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Uzņēmuma gada pārskats

Pamatinformācija
Reģistrācijas numurs 40103970112

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits
Likvidācijas slēguma
bilance
Saimnieciskās darbības
pārskats
Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem
Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem
Uzņēmējdarbības forma
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti
Personas vārds, uzvārds
Personas amats
Gada pārskata
apstiprināšanas datums
Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

35
Nē
Nē
Nē
Nē

Kapitālsabiedrība
uzņēmuma grāmatvedis
Liena Galbaliņa
galvenā grāmatvede
30.10.2019

Nē
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Uzņēmuma gada pārskats

Bilances aktīvi
Reģistrācijas numurs 40103970112
Posteņa nosaukums

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā
II. Pamatlīdzekļi:
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
II. Pamatlīdzekļi kopā
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
II. Debitori:
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.
4. Citi debitori.
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.
7. Nākamo periodu izmaksas.
8. Uzkrātie ieņēmumi.
II. Debitori kopā
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:
IV. Nauda.
Apgrozāmie līdzekļi kopā
BILANCE

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Rindas
kods

10
20
40
80
90
190
220
230
240
250
290
330
340
350
460
470
480
500
520
530
540
550
560
620
630
640

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

21 716
21 716

22 570
22 570

73 629
73 629

64 301
64 301

1 635 425
1 013 233
0
2 648 658
2 744 003

1 325 425
1 128 004
80 789
2 534 218
2 621 089

0
593 857
14 546
11 117
11 890
217 363
848 773

155 140
156 119
44 504
10 496
4 897
316 159
687 315

11 781
860 554
3 604 557

22 077
709 392
3 330 481

Uzņēmuma gada pārskats

Bilances pasīvi
Reģistrācijas numurs 40103970112
Posteņa nosaukums

Pašu kapitāls:
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.
5. Rezerves:
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Uzkrājumi:
Ilgtermiņa kreditori:
4. Citi aizņēmumi.
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori:
4. Citi aizņēmumi.
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
11. Pārējie kreditori.

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Rindas
kods

650
660
670
700
780
790
800
810
860
900
1010
1 020
1060
1080
1100
1120
1130

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

3 003
1 203 297

3 003
1 203 297

-111 307
161 144
1 256 137

-160 120
48 813
1 094 993

1 939 142
1 939 142

1 883 004
1 883 004

757
49 329
575
114 241
81 898

2 756
72 357
0
56 789
67 141
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Posteņa nosaukums

14. Uzkrātās saistības.
Īstermiņa kreditori kopā
BILANCE

Rindas
kods

1160
1180
1190

Pārskata gada
beigās

162 478
409 278
3 604 557

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

153 441
352 484
3 330 481
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Uzņēmuma gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)
Reģistrācijas numurs 40103970112

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Uzņēmuma gada pārskats

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)
Reģistrācijas numurs 40103970112

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums

1. Neto apgrozījums.
b) no citiem pamatdarbības veidiem
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.
4. Pārdošanas izmaksas.
5. Administrācijas izmaksas.
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:
a) no radniecīgajām sabiedrībām
b) no citām personām
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.
b) citām personām
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

10
30
40

2 633 919
2 633 919
2 193 689

2 243 614
2 243 614
1 859 599

50
60
70
80
90
170
180
190
210
230
240
250
260
290

440 230
6 121
242 279
451
4 735
29 735
28 198
1 537
56 137
56 137
161 144
0
161 144
161 144

384 015
2 733
286 323
26
25 388
13 527
12 705
822
31 145
31 145
51 979
3 166
48 813
48 813
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes
Reģistrācijas numurs 40103970112

Uzņēmuma gada pārskats
Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

1.

Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.

Vidējais darbinieku skaits

1.4.

Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

35
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“Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, tā
neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar
pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta
revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2018. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
lūdzu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likums”, un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumi”.
Finanšu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos
noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Saskaņā ar likumā noteiktajiem kritērijiem Sabiedrība tiek klasificēta kā maza sabiedrība
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (Eur).
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un
peļņu vai zaudējumiem.
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
•pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
•izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
•finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados,
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība, pilnvarotā persona vai
pārvaldes institūcija,
c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
•bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus
norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un
izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
•izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
•bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
•jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem
ir aizliegts,
• ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu saistītos
ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību — peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu
objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā atsavināšanas vai likvidācijas
ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas;
•bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis
tikai juridisko formu;
•bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes
izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu
izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši
saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar
objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina konkrētajos posteņos norādīta nozīmīga finanšu informācija, kura būtiski ietekmē
gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata
lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu
informāciju apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.
Informācija patiesa un skaidra priekšstata nodrošināšanai
Peļņas vai zaudējumu aprēķina, sagatavošanai izmantotā shēma nav mainīta salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.
Aplēšu izmantošana
Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus finanšu
pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi
nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības
darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā noteikšanas brīdī.
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana euro
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi darījumi
ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.
Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro
atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un
saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas
peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.
Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās pēdējo divu gadu laikā bija sekojoši:
31.12.2018
1 Eur31.12.2017
1 Eur
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USD1,145001,19930
DKK7,467307,44490
1.4.1.
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1.
nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no par atlīdzību iegūtām lietošanas tiesībām, licencēm, patentiem, koncesijām un
tam līdzīgām tiesībām. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot 33,33% nolietojuma likmi gadā.
1.4.1.2.
pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei nolietojums
netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:
Kategorija finanšu uzskaitēNolietojuma likme %Postenis finanšu pārskatā
Mēbeles un biroja iekārtas
20
Pārējie pamatlīdzekļi
Datori un aprīkojums
35
Pārējie pamatlīdzekļi
Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Eur 100 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.
Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā
darbībā. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojums
jāaprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša
pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina,
izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās
nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirms nodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes
tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas
naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas pieder.
Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas.
1.4.1.3.
ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
Ilgtermiņa ieguldījumi, ieskaitot ieguldījumus koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, kuru
koriģē to vērtības ilgstošas palielināšanās vai samazināšanās gadījumos
1.4.1.4.
papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
.
1.4.2.
apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.2.
uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.
Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir
apšaubāma, izvērtējot katru debitoru atsevišķi. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.
1.4.2.3.
papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu
atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.
1.4.5.
ieņēmumu atzīšanas principi
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Ieņēmumu atzīšana
Sabiedrības pamatdarbība ir konsultatīvie pakalpojumi, tai skaitā, finanšu risku novērtēšana un vadība; kredītrisku novērtēšana
un vadība; mārketinga stratēģiskā plānošana un mārketinga aktivitāšu realizācijas plānošana, tirgus izpētes organizēšana,
pārdošanas aktivitāšu plānošana; uzņēmuma vadības konsultācijas, ieskaitot darbinieku atlases organizēšanu, motivācijas sistēmu
izstrādi, uzņēmuma vadības stratēģijas plānošanu un realizācijas organizēšanu; IT sistēmu izstrādei nepieciešamo biznesa prasību
definēšanu; un ar tiem saistītus pakalpojumus, tai skaitā sniedz arī konsultācijas ikdienas darbu organizēšanas procesā
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības
nodokli.
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī
tālāk minētie nosacījumi.
Pakalpojumu sniegšana
Sabiedrība sniedz konsultatīvus un IT pakalpojumus gan meitas uzņēmumiem, gan nesaistītajiem uzņēmumiem. IT pakalpojumos
ietilpst programmēšanas darbi, infrastruktūras radīšanas risinājumi, mobilo aplikāciju izstrāde. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek
atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.
Ieņēmumi no konsultatīvajiem pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances
datumā ir attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
•Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos.
•Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
•Procentu ieņēmumi tiek atzīti pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.
•Dividendes tiek atzītas brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu objektu
atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās
finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet, kas radušies saimnieciskās
darbības rezultātā vai izriet no tās.
1.4.7.
izdevumu atzīšanas principi
Izdevumu atzīšanas principi
Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas izdošanas
laiku. Ar pārskata saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar
ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
1.6.
Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai līguma nosacījumu vai
citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu un uzņēmuma ienākuma nodokļa
saistībām.
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem
sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.
1.8.
Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.1.
galvojumi un garantijas
Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju
1.8.2.
saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai ir noslēgts biroja telpu nomas līgums ar SIA “Retex Būve” Nr.89 par biroja telpu nomu.
1.8.3.
informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti, kā aizņēmuma nodrošinājums
2017. gadā Sabiedrība saņēma aizņēmumus no juridiskas personas 1 840 000 Eur apmērā ar procentu likmi 3% un galējo
atmaksas termiņu 31.12.2022. Aprēķinātie procenti ir atmaksājami galējās atmaksas datumā. Aizņēmuma nodrošinājums ir visi
Sabiedrības aktīvi
1.8.6.
saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Radniecīgās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas attiecībā pret sabiedrību, ir koncerna meitas sabiedrība vai koncerna mātes
sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrība.
1.9.

Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē
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Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. Sabiedrības stratēģiskais
partneris ir apliecinājis kredītlīnijas pieejamību līdz 31.12.2023. Kā arī ir izveidota veiksmīga sadarbība ar nesaistītām
sabiedrībām, kurām sabiedrība sniedz IT pakalpojumus, kas ļauj diversificēt ieņēmumu plūsmu. Sabiedrība strādā ar peļņu un
turpmākā darbība ir vērsta uz apgrozījuma un peļņas palielināšanu.
2019.gada aprīlī Sabiedrība pārtrauca meitas uzņēmuma darbību Gruzijā vietējās likumdošanas izmaiņu dēļ, kas uzlika
nozīmīgus ierobežojumus uzņēmuma darbībai. Gruzijas meitas saistības par saņemtajiem aizdevumiem Sabiedrība pārņēma savā
bilancē.
2019.gada augustā tika parakstīts līgums par Swaper SIA biznesa daļas pārdošanu Igaunijas uzņēmumam.
Augstāk minētie notikumi nav iemesls Sabiedrības tālākās darbības principu pārskatīšanai.
3.

Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1.
3.1.1.

Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2.
koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
25 472
29 960

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
4 488
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
2 902
8 244

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

Summa
5 342

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
22 570
21 716

3.1.2.

pamatlīdzekļi:

3.1.2.4.
pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
93 563
137 362

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
44 370
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
571

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
29 262
63 733

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)

Summa
34 566
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Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa
95

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
3.1.3.

Summa
64 301
73 629

ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Postenis 1
Iegādes izmaksas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
1 325 425
1 635 425

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
2018.gadā Eur 310 000 ir ieguldīts Krievijas meitas uzņēmumā IQ Capital, lai nodrošinātu Krievijas kredītu
likumdošanas prasību izpildi par pašu kapitāla apmēru

Summa
310 000

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
1 325 425
1 635 425

3.2.
3.2.1.
Īstermiņa

Aizdevumi
aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem)

Amatu grupa

1 Valdes locekle

Izsniegšanas datums

15.03.2017
Kopā

3.2.5.
3.2.5.1.

Izsniegtās summas
vai galvojuma
apmērs

Procentu likme

10 000,00
10 000,00

Atpakaļ saņemtās
summas apmērs

6,12
0,00

Parāda atlikums
pārskata perioda
beigās

Aizdevuma atmaksas
datums

11 117,00 15.03.2019
11 117,00

aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām
radniecīgo sabiedrību parādi
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Papildus sniegtā informācija, ja
tāda ir

Summa pārskata gada sākumā

1 Aizdevuma īstermiņa
daļa, aizdevums izsniegts
Wandoo Finance Sp z.o.o
un atmaksājams 2019.
gada 31. decembrī.
Aizdevuma procentu
likme ir 2.91 % gadā.
Aizdevuma valūta ir
EUR, nodrošinājums nav
2 Aizdevumu ilgtermiņa
daļa, aizdevumi izsniegti
SIA Swaper (atmaksājams
2022. gada 31. decembrī.,
aizdevuma procentu likme
ir 2.41 % gadā, valūta ir
EUR, nodrošinājums
nav), Wandoo Finance
S.L (atmaksājams 2020.
gada 31. decembrī.,
aizdevuma procentu likme
ir 2.41 % gadā,
aizdevuma valūta ir EUR,
nodrošinājums nav) ,
aizdevums izsniegts
Wandoo Finance ApS
(atmaksājams 2020. gada
31. decembrī, aizdevuma
procentu likme ir 2.69 %
gadā, aizdevuma valūta ir
EUR, nodrošinājums nav)
3 Par pakalpojumiem
Radniecīgo sabiedrību parādi kopā

Izmaiņas pārskata periodā

Atlikums pārskata perioda
beigās

166 949,00

166 949,00

1 228 004,00

-214 771,00

1 013 233,00

156 119,00
1 384 123,00

270 788,00
222 966,00

426 907,00
1 607 089,00

3.3.
Papildu skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem
3.3.3.
papildinformācija par bilances aktīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai
Uzkrātie ieņēmumi
31.12.2018
31.12.2017
Eur
Eur
Uzkrātie ieņēmumi par sniegtajiem IT vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem
199 920
156 320
Pārējie uzkrātie ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem radniecīgām sabiedrībām
17 443
159 839
Kopā
217 363
316 159
4.

Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5.

Kreditori

4.5.4.

aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
Aizņēmuma veids

1 4.2. - Citi aizņēmumi, kuri segti ar
nodrošinājumu, norādot
nodrošinājuma veidu un formu
(likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

Summa

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 939 142 2017. gadā Sabiedrība saņēma
aizņēmumus no juridiskas personas 1
840 000 Eur apmērā ar procentu likmi
3% un galējo atmaksas termiņu
31.12.2022. Aprēķinātie procenti ir
atmaksājami galējās atmaksas datumā.
Aizņēmuma nodrošinājums ir visi
Sabiedrības aktīvi.

5.

Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.4.

Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas
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Ilgtermiņa ieguldījumu
objekts (vai objektu
grupa)

Bilances vērtība
izslēgšanas brīdī

1 Pārējie
pamatlīdzekļi un
inventārs
Kopā

6.

Atsavināšanas ieņēmumi Atsavināšanas izdevumi

476

231

476

231

0

Bruto ieņēmumi vai
izdevumi

Peļņa vai zaudējumi no
objekta atsavināšanas

-244

-244

-244

-244

Informācija par posteņu pārklasifikāciju
Postenis, no kura veikta pārklasifikācija

1 Pārējās saimnieciskās izmaksas

Postenis, uz kuru veikta pārklasifikācija

Administrācijas izmaksas

Pārklasificētā summa

16 814
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Uzņēmuma gada pārskats

Informācija par revidentu
Reģistrācijas numurs 40103970112

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

30.10.2019
40003476595
38
82
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Uzņēmuma gada pārskats

Citi dokumenti
Reģistrācijas numurs 40103970112

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments

Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem
2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības
samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts
8 Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums
9 Finanšu pārskata pielikums
10 2018.gada pārskata kopija

Dokumenta numurs
EDS:

64571491

20191030_VADIBAS ZINOJUMS_WF 2018.pdf
20191030_MM_WANDOO FINANCE_GP 2018.pdf

Wando_finance_revidenta_zinojums.pdf

GADA PARSKATS_WANDOO FINANCE_2018_small.pdf

Iesniegšanas datums:

21.11.2019
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