




































































SIA "AKTIVS TnIST"
Licence Nr.70.

Kr.Valdemara iela 13, Talsi, Talsu novads, Latvija,LY 3201,tel. +37129405574,
ReE. Nr. LV51203006051

Neatkarigu revidentu zi4ojums

SIA " SKRLINDAS KOMLINALA SAIMNIECIBA" dahbniekam

Miis a atzinums p ar Jinani u p drs katu

Esam veiku5i sabiedrrbas ar ierobeZotu atbildrbu "SKRUNDAS KOMUNALA SAIMNIECIBA"
("Sabiednba") pievienotaja gada pdrskatd ietvertd finan5u pdrskata no 8. lTdz 33.lapai revZiju.
Pievienotais finan5u parskats ietver:
o bilanci 202L gada 31. decembrT
o pelqas vai zaudejumu aprefinu par gadu, kas noslEdzds202l. gada31. decembrl
o naudas pliismas pdrskatu par gadu, kas noslEdzds 202l.gada 3 l.decembrT
o pa5u kapitala izmai4u pdrskatu par gadu, kas noslcdzas 202l.gada 3 l.decembrl kd arT

r finan5u pdrskata pielikumu, kas ietver noz-rmTgu grdmatvedTbas uzskaites principu
kopsavilkumu un citu p askaidroj oSu informacij u.

Miisuprat, pievienotais finan5u pdrskats sniedz patiesu un skaidru priek5statu par SIA
"SKRI-INDAS KOMLTNALA SAIMNIECIBA" finansialo stavokli 202L gada 31. decembrl un par
tds darbrbas finan5u rezultatiem gadd, kas nosledzas 2021. gada 31, decembrl saska4d ar Latvijas
Republikas Gada pdrskatu un konsolidcto gada pdrskatu likumu ("Gada pdrskatu un konsolidcto
gada pdrskatu likums").

Atzinuma pamatojums

Atbilsto5i Latvijas Republikas RevTzijas pakalpojumu likumam ("Revrzijas pakalpojumu likums")
mes veicdm revlziju saska4d ar Latvijas Republikd atzftiem starptautiskajiem rev-zijas standartiem
(turpmak- SRS). Miisu piendkumi, kas noteikti Sajos standartos, ir turpmdk apraksUti mlsu
zi4ojuma sada!6 Revidenta atbililtba par finaniu parskata revtziju.

MEs esam neatkarrgi no SabiedrTbas saska4d ar Starptautiskas GramafreLu dtikas standartu
padomes izstr-adata Starptautiska Profesionalu gramatveZu Etikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarrbas standartu) prasrbam un RevZijas pakalpojumu likumd iekfautajam neatkarlbas
prasrbam, kas ir piemerojamas miisu veiktajai finan5u pdrskata revlzijai Latvijas RepublikS. Mes
esam ieveroju5i arr Starptautiska Profesionalu gramatveZu etikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkar-rbas standartu) un Revrzijas pakalpojumu likumd noteiktos pdrejos profesiondlds etikas
principus un obj ektivitdtes praslbas.

Mes uzskatdm, ka mtrsu iegiitie revZijas pierddrjumi dod pietiekamu un atbilsto5u pamatojumu
miisu atzinumam.

Zir,toiana par citu informdciju

Par citu informdciju atbild Sabiedr-rbas vadlba. Citu informdciju veido:

* Informdcija par SabiedrTbu, kas sniegta pievienotd gada pdrskata3.lapa;
* Vadlbas zi4ojums, kas sniegts pievienotajd gada pdrskatdno 4.lTdz7.lapai.

M[su atzinums par finan5u pdrskatu neattiecas tz gada parskatd ietverto citu informdciju, un mes
nesniedzam par to nekada veida apliecindjumu, iz4emot to ka norad-rts miisu zi4ojuma sadald Citas
zir,toianas praslbas saskar,td ar Latvijas Republikns tiestbu aktu praslbdm.



Saistrba ar finan5u pdrskata revZiju miisu piendkums ir iepazlties ar citu informdciju un, to darot,
izvertet, vai 5l cita informacija biitiski neat5liras no finan5u pdrskata informdcijas vai no mlsu
zind5anam, kuras mes ieguvam revZijas gaita, un vai td nesatur cita veida bltiskas neatbilsUbas,

Ja, balstoties uz veikto darbu un 4emot ver-a revTzijas laikd giitds zi4as un izpratni par Sabiedrlbu
un tds darbibas vidi, mEs secinam, ka cita informdcijd ir biitiskas neatbilstTbas, mtisu pienakums ir
zi4otpar Sadiem apstdkliem. M[su uzmanlbas loka nav naku5i apstakli, par kuriem biitu jdzi4o.

Citas ziryoianas praslbas saskaryii ar Latvijas Republikas ties:tbu aktu prastbilm

Papildus tam, saska4a ar Revrzijas pakalpojumu likumu mlsu pienakums ir sniegt viedokli, vai
VadTbas zi4ojums ir sagatavots saska4d ar td sagatavo5anu reglamentejo5a normatlv-a akta, Gada
parskatu un konsoliddto gada pdrskatu likuma, prasTbdm,

Pamatojoties vienTgi uz m[su revTzijas ietvaros veiktajam procediirdm, miisuprat:

o Vadrbas zi+ojuma par parskata gadu, par kuru ir sagatavots finan5u parskats, sniegta
informacija atbilst finan5u pdrskatam, un

. Vadlbas zir,rojums ir sagatavots saskaqa ar Gada parskatu un konsolideto gada pdrskafu
likuma prasTbam.

Vadtbus un personu, kurdm uzticEta Sabiedrlbas pdrrauddtba, atbild-tba parJinaniu pdrskatu

Vadlba ir atbildrga par tada finan5u pdrskata, kas sniedz patiesu un skaidru priek5statu,
sagatavo5anu saska46 ar Gada pdrskatu un konsolidEto gada pdrskatu likumu, kd arl par tadas
iek5ejas kontroles sistEmas uzture5anu, kada saska4a ar vadTbas viedokli ir nepiecie5ama, lai biitu
iespejams sagatavot finan5u parskatu, kas nesatur ne krdp5anas, ne kfudas def izraisrtas biitiskas
neatbilstTbas.

Sagatavojot finan5u parskatu, vadTbas piendkums ir izvErtEt SabiedrTbas sp6ju turpindt darblbu, pec
nepiecie5amTbas sniedzot informaciju par apstakfiem, kas saisuti ar Sabiedrlbas spEju turpindt
darblbu un darbTbas turpinaSanas principa piem6ro5anu, ja vien vadTba nepldno SabiedrTbas

likvidaciju vai tas darblbas izbeig5anu, vai arl tai nav citas realas alternatrvas kA Sabiedrlbas
likvidacij a vai darbtbas izbeig5ana.

Personas, kurdm uilicdta SabiedrTbas parratdzrba. ir atbildrgas par Sabiedrlbas finan5u parskata
sagatavo5anas procesa uzr audzrblu.

Rev i d e nt a at b i I tt b a p ar Jin ani u p dr s k ata r evtzij u

Mlsu mer[<is ir iegiit pietiekamu pdrliecTbu par to, ka finanSu pdrskats kopumd nesatur kfiidas vai
krap5anas dE! izraisltas butiskas neatbilsubas, un sniegt revidentu zi4ojumu, kura izteikts atzinums.
Pietiekama pdrlieclba ir augsta lTme4a parlieclba, bet td negarante, ka rev-rzija, kas veikta saska4a ar
SRS, vienmer tiks atkldta bltiska neatbilstTba, jatdd,apastdv, NeatbilsUbas var rasties krap5anas vai
klldas def, un tds ir uzskatamas par bltiskam, ja var pamatoti uzskatrt, ka tds katra atsevi5\i vai
visas kopd varetu ietekmEt saimnieciskos lemumus, ko lietotdji pie4em, balstoties uz 5o finan5u
pdrskatu,

Veicot revZiju saska46 ar SRS, visa revZijas procesa gaita mes izdaram profesionalus spriedumus
un saglabajam profesionalo skepticismu. MEs arl:

o identific6jam un izvdrtdjarn riskus, ka finan5u pdrskatd varEtu btrt krap5anas vai kliidas dEf
izrais-rtas bltiskas neatbilstTbas, izstrdddjam un veicam revZijas procedlras 5o risku
mazinalanai, ka arT iegiistam revZijas pierdd-rjumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoSu
pamatojumu miisu atzinumam. Risks, ka netiks atklatas biitiskas neatbilstTbas krap5anas
d6f, ir augstdks neka risks, ka netiks atklatas kfiidas izraisTtas neatbilsUbas, jo krdp5ana var
ietyert slepenas norunas, dokumenfu vilto5anu, informdcijas neuzrddr5anu ar nodomu,
informdcij as nepatiesu atspo guf oS anu vai iek5 6j 6s kontro les pdrkdpumus ;



ieg[stam izpratni par iek5Ejo kontroli, kas ir btitiska revZijas veik5anai, lai izshadatu
konkrEtajiem apstakliem atbilstoSas revr-zijas procedtiras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu
p ar S abiedrrbas iek56j Ss kontroles efektivitati;

izvErtEjam pielietoto grAmatvedlbas politiku atbilstTbu un grdmatvedtbas aple5u un
attieclgds vadTbas uzrad-rtas informdcijas pamatoUbu;

o izdardm secindjumu par vadlbas piemerota darbrbas turpindianas principa atbilsubu, un,
pamatojoties uz iegDtajiem revlzijas pierddrjumiem, par to, vai pastdv biitiska nenoteikt-rba
attieclb6 uz notikumiem vai apstdkfiem, kas var radr-.t nozlmlgas Saubas par Sabiedrlbas
spEju turpin6t darbTbu. Ja mes secinam, ka butiska nenoteiktrba pastav, revidentu zi4ojumd
tiek versta uzmanlba uz finan5u parskatd sniegto informdciju par Siem apstdkfiem, vai, ja
Sdda informdcija nav sniegta, m6s sniedzam modificetu atzinumu. Miisu secinajumi ir
pamatoti ar revTzijas pierddljumiem, kas iegiiti l-rdz revidentu zi4ojuma datumam, Tomer
ndkotnes notikumu vai apstdkfu ietekm6 Sabiedrlba savu darbTbu var pdrtraukt;

o izvErtejam vispareju finan5u pdrskata struktiiru un saturu, ieskaitot atklato informdciju un
skaidrojumus pielikumd, un to, vai finanSu pdrskats patiesi atspogufo parskata pamatd
eso5os darljumus un notikumus,

MEs sazinamies ar personam, kuram :uzticdta Sabiedrlbas parratdzTba, un, cita starpd, sniedzam
informdciju par planoto revTzijas apjomu un laiku, kd arl par svarrgiem revTzijas novorojumiem,
tajd skaitd par biitiskiem iek5cjas kontroles trtikumiem, kddus mEs identificejam revlzijas laikd.
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IZRAKSTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"  
Vienotais reģ.nr. 41203022001 

Juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326  

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 02/2022 
 

Kuldīgā, Kuldīgas novadā        2022. gada 22.aprīlī 

 

 Dalībnieku sapulci, saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu, ir sasaukusi Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, vienotais reģ. Nr. 41203022001 

(turpmāk tekstā – arī Sabiedrība) valde, paziņojot par dalībnieku sapulci Sabiedrības dalībniekiem 

05.04.2022. 

 

Pamatkapitāls: 

Parakstītais pamatkapitāls Apmaksātais pamatkapitāls Balsstiesīgais pamatkapitāls 

2 912 107 EUR 2 912 107 EUR 2 912 107 EUR 

 

Balsu skaits 

dalībnieks Balsu skaits 

Kuldīgas novada dome 2 912 107 

kopā 2 912 107 

 

Dalībnieku sapulcē pārstāvēts pamatkapitāls 100% apmērā no apmaksātā pamatkapitāla. 

 

[…] 

 

Piedalās: 

Sabiedrības dalībnieka Kuldīgas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvis Inga Kaltniece. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes loceklis 

Sandis Japēņins. 

Zvērināta revidente Daiga Baraua. 

Kuldīgas novada pašvaldības Kapitālpārvaldības un audita nodaļas finanšu analītiķe Dace Buķele 

 

Dalībnieku sapulci vada Sabiedrības dalībnieka Kuldīgas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvis Inga 

Kaltniece. 

Dalībnieku sapulci protokolē Kuldīgas novada pašvaldības Kapitālpārvaldības un audita nodaļas finanšu 

analītiķe Dace Buķele. 

Protokola pareizības apliecinātājs Inga Kaltniece. 

 

Darba kārtībā: 

[…] 

3. Par statūtu grozījumiem; 

[…] 

 

Jautājumu apspriešanas gaita un saturs: 

 

[…] 

 

3.jautājums 

 

[…] 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta 

pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 144.pantu, dalībnieku sapulce nolēma: 

 

1. Izdarīt grozījumus  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” statūtos; 

 



IZRAKSTS 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” statūtus jaunā redakcijā. 

 

BALSOJUMS:   Par   - 2 912 107 balsis 

  Pret  - nav 

  Atturas  - nav 

 

[…] 

 
Dalībnieks un lēmuma  

pareizības apliecinātājs 

 

(paraksts)*          (Inga Kaltniece) 

 

Protokolists  

 

(paraksts)*                     (Dace Buķele) 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kuldīgas novada pašvaldības 

Kapitālpārvaldības un audita daļas vadītāja      (paraksts)*   I. Kaltniece 

Kuldīgā 09.05.2022. 

 
* DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 

 


