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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

I. Vadības ziņojums
Vispārīga informācija par sabiedrību
Uzņēmuma pilns nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers"
Uzņēmuma juridiskais statuss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr.
40003633935
Adrese
Juridiskā adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
Valde
Viktorija Vorobjova, valdes locekle (no 16.10.2012)
Padome
Padome nav izveidota.

Darbības veidu raksturojums
SIA "Attollo brokers" (turpmāk tekstā Sabiedrība) dibināta 2003.gada 10.jūnijā. Sabiedrības pamatdarbība ir
apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana Latvijas teritorijā. Sabiedrības ienākumu avots ir brokera
komisija no Latvijas apdrošināšanas kompāniju apdrošināšanas polišu izplatīšanas, kā arī sadarbība ar
apdrošināšanas starpniekiem.
Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā
2017.gadā Sabiedrības parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms palielinājies par 50% salīdzinot ar 2016.
gadu, neto apgrozījums palielinājies līdz EUR 1 971 274, tīrās peļņas rādītājs pieaudzis līdz EUR 1 176 934.
Pārskata gadā tika intensīvi izmantoti Interneta pakalpojumi jaunu klientu piesaistīšanai, kā arī mūsdienu
tehnoloģijas on-line pārdošanu veikšanai.
Pārskata gadā tika iegādāts datorprogrammas apdrošināšanu polišu uzskaitei EUR 11970 vērtībā, tika
atmaksāta AS Luminor Bank kredīta daļa EUR 47 034 un aprēķinātas dividendes no meitas sabiedrībām
EUR 20 000 apmērā.
Finansiālo rezultātu rādītāji
1. LIKVIDITĀTE

Aprēķins

2017.gads 2016.gads

1.1. Kopējā likviditāte

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības

1.01

0.97

1.2. Absolūtās likviditātes koeficients

(Naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri) /
īstermiņa saistības

0.70

0.56

Saistības / bilances kopsumma

0.36

0.31

Saistības / pašu kapitāls

0.56

0.46

Pašu kapitāls / bilances kopsumma

0.64

0.69

59.7%
79.3%
33.7%

63.0%
75.3%
39.6%

58.3%

66.4%

2. MAKSĀTSPĒJA
2.1. Saistību īpatsvars bilancē
(Finansiālās atkarības koeficients)
2.2. Saistību attiecība pret pašu
kapitālu
(Uzņēmuma riska koeficients)
2.3. Pašu kapitāla īpatsvars bilancē
(Uzticamības koeficients)
3. RENTABILITĀTE
3.1. Realizācijas rentabilitāte
3.2. Bruto peļņas rentabilitāte
3.3. Aktīvu rentabilitāte
3.4. Pašu kapitāla rentabilitāte

(Neto peļņa / neto apgrozījums) x 100
(Bruto peļņa / neto apgrozījums) x 100
Neto peļņa / aktīvu summa x 100
(Neto peļņa / pašu kapitāla gada vidējā
summa) x 100

Sabiedrības likviditātes rādītāji uzlabojās salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tomēr pastāv neliels risks, ka
sabiedrībai varētu rasties problēmas īstermiņa saistību maksājumos. Sabiedrības maksātspējas rādītāji
faktiski neatšķiras no iepriekšējā gada rezultātiem un rāda, ka sabiedrība nav būtiski atkarīga no aizņemtā
kapitāla. Sabiedrības rentabilitātes rādītāji parāda, ka sabiedrības kapitāls tiek izmantots efektīvi, un liecina
par stipru sabiedrības konkurētspēju.
Finansiālās darbības rezultāts un priekšlikumi par finanšu rezultāta sadali
2017.gada finanšu rezultāts ir peļņa EUR 1 176 934 apmērā. Pārskata perioda peļņu vadība piedāvā atstāt
nesadalītu līdz atsevišķa lēmuma pieņemšanai par peļņas sadali.
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Sabiedrlbas turpmdkd atUstiba un plani
N5kamajd gada SabiedrTba turpinds savu uznCmdjdarbTbu, palielinot kvalific6to apdroSindSanas brokeru
skaitu un piesaistot jaunus klientus. Ndkamajd gadd SabiedrTba izmantos visas iespdjas uztur6t apgrozTjumu
apjomus iepriek5djd lTmenI.

Notikumi p6c pdrskata gada p6d6jis dienas
No pdrskaia gada beigdm lTdz Sodienai nav notiku5i nekddi svarTgi notikumi, kas var6tu bUtiski ietekmdt gada
pdrskata novdrtdjumu.

Sabiedrlbas paklautiba tirgus riskam, kreditriskam, likviditites riskam un naudas pltismas riskam
SabiedrTbas pakliutTba tirgus riskam nav liela, jo SabiedrTbas akUvu un drpus bilances prasTbu sastdvd nav
instrumentu, kas ir atkarlgi no tirgus cenas svdrstTbdm.
Sabiedrlbas kredTtrisks ir liels, jo nenodro5indtas praslbas pret debitoriem sastdda 59% no sabiedrlbas
aktTvu summas. Lai samazindtu kredltrisku, sabiedrTba analiz1 finan5u un nefinan5u informdciju par
parddniekiem, un pastdvTgi kontrold kapitila pietiekamTbu kredTtriska seg5anai.
SabiedrTbas paklautTba likviditdtes riskam un naudas plOsmas riskam ir vid6j6, jo SabiedrTba spdj savlaicTgi
apmaksit savas teko5ds saistTbas ar apgrozdmo lTdzeklu apm6ru, bet pastdv neliels risks neizpildTt savas
saistTbas pret visiem kreditoriem sakard ar augsti likvTdu aktTvu (lTdzekli kas6, atlikumi korespondentu

aldes locekle Viktorija Vorobjova

2018.gada 10.aprTlT

Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

I. Finanšu pārskats
Vispārīga informācija par sabiedrību
Uzņēmuma pilns nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers"
Uzņēmuma juridiskais statuss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr.
40003633935
Adrese
Juridiskā adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
Valde
Viktorija Vorobjova, valdes locekle (no 16.10.2012)
Padome
Padome nav izveidota.

1.Bilance 2017.gada 31.decembrī
Nr.
I.
1.
II.
1.
a)
2.
3.

III.
1.
2.
3.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi:
Citi nemateriālie ieguldījumi.
Nemateriālie ieguldījumi kopā
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un
bioloģiskie aktīvi):
Nekustamie īpašumi:
zemesgabali, ēkas un inženierbūves,
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas.
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un
bioloģiskie aktīvi) kopā
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi.
Radniecīgo sabiedrību parādi.
Citi debitori.
Nākamo periodu izmaksas.
Uzkrātie ieņēmumi.
Debitori kopā
Nauda.
Apgrozāmie līdzekļi kopā
BILANCE

Piezīmes
numurs

2017.

2016.

16 788
16 788

11 220
11 220

400 457
10 443

443 106
10 786

13 813

13 813

3.3.2.

424 713

467 705

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

18 689
1 796 754
70 319
1 885 762
2 327 263

18 689
1 408 683
71 759
1 499 131
1 978 056

3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.

19 132
60 216
118 837
1 826
152 702
352 713
810 305
1 163 018
3 490 281

4 605
134 887
4 395
1 922
133 553
279 362
376 145
655 507
2 633 563

3.3.1.

3.3.11.
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Nr.

Pasīvs
Pašu kapitāls:
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.
Pašu kapitāls kopā
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm.
Pārējie kreditori.
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm.
No pircējiem saņemtie avansi.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
Parādi radniecīgajām sabiedrībām.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Pārējie kreditori.
Neizmaksātās dividendes.
Uzkrātās saistības.
Īstermiņa kreditori kopā
Kreditori kopā
BILANCE

1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piezīmes
numurs

2017.

2016.

3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.

51 120
1 005 491
1 176 934
2 233 545

51 120
713 129
1 042 362
1 806 611

3.3.15.
3.3.16.

101 352
320
101 672

152 662
344
153 006

3.3.15.
3.3.17.
3.3.18.
3.3.19.
3.3.20.
3.3.16.
3.3.21.
3.3.22.

55 586
18 200
785 722
50 135
20 114
183 485
41 822
1 155 064
1 256 736
3 490 281

51 310
15 000
393 392
15 018
38 479
16 615
118 945
25 187
673 946
826 952
2 633 563

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gadu
(klasificēts pēc izdevumu funkcijām)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Posteņa nosaukums
Neto apgrozījums
a) no citiem pamatdarbības veidiem.
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas.
Administrācijas izmaksas.
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.
Ieņēmumi no līdzdalības:
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā,
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas
veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:
a) no radniecīgajām sabiedrībām,
b) citām personām.
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:
a) no radniecīgajām sabiedrībām,
b) no citām personām.
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
a) radniecīgajām sabiedrībām,
b) citām personām.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa
aprēķināšanas.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

Piezīmes
numurs

2017.

2016.

3.4.1.

1 971 274

1 651 668

3.4.2.

(407 961)

(408 523)

1 563 313
(189 937)
(37 397)
495
(7 881)

1 243 145
(126 360)
(30 039)
13 679
(6 403)

35 507

100 592

14 039
2 780

14 426
3 345

2 556
1 740

994
394

(179)
(2 854)
1 382 182
(205 248)

(378)
(3 986)
1 209 409
(167 047)

1 176 934

1 042 362

1 176 934

1 042 362

3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

3.4.9.
3.4.10.

3.3.14.
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

3. Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam
Finanšu pārskata pielikums ir finanšu pārskata sastāvdaļa, kurā tika sniegti skaidrojumi, salīdzinājumi,
detalizācija un pamatojumi saistībā ar finanšu pārskata citās sastāvdaļās norādīto informāciju, kā arī papildu
informācija, kas nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata sniegšanai.

3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību
1.
2.
3.
4.
5.

Uzņēmuma pilns nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss
Reģistrācijas Nr., vieta un datums
Nodokļa maksātāja numurs
Adrese (juridiskā un faktiskā)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40003633935, Rīgā, 10.06.2003. Komercreģistrs
Nav PVN maksātājs
Juridiskā adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013 Faktiskā
adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013

6. Tālrunis, fakss, e-pasts, mājas lapa

Tālrunis 67311955, Fakss 67311990
e-pasts: attollo@attollo.lv,mājas lapa: www.attollo.lv

7. PamatdarbībasNACE2 kods un veids

66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
66.29 Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša
darbība

8. Koncerna meitas sabiedrības

SMILE ASSISTANCE SIA,
Reģ.nr.40103498103, Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
EUR 9 999, - 100.00% (no 12.10.2015) Daļu skaits: 9999 / Daļas
vērtība: EUR 1.00
ADVERTIZE SIA,
Reģ.nr.40103640011,Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
EUR 2 845, - 100.00% (no 08.10.2015) Daļu skaits: 2845 / Daļas
vērtība: EUR 1.00
INSPIRA IT SIA,
Reģ.nr.40103642012,Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
EUR 2 845, - 100.00% (no 08.10.2015) Daļu skaits: 2845 / Daļas
vērtība: EUR 1.00
AUTO AUTO SIA,
Reģ.nr.40203005144,Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
EUR 3 000, - 100.00% (no 12.07.2016) Daļu skaits: 3000 / Daļas
vērtība: EUR 1.00

9. Valde (vārds, uzvārds)
10. Grāmatvedības ārpakalpojumu
uzņēmuma nosaukums

11. Dalībnieku pilns vārds vai
nosaukums, rezidences valsts,
daļu skaits un īpatsvars %

Viktorija Vorobjova
Valsts: Latvijas Republika, valdes locekle (no 16.10.2012)
SIA Nord Holdings, reģ.nr.40003689360
1.Vladimirs Pečerica, EUR 15 336, - 30.00% (no 20.03.2014) Daļu
skaits: 108 / Daļas vērtība: EUR 142.00
2. Jūlija Teilāne, EUR 20 448, - 40.00% (no 20.03.2014) Daļu
skaits: 144 / Daļas vērtība: EUR 142.00
3. B.T.I.T. SIA, reģ.nr.40103897224, Tomsona iela 30-116, Rīga,
LV-1013, EUR 15 336, - 30.00% (no 11.05.2015) Daļu skaits:
108 / Daļas vērtība: EUR 142.00
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada pārskatam (turpinājums).
Vispārīgā informācija par sabiedrību (turpinājums).

12. Bankas iestādes nosaukums,
norēķinu konta numurs, valūtas
veids

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HABALV22 "Swedbank" AS LV95HABA0551011323348 EUR
HABALV22 "Swedbank" AS LV16HABA0551009655109 EUR
RIKOLV2X AS LuminorBank LV33RIKO0002013059911 EUR
RIKOLV2X AS LuminorBankLV27RIKO0002013059922 EUR
RIKOLV2X AS LuminorBankLV57RIKO0002930030452 EUR
RIKOLV2X AS LuminorBankLV51RIKO0002930030463 EUR
RIKOLV2X AS LuminorBankLV73RIKO0001060033512 EUR
PARXLV22 Akciju sabiedrība "Citadele banka"
LV16PARX0012433670001 _MC
9. NDEALV2X Nordea Bank AB Latvijas filiāle
LV62NDEA0000082745286 EUR
10. UNLALV2X AS "SEB banka" LV97UNLA0050015465076 EUR
11. LATBLV22 AS "NORVIK BANKA" LV82LATB0002210060405 EUR

13. Pārskata gads
14. Iepriekšējais periods

01.01.2017. – 31.12.2017.
01.01.2016. – 31.12.2016.

15. Ziņas par saistītiem uzņēmumiem

Viktorija Vorobjova, Valsts: Latvijas Republika, valdes locekle (no
16.10.2012) Tiesības pārstāvēt atsevišķi

un ar uzņēmumu saistītām
personām

SMILE ASSISTANCE SIA, Reģ.nr.40103498103, Tomsona iela
30-116, Rīga, LV-1013, EUR 9 999, - 100.00% (no 12.10.2015)
Daļu skaits: 9999 / Daļas vērtība: EUR 1.00
ADVERTIZE SIA, Reģ.nr.40103640011, Tomsona iela 30-116,
Rīga, LV-1013, EUR 2 845, - 100.00% (no 08.10.2015) Daļu
skaits: 2845 / Daļas vērtība: EUR 1.00
INSPIRA IT SIA, Reģ.nr.40103642012, Tomsona iela 30-116,
Rīga, LV-1013, EUR 2 845, - 100.00% (no 08.10.2015) Daļu
skaits: 2845 / Daļas vērtība: EUR 1.00
AUTO AUTO SIA, Reģ.nr.40203005144, Tomsona iela 30-116,
Rīga, LV-1013, EUR 3 000, - 100.00% (no 12.07.2016) Daļu
skaits: 3000 / Daļas vērtība: EUR 1.00

16. Revidenta vārds, uzvārds,
sertifikāta numurs, adrese

17. Gada pārskata plānotais
apstiprināšanas datums

18. Vadības lēmums saskaņā ar
pārskata gada finanšu rezultātu

19. Strādājošo vidējais skaits pa
kategorijām

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
SIA AUDITORFIRMA "BALTSCANDIA A",
LZRA licences Nr. 60,
Zv.revidents Ļ.Ovsjaņņikova (sertifikāts Nr.88)
24.04.2018.
Atstāt peļņu nesadalītu līdz atsevišķa lēmuma pieņemšanai.
Valdes locekļi -1.cilv.
Pārējie darbinieki - 22.cilv.

8

Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).

3.2. Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi
3.2.1. Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likuma "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma, 22.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" prasībām.
Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).
Grāmatvedības uzskaite veikta ar datorprogrammas "Tildes Jumis" palīdzību.

3.2.2. Pielietotie grāmatvedības principi

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:
1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
2) izmantotas tādas pašas grāmatvedības politikas un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā
pārskata gadā;
3) finanšu pārskatā posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievēroti šādi
nosacījumi:
a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūta peļņa,
b) ņemti 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
pārskats ir parakstīts,
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visi aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā,
vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4) 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 gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas
datuma;
5) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītas summas (sākuma atlikumi), kas atbilst
tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi);
7) bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
8) izņemot peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" un "Pārējās
saimnieciskās darbības izmaksas", citas jebkādas ieskaites starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai
peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem nav veiktas;
9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko
darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
10) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti 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.

3.2.3. Pārskata periods

No 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Iepriekšējais periods:
No 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

3.2.4. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - euro (EUR).

3.2.5. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā
pārskata gada beigām) vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.
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3.2.6. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi
un bioloģiskie aktīvi)
I. Nemateriālie ieguldījumi — bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst abiem šādiem
klasifikācijas kritērijiem:
a) tās iespējams nošķirt vai atdalīt no sabiedrības un pārdot, nodot, licencēt, iznomāt vai apmainīt (individuāli
vai kopā ar citu saistību vai aktīvu) vai tās ir radušās no līguma vai citām tiesībām neatkarīgi no tā, vai šīs
tiesības ir nododamas vai nošķiramas no sabiedrības vai no citām tiesībām un pienākumiem,
b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti
saimnieciskie labumi.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija veikta 29.12.2017.
Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti nemateriālie ieguldījumi, kuriem jāveic vērtības samazināšanas
procedūru. Lietderīgas lietošanas laiks nebija mainīts.
II. Pamatlīdzekļi — kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem šādiem klasifikācijas
kritērijiem:
a) tās sabiedrība tur kā īpašnieks, lai izmantotu pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā
nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības
uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai, būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes
nodrošināšanai),
b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti
saimnieciskie labumi,
c) tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai,
d) to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls.
Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sākot no EUR 71.
Vērtības samazinājuma korekcijas — korekcijas, kuras veic, lai norādītu aktīvu vērtības samazinājumu
bilances datumā, neatkarīgi no tā, vai šīs vērtības samazinājums ir vai nav galīgs. Ar vērtības samazinājuma
korekcijām saprot arī pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu ikgadējo
vērtības norakstīšanu.
Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineāras metodes. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti pēc
atlikušās vērtības, atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu. Saimnieciskas darbības vajadzībām sabiedrība
lieto pamatlīdzekļus un nemateriālus ieguldījumus ar nulles atlikusi vērtību. Šo aktīvu iegādes vērtība ir
EUR 38 340.
Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.
Derīgas lietošanas laiks
Pamatlīdzekļu kategorijas
gados, amortizācijas norma
1.
Nekustamie īpašumi:
a)
Ēkas
20 gadi, 5%
3.
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs:
a)
Skaitļošanas tehnika un datortehnika
2,86 gadi 35%
b)
Pārejās iekārtas un aprīkojums
5 gadi, 20 %
Vērtības samazinājuma korekcijas
Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to bilances vērtību, un sagaidāms,
ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.
Vērtības samazinājuma korekcijas sastāv no ikgadējas nolietojuma un no aktīvu vērtības samazināšanas.
Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība nekavējoties tiek norakstīta līdz tā atgūstāmajai vērtībai, ja tā uzskaites
vērtība ir lielāka par aplēsto atgūstāmo vērtību.
Nolietojums tika aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma.
Pamatlīdzekļu inventarizācija veikta 29.12.2017.
Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti pamatlīdzekļi, kuriem notiek vērtības samazināšana vairāk, nekā no
ikgadējas nolietojuma.
Pamatlīdzekļu lietderīgas lietošanas laiks taksācijas gadā nebija mainīts.
Pamatlīdzekļu pašreizējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva
turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.
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Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kurā tie radušies.
Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas atspoguļo ēkas rekonstrukcijas izmaksas, un tā tiek uzskaitīta
sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtai
celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
Nepabeigtas celtniecības izmaksas bija inventarizētas kopā ar visiem pamatlīdzekļiem 29.12.2017.
Pamatlīdzekļu grupas, kas novērtētas pēc izmaksu metodes:
1.
Nekustamie īpašumi:
a)
zemesgabali, ēkas un inženierbūves
2.
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

3.2.7. Ieguldījumi koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, citi ieguldījumi

Sabiedrības līdzdalība citas sabiedrības kapitālā ir šīs sabiedrības tiesības uz citas sabiedrības kapitāla daļu
(neatkarīgi no tā, vai šās tiesības ir vai nav apliecinātas ar līdzdalības apliecību). Līdzdalības kapitālā mērķis
ir veicināt sabiedrības darbību, radot ilgstošu saikni ar citu sabiedrību.

Radniecīgās sabiedrības

Kapitāla līdzdalība citas sabiedrības kapitālā ir līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā, ja sabiedrība
ieguvusi vairāk par 50 procentiem no citas sabiedrības akcijām vai kapitāla daļām.

Asociētās sabiedrības

Kapitāla līdzdalība citas sabiedrības kapitālā ir līdzdalība asociētās sabiedrības kapitālā, ja sabiedrība
ieguvusi ne mazāk par 20, bet ne vairāk par 50 procentiem no citas sabiedrības akcijām vai kapitāla daļām.

Citi ieguldījumi

Kapitāla līdzdalība citas sabiedrības kapitālā ir līdzdalība citos sabiedrības kapitālā, ja sabiedrība ieguvusi
mazāk par 20 procentiem no citas sabiedrības akcijām vai kapitāla daļām.
Ilgtermiņa ieguldījumi, ieskaitot ieguldījumus meitas, asociētajās un citas sabiedrībās, tiek uzskaitīti iegādes
vērtībā, kuru koriģē ilgstošas samazināšanās gadījumos.

3.2.8. Debitoru parādi un uzkrātie ieņēmumi
Debitoru parādi

Debitoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības
grāmatvedības reģistros un tie ir saskaņoti ar attiecīgajiem debitoriem, veicot savstarpējo atlikumu
salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos debitoru parādu atlikumus bilancē tika norādīts atbilstoši
sabiedrības grāmatvedības datiem.
Debitoru parādi ir reāli. Sabiedrības politika sakarā ar debitoru parādu atzīšanu par šaubīgiem vai
bezcerīgiem ir tāda:
- debitoru parādi, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts, un uz bilances datumu tas ir 6 mēneši vai
vairāk, debitors nav likvidēts, tam nav uzsākta bankrota procedūra, bet sabiedrības vadībai ir
informācija par to, ka šīs parāds varētu būt samaksāts (lieta iesniegta tiesā, saņemta informācija par
parāda samaksas iespējamību noteiktajā termiņā) – tādi parādi tika atzīti par šaubīgiem un tiem
izveidoti uzkrājumi 100% apmērā;
- tādi debitoru parādi, kurus nav iespējams atgūt, un to apliecina attiecīgi dokumenti (piemēram, tiesas
izpildītāja atzinums par piedziņas neiespējamību, debitors atzīts par maksātnespējīgu, izziņa no
komercreģistra par to, ka debitors ir izslēgts no komercreģistra, atbilstošas institūcijas vai
amatpersonas lēmums par debitora likvidāciju; debitors neatbild uz izsūtītajiem brīdinājumiem
(pretenzijām) vai aktiem par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, kā arī nav ziņu par viņu turpmāko
darbību un ir informācija, ka parāds netiks samaksāts), tika atzīti par bezcerīgiem un norakstīti vai no
uzkrājumiem, vai pa taisno izmaksās peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
2017.gadā šaubīgo debitoru parādu uzkrājums samazinājās sakarā ar naudas līdzekļu daļēju atgūšanu no
šaubīga debitora. Visi debitoru parādi izveidojās pirms 31.12.2017.

Uzkrātie ieņēmumi

Bilances postenī "Uzkrātie ieņēmumi" norādītas skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un
pasūtītājiem par pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma
nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzēta attaisnojuma dokumentā (rēķina)
iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un
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faktisko pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem. Sabiedrības politika ieņēmumu atzīšanai
aprakstīta piezīmē 3.2.14.

3.2.9. Nākamo periodu izmaksas

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, norādīti
bilances postenī "Nākamo periodu izmaksas".

3.2.10. Uzkrājumi

Savā uzskaitē sabiedrībai veido uzkrājumus, ja ir ievēroti abi nosacījumi:
1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados
izdarīt par labu citai personai zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts
pienākums.
2. sagaidāms, ka šo pienākumu izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu
aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.
Sabiedrība neveido bilancē Uzkrājumus, jo nepastāv attiecīgas saistības un izdevumi.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem, uzkrātais nolietojums un uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumiem nav
bilances Uzkrājumu objekti. Tos uzskaita grāmatvedībā un izmanto finanšu pārskatā attiecīgo bilances
aktīva posteņu vērtības korekcijām bilances datumā.
Uzkrājumi izveidoti, iekļaujot aplēstās summas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas vienā pārskata
gadā vai pakāpeniski vairākos pārskata gados (atkarībā no konkrēto uzkrājumu būtības). Uzkrājumu
summas samazinājumu vai konkrētu uzkrājumu izslēgšanu norādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā
ieņēmumus vai kā attiecīgo izmaksu samazinājumu.
Konkrētus uzkrājumus izmanto tikai tiem izdevumiem, kuriem šie uzkrājumi bija izveidoti.
Ja ir paredzams, ka ar pienākuma izpildi saistītus izdevumus pilnībā vai daļēji atlīdzinās trešā persona
(piemēram, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumiem, zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem vai
garantijām), tad sabiedrība vai nu veido bilances aktīva iedaļā "Debitori" atsevišķo posteni, vai nu neuzrāda
uzkrājumu, ja trešā persona pilnīgi atbild par saistību izpildi.

3.2.11. Kreditoru parādi

Kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības
grāmatvedības reģistros un tie ir saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo atlikumu
salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos kreditoru parādu atlikumi bilancē tika norādīti atbilstoši
sabiedrības grāmatvedības datiem.

3.2.12. Operatīva noma

Sabiedrības darbībā tika veikti operatīvas nomas darījumi.
Nomas klasifikācija veikta nomas uzsākšanas datumā un par pamatu paņemta darījumu būtība, bet nevis
tikai nomas līguma juridiskā forma. Nomu klasificē par operatīvo nomu, ja tā nenodod nomniekam visus
īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības. Nomas klasifikācija pamatojas uz iznomātā aktīva
īpašuma tiesībām raksturīgo risku un atlīdzības sadalījumu starp iznomātāju un nomnieku. Riski ietver aktīva
iespējamās dīkstāves vai tehnoloģiskās novecošanās radītus zaudējumus un iespēju, ka mainīto
saimniecisko apstākļu ietekmes rezultātā samazināsies aktīva ražīgums vai lietošanas intensitāte.
Pēc operatīvas nomas līgumiem sabiedrība iznomā biroja telpas un automašīnu.
Minimālie nomas maksājumi:
Līdz 1gadam: EUR 6 000.

3.2.13. Uzkrātās saistības

Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma
vai uzņēmuma līguma nosacījumiem vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai
paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz
attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.
Piemēram, šajā postenī norāda saistības pret zvērinātu revidentu par pārskata gada revīziju, ja līgumā par
gada pārskata revīzijas pakalpojuma sniegšanu ir precīzi noteikta par pakalpojumu maksājamā atlīdzības
summa, bet attaisnojuma dokuments (rēķins) par šo pakalpojumu tiks izrakstīts un saņemts tikai nākamajā
pārskata gadā.
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums).
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.

3.2.14. Ieņēmumu atzīšanas principi un neto apgrozījums

Ieņēmumos iekļauti sabiedrības parastajā darbībā gūtie saimnieciskie labumi, kuri ir saņemti vai būs saņemti
un kuru rezultātā palielinājās vai palielināsies sabiedrības pašu kapitāls bilancē, izņemot gadījumus, kad
pašu kapitāls palielinājās sakarā ar akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām pamatkapitālā.
Par sabiedrības parasto darbību uzskata visas darbības, kuras sabiedrība veic savas saimnieciskās
darbības ietvaros, kā arī tādas darbības, kuras sekmē sabiedrības saimniecisko darbību vai ir radušās
saistībā ar šādām darbībām, vai tieši izriet no tām.
Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina
postenī "Neto apgrozījums". Neto apgrozījums ir ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta
tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.
Neto apgrozījumā ir iekļauti ieņēmumi no apdrošināšanas brokeru darbības, pārdodot, risinot sarunas vai
izsakot piedāvājumus par apdrošināšanas polisēm (NACE kods 66.22). Ieņēmumi no apdrošināšanas
brokera darbības tiek atzīti apdrošināšanas polises izrakstīšanas brīdī par obligātā apdrošināšanas veida
polisēm un apdrošināšanas prēmijas apmaksas brīdī par brīvprātīgā apdrošināšanas veida polisēm.
Ieņēmumus no pilnībā izpildītiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem par konsultāciju sniegšanu
apdrošināšanas jomā sabiedrība novērtē un uzskaita katram līgumam atsevišķi saskaņā ar līguma
nosacījumu izpildi.
Ja bilances datumā pakalpojumu sniegšanas līgums nav pilnībā izpildīts, bet ir iespējams ticami aplēst tā
izpildes finansiālos rezultātus, tad sabiedrība ar šo līgumu saistītos ieņēmumus uzskaita, ņemot vērā minētā
līguma izpildes pakāpi bilances datumā. Nepabeigta pakalpojumu sniegšanas līguma izpildes finansiālie
rezultāti ir ticami aplēsti, ja ir ievēroti visi sekojošie nosacījumi:
1. ir ticami novērtēta šā līguma izpildes pakāpe bilances datumā, kā arī ar šo līgumu saistīto ieņēmumu
summas;
2. sagaidāms, ka saimnieciskie labumi saistībā ar šo līgumu tiks saņemti;
3. var ticami novērtēt ar šo līgumu saistīto izmaksu summas – gan tās, kas jau radušās, gan tās, kas vēl
radīsies laikposmā līdz šā līguma pilnīgai izpildei.
Postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" norāda dažādus citus ieņēmumus (piemēram, gūto
peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas
atlīdzībām), kas nav norādīti postenī "Neto apgrozījums" vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas
radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
Ieņēmumus no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus vai dividendes,
uzskaita, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:
1. sabiedrība spēj ticami novērtēt ieņēmumu summu;
2. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus.
Ieņēmumus no procentiem, dividendēm uzskaita, piemērojot šādas metodes:
1. procentus uzskaita, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko
ienesīgumu;
2. ieņēmumus no dividendēm uzskaita, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu
saņemšanu. Tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēm
izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividenžu summa.
Trešās personas vārdā iekasētās summas nav iekļautas sabiedrības ieņēmumos. Sabiedrība darbojas kā
komercaģents vai starpnieks, tās ieņēmumi ir tikai šīs trešās personas maksātā atlīdzība par sniegtajiem
komercaģenta vai starpnieka pakalpojumiem.
Par ieņēmumiem (to summām un veidiem), kas radušies tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri
nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastajām darbībām un kuru bieža vai periodiska atkārtošana nav
gaidāma, sabiedrība ziņo atsevišķi.
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums).

3.2.15. Izdevumu atzīšanas principi

Lielāka daļa no izdevumiem uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinātai uzrādīti nākamo periodu izdevumos,
jo attiecas uz nākamiem periodiem. Izdevumi uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā neatkarīgi no šo
izdevumu apmaksas. Pārdošanas darījumos izdevumi ir saistīti ar ieņēmumiem un norakstās peļņas vai
zaudējumu aprēķinā tad, kad tika atzīti ieņēmumi. Pārējie izdevumi (administrācijas izdevumi un citi) iekļauti
peļņas vai zaudējumu aprēķinā tāpēc ka tie ir saistīti ar taksācijas periodu. Procentu izdevumi nav
kapitalizēti. Soda un kavējuma nauda uzrādīta pēc uzkrāšanas principa.

3.2.16. Grāmatvedības aplēse un tās maiņa

Sabiedrība izmanto grāmatvedības aplēses uzskaitē un gada pārskata sastādīšanai. Tie ir: pamatlīdzekļu
nolietojums, uzkrājumi, kā aktīvu vērtības samazināšanai, tā arī izdevumu, kas saistīti ar pārskata gadu,
atzīšanai, uzkrāto ieņēmumi atzīšanai.
2017.gada aplēšu maiņas nebija.

3.2.17. Neparastie darījumi

Saskaņā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma" 52.panta 1.daļas 4.punkta prasībām,
sabiedrība paziņo, ka pārskata gadā darījumu vai notikumu, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības
parastajām darbībām un kuru bieža vai periodiska atkārtošana nav gaidāma, nebija.
Par sabiedrības parastām darbībām tika uzskatītas visas darbības, kuras sabiedrība veic savas
saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī tādas darbības, kuras sekmē sabiedrības saimniecisko darbību vai ir
radušās saistībā ar šādām darbībām, vai tieši izriet no tām.

3.2.18. Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma, kuri nav iekļauti
bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši
nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā
finanšu pārskatā.

3.3.

Bilances posteņu atšifrējums

3.3.1. Nemateriālie ieguldījumi

Pārskata gadā sabiedrība iegādājās un pilnveidojusi datorprogrammas apdrošināšanas polišu uzskaitei
EUR 11 970 vērtībā.
Iegādes vērtība
Iegādes vērtība 01.01.2016.
Iegādes vērtība 31.12.2016.
Iegādāts 2017.gadā
Iegādes vērtība 31.12.2017.
Nolietojums
Uzkrātais nolietojums 01.01.2016.
Aprēķināts 2016.gadā
Uzkrātais nolietojums 31.12.2016.
Aprēķināts 2017.gadā
Uzkrātais nolietojums 31.12.2017.
Bilances vērtība 01.01.2016.
Bilances vērtība 31.12.2016.
Bilances vērtība 31.12.2017.

Interneta
mājas lapas

Datorprogrammas

Nemateriālie ieguldījumi
kopā

10 072
10 072
10 072

8 470
8 470
11 970
20 440

18 542
18 542
11 970
30 512

1 281
3 076
4 357
3 077
7 434
8 791
5 715
2 638

2 965
2 965
3 325
6 290
8 470
5 505
14 150

1 281
6 041
7 322
6 402
13 724
17 261
11 220
16 788
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).

3.3.2. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)

Pārskata gadā sabiedrība iegādājās datortehniku EUR 3 753 vērtībā, kā arī parējos pamatlīdzekļus EUR
156 vērtībā.

Iegādes vērtība
Iegādes vērtība 01.01.2016.
Iegādāts 2016.gadā
Izslēgts 2016.gadā
Iegādes vērtība 31.12.2016.
Iegādāts 2017.gadā
Iegādes vērtība 31.12.2017.
Nolietojums
Uzkrātais nolietojums 01.01.2016.
Aprēķināts 2016.gadā
Izslēgts 2016.gadā
Uzkrātais nolietojums 31.12.2016.
Aprēķināts 2017.gadā
Uzkrātais nolietojums 31.12.2017.
Bilances vērtība 01.01.2016.
Bilances vērtība 31.12.2016.
Bilances vērtība 31.12.2017.

Pārējie pamatlīdzekļi
un inventārs
SkaitļoPārejās
šanas
iekārtas
tehnika un
un aprīdatorkojums
tehnika

Pamatlīdzekļunepa
-beigtās
celtniecības
izmaksas

Kopā

Zeme

Ēkas

13 881
3 597
17 478
17 478

836 530
13 384
849 914
849 914

17 226
1 395
(258)
18 363
3 753
22 116

36 660
179
(1 440)
35 399
156
35 555

13 813
13 813
13 813

904 297
32 368
(1 698)
934 967
3 909
938 876

-

381 749
42 537
424 286
42 649
466 935
454 781
425 628
382 979

16 212
776
(258)
16 730
1 376
18 106
1 014
1 633
4 010

24 600
2 975
(1 329)
26 246
2 876
29 122
12 060
9 153
6 433

13 813
13 813

422 561
46 288
(1 587)
467 262
46 901
514 163
481 736
467 705
424 713

13 881
17 478
17 478

Nekustamais īpašums, kas pieder sabiedrībai, sastāv no:
Nr.
Nosaukums
Adrese
p/k/
Ēka: neapdzīvojamās telpas Nr.116, platība Tomsona iela 301
402.4 kv.m
116, Rīga, LV-1013
Tomsona iela 302
Zeme, platība 99.51 kv.m
116, Rīga, LV-1013
Ēka: garāžas 15/1740 dom.daļas vienas
Tomsona iela 30,
3
automašīnas novietošanai, platība 15 kv.m
Rīga, LV-1013
Tomsona iela 30,
4
Zeme, platība 6.28 kv.m
Rīga, LV-1013

Kadastra Nr.

Kadastrālā
vērtība

0100 909 5651

209 923

0100 909 5651

20 999

0100 909 5663

4 932

0100 909 5663

1 325

Nekustamais īpašums ir ieķīlāts AS Luminor banka kredīta līguma nodrošināšanai. Nekustāma īpašuma
bilances vērtība atbilst ķīlas līguma noteikumiem.
Pamatlīdzekļu nolietojums, lietderīgas lietošanas laiks un likvidācijas vērtība 2017.gadā nebija mainīti.

3.3.3. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā (ilgtermiņa)
Iegādes vērtība uz pārskata gada sākumu
Iegādāts pārskata gadā
Iegādes vērtība pēc stāvokļa uz pārskata gada beigām
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām

2017
18 689
18 689
18 689

2016
15 689
3 000
18 689
18 689
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).
Ieguldījumu radniecīgos uzņēmumos saraksts:
31.12.2016.
Uzņēmuma nosaukums

Piederošo
daļu skaits, %

Iegādes
vērtība

Ieguldījuma
bilances
vērtība

Meitas
sabiedrības pašu
kapitāla vērtība uz
31.12.2016.

Meitas sabiedrības
peļņa vai zaudējumi
pārskata gadā

100
100
100
100
X

9 999
2 845
2 845
3 000
18 689

9 999
2 845
2 845
3 000
X

15 426
18 352
43 887
5 248
82 913

4 998
15 507
11 072
2 248
X

Piederošo
daļu skaits, %

Iegādes
vērtība

Ieguldījuma
bilances
vērtība

Meitas
sabiedrības pašu
kapitāla vērtība uz
31.12.2017.

Meitas sabiedrības
peļņa vai zaudējumi
pārskata gadā

100
100
100
100
X

9 999
2 845
2 845
3 000
18 689

9 999
2 845
2 845
3 000
X

16 091
2 785
94 851
5 720
119 447

665
(60)
70 964
472
X

SIA SmileAssistance
SIA Inspira IT
SIA Advertize
SIA Auto Auto
Kopā
31.12.2017.
Uzņēmuma nosaukums

SIA SmileAssistance
SIA Inspira IT
SIA Advertize
SIA Auto Auto
Kopā

3.3.4. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām (ilgtermiņa)
Aizdevumi*
Aprēķinātie, bet nesamaksātie procenti**
Kopā

*Aizdotās summas atlikums uz pārskata gada sākumu, t.sk.:
Aizdots pārskata gadā
Atmaksātās summas pārskata gadā
Aizdevuma neatmaksātā summa uz pārskata gada beigām, t.sk.:
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām
**Procentu summas atlikums uz pārskata gada sākumu, t.sk.:
Aprēķinātie procenti pārskata gadā
Atmaksātās summas pārskata gadā
Aizdevuma neatmaksātā summa uz pārskata gada beigām
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām

2017
1 796 754
1 796 754

2016
1 402 754
5 929
1 408 683

2017
1 402754
394 000
1 796 754
1 796 754

2016
1 061 756
385 000
(44 002)
1 402754
1 402754

5 929
14 039
(19 968)
-

14 426
(8 497)
5 929
5 929

Aizdevumu noteikumi
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz 2021.gada decembrim,
procentu likme – no 0.68% līdz 1.21% 2017.gadā (2016.gadā – no 0.98% līdz 1.25%), ķīlas nav.
Par 2017.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 14 039 apmērā (par 2016.gadu – EUR 14 426 apmērā).Tie
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr. 3.4.8.).
Parāda sadalījums pa periodiem:
Līdz 1 gadam: aizdevuma summa – 0 EUR;
Līdz 5 gadiem: aizdevuma summa –1 796 754 EUR.

3.3.5. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori (ilgtermiņa)
Aizdevums komercsabiedrībām
Aizdevums privātpersonām
Kopā

2017
63 400
6 919
70 319

2016
63 400
8 359
71 759
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).
2017
71 759
71 759
(1 440)
70 319

Atlikums uz pārskata gada sākumu
Atlikums uz pārskata gada beigām
Pārvietošana uz īstermiņa posteni pārskata gadā
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām

2016
73 199
73 199
(1 440)
71 759

Aizdevumu noteikumi
Aizdevumi komercsabiedrībām EUR 63 400 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz
2022.gada decembrim, procentu likme - 4% gadā.
Par 2017.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 2 536 apmērā (par 2016.gadu – EUR 2 543 apmērā).Tie
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr. 3.4.8.).
Aizdevumi privātpersonām EUR 8 359 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz 2023.gada
decembrim, mainīgā procentu likme 2017.gadā – 2.67% gadā (2016.gadā – 3.2%).
Par 2017.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 244 apmērā (par 2016.gadu – EUR 331 apmērā).Tie
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr. 3.4.8.).
Aizdevumu kopēja summa uz 31.12.2017.: EUR 71 759 (ilgtermiņa daļa uzrādīta piezīmē Nr.3.3.5.,
īstermiņa daļa – piezīmē Nr.3.3.8.).
Parāda sadalījums pa periodiem:
Līdz 1 gadam – aizdevuma summa EUR 1 440;
Līdz 5 gadiem – aizdevuma summa EUR 69 160;
Virs 5 gadiem - aizdevuma summa EUR 1 159.

3.3.6. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem.
2017
2016
Pircēju un pasūtītāju parādi uzskaites vērtībā, t.sk.:
- Apdrošināšanas sabiedrību parādi par brokera komisiju
778
- Klientu parādi par nesamaksātām apdrošināšanas prēmijām
18 354
4 605
Kopā
19 132
4 605
2017.gadā bija norakstīti bezcerīgie debitoru paradi EUR 721 apmērā, kuriem iepriekš nebija izveidoti
uzkrājumi (2016.gadā bija norakstīti bezcerīgie debitoru paradi EUR 205 apmērā).

3.3.7. Radniecīgo sabiedrību parādi
Parāds par īstermiņa aizdevumu
Parāds par dividendēm
Kopā

2017
40 216
20 000
60 216

2016
59 887
75 000
134 887

Aizdevumu noteikumi
Aizdevumi radniecīgajai sabiedrībai EUR 40 216 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz
2018.gada decembrim, mainīgā procentu likme 2017.gadā – no 3.66% līdz 4.40% gadā (2016.gadā – 4.29%
gadā).
Par 2017.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 2 556 apmērā (par 2016.gadu – EUR 994). Tie iekļauti
peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr. 3.4.9.).
Parāda sadalījums pa periodiem:
Līdz 1 gadam – aizdevuma summa EUR 40 216.
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).

3.3.8. Citi debitori
Avansa maksājumi par pakalpojumiem
Samaksātas drošības naudas un garantijas summas
Īstermiņa aizdevumi fiziskai personai (īstermiņa daļa, ilgtermiņa daļa
atspoguļota piezīmē Nr.3.3.5.)
Fiziskās personas parādi par aizdevuma procentiem
Īstermiņa aizdevumi komercsabiedrībām*
Komercsabiedrību parādi par aizdevuma procentiem
Prasības darbiniekiem
Personāla parādi par no klientiem saņemtām, bet neiemaksātām sabiedrības
kasē vai bankā apdrošināšanas prēmijām
Prasības pret kredītiestādēm, kurām uzsākts likvidācijas process
Uzkrājumi šaubīgiem personāla parādiem
Kopā
Uzkrājumu šaubīgiem parādiem pamatojums
Atlikums kontā "Uzkrājumi nedrošiem parādiem" uz pārskata gada
sākumu
Uzkrājumu summas palielinājums pārskata gadā par nedrošu debitoru parādu
Uzkrājumu summas samazinājums sakarā ar debitoru pāradu apmaksāšanu
un uzkrājumu pārveidošanu par ienākumu
Atlikums kontā "Uzkrājumi nedrošiem parādiem" uz pārskata gada
beigām

2017
331
1 440

2016
1 810
616
1 440

244
115 000
1 626
196

331
198

10 107

10 107

366
(10 473)
118 837

448
(10 555)
4 395

2017

2016

10 555

10 107

-

448

(82)

-

10 473

10 555

*Aizdevumu noteikumi
Aizdevumi komercsabiedrībām EUR 115 000 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz
2018.gada decembrim, procentu likme 2017.gadā – 3% gadā.
Par 2017.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 1 740 apmērā (sk. piezīmi Nr. 3.4.9.).
Parāda sadalījums pa periodiem:
Līdz 1 gadam – aizdevuma summa EUR 116 626.

3.3.9. Nākamo periodu izmaksas

Kopā

2017
1 339
308
179
1 826

2016
1 214
535
173
1 922

Kopā

2017
152 702
152 702

2016
133 553
133 553

Kopā

2017
219 202
150 596
199 038
214 426
25 378
1 665
810 305

2016
59 835
143 753
86 377
76 976
7 549
1 655
376 145

Apdrošināšanas izdevumi
Programmnodrošinājuma un domēnu lietošanas tiesības
Citas izmaksas

3.3.10. Uzkrātie ieņēmumi
Brokera komisija, par kuru rēķini izrakstīti pēc pārskata gada beigām

3.3.11. Nauda
Norēķinu konti, AS Swedbank
Norēķinu konti, AS Luminor Bank
Norēķinu konti, AS Citadele banka
Norēķinu konti, AS SEB bank
Norēķinu konti, AS Norvik banka
Kase
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).

Naudas sadale pa norēķinu veidiem
2017
779 163
31 142
810 305

Atsevišķie naudas konti norēķiniem par apdrošināšanas prēmijām
Saimnieciskie konti
Kopā

2016
370 092
6 053
376 145

Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrības aktīvu nosaukums
Nekustamais īpašums neapdzīvojamās telpas Nr.116,
kadastra Nr.0100 909 5651

Kādu saistību
nodrošina
Kredīts no AS
LuminorBank

Aktīvu
nepieciešama
kopsumma
EUR 156 938

Maksimāla prasījuma
summa minēto saistību
ietvaros
EUR 744 000

3.3.12. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls ir izveidots no īpašnieku ieguldījumiem.
Daļu skaits
Uz 31.12.2016. kopā kapitāla daļas
360
Uz 31.12.2017. kopā kapitāla daļas
360

Daļas nominālā vērtība, EUR
142
142

3.3.13. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
2017
713 129
1 042 362
(750 000)
1 005 491

Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikums uz pārskata gada sākumu
Palielinājums pārskata gadā
Ieņēmumi no atliktā nodokļa norakstīšanas
Sadalīts uz dividendēm pārskata gadā
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikums uz pārskata gada baigām

2016
552 413
810 605
111
(650 000)
713 129

3.3.14. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Pārskata gada peļņa EUR 1 176 934. Vadības priekšlikums – peļņu atstāt nesadalītu līdz atsevišķa lēmuma
pieņemšanai.

3.3.15. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa un īstermiņa)
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā
piecos gados pēc pārskata gada beigām
Kopā ilgtermiņa parāds
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas ne vēlāk par gadu
Kopā īstermiņa parāds
Kopā aizņēmumi no kredītiestādēm

Līguma Nr. un
datums
Nr.190/06K23
no 05.09.2006.

2017

2016

101 352

152 662

101 352
55 586
55 586
156 938

152 662
51 310
51 310
203 972

Kreditors

Kredīta
summa

Kredīta
likme, %

Atmaksāšanas
termiņš

Parādu
summa uz
31.12.2017.

t.sk.
nokavētas
maksāšanas
summas

AS DNB
Banka

EUR 744 000

1.8%+
6M Euribor

04.09.2021.

EUR 156 938

nav

Aizņēmums tika izlietots nekustamā īpašuma - neapdzīvojamo telpu Rīgā, Tomsona ielā 30-116 - iegādei.
Aizņēmuma nodrošinājums: 1) komercķīlas līgums Nr.190/06K23-1 no 05.09.2006., ieķīlāts nekustamais
īpašums - neapdzīvojamās telpas Rīgā, Tomsona ielā 30-116, kadastra Nr.0100 909 5651. Maksimāla
prasījumu summa – EUR 744 000; 2) SIA „Baltijas Apdrošināšanas Aģentūra”, reģ.Nr. 40003579677, adrese
Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010, galvojums.
2017.gadā aprēķinātie procenti – EUR 2 854 (2016.gadā – EUR 3 986). Tie iekļauti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā (sk.piezīmi Nr.3.4.10.).
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).

3.3.16. Pārējie kreditori (ilgtermiņa un īstermiņa)
Norēķini par darba algu
Norēķini ar personālu
Norēķini ar klientiem par saņemtām pārmaksām pēc apdrošināšanas polisēm
Iekārtas iegāde uz nomaksu, ilgtermiņa daļa
Iekārtas iegāde uz nomaksu, īstermiņa daļa
Pārējie kreditori
Kopā
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā
piecos gados pēc pārskata gada beigām
Kopā ilgtermiņa pārējie kreditori
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas ne vēlāk par gadu
Kopā īstermiņa pārējie kreditori
Kopā
Līguma Nr. un
datums

Kreditors

Nr.50370297 no
05.10.2016.

SIA Latvijas
Mobilais Telefons

Mērķis
Iekārtas iegāde uz
nomaksu

2017
10 581
3 710
320
823
5 000
20 434

2016
8 525
31
2 647
344
412
5 000
16 959

2017

2016

320

344

320
20 114
20 114
20 434

344
16 615
16 615
16 959

Atmaksāšanas
termiņš

Parādu
summa uz
31.12.2017.

Nokavētas
maksāšanas
summas

24.08.2019.

1 143

nav

3.3.17. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)
2017
18 200
18 200

2016
15 000
15 000

Kopā

2017
778 158
3 947
2 939
648
30
785 722

2016
387 761
3 224
1 729
621
57
393 392

Īstermiņa aizņēmums no radniecīgās sabiedrības
Neapmaksātie kredītprocenti pēc aizņēmumiem no radniecīgās sabiedrības
Kopā

2017
-

2016
15 000
18
15 018

Brokera komisijas avanss
Kopā

3.3.18. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)
Norēķini ar apdrošināšanas kompānijām par apdrošināšanas prēmijām
Par reklāmas pakalpojumiem
Par ar apdrošināšanu saistītiem pakalpojumiem
Par transporta izdevumiem
Par biroja izdevumiem, telpu apsaimniekošanu

3.3.19. Parādi radniecīgajām sabiedrībām (īstermiņa)

3.3.20. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa)
Nodokļa
veids
UIN
VSAOI
IIN
UDRVN
NĪN
UVTN
Kopā

Atlikums
Aprēķināts Samaksāts
uz 31.12.2016.
taksācijas taksācijas
periodā
periodā
Pārmaksa Parāds
27 427
205 248
(194 539)
6 740
81 837
(80 836)
3 481
95 845
(95 203)
8
99
(98)
765
6 617
(7 382)
58
348
(348)
38 479
389 994
(378 406)

Soda
nauda
68
68

Kopā
izmaiņas
par gadu
10 777
1 001
642
1
(765)
11 656

Atlikums
uz 31.12.2017.
Pārmaksa
Parāds
38 204
7 741
4 123
9
58
50 135
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Bilances posteņu atšifrējums (turpinājums).

3.3.21. Neizmaksātās dividendes (īstermiņa)
Atlikums uz pārskata gada sākumu
Aprēķināts pārskata gadā pēc dalībnieku sapulces protokoliem
Izmaksāts pārskata gadā
Atlikums uz pārskata gada beigām

2017
118 945
750 000
(685 460)
183 485

2016
25 000
650 000
(556 055)
118 945

2017
22 994
9 945
3 703
2 420
1 569
608
370
213
41 822

2016
14 614
4 575
2 654
2 420
513
393
18
25 187

3.3.22. Uzkrātās saistības (īstermiņa)
Uzkrājumi atvaļinājumiem
Bankas komisijas
Apdrošināšanas starpnieku pakalpojumi
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi
Transporta pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi
Sakaru pakalpojumi
Kredītprocenti par piešķirto aizņēmumu
Kopā

Paskaidrojums, ja kādas saistības attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem
Saistības, kas attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem ir šādas:
Saistību apraksts
Saistību
Saistību īstermiņa daļa
kopsumma
Bilances
Summa
piezīmes Nr.
Aizņēmums no bankas
156 938
3.3.15.
55 586
Nomaksas līgums
1 143
3.3.16.
823

Saistību ilgtermiņa daļa
Bilances
Summa
piezīmes Nr.
3.3.15.
101 352
3.3.16.
320

3.4. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums
3.4.1. Neto apgrozījums
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:
Darbības veidi
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem, t.sk.:
- Apdrošināšanas brokera komisija
- Konsultācijas pakalpojumi apdrošināšanā
- Piešķirtas atlaides
Kopā

2017

2016

1 975 703
950
(5 379)
1 971 274

1 652 617
3 250
(4 199)
1 651 668

3.4.2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas
Darba algas
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu norakstīšana
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Biroja telpu noma, apsaimniekošana un apsardze
Uzkrājumi atvaļinājumiem
Sakaru izdevumi
Degviela
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Kopā

2017
241 161
53 303
56 631
31 186
8 380
10 584
6 617
99
407 961

2016
222 138
52 329
52 035
51 078
14 614
10 232
6 000
97
408 523
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums (turpinājums).

3.4.3. Pārdošanas izmaksas
Bankas komisijas par apdrošināšanas prēmiju apmaksas veikšanu ar klientu
bankas kartēm vai Internetbankas starpniecību
Reklāmas izdevumi, sms izsūtīšana
Starpnieku pakalpojumi
Pārdošanas programmatūras un tehnoloģiju uzstādīšana un uzturēšana
Loteriju organizēšanas un izspēlēto preču izmaksas
Kopā

2017

2016

113 434

63 973

42 890
29 455
4 158
189 937

30 963
26 986
4 138
300
126 360

2017
6 443
7 416
3 820
2 420
2 718
2 110
1 159
1 296
1 000
545
640
94
348
6 881
427
80
37 397

2016
8 019
6 368
3 371
2 420
2 066
1 527
1 415
1 164
1 000
792
626
392
348
300
231
30 039

3.4.4. Administrācijas izmaksas
Kantora izdevumi, biroja saimnieciskie izdevumi, tekošie remonti
Apdrošināšanas izdevumi
Reprezentācijas izdevumi
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Grāmatvedības pakalpojumi
Transporta izdevumi
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
Bankas komisijas
Obligātie atskaitījumi FKTK
Komandējumu izdevumi
Biedru nauda
Juridiskie pakalpojumi, valsts nodevas
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Reprezentatīvo transportlīdzekļu noma
Darbinieku meklēšanas un apmācības izdevumi
Darbinieku obligātās veselības pārbaudes izmaksas
Kopā

3.4.5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumi
Ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas
Ieņēmumi no norakstītām klientu pārmaksām
Kopā

13 470
209
13 679

Ieņēmumi
Ieņēmumi no rezervju šaubīgiem debitoriem
samazināšanas
Ieņēmumi no norakstītām klientu pārmaksām
Kopā

Izdevumi
-

Izdevumi

2016.
Rezultāts
13 470
209
13 679
2017.
Rezultāts

373

-

373

122
495

-

122
495

3.4.6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Izdevumi
Nekustama īpašuma nodoklis
Norakstītie bezcerīgie parādi
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
Sodi
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība
Kopā

4 994
653
506
139
111
6 403

Ieņēmumi
-

2016.
Rezultāts
4 994
653
506
139
111
6 403
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Šis dokuments ir SIA " Attollo brokers" 2017.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Mērvienība EUR

Pielikums 2017.gada finanšu pārskatam (turpinājums).
Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums (turpinājums).

Izdevumi
Nekustama īpašuma nodoklis
Norakstītie bezcerīgie parādi
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
Sodi
Kopā

2017.
Rezultāts

Ieņēmumi

6 617
721
443
100
7 881

-

6 617
721
443
100
7 881

3.4.7. Ieņēmumi no līdzdalības:
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā
Aprēķinātas dividendes no meitas sabiedrībām
Kopā

2017
35 507
35 507

2016
100 592
100 592

3.4.8. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši
ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:
a) no radniecīgajām sabiedrībām
Aprēķināti procenti pēc ilgtermiņa aizdevumiem
Kopā

2017
14 039
14 039

b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem
ilgtermiņa debitoriem
2017
Aprēķināti procenti pēc citiem ilgtermiņa aizdevumiem
2 780
Kopā
2 780

2016
14 426
14 426

2016
3 345
3 345

3.4.9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:
a) no radniecīgajām sabiedrībām

Kopā

2017
2 556
2 556

2016
994
994

Kopā

2017
1 740
1 740

2016
394
394

Kopā

2017
179
179

2016
378
378

Kopā

2017
2 854
2 854

2016
3 986
3 986

Aprēķināti procenti pēc īstermiņa aizdevumiem

b) no citām personām
Aprēķināti procenti pēc īstermiņa aizdevumiem

3.4.10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
a) radniecīgajām sabiedrībām
Aprēķināti procenti pēc aizņēmumiem no meitas sabiedrībām

b) citām personām
Aprēķināti procenti pēc aizņēmumiem no kredītiestādēm
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Pielikums 201 7.gada finanSu parskatam (turpindiums).

3.5. Pirdjd informicija

skaits un oerson dla izm a ksas

a
3.5.1 " Sabiedribd nodarbindto
Vadibas atalqoiums. t.sk.:

2017
23
27 920

AtlTdzTba par valdes loceklu funkciias izpildi
AtlTdzTba par darbu

2 513
25 407

Vid6iais nodarbindto personu skaits

2016
24

24833
2235
22 598

Persondla izmaksas:
213 241

AtlTdzTba oar darbu

56 631
99

VSAOI
Riska nodeva
ApdroSinSSanas prCmiias

Atlidziba par darbu kopi, t.sk.:
- postenT "Pdrdotds produkcijas raZo5anas pa5izmaksa, pdrdoto predu vai
snieqto oakalpoiumu ieqides izmaksas"
- DostenT "Administrdciias izmaksas"

197 305
52 035
97

2 485

1 531

300 376

275 801

297 891

274 270

2 485

1 531

3.5.2. Bilance neieklautds finansidlis saistibas, sniegtas garantijas, un citas
iesp6jamis saistibas (koPsum ma) :
Galvojumu btitiba

Galvojumu sa4t6m6ju
veidi
RadniecTgds sabiedrTbas

Galvojumu iesp6jamas
saistibas (kopsumma)

LTzinga lTgumu, cesijas llgumu apmaksas

EUR 600 419

oalvoiums

Vadlbas paziryojums
SIA "Attollobrokers" ir maza sabiedrTba saskand ar Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu likuma
5.panta noteikumiem. Gada pdrskats ir divu dokumentu kopums, kas sastdv no Vadlbas ziqtojuma un
Finan$u pdrskata. Finan5u pdrskats sastdv no bilances, pel4as vai zaud6jumu apr6kina un pielikuma.

tu 20 lp. (no 5. lldz 24.) parakstTja:

Valdes locekle Viktorija Vorobjova

I
I

Arpakalpojuma

is
SlA,,Nord Holdings" pdrstdvis grdmatvede Jelena Ravinska

2018.gada 1O.aprTll
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''BALTSGANDIA A''
SABI EDRIBA AR I EROBEZOTU ATBILDIB U AU DITORFIRMA
VRN 40003608730, LZRA licence Nr.60, Kdrsavas iela 13, RTga, LV-1082,1.29516297

Neatkarig u revidentu zigojums

Sabiedrlbas ar ierobeZotu atbildlbu "Attollo brokers" (VRN 40003633935) dalTbniekiem
Milsu atzinums par finanSu pdrskatu
Esam veiku5i SabiedrTbas ar ierobeZotu atbildTbu "Attollo brokers" ("SabiedrTba") pievienotajd
gada pdrskatd ietvertd finan5u pdrskata no 5. lTdz 24. lapai rev-ziju. Pievienotais finan5u
pdrskats ietver:
bilanci 2017 . gada 31. decembrT,
pe!6ras vaizaud6jumu apr€(inu pargadu, kas nosl€d2ds2017. gada 31. decembrT, kd arT
o finanSu pirskata pielikumu, kas ietver nozTmTgu grdmatvedTbas uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojo5u informiciju.

o
o

M0suprdt, pievienotais finanSu pdrskats sniedz patiesu un skaidru priek5statu par
SabiedrTbas ar ierobeZotu atbildTbu "Attollo brokers" finansiSlo stdvokli 2017. gada
31. decembrT un par tds darbTbas finan5u rezultitiem gadd, kas nosl€dzds 2017. gada
31. decembrT, saskapd ar Latvijas Republikas Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu
likumu ("Gada pdrskatu un konsolidEto gada pdrskatu likums").
Atzinuma pamatojums

AtbilstoSi Latvijas Republikas RevTzijas pakalpojumu likumam ("RevTzijas pakalpojumu
likums") mEs veicdm rev-ziju saska45 ar Latvijas Republikd atzltiem starptautiskajiem
revTzijas standartiem (turpmdk - SRS). M0su pienikumi, kas noteikti Sajos standartos, ir
turpm5k aprakst-tti mEsu ziilojuma sadald Revidentu atbildlba par finaniu pdrskata revlziju.
MEs esam neatkar-tgi no SabiedrTbas saskapd ar Starptautiskds GrdmatveZu Etikas standartu
padomes izstrdddtd Profesiondlu grdmatveZu Etikas kodeksa (SGESP kodekss) prasTbdm un
RevTzijas pakalpojumu likumd iek[autajdm neatkarTbas prasTbdm, kas ir piem6rojamas mUsu
veiktajai finan5u pdrskata rev-zijai Latvijas Republikd. MEs esam iev6roju5i arl SGESP
kodeksd un RevTzijas pakalpojumu likumi noteiktos p5r€jos profesiondlds Etikas principus un
objektivit6tes prasTbas.

MEs uzskatdm,

ka

mUsu ieg0tie revlzijas pierddTjumi dod pietiekamu

un

atbilstoSu

pamatojumu mrlsu atzinumam.

Zipo*ana par citu informdciju
Par citu informdciju atbild Sabiedrlbas vadTba. Citu informiciju veido VadTbas zi4ojums, kas
sniegts pievienotajd gada p5rskatd no 3. lTdz 4.lapai.
M0su atzinums par finan5u pdrskatu neattiecas uz gada pdrskatd ietverto citu informdciju, un
mEs nesniedzam par to nekdda veida apliecindjumu, izpemot to kd nor6d-lts mUsu zi4ojuma
sadafd Citas zipoSanas prasibas saska4d ar Latvijas Republikas tiesibu aktu praslbdm.
SaisUbd ar finanSu pdrskata revTziju mUsu pienikums ir iepaz-rties ar citu informdciju un, to
darot, izv6rt6t, vai 5T cita informdcija bUtiski neat5(iras no finan5u pdrskata informdcijas vai
no mUsu zinSSandm, kuras m6s ieguvdm revTzijas gaitd, un vai td nesatur cita veida b0tiskas
neatbilstTbas.

Ja, balstoties uz veikto darbu un 6remot v6rd revTzijas laikd gUtds zir;ras un izpratni par
SabiedrTbu un tds da,yQTbas vidi, m6s secindm, ka citd informiciji ir bUtiskas neatbilstTbas,
m0su piendkums
par kuriem

'U@l

par Sddiem apstdkliem. M0su uzmanTbas lokd nav ndku6i apstdkli,

1 (3)

''BALTSCANDIA A''
SABI EDRIBA AR I EROBEZOTU ATBI LDIBU AU DITORFI RMA
VRN 40003608730, LZRA licence Nr.60, K6rsavas iela 13, RIga, LV-1082,1.29516297

Neatkar-lg u revidentu zi4ojums
SabiedrTbas ar ierobeiotu atbildibu "Attollo brokers" (VRN 40003633935) dalibniekiem

(turpinijums)
Citas zipo1anas prasibas saskafa

ar Latvijas Republikas tiesibu aktu pras'fbdm

Papildus tam, saskapd ar RevTzijas pakalpojumu likumu mOsu piendkums ir sniegt viedokli,
vai VadTbas zipojums ir sagatavots saskaqd ar ti sagatavoSanu reglamentEjo55 normaUvd
akta, Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu likuma, prasTbdm.
Pamatojoties vienTgi uz mUsu rev-zijas ietvaros veiktajdm procedUrdm, mUsupr5t:
VadTbas zinojumd par pdrskata gadu, par kuru ir sagatavots finan5u pdrskats, sniegtd
informdcija atbilst finanSu pdrskatam, un
Vadlbas zinojums ir sagatavots saskapd ar Gada pdrskatu un konsoliddto gada pirskatu
likuma prasTbdm.

r
r

Vad'ibas un personu, kurdm uzticdta Sabiedrlbas pdrraudziba, atbildtba parfinanSu pdrskatu

Vadiba ir atbildTga par tdda finan5u pdrskata, kas sniedz patiesu un skaidru priek5statu,
sagatavo5anu saskaqd ar Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu likumu, kd arT par
tddas iekSEjds kontroles sistEmas uztur€Sanu, kida saskar;rd at vadlbas viedokli ir
nepiecieSama, lai b0tu iesp6jams sagatavot finan5u pdrskatu, kas nesatur ne krdp5anas, ne
klUdas d6l izraisTtas bUtiskas neatbilstTbas.
Sagatavojot finan5u pdrskatu, vadTbas piendkums ir izvdrt6t Sabiedrlbas sp6ju turpindt
darbTbu, pec nepiecie5amTbas sniedzot informdciju par apstdkliem, kas saistTti ar
SabiedrTbas sp6ju turpindt darbTbu un darbTbas turpind5anas principa piem6ro5anu, ja vien
vadTba nepldno SabiedrTbas likviddciju vai tds darbTbas izbeig5anu, vai arT tai nav citas
redlas alternatTvas ki SabiedrTbas likvidicija vai darbTbas izbeigSana
Personas, kurdm uzticEta SabiedrTbas pdrraudzTba,
pSrskata sagatavo5anas proces a uzraudzlbu.

ir

atbildTgas par SabledrTbas finan5u

Revidentu atbildiba par finari\u pdrskata rev-iziju

MUsu m€r(is ir iegtJt pietiekamu pdrliecTbu par to, ka finan5u pdrskats kopumd nesatur
kludas vai krdp5anas d6[ izraisTtas bOtiskas neatbilstTbas, un sniegt revidentu zi4ojumu, kuri
izteikts atzinums. Pietiekama pdrliecTba ir augsta llmepa pdrliecTba, bet td negarantE, ka
revTzijd, kas veikta saskapi ar SRS, vienm6r tiks atklita bUtiska neatbilstTba, ja tdda pastdv.
NeatbilstTbas var rasties krdp5anas vai k[Udas d6!, un tds ir uzskatdmas par bUtiskdm, ja var
pamatoti uzskatTt, ka tds katra atsevi5(i vai visas kopd var6tu ietekm€t saimnieciskos
l€mumus, ko lietotdji pie6rem, balstoties uz 5o finan5u pdrskatu.

Veicot rev-ziju saskapd ar SRS, visa revTzijas procesa gaitd mds izdardm profesionilus
spriedumus un saglabSjam profesiondlo skepticismu. MEs arT:
identific6jam un izv€rt6jam riskus, ka finan5u pdrskatd var€tu bOt krdp5anas vai klUdas d6l
izraisTtds bUtiskas neatbilstTbas, izstrdddjam un veicam revTzijas proced0ras 5o risku
mazinS5anai, kd arl iegtJstam revTzijas pierddTjumus, kas sniedz pietiekamu un atbilsto5u
pamatojumu milsu atzinumam. Risks, ka netiks atkldtas b0tiskas neatbilstTbas krdp5anas
d6!, ir augstdks neki risks, ka netiks atklitas klUdas izraisTtas neatbilsUbas, jo krdp5ana
var ietvert
runas, dokumentu vilto5anu, informdcijas neuzrddTSanu ar nodomu,
informdcijas
u atspogu[o6anu vai iek56jds kontroles pdrkdpumus;

r
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iegUstam izpratni par iekS6jo kontroli, kas ir biltiska revTzijas veik5anai, lai izstrdddtu
konkrEtajiem apstakliem atbilsto5as revlzijas proced0ras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu
par SabiedrTbas iekSEjds kontroles efektivitdti;
izvErt6jam pielietoto grdmatvedTbas politiku atbilstTbu un grimatvedTbas aplESu un
attiecTgds vadlbas uzrddTtds informdcijas pamatotTbu;
izdar-am secindjumu par vadTbas piem€rotd darbTbas turpind5anas principa atbilstTbu, un,
pamatojoties uz iegUtajiem revTzijas pierddTjumiem, par to, vai pastdv bUtiska nenoteiktTba
attiecTbi uz notikumiem vai apstdkliem, kas var radTt nozlmlgas Saubas par SabiedrTbas
sp6ju turpindt darbTbu. Ja mEs secinSm, ka brltiska nenoteikUba pastdv, revidentu
ziqtojumd tiek v6rsta uzmanTba uz finan5u pirskatd sniegto informdciju par Siem
apstdkliem, vai, ja Sdda informicija nav sniegta, m6s sniedzam modific6tu atzinumu.
M0su secindjumi ir pamatoti ar revTzijas pierdd-rjumiem, kas ieg0ti lTdz revidentu zi6ojuma
datumam. Tom6r ndkotnes notikumu vai apstdklu ietekm6 SabiedrTba savu darblbu var
pdrtraukt;
izv6rt6jam vispdr6ju finanSu pdrskata strukt0ru un saturu, ieskaitot atkldto informdciju un
skaidrojumus pielikumd, un to, vai finan5u pdrskats patiesi atspogulo pdrskata pamatd
eso5os dar-rjumus un notikumus.

Mds sazin6mies ar persondm, kurdm uztic6ta SabiedrTbas pdrraudzTba, un, cita starp6,
sniedzam informdciju par plinoto rev-zijas apjomu un laiku, kd arT par svafgiem rev-zijas
nov€rojumiem, tajd skaitd par b0tiskiem iek5ejds kontroles trOkumiem, kddus m6s
identificEjam revlzijas laikd.
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