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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Nosaukums:

SIA LIEPĀJAS TRAMVAJS

Veids:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Juridiskā adrese:

Rīgas iela 54A, Liepāja, LV-3401

Reģistrācijas numurs

42103005911

Pamatdarbības veidi (NACE) Pasažieru dzelzceļa transports (49.10)
Pilsētas uz piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31)
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11)
Valdes loceklis

Aigars Puks

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Dace Arāja
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FINANŠU PĀRSKATS
1.BILANCE
2020.gada
30.jūnijs

2019.gada
31.decembris

pielikums
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības
II. PAMATLĪDZEKĻI
1. Nekustamie īpašumi
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I.KRĀJUMI
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
II. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
4. Citi debitori
7. Nākamo periodu izmaksas
IV. NAUDA

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

17 740 080
15 399 424
906
906
15 398 518
8 220 690
8 220 690
966 964
6 127 693
40 048
43 123
2 340 656
166 145
166 145
810 818
184 487
606 734
19 597
1 363 693

18 302 462
16 133 506
500
500
16 133 006
8 573 295
8 573 295
987 195
6 509 437
12 515
50 564
2 168 956
129 846
129 846
762 234
140 275
610 898
11 061
1 276 876
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2020.gada
30.jūnijs

2019.gada
31.decembris

pielikums
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
UZKRĀJUMI
ILGTERMIŅA KREDITORI
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm
4. Citi aizņēmumi
12. Pārējie kreditori
13. Nākamo periodu ieņēmumi
ĪSTERMIŅA KREDITORI
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm
4. Citi aizņēmumi
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
11. Pārējie kreditori
12. Nākamo periodu ieņēmumi
14. Uzkrātās saistības

5.3.7.
-

5.3.8.
5.3.9.

5.3.10.
5.3.11.

17 740 080
1 605 608
4 128 115
344 321
2 701 307 165 521 15 391 409
3 996 110
29 779
2 035 205
9 330 315
743 063
5 454
75 694
53 526
74 618
505 711
28 060

18 302 462
1 347 863
3 701 027
348 143
2 122 627
578 680
15 391 409
3 996 110
29 779
2 035 205
9 330 315
1 563 190
307 088
10 856
99 312
57 526
48 904
1 011 422
28 082
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2.PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2020.gada
01.01.-30.06.

2019.gada
01.01.-30.06.

pielikums
1. Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa
3. Bruto peļņa vai zaudējumi
4. Pārdošanas izmaksas
5. Administrācijas izmaksas
6. Pārējie saismnieciskās darbības ieņēmumi
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
b) no citām personām
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
b) citām personām
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

5.3.12.
5.3.13.
-

5.3.14.

-

882 699
882 699
1 415 565
532 866 -

847 238
847 238
1 372 618
525 380

130 235
519 201
21 201
26
26
371
371
165 446 75
165 521 165 521 -

124 601
472 904
23 693
338
338
284
284
200 716
102
200 818
200 818

7

3.NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)
2020.gada
01.01.-30.06.
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.
5. Izdevumi procentu maksājumiem.
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

-

-

2019.gada
01.01.-30.06.

966 302
1 061 106
38 496
56 308
371
92
56 771

-

1 065 591
1 112 717
45 550
1 576
284
86
1 946

- -

1 317 341

- -

1 317 341

427 088
28 990
307 088 5 402 143 588
86 817 1 276 876
1 363 693

307 088
598 415
307 088
3 727
594 688
724 599
953 778
229 179

-

8

4.PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Pamatkapitāls

Atlikums uz 2018.gada 31.decembri
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)
pieaugums/ samazinājums*
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma
palielinājums/ samazinājums
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums

3 393 939

Atlikums uz 2019.gada 30.jūniju

3 701 027

Atlikums uz 2019.gada 31.decembri

3 701 027

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)
pieaugums/ samazinājums**
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma
palielinājums/ samazinājums
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums
Atlikums uz 2020.gada 30.jūniju

Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerve

260 992

Nesadalītā peļņa

Pašu kapitāls
kopā

-2 122 627

1 532 304

307 088

307 088
-3 020
-200 818

-3 020
-200 818

257 972

-2 323 445

1 635 554

348 143

-2 701 307

1 347 863

427 088

427 088
-3 822

4 128 115

344 321

-3 822
-165 521
-2 866 828

-165 521
1 605 608

*Pamatojoties uz 15.03.2019. rīkojumu Nr.68/2.1.1, Liepājas pilsētas pašvaldība palielināja sabiedrības pamatkapitālu par EUR
307 088, veicot naudas ieguldījumu.
**Pamatojoties uz 19.03.2020. rīkojumu Nr.54/2.1.1, Liepājas pilsētas pašvaldība palielināja sabiedrības pamatkapitālu par EUR
307 088, veicot naudas ieguldījumu.
**Pamatojoties uz 18.06.2020. rīkojumu Nr.128/2.1.1, Liepājas pilsētas pašvaldība palielināja sabiedrības pamatkapitālu par
EUR 120 000, veicot naudas ieguldījumu.
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5.PIELIKUMS
5.1.Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi.
Bilance sagatavota, pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots, pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar tiešo metodi.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavots, pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu nav mainītas.
Sagatavojot bilanci, norādīti atlikumi pārskata gada attiecīgā perioda beigās un iepriekšējā pārskata gada beigās.
Sagatavojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim
norādīti pārskata gada attiecīgā perioda un iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda atlikumi.
5.2.Grāmatvedības politikas atbilstība pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
Tiek pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
Izmantota tā paša grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
Finanšu pārskatā posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
-finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
-aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata periods
tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi un izdevumi
norādīti ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un
izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
Katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances
posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi);
Bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem
netiek piemērots;
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību,
nevis tikai juridisko formu.
5.3.Būtiskākās pozīciju izmaiņas
BILANCE
Aktīvs
Palielinājums/
samazinājums %

5.3.1. Pamatlīdzekļi

30.06.2020.

-4.55

31.12.2019.

15 398 518

16 133 006

166 145

129 846

Izmaiņas saistītas ar pamatlīdzekļu bilances vērtības samazinājumu par nolietojuma summu

5.3.2. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

27.96

Palielinājums saistīts ar rezerves daļu iepirkšanu tramvaju vagonu tehniskai apkopei un remontiem pārskata gadam un
nākamajiem gadiem. Rezerves daļas novecojošiem tramvaju vagoniem izņemtas no ražošanas, bet to izgatavošana pēc speciālā
pasūtījuma un piegāde var aizņemt līdz pusgadam, tādēļ rezerves daļas tiek pasūtītas vairumā ilgākam laika periodam

5.3.3. Pircēju un pasūtītāju parādi

31.52

184 487

140 275

Norēķini ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju. 2019.gada decembrī saņemts avanss par pakalpojumiem decembrī,
līdz ar to radies posteņa atlikuma samazinājums 2019.gada beigās. Ar 2020.gada 1.jūniju palielināta atlīdzības maksa par 1
nobraukto kilometru

5.3.4. Citi debitori

-0.68

606 734

610 898

Uzkrāto ieņēmumu samazinājums. 2020.gada 1.ceturksnī CFLA apstiprināja maksājuma pieprasījumu un ieskaitīja sabiedrības
kontā projekta finansējumu par 2019.gadā izpildītiem būvdarbiem

5.3.5. Nākamo periodu izmaksas

77.17

19 597

11 061

Darbinieku veselības apdrošināšana 2020./2021.gadam. Apdrošināšanas perioda sākums nesakrīt ar kalendāra gada sākumu
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5.3.6. Nauda

6.80

1 363 693

1 276 876

Pamatojoties uz 18.06.2020. rīkojumu Nr.128/2.1.1, Liepājas pilsētas pašvaldība palielināja sabiedrības pamatkapitālu par EUR
120 000, veicot naudas ieguldījumu. Nauda paredzēta teleskopiskās zemgrīdas pacelšanas sistēmas iegādei un uzstādīšanai
tramvaju depo ēkā Rīgas ielā 54A, Liepājā

BILANCE (turpinājums)
Pasīvs
Palielinājums/
samazinājums %

5.3.7. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

30.06.2020.

11.54

31.12.2019.

4 128 115

3 701 027

Liepājas pilsētas pašvaldība palielināja sabiedrības pamatkapitālu par EUR 427 088, veicot naudas ieguldījumus (skat. pašu
kapitāla izmaiņu pārskata piezīmes)

5.3.8. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)

-100.00

-

307 088

-49.76

5 454

10 856

52.58

74 618

48 904

Dzēsta Valsts kases aizdevuma pamatsumma saskaņā ar grafiku 2020.gadam

5.3.9. Citi aizņēmumi (īstermiņa)
Veikti līzinga maksājumi saskaņā ar grafikiem 2020.gadam

5.3.10. Pārējie kreditori

Saņemta Liepājas pilsētas pašvaldības dotācija projektēšanas darbiem tramvaju pieturvietu pārbūvei. Visas ar pārbūvi saistītās
izmaksas tiks uzkrātas pārējo kreditoru postenī un nodotas atbildīgajai iestādei pēc pārbūves objekta nodošanas ekspluatācijā

5.3.11. Nākamo periodu ieņēmumi

-50.00

505 711

1 011 422

Nākamo periodu ieņēmumi (ES, valsts, Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums (finansiālais atbalsts) projektam “Jaunas
tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” un projektam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas
kompleksa rekonstrukcija”) iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecīgajam periodam

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Palielinājums/
samazinājums %

5.3.12.Neto apgrozījums

4.19

2020.gada
01.01.-30.06
882 699

2019.gada
01.01.-30.06.
847 238

2020.gada palielinājumu ietekmēja tarifa paaugstinājums par vienu nobraukto kilometru

5.3.13. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes
izmaksas

3.13

1 415 565

1 372 618

Palielinājumu ietekmēja pamatlīdzekļu nolietojums Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstruētiem objektiem. Minētie
pamatlīdzekļi nodoti ekspluatācijā 2019.gada maijā

5.3.14. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

9.79

519 201

472 904

Ieņēmumu palielinājums no finansiāla atbalsta attiecīgajam periodam. Skatīt 5.3.11. un 5.3.13.apakšpunktu skaidrojumus
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
2020.gada 6 mēnešos sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma Nr. TR/2015-01 ietvaros nobraukti 351 685 km
maršruta tīklā jeb 99.77% no plānotā nobraukuma šim periodam.
2020.gada 29.maijā esošajā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā veikti grozījumi, kas stājās spēkā ar 1.jūniju.
Saskaņā ar grozījumiem, tika pagarināts līguma darbības termiņš līdz 2021.gada 31.martam un paaugstināta atlīdzības maksa par
1 nobraukto vagona kilometru atbilstoši viena kilometra pašizmaksai.
Pārskata periodā turpinājās sarakste un pārrunas ar Končar–Elektric Vehicles Inc (KEV) pārstāvjiem par 6 jaunu tramvaja
vagonu TMK 2300 piegādi. Pārrunu laikā precizēti dažādi tehniskie parametri, kā arī saskaņots jauno tramvaju interjers un
dizains. Šobrīd notiek pirmā Liepājai paredzētā vagona ražošana. Saskaņā ar līgumu, tā piegādes termiņš ir 2020.gada novembris.
Pirmā vagona testēšana rūpnīcas apstākļos paredzēta 2020.gada augustā, tajā plānota arī SIA “Liepājas tramvajs” pārstāvju
piedalīšanās.
Paralēli tramvaju iepirkumam veikti nepieciešamie pasākumi infrastruktūras sagatavošanai jauno zemās grīdas tramvaja vagonu
uzņemšanai. Ir izstrādāts projekts pieturvietu un infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem. Iepirkuma procedūru par
būvniecības darbiem plānots noslēgt šī gada 3.ceturksnī.
Noslēgusies “Tramvaja depo sliežu ceļa rekonstrukcija un darbnīcas grīdas remonts” iepirkuma procedūra. Noslēgti līgumi par
būvniecības pakalpojumiem EUR 238 488 un būvuzraudzības pakalpojumiem EUR 6 500 apmērā. Rekonstrukcijas darbus
plānots sākt 2020.gada 3.ceturksnī.
Satiksmes ministrija un SIA “Liepājas tramvajs” šā gada sākumā uzsāka darbu pie grozījumu veikšanas MK noteikumu Nr. 281
nosacījumos, kuri paredz papildu finansējumu Liepājas projektiem. Pēc MK noteikumu Nr. 281 grozījumiem SIA “Liepājas
tramvajs” būs iespēja saņemt papildu finansējumu tramvaju infrastruktūras projektiem, kas paredz arī papildu 6 (sešu) tramvaju
vagonu iegādi, kopējam piegādājamo jauno tramvaju skaitam sasniedzot 12 (divpadsmit). Tiek plānots, ka grozījumi tiks
izsludināti 2020.gada 3.ceturksņa sākumā.
Ņemot vērā minētās aktivitātes, SIA “Liepājas tramvajs” uzsāka izmaiņu veikšanu projekta dokumentācijā, lai saņemtu papildu
finansējumu tramvaju infrastruktūras projektiem, kas paredz arī papildu 6 tramvaju vagonu iegādi, sliežu ceļa posma no Peldu
ielas līdz Graudu ielai renovāciju, kā arī projekta “Tramvaju depo sliežu ceļa rekonstrukcija” īstenošanu. Kopējais investīciju
apjoms šo aktivitāšu rezultātā ir plānots 11 764 706 EUR, tai skaitā tramvaju iegādei 8 836 800 EUR, un infrastruktūras sadaļai
2 927 906 EUR. Būvprojekta izstrāde jau ir uzsākta un tiks pabeigta 2021.gada sākumā. Būvniecības darbus plānots uzsākt
2021.gada vasarā, bet pabeigt 2023.gada septembrī. Tramvaju piegādes gala termiņš paredzēts 2023.gada beigās.
Uzsākta sarunu procedūra ar Končar-Elektric Vehicles Inc. par papildu 6 tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi noslēgtā
līguma ietvaros. Nepieciešamos grozījumus minētajā līgumā ir plānots parakstīt šā gada 3.ceturksnī.
Neplānotas korekcijas sabiedrības ikdienas darbā šī gada sākumā ieviesa ar COVID-19 izraisītā globālā pandēmija un tai
sekojošais valdības lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Šajā sakarā operatīvi tika ieviesti papildu sanitāri
epidemioloģiskie pasākumi uzņēmuma telpās, teritorijā un transporta līdzekļos:
-

klātienes sapulču atcelšana, distancēšanās nosacījumu ieviešana
atsevišķu struktūrvienību darba organizēšana divās maiņās
izmaiņas dokumentu apritē
papildu dezinfekcijas un individuālo higiēnas līdzekļu lietošanas ieviešana
biļešu tirdzniecības tramvaju vagonos pārtraukšana
pasažieru informēšana par aktuāliem drošības pasākumiem, izmantojot sociālos tīklus, presi un vizuālos
materiālus tramvaju vagonos

Būtiski riski un neskaidri apstākļi
Lielāko daļu no sabiedrības budžeta ieņēmumiem veido atlīdzība par veiktajiem reisiem ar tramvajiem. Pēdējie grozījumi ar
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports” noslēgtajā līgumā neparedz papildu izmaksas, kas būtu
nepieciešamas jauno zemās grīdas tramvaju vagonu uzturēšanai un apkalpošanai. Šobrīd sabiedrībai nav skaidras prognozes par
papildu izmaksu apjomu un ietekmi uz sabiedrības budžetu pārskata gadā.
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Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Pašvaldības
budžets

Valsts
budžets

Maksājumu veids
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis
Valsts nodeva par informācijas reģistrāciju UR

56 173
1 473
159 305
76 836
92
188
844
464
85
293 987

Kopā:

1 473

Informācija par valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Saņemts, EUR

Nosaukums

Izlietojums

188 Finansējums projektam "Tramvaja līnijas un

Valsts finansējums

piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"
Nr.4.5.1.1/16/I/001. Projekta attiecināmo izmaksu
atmaksa par 2019.gadā veiktajiem būvdarbiem

24 805 Dotācija projekta izstrādei "Tramvaja pieturvietu

Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums

platformu pārbūve Liepājā".
Izlietots pilnā apmērā

Kopā:

24 993

Informācija par valdes loceklim izmaksāto atlīdzību
2020.gada sešos mēnešos valdes loceklim izmaksāta atlīdzība 18 200 EUR apmērā.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo
stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

Liepāja
2020.gada 14.augustā
Valdes loceklis:
Aigars Puks

