Pielikums pakalpojuma līgumam par finanšu pārskata pārbaudi
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Šo vēstuli iesniedzam sakarā ar Jūsu veikto biedrības “Latvijas Jūrniecības savienība” (turpmāk tekstā – “Biedrība”)
Sertifikācijas centra reglamentētās sfēras darbības pārskata par periodu no 01.01.2021.– 31.12.2021. (turpmāk tekstā
– “Darbības pārskats”) no 6. – 12. lapai pārbaudi, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrijas 19.02.2019. Deleģēšanas līgumu Nr. 5.2-17.2/2019/7 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un
patstāvīgās prakses uzraudzību”, atbilstoši 20.03.2018.g. MK noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un piemērojot darbības pārskata sagatavošanas
pamatnostādnes, kas aprakstītas ieņēmumu-izdevumu pārskata sagatavošanas pamatnostādnēs. Šīs pārbaudes mērķis
ir sagatavot atzinumu par to, vai Darbības pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Biedrības deleģēšanas
līguma ietvaros saņemtajiem ieņēmumiem no pakalpojumu maksas un veiktajiem izdevumiem pārskata gadā, kas
noslēdzās 2021.gada 31.decembrī.
Mēs apliecinām, ka esam atbildīgi par Biedrības 2021.gada darbības pārskatu un tā sagatavošanu saskaņā ar
19.02.2019. Deleģēšanas līgumu Nr. 5.2-17.2/2019/7 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās
prakses uzraudzību”, atbilstoši 20.03.2018.g. MK noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas
un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām un piemērojot Darbības pārskata sagatavošanas
pamatnostādnes, kas aprakstītas ieņēmumu-izdevumu pārskata sagatavošanas pamatnostādnēs.
Mēs apliecinām, ka esam atbildīgi par krāpšanas un kļūdu novēršanai un atklāšanai paredzēto grāmatvedības
uzskaites un iekšējās kontroles sistēmu ieviešanu un darbību.
Pēc mūsu labākās pārliecības apstiprinām sekojošo:
Vispārīgi


Nav konstatētas neprecizitātes un neatbilstības, t.sk. krāpšana, kurā būtu iesaistīta vadība vai darbinieki, kam
ir svarīgi pienākumi grāmatvedības uzskaites un iekšējās kontroles sistēmās vai kas varētu būtiski ietekmēt
Darbības pārskatu.



Esam Jūs informējuši par visiem mums zināmiem būtiskiem faktiem saistībā ar jebkādu krāpšanu vai
aizdomām par krāpšanu, kas varētu ietekmēt Biedrību.



Esam Jūs informējuši par mūsu vērtējumu un secinājumiem attiecībā uz risku, ka Darbības pārskats varētu
būt būtiski nepareizs krāpšanas rezultātā.



Esam Jums nodrošinājuši iespēju iepazīties ar visu grāmatvedības uzskaiti, attaisnojuma dokumentiem, kā
arī pilnsapulču un Valdes sanāksmju protokoliem.



Esam Jūs informējuši par visiem 2021. gada laikā veiktiem darījumiem, kas neietekmē ieņēmumu un
izdevumu pārskatu.



Darbības pārskatā nav būtisku neatbilstību, t.sk. neminētu faktu. Mēs uzskatām, ka Jūsu revīzijas rezultātā
apkopotās nekoriģētās Darbības pārskata neatbilstības ne atsevišķi, ne kopā nav būtiskas Darbības pārskata
kopējā kontekstā.



Biedrība ir ievērojusi visus līgumu aspektus, kas varētu būtiski ietekmēt Darbības pārskatu minēto aspektu
neievērošanas gadījumā. Nav pārkāptas uzraudzības un regulējošo institūciju prasības, kas varētu būtiski
ietekmēt Darbības pārskatu minēto prasību neievērošanas gadījumā.



Esam apsvēruši Biedrības turpmāko finansiālo stāvokli un darbību vismaz viena gada posmam no šīs
vēstules parakstīšanas datuma. Esam pārliecinājušies, ka Biedrībai ir piemērojams darbības turpināšanas
princips, tādēļ Darbības pārskats sagatavots, pamatojoties uz attiecīgajiem kritērijiem.



Apliecinām, ka esam apsvēruši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ietekmi uz Darbības pārskatā
ietvertajiem rādītājiem un informāciju. Mēs uzskatām, ka Darbības pārskats pietiekami precīzi un izsmeļoši
atspoguļo minēto ietekmi.
Valdes priekšsēdētājs __________________________ Antons Vjaters
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