
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008002283
Nosaukums LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBA
Adrese Meldru iela 5A, Rīga, LV-1015
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Darbinieku skaits 3
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Debitori 120 10 091 196
IV. Nauda 140 2 833 13 141
Apgrozāmie līdzekļi 80 12 924 13 337
Kopā aktīvi 150 12 924 13 337

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Mērķfondi 30 2 307 3 774
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 4 615 4 222
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 4 448 4 615
3. Rezerves fonds 40 9 063 8 837
I. Fondi 10 11 370 12 611
3. Pārējie kreditori 110 1 554 726
III. Īstermiņa kreditori 80 1 554 726
Kopā pasīvi 120 12 924 13 337
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 29 288 36 109
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 3 500
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 33 100 42 192
VII. Citi ieņēmumi. 60 18 840 18 520
3. Algas. 110 39 804 44 450
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 8 981 10 055
6. Citi izdevumi. 140 43 681 45 402
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 81 228 100 321
IX. Izdevumi. 80 92 466 99 907
XI. Izdevumi kopā. 160 92 466 99 907
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -11 238 414
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 255 1 697
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 3 000
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 500
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 236 4 942
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 255 1 697
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 3 500
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 3 500
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 236 4 942
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 236 4 942
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 236 4 942
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 19 255
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 19 255
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums 19.03.2021
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40203024319
Licences numurs 180
Sertifikāta numurs 34
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

1 Transporta izdevumi organizējot konkursu
"Enkurs"

236,39 236,39

Kopā 236,39 236,39 0,00 0,00

5/6



Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008002283 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums LJS_2020.gada_p_rskata_pielikums.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums Revidenta_zi_ojums_par_gada_p_rskatu_1lpp..PDF
4 Zvērināta revidenta atzinuma turpinājums Revidenta_zi_ojums_par_gada_p_rskatu_2lpp._PDF.PDF
5 Zvērināta revidenta atzinuma turpinājums Revidenta_zi_ojums_par_gada_p_rskatu_3lpp.PDF

Sagatavoja ANTONS VJATERS
E-pasts ljs@ljs.lv
Tālrunis 67082087

Dokumenta numurs EDS: 74576375 Dokumenta sagatavotājs: ANTONS VJATERS
Parakstītāja vārds, uzvārds: ANTONS VJATERS Parakstīšanas datums: 23.03.2021
Parakstītāja personas kods: 04014111819 Parakstīšanas laiks: 14:15:02
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Latvijas Jūrniecības savienības 2020. gada pārskata pielikums un skaidrojumi.

1. Grāmatvedības politika un principi

Biedrības gada pārskats sagatavots saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un MK noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu” un Nr. 808 “Noteikumi par biedrību , nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

No 01.01.2018.gada biedrība lieto licenzētu grāmatvedības programmu “Zalktis”.

2. Pamatlīdzekļi un nekustamais īpašums

Biedrības īpašumā un valdījumā nav pamatlīdzekļi un citi īpašumi.

3. Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzskaitīti neto vērtībā. Uz 31.decembri 2020.gadu Debitori sastāda 10091.56  EUR t.sk. 10000 finanšu nodrošinājums polisei,  91.56  - avansa maksājumi par benzīnu.

4. Naudas līdzekļi un to ekvivalenti

Visi biedrības darījumi, gan ziedojumi un dāvinājumi, gan mērķa dotācijas un citi maksājumi tiek novērtēti eiro, glabāti komercbankās un biedrības kasē. Naudas līdzekļi kasē uz 31.12.2020. ir 3.48 EUR 

5. Ziedojumus un dāvinājumus 2020.gadā biedrība nesaņēma.

6. Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Kopējie ieņēmumi 81228 EUR un izdevumi 92466  EUR.

(sniedz ziņas par kopējiem ienākumiem, izdalot arī SC pakalpojumu ienākumus, kas saistīti ar EM deleģējuma līguma izpildi, pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu Būvniecības informācijas sistēmas darbībā.)

7. Novērtēšanas noteikumi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem vispārīgiem principiem:

a) Pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk;

b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes kā iepriekšējā gadā;

c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību.

8. Sertificēšanas centra ieņēmumi

Akreditētā Sertificēšanas centra ieņēmumi, pamatojoties uz EM 19.02.2019.g. deleģēšanas līguma . Nr. 5.2-17.2/2019/7 "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību" nosacījumiem, pārskata gadā sastāda 33100 EUR. Sniegto pakalpojumu cenas noteiktas saskaņā ar 05.03.2019.g. MK noteikumi Nr.100  "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis" .Pārskata periodā izdevumi sastāda 42872 EUR.





LJS valdes priekšsēdētājs				A.Vjaters








AKA REVIZIJA SIA 
	


NEATKARIGU REVTDENTU ZINORIMS, 
Tt-RPINAJI MS 


• izdaram secinajumu par vadibas piemerota darbibas turpinaSanas principa atbilstibu, un, pamatojoties 
uz iegiitajiem revizijas pieradijumiem, par to, vai pastav butiska nenoteiktiba attieclba uz notikumiem vai 
apstakliem, kas var radit nozimigas 'Saubas par Biedribas speju turpinat darbibu. Ja mes secinarn, ka 
bfitiska nenoteiktiba pastav, revidentu zinojuma tiek versta uzmaniba uz finan§u parskata sniegto 
informaciju par Siem apstaktiem, vai, ja gada informacija nav sniegta, mes sniedzam modificetu atzinumu. 
Masu secinajumi it pamatoti ar revizijas pieradijumiem, kas ieguti Tidz revidentu zinojuma daturnam. 
'tomer nalcotnes notikumu vai apstakiu ietekme Biedriba savu darbibu var partraukt; 


• izvertejam vispareju finangu parskata struktilru un saturu, ieskaitot atklato informaciju un 
skaidrojurnus pielikuma, un to, vai fmankt parskats patiesi atspogulo parskata pamata esogos darijumus un 
notikumus. 


Ws! sazinamies ar personam, kwarn tizticeta BiedrTbas parraudziba, un, cita starpa, sniedzam informaciju par 
planoto revizijas apjomu un laiku, ka arT par svarigiem revizijas noverojumiem, taja skaita par bUtiskiem 
iekgejas kontroles trukumiem, kadus mes identificejam revizijas laika. 


Anita Kapepa, LR zverinita revidente 
LZRA sertifikats Nr.34, 
SIA "AKA Revizija", LZRA licence Nr.180 
Riga, 2021.gada 19.marts. 


NEATKARTGU REVLDENTU Z.11:10.RMLS I DELEGUSANAS LiGUMA FINANSIT Pitit.SKATS, 2020.G. 	 3. tape (3 no 3) 
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Rciamr.40203024319 
Auggzernes iela 7-50, Riga, LV 1029 


Citadele Banka, AS LV28PARX0017252390001 


AKA REVIZIJA SIA 
ZVERINATU REVIDEN113 SABIEDIRNA, LZRA LICENCE NR. 180 


NEATKARIGU REV-MEN-IV ZINOJUMS 


BIEDRIBAS "LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBA" BIEDRIEM 


MiiSli atzinums par parskatu 


Esam veikugi pievienota biedrillas "Latvijas ifuniectilas saviemina" ("Biedniaa") fmank parskata letverta 
"Specializeta Sertifikacijas centra reglamentetas sferas Ieuemumu - izdevumu parskata par periodu no 
01.01_2020.-31.12.2020." (turpmak finangu parskats), kas sagatavots saskaua ar Latvijas Republikas 
Ekonomikas ministrijas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2019.g.22.janvara Delegeganas ligumu 
Nr.5.2-17.2/2019/7 "Par buvspecialistu kompetences noverteganu un patstavigas prakses uzraudzibu", no 7. lidz 
11.1apai revTziju. Parskats ir sagatavots atbilstogi 20.03.2018.g. MK noteilcumiem Nr.169 "Bayspecialistu 
kompetences noverteganas un patstivigas prakses uzrandlibas noteilcumiem" piemerojot parskata 
sagatavoganas pamamostadnes, kas aprakstitas Parskata pielikumos. 


Pievienotais finangu parskats ietver: 
• ieuemumu un izdevumu parskatu par periodu no 2020.gada 1 janvara lidz 2020.gada 31. decembrim, 
• finangu parskata pielikumu, kas ietver nozimigu gramatvedibas uzskaites principu kopsavilkumu un 


situ paskaidrojogu informaciju. 
Miisuprat, pievienotais finangu parskats sniedz patiesu un skaidru priekgstatu par Biedribas "Latvijas 
Iturneclbas savieniba" Delegeganas liguma ietvaros sauemtajlem ieuemumiem no pakalpojuma maksas un 
veiktajiem izdevumiem gada„ kas nosledzas 2020.gada 31.decembrT, un saskaua ar final& parskata pielikumos 
no 17.-19.1apai aprakstitajam parskata sagatavoganas pamatnostadnem. 


Apstakfu akcentejums 
Neizsakot atzinumu ar iebildern, mes vergam uzmanibu, ka gramatvedibas uzskaites metodes un finangu 
parskata atklata informacija balstitas uz 7. lidz 8.lapas aprakstitajam parskata sagatavoganas pamatnostadnem. 
Sis parskats ir sagatavots ar merki sniegt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai un biedribas danniekiem 
tiotelkfa veida informaciju, un tas nevar tikt iitnantats jebkadieni citiem tnerkietn. 


Izmantokmas ierobelajums 
Sis ziuojums ir paredzets tikai un vienigi Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai un biedribas "Latvijas 
kuniecibas savienTba" biedru informacijai un lietoganai, ka tas ir aprakstits sagatavoganas pamatnostadn'es no 
7. lidz 11.1apai. To nevar izmantot nekadiem citiem nottikiem vai iesniegt jebkadai citai tregai personal. 


Atzimmta pamatojums 
Atbilstogi Latvijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam ("Revizijas pakalpojumu likums") mes veicam 
reviziju saskaul ar Latvijas Republika atzTtiem starptautiskajiem revizijas standartiem (turpmak- SRS). Mfisu 
pienakumi, kas noteikti gajos standartos, ir turpmak aprakstiti MuSu ziuojuma sadala Revidenta atbildiba par 
finankt pcirskata reviziju. 


Mes esam neatkarigi no BiedrThas saskaua ar Starptautiskas GramatveZu etikas standartu padomes 
izstrad' tita Starptautiska Profesionalu gramatveiu etikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkaribas standartu) 
prasTbam un Revizijas pakalpojumu filming ieklautajam neatkaribas prasTbam, kas ir piemerojamas masu 
veiktajai finatigu parskata revizijai Latvijas Republika. Mes esam ieverojugi arf Starptautiska Profesionalu 
gramatveZU etikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkaribas standartu) un Revizijas pakalpojumu lik-uma 
noteiktos parejos profesionalas etikas principus un objektivitates prasibas. 


Mes uzskatam, ka masu iegutie revizijas pieradijumi dod pietiekamu un atbilstogu pamatojumu mfisu 
atzinumam. 


Ziqtganct par din injimnaciju 
Par cite informaciju atbild Biedrlbas vadTba. Citu informaciju veida: 


• informacija par Biedribu, kas sniegta pievienota gada parskata 3.lapa, 
• ziuojums pie parskata par "Latvijas Jurniecibas savienTba" Sertifikacijas centra reglamentetas sferas 


darbibu, kas ietverts pievienota finansu parskata no 4. Iidz 6. lapai. 


NEATKARIGU REVIDENTU ZWORNIS DELEc,IgANAs UGU1SUFINANg1.7 PARSKATS, 2020.G. 	 I. lam (1 no 3) 
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AKA REVTZIJA SIA 
	


NEATKARTGU REV1DENTU ZNOJUMS, 
TURPINAJUMS 


Milsu atzinums pat finangli parskatu neattiecas uz darbibas Patskata ietvertO citu iriforinaCiju, un mes 
nesniedzam par to nekada veida apliecinajumu, iznemot to ka noradits mCisu zi1ojuma sad*. Citas zivaanas 
prasibas saskana ar 22.01.2019. Delegeganas ligumu Nr.5.2-17.2/2019/7. 


Saistlba ar finangu parskata reviziju mfisu pienakums ir iepazities ar citu informaciju un, to darot, izvertet, vai gi 
cita informacija baiski neatgkiras no finangu parskata informacijas vai no musu zinaganam, kuras mes ieguvam 
revizijas gaita, un vai to nesatur cita veida butiskas neatbilstibas. 


Ja, balstoties uz veikto darbu un pemot vera revizijas laika gads zipas un izpratni par Biedribu un tas darbibas 
vidi, mes secinam, ka cita informacija it butiskas neatbilstibas, miisu pienakums ir zinot par —sadiem apstakliem. 
Mtisu uzmanibas loka_ nay nakuii apstakli, par kuriem batu jazino. 


ziqoktruts prasibas .saskaol ar 22.01:2019: Delekaranas ligumu Nr.5:2-17:2/2019,7 "Par btivspecialistu 
kompeiences novertaanu un patsteivigds prakses uzrctudzibu" 


Papildus tam, saskana ar Revizijas pakalpojurnu likumu maul pienakums ir sniegt viedokli, vai Vadibas 
parskats ir sagatavots saskana ar mineto liguma prasTbam. 


Pamatojoties vienigi uz mfisu revizijas ietvaros veiktajam proceduram, mfisuprate 
• Zinojuma par Specializeta Sertifikacijas centra reglamentetas steras darbibu par parskata periodu, par 
icunt ir sagatavots fmangu parskats, sniegta informacija atbilst finangu parskatam, un 
• Zinojums it gsi_otavots saskana ar 22,01.2019.. Delegeganas ligumu Nr.5.2-172/2019/7 prasilAnn 


Vadibas un personu, kureim uzlici.51a Biedribas peirraudziba, atbildiba par finansu peirskatu 


Vadiba it atbildiga par tacta finangu parskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekgstatu, sagatavoganu saskana ar 
22.01.2019. Delegeganas ligumu Nr.5.2-17.2/2019/7, ka an par tadas iekgejas kontroles sistemas urtureganu, 
kada saskana ar vadibas viedokli ir nepieciegama, lai ban iespejams sagatavot finangu pin-skatu, kas nesatur ne 
krapganas, ne kludas del izraisitas butiskas neatbilstibas. 


Sagatavojot finangu parskatu, vadibas pienakums ir izvertet Biedribas speju turpinat darbibu, pec 
nepieciegamibas sniedzot inforrnaciju par apstakliem, kas saistiti ar Biedribas speju turpinat darbibu un 
darbibas turpinaganas principa piemeroganu, ja vien vadiba neplano Biedribas likvidaciju vai tas darbibas 
izbeigganu, vai ari tai nav citas realas alternativas ka Biedribas likvidacija vai darbibas izbeiggana. 


Personas, kurgn urtiotta Biedribas parraudziba, ir atbildigas par Biedribas finaniu parskata sagataverianas 
procesa uzraudzibu. 


Revkknia atbikliba parfinatew parskata reviziju 


Mugu merkis ir iegut pietiekamu parlieclbu par to, ka finangu parskats kopuma nesatur kludas vai krapganas del 
izraisitas butiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu zinojumu, kura izteikts atzinums. Pietiekama perlieciba ir 
augsta limena parlieciba, bet to negarante, ka reVizija, kas veikta saskana ar SRS, vienmer tiks atklata bfitiska 
neatbilstiba, ja tada pasta-v. NeatbilstTbas var rasties krapganas vai kludas del, un tas ir uzskatamas par 
bfitiskam, ja var pamatoti uzskatit, ka tas katra atsevigki vai visas kopa varetu ietekmet saimnieciskos lemumus, 
ko tietotiji piepem, balstoties uz gd finarigu parskatu. 


Veicot reviziju saskana ar SRS, visa revizijas procesa gaita mes izdaram profesionalus spriedumus un 
saglabajam profesiongo skepticism_ Nies an: 


• identificejam un izvertejam riskus, ka finangu parskata varetu but krapknas vai kludas del izraisitas 
butiskas neatbilstibas, izstradajam un veicam revizijas procedfiras go risku mazinaganai, ka an iegfistam 
revizijas pieradijumus;  kas sniedz pietiekamu un atbilstogu pamatojumu musu atzinumam. Risks, ka netiks 
atklatas biltiskas neatbilstibas krapganas del, ir augstaks neka risks, ka netiks atklatas kludas izraisitas 
neatbilstibas, jo krapgana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltoganu, informacijas neuzradiganu ar 
nodomu, informacijas nepatiesu atspoguloknu vai iekgejas kontroles parkapumus; 
• iegiistam izpratni par iekgejo kontroli, kas ir bfitiska revizijas veikganai, lai izstradatu konkretajiem 
apstakliem atbilstogas revizijas procedfiras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Biedribas iekgejas kontroles 
efektivitati; 
• izvertejam pielietoto gramatvedibas politiku atbilstibu un gramatvedibas aplegti un attiecTgas vadibas 
uzraditas informacijas pamatotibu; 


NEATKARTGUItEVIDEN'Ili 	 DELEct<;ANAs LicKmu  FINAN&v PARsKias, 2020.6. 	 2. lapa (2 no 3) 
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