pelņas vai zaudējumu aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši Latvijas 
Republikas Gada pārskata likumam, likumam „Par grāmatvedību”,  kā arī Finanšu 
pārskatu sagatavošanas pamatprincipiem.  

12. Sabiedrības aktīviem nav uzlikti nekādi apgrūtinājumi, izņemot finanšu pārskatos 
norādītos. 
 

3. Iekšējā kontrole 
Mēs saprotam un uzņemamies atbildību par tādu iekšējās kontroles izveidi, ieviešanu 

un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 
būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu. Pēc mūsu novērtējuma, mūsu 
izveidotā iekšējā kontrole atbilst mērķiem, kādiem tā paredzēta.    

 
 
Sabiedrības vadība:  valdes locekle     I.Šoriņa 
 
 


