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I. Vadības ziņojums 
 
Vispārīga informācija par sabiedrību 
 Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" 
 Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 Reģistrācijas Nr.: 40003633935 
 Juridiskā adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013  
 Valde: Viktorija Vorobjova, valdes locekle (no 16.10.2012) 
 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 
2019.gadā Sabiedrības parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms samazinājies par 3% salīdzinot ar 2018. 
gadu, neto apgrozījums samazinājies par 2%, tīrās peļņas rādītājs samazinājies līdz EUR 794 307. Pārskata 
gadā tika intensīvi izmantoti Interneta pakalpojumi jaunu klientu piesaistīšanai, kā arī mūsdienu tehnoloģijas 
on-line pārdošanu veikšanai.  
Pārskata gadā tika iegādāta jauna datortehnika un ieviesti ekspluatācijā kapitālā remonta darbi EUR 15 885 
vērtībā, tika atmaksāta Luminor Bank AS Latvijas filiāles kredīta daļa EUR 55 586. Pārskata gadā tika 
aprēķināti ieņēmumi no dividendēm no meitas sabiedrībām EUR 48 758 apmērā, kā arī sabiedrības 
dalībniekiem tika izmaksātas dividendes EUR 1 499 925 apmērā.   

Finansiālo rezultātu rādītāji 
1. LIKVIDITĀTE Aprēķins 2019.gads 2018.gads 

1.1. Kopējā likviditāte  Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības 1.17 1.29 

1.2. Absolūtās likviditātes koeficients  (Naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri) / 
īstermiņa saistības 

0.87 0.87 

    
2. MAKSĀTSPĒJA    
2.1. Saistību īpatsvars bilancē  
(Finansiālās atkarības koeficients) Saistības / bilances kopsumma  0.40 0.32 

2.2. Saistību attiecība pret pašu 
kapitālu  
(Uzņēmuma riska koeficients) 

Saistības / pašu kapitāls   0.66 0.48 

2.3. Pašu kapitāla īpatsvars bilancē  
(Uzticamības koeficients) Pašu kapitāls / bilances kopsumma 0.60 0.67 

    
3. RENTABILITĀTE    
3.1. Realizācijas rentabilitāte (Neto peļņa / neto apgrozījums) x 100 33.2% 38.7% 
3.2. Bruto peļņas rentabilitāte (Bruto peļņa / neto apgrozījums) x 100 76.1% 79.0% 
3.3. Aktīvu rentabilitāte Neto peļņa / aktīvu summa x 100 30.5% 27.9% 

3.4. Pašu kapitāla rentabilitāte  (Neto peļņa / pašu kapitāla gada vidējā 
summa) x 100 

41.3% 41.8% 

Sabiedrības likviditātes rādītāji faktiski neatšķiras no iepriekšējā gada rezultātiem. Sabiedrības maksātspējas 
rādītāji nedaudz pasliktinājās salīdzinot ar iepriekšējo gadu 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 
2019.gada finanšu rezultāts ir peļņa EUR 794 307. Pārskata perioda peļņu vadība piedāvā atstāt nesadalītu 
līdz atsevišķa lēmuma pieņemšanai par peļņas sadali. 
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Sabiedribas turpmdkd attistTba un plani
Ndkamajd gada Sabiedrlba turpinds savu uzpdmejdarbTbu, m6ginot piesaisUt jaunus klientus. Ndkamajd
gadd Sabiedilba izmantos visas iespdjas uztur6t apgrozljumu apjomus iepriek56jd llmenl.

Sabiedrlbas paklautiba tirgus riskam, kredltriskam, likviditdtes riskam un naudas pliismas riskam
Sabiedrlbas darbTba ir pakjauta daZddiem finanSu riskiem, galvenie no kuriem ir tirgus risks, kredltrisks,
likvidit6tes risks un naudas plUsmas risks.
Tirgus risks izpauZas SabiedrTbas noieta atkarTbd no da2iem lieliem klientiem, un SabiedrTba pdrvalda 5o

risku, papla5inot savu pakalpojumu kldstu.
Kredltrisks izpaulas SabiedrTbas klientu nespdjd nokirtot savas saistTbas pilnTbd un laiclgi. SabiedrTbas

kredltrisks ir liels, jo nenodro5indtas prasTbas pret debitoriem sastdda 51o/o no sabiedrlbas aktTvu summas.
Lai samazindtu kredTtrisku, sabiedrlba analiz6 finanSu un nefinan5u informdciju par parddniekiem, un
pastdvTg i kontro16 paSu ka pitdla pietiekamlbu kredTtriska segSanai.
Likviditdtes risks tiek pdrvaldits, sabalans6jot iegddes un piegddes termi6rus un nosacTjumus, kd arl uzturot
nepiecie$amos likvldos lTdzekJus bankas kontos. SabiedrTba sp6j savlaicTgi apmaksdt savas teko5ds
saistTbas ar apgrozdmo lTdzeklu apmCru.
Naudas plusmas risks izpauZas bilances aktTvu un pasTvu valUtu struktUras nesakriUbd. Naudas plUsmas

risks ir minimdls, jo Sabiedriba veic iepirk5anas un pdrdo5anas operdcijas viend valUtd - eiro.

Notikumi p6c pdrskata gada p6dejds dienas
P6c finan5u gada beigdm,2020.gada martd, Latvijas Republikd un daudzds citds valsUs ir stdju5ies sp6kd ar
koronavlrusa COVID-19 izplaUbu saistTti ierobeZojumi, kas ievdrojami samazina ekonomikas atUsUbu valsu
un pasaul6. Nav paredzams, kd situicija vardtu attTsUties ndkotn6, un lTdz ar to, pastdv ekonomikas
atUsUbas nenoteikUba. Sabiedrlbas vadlba nepdrtraukti izvdrtO situdciju. 2020.gada l.pusgada rezultdti
liecina, ka notiek paraksUto apdroSin6sanas prdmiju samazind5ands. lzmaiqtas sabiedrTbas parakstTto

apdro5indsanas prdmiju apjomd ir atbitsto5as izmairldm kop€jd apdro5ind5anas tirgU. Sabiedrlbai tuvdkajd
laikd nav sagaiddmas probldmas ar iendko5o un izejoSo naudas plUsmu, kas varEtu ietekm6t saistTbu izpildi.
lzqemot izmaipas parakstTto prdmiju apjomd, citas tendences Sobfd nav novCrotas. Tdpdc Sabiedrlbas
vadTba uzskata, ka 2020. gada l.pusgadd COVID-19 pand6mija Sabiedrlbas darbTbu nav b0tiski
ietekm6jusi, un SabiedrTbas darbTba tiek turpindta. Tomdr Sis secindjums balstds uz informdciju, kas ir
pieejama 5T finan5u pdrskata parakstT5anas br-rdT un turpmdko notikumu ietekme uz Sabiedrlbas darbTbu

ndkotn6 var atS(irties no vadTbas izvdrtdjuma.
Citi notikumi, kas var ietekm6t pdrskata lietotdju ldmumu pieqem5anu lTdz gada pdrskata sastddT5anas

dienai nav noticis.

locekle Viktorija Vorobjova

2020.gada 3.julija
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II. Finanšu pārskats 
 
Vispārīga informācija par sabiedrību 
 Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" 
 Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 Reģistrācijas Nr.: 40003633935 
 Juridiskā adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013  
 Valde: Viktorija Vorobjova, valdes locekle 
 Padome nav izveidota.  
 

 
1.Bilance 2019.gada 31.decembrī 

 
Nr. Aktīvs 

Piezīmes 
numurs 2019. 2018. 

 Ilgtermiņa ieguldījumi    
I. Nemateriālie ieguldījumi:    
1. Citi nemateriālie ieguldījumi. 1 4 614 10 565 
 Nemateriālie ieguldījumi kopā  4 614 10 565 
II. Pamatlīdzekļi:    
1. Nekustamie īpašumi:    
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves, 2 344 084 373 551 
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 3 20 778 29 483 
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas. 
 - 13 813 

 Pamatlīdzekļi kopā  364 862 416 847 
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:    
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 4 14 653 18 689 
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. 5 942 929 1 504 754 
3. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 6 63 400 66 239 
 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  1 020 982 1 589 682 
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  1 390 458 2 017 094 
 Apgrozāmie līdzekļi    
II. Debitori:    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 7 21 815 24 509 
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 5 13 447 47 689 
3. Citi debitori. 8 143 283 219 650 
4. Nākamo periodu izmaksas. 9 2 727 2 406 
5. Uzkrātie ieņēmumi. 10 132 352 150 660 
 Debitori kopā  313 624 444 914 
III. Nauda. 11 902 087 919 650 
 Apgrozāmie līdzekļi kopā  1 215 711 1 364 564 
 BILANCE  2 606 169 3 381 658 
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Bilance (turpinājums) 

Nr. Pasīvs 
Piezīmes 
numurs 2019. 2018. 

 Pašu kapitāls:    
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 12 51 120 51 120 
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi. 13 724 768 1 282 425 
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.  794 307 942 268 
 Pašu kapitāls kopā  1 570 195 2 275 813 
 Kreditori:   
 Ilgtermiņa kreditori:    
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 14 - 50 041 
2. Pārējie kreditori. 15   104   53 
 Ilgtermiņa kreditori kopā  104 50 094 
 Īstermiņa kreditori    
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 14 50 041 55 586 
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 16 859 515 854 552 
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 17 34 251 15 590 
5. Pārējie kreditori. 15 29 346 26 469 
6. Neizmaksātās dividendes. 18 - 50 500 
7. Uzkrātās saistības. 19 62 717 53 054 
 Īstermiņa kreditori kopā  1 035 870 1 055 751 
 Kreditori kopā  1 035 974 1 105 845 
 BILANCE  2 606 169 3 381 658 

 
 

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gadu 
(klasificēts pēc izdevumu funkcijām) 

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 
numurs 

2019. 2018. 

1. Neto apgrozījums    
 a) no citiem pamatdarbības veidiem. 20 2 389 820 2 432 280 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču 
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. 21 (571 444) (511 522) 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi   1 818 376 1 920 758 
4. Pārdošanas izmaksas. 22 (254 377) (240 185) 
5. Administrācijas izmaksas. 23 (41 343) (38 137) 
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 24 136 215 
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 25 (758 365) (736 978) 
8. Ieņēmumi no līdzdalības:    
 a) radniecīgo sabiedrību kapitālā, 26 48 758 20 000 

9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas 
veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:    

 a) no radniecīgajām sabiedrībām, 27 13 447 12 597 
 b) citām personām. 27 2 658 2 727 

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:    
 a) no radniecīgajām sabiedrībām, 28 320 1 566 
 b) no citām personām. 28 3 885 2 769 

11. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:    
 a) citām personām. 29 (1 200) (1 999) 

12. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.  832 295 943 333 
13. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.  (37 988) (1 065) 

14. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas.  794 307 942 268 

15. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.  794 307 942 268 
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3. Pielikums 2019.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. Informācija, kas nav iekļauta citās pielikuma daļās. 
1. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, 

rezidences valsts,  daļu  skaits un 
īpatsvars % 

1. Vladimirs Pečerica, Valsts: Latvijas Republika, EUR 15 
336, - 30.00% (no 20.03.2014) Daļu skaits: 108 / Daļas 
vērtība: EUR 142.00 
2. Jūlija Teilāne, Valsts: Latvijas Republika, 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 

2. Ziņas par saistītiem uzņēmumiem un ar 
uzņēmumu saistītām personām 

Viktorija Vorobjova, Valsts: Latvijas Republika, valdes locekle 
(no 16.10.2012) Tiesības pārstāvēt atsevišķi 
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 
AB ASSISTANCE SIA, Reģ.nr.40103642012, Tomsona iela 
30-116, Rīga, LV-1013: 
- no 21.05.2019: EUR 20 000, - 100.00%, 
Daļu skaits: 20000 / Daļas vērtība: EUR 1.00 
- no 08.10.2015 līdz 21.05.2019: EUR 2 845, - 100.00%, 
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 

3. Revidentu komercsabiedrības dati,  
zv.revidenta vārds un uzvārds, 
sertifikāta numurs 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība  
SIA AUDITORFIRMA "BALTSCANDIA A", LZRA licences Nr. 
60, Zv.revidents Ļ.Ovsjaņņikova (sertifikāts Nr.88) 

4. Gada pārskata plānotais 
apstiprināšanas datums 

 

17.07.2020. 

5. Naudas vienība un ārvalstu valūtas 
pārvērtēšana 

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

6. Sabiedrības kategorija SIA "Attollo brokers" ir maza sabiedrība saskaņā ar Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta 
noteikumiem.  Gada pārskats ir divu dokumentu kopums, kas 
sastāv no Vadības ziņojuma un Finanšu pārskata. Finanšu 
pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina 
un pielikuma.  

7. Pamatdarbības NACE2 kods un veids 66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība 
66.29 Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 
papildinoša darbība 

 

3.2. Finanšu pārskata pielikuma daļa, kas atbilst strukturēta pielikuma prasībām 
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" un 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 "Noteikumi 
par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu" 
prasībām. 
Finanšu pārskata pielikumā izmantota numerācija, kas atbilst EDS strukturētas formas numerācijai, tāpēc tā 
var nesakrist ar parasto kārtējo numerāciju, gada pārskata piezīmju numerācija ir neatkarīga no strukturēta 
pielikuma numerācijas. 
 

1. Sabiedrības sniegtā informācija 
1.1. Vidējais darbinieku skaits 28 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 

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

Sabiedrības grāmatvedības politika un gada pārskata sastādīšanas principi atbilst Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma 14.panta prasībām, rezultātā finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 
Sabiedrības grāmatvedības politika un finanšu pārskatā sagatavošanas principi atbilst 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 zaudējumi, 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. 
 

1.4.1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite: 
 
1.4.1.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite 
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 šās 
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. 
Nolietojuma metode – lineāra. Nolietojums tika aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma pēc ievešanas 
ekspluatācijā. Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija veikta 30.12.2019. Inventarizācijas rezultātā nav 
konstatēti nemateriālie ieguldījumi, kuriem jāveic vērtības samazināšanas procedūru. Lietderīgas lietošanas 
laiks nebija mainīts. 

Nemateriālo ieguldījumu kategorijas  Derīgas lietošanas laiks gados, amortizācijas norma 
1. Citi nemateriālie ieguldījumi  
a) Mājas lapas, interneta vietnes 2.86 gadi, 35% 
b) Datorprogrammas 2.86 gadi, 35% 

Saimnieciskas darbības vajadzībām sabiedrība lieto nemateriālus ieguldījumus ar nulles atlikusi vērtību. Šo 
aktīvu iegādes vērtība ir EUR 10 072. 
 



Šis dokuments ir SIA "Attollo brokers"  2019.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa 
Pārskata periods no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

Mērvienība EUR 

 

 9

Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 

1.4.1.2. Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode) 
Pamatlīdzekļi — kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem šādiem klasifikācijas 
kritērijiem: 
a) tās sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, 
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. 
Pamatlīdzekļi novērtēti pēc izmaksu metodes. Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sakot 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. Nolietojuma metode – lineāra metode. Nolietojums tika 
aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma pēc ievešanas ekspluatācijā. Citu vērtības samazināšanas 
korekciju pārskata gada nebija. Lietderīgas lietošanas laiks pārskata gadā nebija mainīts. Pamatlīdzekļi 
bilancē ir atspoguļoti pēc atlikušās vērtības, atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu. Zemes gabaliem 
nolietojums netiek aprēķināts. Vērtības samazināšanas korekcijas atsevišķi tika uzrādītas punktā 5.7. 

Pamatlīdzekļu kategorijas  
Derīgas lietošanas laiks 

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 % 

Saimnieciskas darbības vajadzībām sabiedrība lieto pamatlīdzekļus ar nulles atlikusi vērtību. Šo aktīvu 
iegādes vērtība ir EUR 30 091. 
Pamatlīdzekļu inventarizācija veikta 30.12.2019. 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. 
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. 
 

1.4.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite 
Ieguldījumi koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, citi ieguldījumi 
Radniecīgās sabiedrības 
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 
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 
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. 
Aizdevumi 
Aizdevumi sākotnēji tiek atspoguļoti pēc izmaksu metodes. Pēc līguma noteikumiem aizdevumiem tiek 
noteikti procenti no 0.57% līdz 0.77% gadā, termiņš – līdz 2025.gada augustam, ķīlas nav. Aizdevumu 
īstermiņa daļa tika uzradītā bilances postenī "Citi debitori" (sk. bilances piezīmi Nr.8), vai bilances postenī 
"Radniecīgo sabiedrību parādi", (sk. bilances piezīmi Nr.5). Procenti tika aprēķināti vienu reizi ceturksnī vai 
gadā (atkarībā no aizdevuma līgumu nosacījumiem un uzrādīti kā ieņēmumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
piezīmēs Nr.27 un 28). Veikta vērtības samazināšanas procedūra (sk.3.3.1.p.). 
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1.4.1.4. Papildus sniegta informācija, ja tāda ir 
Sabiedrības vadība paziņo, ka  neveiks mātes un meitas sabiedrības konsolidāciju, jo sabiedrība izmanto 
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 64.panta atvieglojumus – kopējie koncerna radītāji 
nepārsniedz maza koncerna rādītājus. 
 

1.4.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite 
 

1.4.2.1. Krājumu uzskaite 
Sabiedrībai krājumu nav. 
 

1.4.2.2. Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem 
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 maksātnespējas procedūra un sabiedrības vadībai ir pierādījumi 
par to, ka šīs parāds būs samaksāts – tādi parādi tika atzīti par šaubīgiem un tiem izveidoti uzkrājumi 
100% apmērā; 

- tādi debitoru parādi, kas attiecas uz likvidētām sabiedrībām, tika atzīti par bezcerīgiem un norakstīti vai 
no uzkrājumiem, vai pa taisno izmaksās peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

2019.gadā šaubīgo debitoru parādu uzkrājums īstermiņa debitoriem samazinājās sakarā ar šaubīgo parādu 
apmaksu un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.  
 
1.4.2.3. Papildus sniegta informācija, ja tāda ir: 
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. 
Nākamo periodu izmaksas 
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, norādīti 
bilances postenī "Nākamo periodu izmaksas". 
Uzkrātie ieņēmumi  
Postenī "Uzkrātie ieņēmumi" uzrādīti ieņēmumu, kurus sabiedrība atzīst pārskata periodā, bet tie nav 
uzskatīti kā pasūtītāja parāds. Brokera komisija, par kuru rēķini izrakstīti pēc pārskata gada beigām. 
 
1.4.3. Uzkrājumu veidošanas noteikumi 
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. 
 
1.4.4. Kreditoru uzskaite 
Kreditoru parādu atlikumus bilancē norādīts 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. Pārskata periodā norakstīti kreditoru parādi EUR 26 apmērā sakarā ar to 
neiespējamību atgriezt kreditoram. 
 
1.4.5. Ieņēmumu atzīšanas principi 
Ieņēmumus no preču pārdošanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita 
tad, kad ir izpildīti visi attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi: 
1. preces, viss risks par to bojāšanos vai bojāeju, kā arī citi īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgie riski, un 
visi varbūtējie ieguvumi no šīm precēm (piemēram, ienākumi un vērtības pieauguma) ir nodoti pircējam; 
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1.4.5. Ieņēmumu atzīšanas principi (turpinājums). 

2. ir iespējams ticami novērtēt ieņēmumus; 
3. sagaidāms, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;  
4. ir spējams ticami novērtēt izdevumus, kas radušies vai radīsies saistībā ar preču pārdošanas darījumiem. 
Preču pārdošana tika atzīta, ņemot vērā saimnieciskā darījuma saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 
Ieņēmumus no pilnībā izpildītiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem 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.  
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. 
Ieņēmumi no procentiem vai dividendēm uzskaitīti, piemērojot šādas metodes: 

1. procenti uzskaitīti, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko 
ienesīgumu; 
Procenti uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: 
1.1. "Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumus" (peļņas vai zaudējumu aprēķina piezīme Nr.27). Šajā postenī norādīti ieņēmumi no 
naudas ilgtermiņa noguldījumiem, aizdevumiem, vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem 
(procenti par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem), atsevišķi norādīti procenti, kas saņemti no 
radniecīgajām sabiedrībām, un procenti, kas saņemti no asociētajām sabiedrībām un pārējām 
sabiedrībām; 
1.2. "Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi" (peļņas vai zaudējumu aprēķina piezīme 
Nr.28). Šajā postenī norādīti ieņēmumi no īstermiņa aizdevumiem un prasījumiem (procenti), atsevišķi 
norādīti ieņēmumi, kas saņemti no radniecīgajām sabiedrībām, un tie, kas saņemti no citām 
personām. 

2. ieņēmumi no dividendēm uzskaitīti tad, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu 
saņemšanu, tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividenžu summa. Ieņēmumi no dividendēm 
atspoguļoti peļņas vai zaudējumu postenī “Ieņēmumi no līdzdalības” (peļņas vai zaudējumu aprēķina 
piezīme Nr.26). 

Trešās personas vārdā iekasētās summas nav iekļautas sabiedrības ieņēmumos. Sabiedrība darbojas kā 
starpnieks, tās ieņēmumi ir tikai atlīdzība par sniegtajiem starpnieka pakalpojumiem. 
 

1.4.7. Izdevumu atzīšanas principi 
Lielāka daļa no izdevumiem uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, daļa no izdevumiem bija kapitalizēta, 
tie bija uzrādīti nākamo periodu izdevumos, ja attiecas uz nākamiem periodiem. Izdevumi uzrādīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā vai ir kapitalizēti 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 (tad, kad stājas spēka uzrēķinu tiesības). 
 
1.4.8. Papildus sniegta informācija, ja tāda ir 
Uzkrātās saistības 
Šajā postenī norādītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par 
pārskata gadā saņemtajām pakalpojumiem, par kurām vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs 
attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķinātas, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā 
noteikto cenu. Šajā postenī arī uzrādītas neizmantoto atvaļinājumu izmaksas, kas ir aplēstas, reizinot 
darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās 
uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.  
 
1.5. Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kas norādītas līdzīgu finanšu 

informāciju apvienojošos posteņos 
Tādu sabiedrībai nav. 
 
1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai 
Sabiedrības vadība uzskata, ka sniegta informācija ir pietiekoša skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. 
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1.7. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktā finanšu pārskata posteņu 
atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principa vai noteikumiem 

Atkāpšanu no kāda likumā noteiktā finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas 
principa vai noteikumiem nav. 
 

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās 
saistības (kopsumma):  

1.8.1. Galvojumi un garantijas 
12.08.2016. ar SIA Luminor Līzings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 20 487. 
10.10.2016. ar SIA Luminor Līzings Latvija tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas 
atbildēt galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga 
līguma. Galvojuma iespējamas saistības – EUR 5 643. 
09.11.2016. ar SIA OP Finance tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 4 444. 
09.11.2016. ar SIA OP Finance tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 4 444. 
09.11.2016. ar SIA OP Finance tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 4 444. 
18.08.2017. ar SIA OP Finance tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 21 331. 
29.12.2017. ar SIA Luminor Līzings Latvija tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas 
atbildēt galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga 
līguma. Galvojuma iespējamas saistības – EUR 15 243. 
26.03.2018. ar SIA Luminor Līzings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 47 675. 
06.04.2018. ar SIA Luminor Līzings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 863. 
19.04.2018. ar SIA Luminor Līzings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 12 115. 
13.06.2018. ar SIA Luminor Līzings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 35 383. 
26.06.2018. ar SIA Luminor Līzings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība uzņemas atbildēt 
galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc finanšu līzinga līguma. 
Galvojuma iespējamas saistības – EUR 28 247. 
18.09.2019. ar SIA Citadele līzings un faktorings tika noslēgts galvojuma līgums, pēc kura sabiedrība 
uzņemas atbildēt galvojuma apjomā par visām parādnieka – radniecīgās sabiedrības – saistībām pēc 
finanšu līzinga līguma. Galvojuma iespējamas saistības – EUR 74 707. 
Galvojumu iespējamo saistību kopsumma uz 31.12.2019. – EUR 270 583. 
Sabiedrības vadība neveido šiem galvojumiem uzkrājumus tāpēc, ka parādnieki pilda savus pienākumus 
pilnā apjomā, kavēto maksājumu tiem nav. 
 

1.8.2. Saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības 
darbībā 

Sabiedrībai ir šādi nomas līgumi: 
- operatīvas nomas līgumi transportlīdzekļiem, kuri izmantoti saimnieciskajā darbībā. Līgumu 

noslēgšanas termiņš – līdz 2023.gada maijam. 
Minimālie nomas maksājumi: 
Līdz 1 gadam: EUR 13 213; 
No 2 līdz 5 gadiem: EUR 28 405. 
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1.8.3. Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti 
Sabiedrības aktīvi – nekustamais īpašums: neapdzīvojamās telpas Nr.116, kadastra Nr.0100 909 5651 - 
ieķīlāti bankas aizdevuma nodrošinājumam. Aizņēmumu nodrošinājums – ķīlas līgums Nr.190/06K23-1 no 
05.09.2006. Maksimāla prasījumu summa – EUR 50 041. Nekustāma īpašuma bilances vērtība atbilst ķīlas 
līguma noteikumiem. Papildsaistību nav. 
 
1.8.4. Saistības, kas attiecas uz pensijām 
Tādu saistību sabiedrībai nav. 
 
1.8.6. Saistības pret radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām 
Radniecīgo sabiedrību parādi (bilances piezīme Nr.5): 
Par ilgtermiņa aizdevumu - 2018.gadā EUR 1 504 754, 2019.gadā EUR 942 929 (sīkāk informācija sniegta 
piezīmē Nr.3.2.5.1.); 
Par īstermiņa aizdevumu – 2018.gadā EUR 35 000, 2019.gadā EUR 0; 
Par aizdevuma procentiem – 2018.gadā EUR 12 689, 2019.gadā EUR 13 447. 
 
Parādi radniecīgajām sabiedrībām (bilances piezīme Nr.16): 
Par saņemtiem pakalpojumiem - 2018.gadā EUR 1 019 ; 2019.gadā EUR 1 988. 
Sabiedrībai nav asociēto sabiedrību.  
 

1.8.7. Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes 
notikuma sakarā 

Sk.1.8.1.p. 
 
1.8.8. Informācija par operatīvo nomu  
Sabiedrībai ir noslēgti operatīvas nomas līgumi. Sabiedrības vadība uzskata, ka šiem līgumiem nav svarīga 
nozīme sabiedrības darbībā. Operatīvo līgumu saistības uzrādīti bilances piezīmē Nr.16, bet izmaksas - 
peļņas vai zaudējumu aprēķina piezīmēs Nr.21, 23.  
 
1.8.9. Informācija par finanšu nomu  
Sabiedrībai finanšu nomas līgumu nav. 
 
1.8.10. Informācija par atgriezenisko nomu 
Sabiedrībai atgriezeniskās nomas līgumu nav.  
 
1.8.11. Papildus sniegta informācija, ja tāda ir: 
Tādas informācijas sabiedrībai nav. 
 
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  

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar 
koronavīrusa COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī 
un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas 
attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. 2020.gada 1.pusgada rezultāti 
liecina, ka notiek parakstīto apdrošināšanas prēmiju samazināšanās. Izmaiņas sabiedrības parakstīto 
apdrošināšanas prēmiju apjomā ir atbilstošas izmaiņām kopējā apdrošināšanas tirgū. Sabiedrībai tuvākajā 
laikā nav sagaidāmas problēmas ar ienākošo un izejošo naudas plūsmu, kas varētu ietekmēt saistību izpildi. 
Izņemot izmaiņas parakstīto prēmiju apjomā, citas tendences šobrīd nav novērotas. Tāpēc Sabiedrības 
vadība uzskata, ka 2020. gada 1.pusgadā COVID-19 pandēmija Sabiedrības darbību nav būtiski 
ietekmējusi, un Sabiedrības darbība tiek turpināta. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir 
pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību 
nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 
Citi notikumi, kas var ietekmēt pārskata lietotāju lēmumu pieņemšanu līdz gada pārskata sastādīšanas 
dienai nav noticis. 
 
 



Šis dokuments ir SIA "Attollo brokers"  2019.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa 
Pārskata periods no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

Mērvienība EUR 

 

 14

Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai 
zaudējuma aprēķinā 

Tādu notikumu sabiedrībai nav. 
 

2. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām 
2.1. Paskaidrojums, ja gada pārskata dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai 

veiktas iepriekšējo pārskata gadu korekcijas 
Pārskata periods ir kalendārais gads un pārskata periods pilnīgi sakrīt ar iepriekšējo pārskata periodu, tāpēc 
gada pārskata dati ir salīdzināmi. Iepriekšējo pārskata gadu korekcijas netika veiktas. 
 

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs 
3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem 
3.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 
3.1.1.3. Citi nemateriālie ieguldījumi (bilances piezīme Nr.1) 
 Summa 
 2019.g. 2018.g. 
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:  
Pārskata gada sākumā 32 602 30 512 
Pārskata gada beigās 32 675 32 602 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 73 2 090 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā 0 0 
Pārvietošana uz citu bilances posteni 0 0 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:   
Pārskata gada sākumā 22 037 13 724 
Pārskata gada beigās 28 061 22 037 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas  6 024 8 313 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar 
objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni 

0 0 

Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa 0 0 
Bilances vērtība:  
Pārskata gada sākumā 10 565 16 788 
Pārskata gada beigās 4 614 10 565 
 

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir 
Tādas informācijas sabiedrībai nav. 
 

3.1.2. Pamatlīdzekļi 
3.1.2.1. Nekustamie īpašumi (bilances piezīme Nr.2) 
 Summa 
 2019.g. 2018.g. 
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:  
Pārskata gada sākumā 883 398 867 392 
Pārskata gada beigās 897 211 883 398 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 13 813 16 006 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā 0 0 
Pārvietošana uz citu bilances posteni 0 0 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:   
Pārskata gada sākumā 509 847 466 935 
Pārskata gada beigās 553 127 509 847 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas  43 280 42 912 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar 
objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni 

0 0 

Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa 0 0 
Bilances vērtība:  
Pārskata gada sākumā 373 551 400 457 
Pārskata gada beigās 344 084 373 551 
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3.1.2.4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (bilances piezīme Nr.3) 
 Summa 
 2019.g. 2018.g. 
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:  
Pārskata gada sākumā 69 741 57 671 
Pārskata gada beigās 70 883 69 741 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 1 999 27 370 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (857) (15 300) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni 0 0 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:   
Pārskata gada sākumā 40 258 47 228 
Pārskata gada beigās 50 105 40 258 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas  10 422 8 239 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar 
objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni 

(575) (15 209) 

Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa 0 0 
Bilances vērtība:  
Pārskata gada sākumā 29 483 10 443 
Pārskata gada beigās 20 778 29 483 
 

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir 
Nekustamais īpašums, kas pieder sabiedrībai, sastāv no: 
Nosaukums  /   Adrese  /  Kadastra Nr.  /   Kadastrālā vērtība 
1. Ēka: neapdzīvojamās telpas Nr.116, platība 402.4 kv.m / Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013 / 0100 909 5651 / 

209 923 
2. Zeme, platība 99.51 kv.m / Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013 / 0100 909 5651 / 20 999 
3. Ēka: garāžas 15/1740 dom.daļas vienas automašīnas novietošanai, stāvvieta Nr.32 / Tomsona iela 30, Rīga, LV-

1013 / 0100 909 5663 / 4 932 
4. Zeme / Tomsona iela 30, Rīga, LV-1013 / 0100 909 5663 / 1 325 
5. Ēka: garāžas 15/1740 dom.daļas vienas automašīnas novietošanai, stāvvieta Nr.96 / Tomsona iela 30, Rīga, LV-

1013 / 0100 909 5663 / 4 931 
6. Zeme / Tomsona iela 30, Rīga, LV-1013 / 0100 909 5663 / 1 326 
Nekustamais īpašums ar kadastrālo vērtību EUR 230 922 ir ieķīlāts Luminor Bank AS Latvijas filiāles kredīta līguma 
nodrošināšanai. Nekustāma īpašuma bilances vērtība atbilst ķīlas līguma noteikumiem. 
Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti pamatlīdzekļu, kuriem jāveic vērtības samazināšanas procedūru. 
Vērtības samazināšanas korekcijas atsevišķi tika uzrādītas punktā 5.7. 
 
3.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
3.1.3.1.  Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā (ilgtermiņa) (bilances piezīme Nr.4) 
 Summa 
 2019.g. 2018.g. 
Iegādes izmaksas:  
Pārskata gada sākumā 18 689 18 689 
Pārskata gada beigās 35 844 18 689 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 17 155 0 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā 0 0 
Pārvietošana uz citu bilances posteni 0 0 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:   
Pārskata gada sākumā 0 0 
Pārskata gada beigās (21 191) 0 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas  (21 191) 0 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar 
objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni 

0 0 

Bilances vērtība:  
Pārskata gada sākumā 18 689 18 689 
Pārskata gada beigās 14 653 18 689 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
3.1.3.1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā (ilgtermiņa) (bilances piezīme Nr.4)(turpinājums) 

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir 
Ieguldījumu radniecīgos uzņēmumos saraksts: 
31.12.2018. 

Uzņēmuma nosaukums 
Piederošo 

daļu skaits, % 
Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
bilances 
vērtība 

Meitas 
sabiedrības pašu 
kapitāla vērtība uz 

31.12.2018. 

Meitas sabiedrības 
peļņa vai zaudējumi 

pārskata gadā 

SIA Smile Assistance 100 9 999 9 999 24 877 8 786 

SIA AB Assistance 100 2 845 2 845 6 603 3 818 
SIA Advertize 100 2 845 2 845 121 904 47 053 

SIA Auto Auto 100 3 000 3 000 19 288 13 568 

Kopā X 18 689 X 172 672 X 
 

31.12.2019. 

Uzņēmuma nosaukums 
Piederošo 

daļu 
skaits, % 

Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
bilances 
vērtība 

Ieguldījuma 
bilances 
vērtības 
izmaiņas 

Meitas 
sabiedrības pašu 
kapitāla vērtība uz 

31.12.2019. 

Meitas sabiedrības 
peļņa vai zaudējumi 

pārskata gadā 

SIA Smile Assistance 100 9 999 8 808 (1 191) 8 808 (16 068) 
SIA AB Assistance 100 20 000 - (20 000) (11 782) (31 782) 

SIA Advertize 100 2 845 2 845 - 78 384 1 480 

SIA Auto Auto 100 3 000 3 000 - 28 308 9 020 

Kopā X 35 844 X (21 191) 103 718 X 
Ieguldījumu radniecīgajos uzņēmumos kopējā iegādes vērtība uz 31.12.2019. sastāda EUR 35 844 (100%). Meitas sabiedrību SIA 
Smile Assistance un SIA AB Assistance pašu kapitāla vērtība uz 31.12.2019. ir zemāka, nekā ieguldījuma iegādes vērtība, tāpēc šiem 
aktīviem veikta vērtības samazināšanas procedūra. Gada pārskatā ieguldījums meitas sabiedrībās EUR 21 191 apmērā tika 
norakstīts izmaksās un atspoguļots peļņas un zaudējumu aprēķina postenī “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas”.    

 
3.2. Aizdevumi 
3.2.4. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori  (bilances piezīme Nr.6)  

2018.gads 

 Papildus sniegtā informācija 
Summa pārskata 

gada sākumā, 
euro 

Izmaiņas 
pārskata 

periodā, euro 

Atlikums pārskata 
perioda beigās, 

euro 

1 
Aizdevums komercsabiedrībām, procentu 
likme – 4% gadā, termiņš līdz 2022.gada 
decembrim 

63 400 - 63 400 

2 
Aizdevums privātpersonām, procentu likme – 
2.67% gadā, termiņš līdz 2020.gada 
decembrim 

6 919 (4 080)* 2 839 

 Kopā 70 319 (4 080) 66 239 

2019.gads 

1 
Aizdevums komercsabiedrībām, procentu 
likme – 4% gadā, termiņš līdz 2022.gada 
decembrim 

63 400 - 63 400 

2 
Aizdevums privātpersonām, procentu likme – 
2.64% gadā, termiņš līdz 2020.gada 
decembrim 

2 839 (2 839)* - 

 Kopā 66 239 (2 839) 63 400 
* Pārvietošana uz īstermiņa posteni pārskata gadā. 
 
3.2.5. Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām 
3.2.5.1. Radniecīgo sabiedrību parādi (bilances piezīme Nr.5) 

(informācija par bilances posteni "Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām") 

2018.gads 

 Papildus sniegtā informācija 
Summa pārskata 

gada sākumā, 
euro 

Izmaiņas pārskata 
periodā, euro 

Atlikums pārskata 
perioda beigās, 

euro 

1 

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām, 
termiņš – līdz 2023.gada janvārim, 
procentu likme 2018.gadā – no 0.57% 
līdz 4%, ķīlas nav. 

1 796 754 (292 000) 1 504 754 

Radniecīgo sabiedrību parādi kopā 1 796 754 (292 000) 1 504 754 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
3.2.5.1. Radniecīgo sabiedrību parādi (bilances piezīme Nr.5) (turpinājums). 

2019.gads 

 Papildus sniegtā informācija 
Summa pārskata 

gada sākumā, 
euro 

Izmaiņas pārskata 
periodā, euro 

Atlikums pārskata 
perioda beigās, 

euro 

1 

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām, 
termiņš – līdz 2023.gada janvārim, 
procentu likme 2019.gadā – 0.57%, 
ķīlas nav. 

1 504 754 (561 825) 942 929 

Radniecīgo sabiedrību parādi kopā 1 504 754 (561 825) 942 929 
 

3.3. Papildu skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem 
3.3.1. Paskaidrojums, ja kāds aktīvu objekts attiecas uz vairākiem bilances 

shēmas posteņiem  
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām EUR 956 376, prasību ilgtermiņa daļa EUR 942 929 atspoguļota 
bilances postenī “Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām” (bilances piezīme Nr.5), prasību īstermiņa daļa 
EUR 13 447 atspoguļota bilances postenī “Radniecīgo sabiedrību parādi” (bilances piezīme Nr.5). Šīm 
aizdevumam izveidoti uzkrājumi EUR 1 460 000 apmērā. 
 
Piezīme Nr.5 Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 

 2019 2018 
Aizdevumi (ilgtermiņa daļa)* 942 929 1 504 754 
Aprēķinātie, bet nesamaksātie procenti (īstermiņa daļa)** 13 447 12 597 

Kopā 956 376 1 517 351 
 

 2019 2018 
*Aizdotās summas atlikums uz pārskata gada sākumu, t.sk.: 2 234 754 1 796 754 
Aizdots pārskata gadā 179 700 438 000 
Atmaksātās summas pārskata gadā (11 525) - 
Aizdevuma neatmaksātā summa uz pārskata gada beigām, t.sk.: 2 402 929 2 234 754 
Kopējā uzkrājumu summa nedrošām aizdevumu summām (1 460 000) (730 000) 
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām 942 929 1 504 754 

 
**Procentu summas atlikums uz pārskata gada sākumu, t.sk.: - - 
Aprēķinātie procenti pārskata gadā 13 447 12 597 
Pārvietošana uz īstermiņa posteni (13 447) (12 597) 
Procentu neatmaksātā summa uz pārskata gada beigām - - 
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām - - 

 

Aizdevumu noteikumi 
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz 2025.gada augustam, 
procentu likme – no 0.57% līdz 0.77% 2019.gadā (2018.gadā – no 0.57% līdz 4%), ķīlas nav. 
Par 2019.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 13 447 apmērā (par 2018.gadu – EUR 12 597 apmērā). 
Aprēķinātie bet neapmaksātie kredītprocenti ir atspoguļoti bilances apgrozāmo līdzekļu sastāvā postenī 
“Radniecīgo sabiedrību parādi” (sk. piezīmi Nr.5). Aprēķinātie kredītprocenti iekļauti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā (sk. piezīmi Nr.27). 
Parāda sadalījums pa periodiem: 
Līdz 1 gadam: aizdevuma summa – EUR 13 447; 
Līdz 5 gadiem: aizdevuma summa – EUR 942 929. 
 

Procenti 13 447 EUR apmērā norādīti īstermiņa debitoros postenī „Radniecīgo sabiedrību parādi” tāpēc ka 
procentu maksāšanas termiņš iestājas 2020.gada jūlijā. 
. 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem  2019 2018 
Atlikums kontā "Uzkrājumi šaubīgiem parādiem" uz pārskata gada sākumu 730 000 - 
Uzkrājumu summas palielinājums pārskata gadā par nedrošu debitoru parādu  730 000 730 000 
Atlikums kontā "Uzkrājumi šaubīgiem parādiem" uz pārskata gada beigām 1 460 000 730 000 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
3.3.1. Paskaidrojums, ja kāds aktīvu objekts attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem (turpinājums). 
 

Piezīme Nr.6 Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 
 2019 2018 
Aizdevums komercsabiedrībām (ilgtermiņa daļa) 63 400 63 400 
Aizdevums privātpersonām (ilgtermiņa daļa) - 2 839 
Aizdevums privātpersonām (īstermiņa daļa) 2 839 4 080 

Kopā 66 239 70 319 
 

 2019 2018 
Atlikums uz pārskata gada sākumu 66 239 70 319 
Atlikums uz pārskata gada beigām 66 239 70 319 
Pārvietošana uz īstermiņa posteni pārskata gadā (2 839) (4 080) 
Bilances vērtība uz pārskata gada beigām 63 400 66 239 

Aizdevumu noteikumi  
Aizdevumi komercsabiedrībām EUR 63 400 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz 
2022.gada decembrim, procentu likme - 4% gadā.  
Par 2019.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 2 536 apmērā (par 2018.gadu – EUR 2 536 apmērā). Tie 
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr.27). 
Aizdevumi privātpersonām EUR 2 839 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz 2020.gada 
decembrim, mainīgā procentu likme 2019.gadā – 2.76% gadā (2018.gadā – 2.64%). 
Par 2019.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 122 apmērā (par 2018.gadu – EUR 191 apmērā).Tie 
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr.27). 
Aizdevumu kopējā summa uz 31.12.2019.: EUR 66 239 (ilgtermiņa daļa EUR 63 400 uzrādīta piezīmē Nr.6, 
īstermiņa daļa EUR 2 839 – piezīmē Nr.8). 
Parāda sadalījums pa periodiem: 
Līdz 1 gadam – aizdevuma summa EUR 2 839; 
Līdz 5 gadiem – aizdevuma summa EUR 63 400. 
 

3.3.2. Informācija par ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu ražošanas 
pašizmaksā iekļauto procentu apmēru 

Sabiedrība nav iekļāvusi ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu ražošanas pašizmaksā aprēķinātos 
aizņēmumu procentus. 
 

3.3.3. Papildinformācija par bilances aktīva posteņiem, ja tāda nepieciešama 
patiesa un skaidra priekšstata gūšanai 

 

Piezīme Nr. 7 Pircēju un pasūtītāju parādi. 
 2019 2018 
Pircēju un pasūtītāju parādi uzskaites vērtībā, t.sk.:   
- Apdrošināšanas sabiedrību parādi par brokera komisiju  59 837 
- Klientu parādi par nesamaksātām apdrošināšanas prēmijām  21 756 23 672 

Kopā 21 815 24 509 
2019.gadā bija norakstīti bezcerīgie debitoru paradi EUR 76 apmērā, kuriem iepriekš nebija izveidoti 
uzkrājumi (2018.gadā bija norakstīti bezcerīgie debitoru paradi EUR 17 apmērā). 
 
Piezīme Nr. 8 Citi debitori. 

 2019 2018 
Īstermiņa aizdevumi fiziskai personai (īstermiņa daļa, ilgtermiņa daļa 
atspoguļota piezīmē Nr.6) 

3 689 2 880 

Fiziskās personas parādi par aizdevuma procentiem 137 191 
Īstermiņa aizdevumi komercsabiedrībām* 129 000 129 000 
Komercsabiedrību parādi par aizdevuma procentiem 8 265 4 395 
UIN pārmaksa - 82 461 
Personāla parādi par no klientiem saņemtām, bet neiemaksātām sabiedrības 
kasē vai bankā apdrošināšanas prēmijām 8 354 8 450 

Prasības pret kredītiestādēm, kurām uzsākts likvidācijas process 334 353 
Uzkrājumi šaubīgiem personāla parādiem (8 688) (8 803) 
Pārējie debitori 2 192 723 

Kopā 143 283 219 650 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
3.3.3. Papildinformācija par bilances aktīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata 
gūšanai (turpinājums) 
 

Uzkrājumu šaubīgiem parādiem pamatojums 2019 2018 
Atlikums kontā "Uzkrājumi nedrošiem parādiem" uz pārskata gada sākumu 8 803 10 473 
Bezcerīgo debitoru pāradu summas norakstīšana pārskata gadā no uzkrājumu rēķina - (1 190) 
Uzkrājumu summas samazinājums sakarā ar debitoru pāradu apmaksāšanu un 
uzkrājumu pārveidošanu par ienākumu (115) (190) 

Citas korekcijas - (290) 
Atlikums kontā "Uzkrājumi nedrošiem parādiem" uz pārskata gada beigām 8 688 8 803 

 

* Aizdevumi komercsabiedrībām EUR 129 000 apmērā izsniegti ar šādiem noteikumiem: termiņš – līdz 
2020.gada decembrim, procentu likme 2019.gadā – 3% gadā (2018.gadā – 3%). 
Par 2019.gadu tika aprēķināti kredītprocenti EUR 3 870 apmērā (par 2018.gadu – EUR 2 769) (sk. piezīmi 
Nr.28). 
Parāda sadalījums pa periodiem: 
Līdz 1 gadam – aizdevuma summa EUR 137 265. 
 
Piezīme Nr. 9 Nākamo periodu izmaksas. 

 2019 2018 
Apdrošināšanas izdevumi 2 151 1 780 
Programmnodrošinājuma un domēnu lietošanas tiesības 536 495 
Citas izmaksas 40 131 

Kopā 2 727 2 406 
 

Piezīme Nr. 10 Uzkrātie ieņēmumi. 
 2019 2018 

Brokera komisija, par kuru rēķini izrakstīti pēc pārskata gada beigām 132 352 150 660 
Kopā 132 352 150 660 

 
Piezīme Nr. 11 Nauda. 

 2019 2018 
Norēķinu konti, AS Swedbank 415 157 276 967 
Norēķinu konti, Luminor Bank AS Latvijas filiāle 153 459 234 898 
Norēķinu konti, AS Citadele banka 129 332 178 358 
Norēķinu konti, AS SEB bank 202 461 194 666 
Norēķinu konti, AS PNB banka - 32 067 
Kase 1 678 2 694 

Kopā 902 087 919 650 
 

Naudas sadale pa norēķinu veidiem 
 2019 2018 

Atsevišķie naudas konti norēķiniem par apdrošināšanas prēmijām 878 035 892 474 
Saimnieciskie konti 24 052 27 176 

Kopā 902 087 919 650 
 
Sabiedrības vadība uzskata, ka sniegta informācija ir pietiekoša skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. 
 

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs 
4.5. Kreditori 
 

4.5.4. Aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)  
Nr. 
p.k. 

Aizņēmuma veids 2019.g. 2018.g 
Papildus sniegtā 

informācija 

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm (bilances piezīme 
Nr.14): 0 50 041 

Sk.4.5.7.punkta 
piezīmi nr.14. 

3.1. Aizņēmumi no kredītiestādēm, kuru samaksas 
termiņš ilgāks par 5 gadiem 0 0 

3.2. 
Aizņēmumi no kredītiestādēm, kuri segti ar 
nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un 
formu 

0 50 041 



Šis dokuments ir SIA "Attollo brokers"  2019.gada pārskata neatdalāma sastāvdaļa 
Pārskata periods no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

Mērvienība EUR 

 

 20

Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
 

4.5.6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, saņemtie avansi, pārējie kreditori 
un neizmaksātās dividendes (ilgtermiņa kreditori) 

Nr. 
p.k. 

Saistību veids 2019.g. 2018.g 
Papildus sniegtā 

informācija 

3. Pārējie kreditoru parādi (bilances piezīme 
Nr.15): 

104 53 

Sk.4.5.7.punkta 
piezīmi nr.15. 

3.1. Pārējo kreditoru parādi, kuru samaksas termiņš 
ilgāks par 5 gadiem pēc bilances datuma 0 0 

3.2. 
Pārējie kreditoru parādi, kuri segti ar 
nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un 
formu 

104 53 

 

4.5.7. Paskaidrojums, ja kādas saistības attiecas uz vairākiem bilances shēmas 
posteņiem 

Piezīme Nr.14 Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa un īstermiņa) 
2006.gada 5.septembrī ar AS DNB banka tika noslēgts Kredīta līgums Nr.190/06K23 par kredīta piešķiršanu 
EUR 744 000 apmērā, procentu likme - 1.8%+6M Euribor, kredīta atmaksas termiņš – 04.09.2021.  
Parāda summa uz 31.12.2019. - EUR 50 041, no tās EUR 0 – ilgtermiņa daļa, EUR 50 041 – īstermiņa daļa 
(parāda summa uz 31.12.2018.- EUR 105 627, no tās EUR 50 041 – ilgtermiņa daļa, EUR 55 586 – 
īstermiņa daļa). 
Aizņēmums tika izlietots nekustamā īpašuma - neapdzīvojamo telpu Rīgā, Tomsona ielā 30-116 - iegādei. 
Aizņēmuma nodrošinājums: 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. 2019.gadā aprēķinātie procenti – EUR 1 200 (2019.gadā – EUR 1 999). 
Tie iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (sk. piezīmi Nr.29). 
 

Piezīme Nr.15 Pārējie kreditori (ilgtermiņa un īstermiņa) 
 2019 2018 
Norēķini par darba algu 14 124 13 646 
Norēķini ar personālu 292 130 
Norēķini ar klientiem par saņemtām pārmaksām pēc apdrošināšanas polisēm 9 463 6 302 
Iekārtas iegāde uz nomaksu (SIA Latvijas Mobilais Telefons līgumi), 
ilgtermiņa daļa 

104 53 

Iekārtas iegāde uz nomaksu (SIA Latvijas Mobilais Telefons līgumi), īstermiņa 
daļa 

467 1 391 

Pārējie kreditori 5 000 5 000 
Kopā 29 450 26 522 

 

 2019 2018 
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 
piecos gados pēc pārskata gada beigām 104 53 

Kopā ilgtermiņa pārējie kreditori 104 53 
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas ne vēlāk par gadu 29 346 26 469 
Kopā īstermiņa pārējie kreditori 29 346 26 469 

Kopā 29 450 26 522 
 

 
4.5.8. Papildinformācija par bilances pasīva posteņiem, ja tāda nepieciešama 

patiesa un skaidra priekšstata gūšanai 
Piezīme Nr.12 Pamatkapitāls 
Sabiedrības pamatkapitāls ir izveidots no īpašnieku ieguldījumiem. Daļu skaits 360, vienas daļas nominālā 
vērtība EUR 142. 2019.gadā izmaiņu nebija. 
 
Piezīme Nr.13 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 

 2019 2018 
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikums uz pārskata gada sākumu 1 282 425 1 005 491 
Palielinājums pārskata gadā 942 268 1 176 934 
Sadalīts uz dividendēm pārskata gadā (1 499 925) (900 000) 
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikums uz pārskata gada baigām 724 768 1 282 425 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
4.5.8. Papildinformācija par bilances pasīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata 
gūšanai (turpinājums). 

 
Piezīme Nr.16 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa) 

 2019 2018 
Norēķini ar apdrošināšanas kompānijām par apdrošināšanas prēmijām 847 865 845 712 
Par reklāmas pakalpojumiem 5 832 4 196 
Par ar apdrošināšanu saistītiem pakalpojumiem 3 193 3 034 
Par transporta izdevumiem 2 604 1 557 
Par biroja izdevumiem, telpu apsaimniekošanu 21 53 

Kopā 859 515 854 552 
 

Piezīme Nr.17 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa) 

Nodokļa veids 
Atlikums 

31.12.2018. 
Aprēķināts Ieskaitīts Samaksāts 

Atlikums  
31.12.2019. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  (82 461) 37 988 60 000 - 15 527 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 10 202 129 663 - (127 869) 11 996 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 711 152 460 (60 000) (91 149) 6 022 
Nekustamā īpašuma nodoklis - 6 711 - (6 711) - 
Uzņēmējdarbības riska valsts 
nodeva 10 117 - (117) 10 
Uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodoklis 

667 986 - (957) 696 

Kopā, t. sk.: (66 871) 327 925 - (226 803) 34 251 
Parāds 15 590 x x x 34 251 
Pārmaksa (sk. piezīmi 
Nr.8) 

(82 461) 
x x x - 

 
Piezīme Nr.18 Neizmaksātās dividendes (īstermiņa) 

 2019 2018 
Atlikums uz pārskata gada sākumu 50 500 183 485 
Aprēķināts pārskata gadā pēc dalībnieku sapulces protokoliem 1 499 925 900 000 
IIN no dividendēm (89 770) (63 000) 
Izmaksāts pārskata gadā (1 460 655) (969 985) 
Atlikums uz pārskata gada beigām - 50 500 

 
Piezīme Nr.19 Uzkrātās saistības (īstermiņa) 

 2019 2018 
Uzkrājumi atvaļinājumiem 45 633 36 029 
Bankas komisijas 11 200 11 516 
Gada pārskata revīzijas pakalpojumi 2 783 2 783 
Citi pakalpojumi 3 101 2 726 

Kopā 62 717 53 054 
 
Sabiedrības vadība uzskata, ka sniegta informācija ir pietiekoša skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. 
 

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
5.3. Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem 
 
5.3.1. Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no 

sabiedrības parastās darbības 
Tādu ieņēmumu sabiedrībai nav. 
 
5.3.3. Skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no 

sabiedrības parastās darbības 
Tādu izdevumu sabiedrībai nav. 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
 

5.4. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu 
atsavināšanas 

2018.gads 

Nr. 
p.k. 

Ilgtermiņa 
ieguldījumu 
objekts (vai 

objektu grupa) 

Bilances 
vērtība 

izslēgšanas 
brīdī 

Atsavināšanas 
ieņēmumi 

Atsavināšanas 
izdevumi 

Bruto 
ieņēmumi 

vai 
izdevumi 

Peļņa vai 
zaudējumi no 

objekta 
atsavināšanas 

1 
Pārējie 
pamatlīdzekļi un 
inventārs  

91 0 0 (91) (91) 

Kopā 91 0 0 (91) (91) 

2019.gads 

1 
Pārējie 
pamatlīdzekļi un 
inventārs  

282 282 (282) 0 0 

Kopā 282 282 (282) 0 0 
 

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir 
Atsavināšanas ieņēmumi un izdevumi tika uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Pārējās 
saimnieciskās darbības izmaksas” (sk. piezīmi Nr.25). 
 

5.7. Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa 
ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijām, ja tās nav atsevišķi norādītas 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

2018.gads 

Nr. 
p.k. 

Objekts vai pamatlīdzekļu 
grupa vai postenis 

Bilances vērtība 
pārskata perioda 

sākumā 

Vērtības 
samazinājums, 

kas iekļauts 
peļņas vai 
zaudējumu 
aprēķinā 

Bilances vērtība 
pārskata perioda 

beigās 

1 Interneta mājas lapas 2 638 2 638 - 
2 Datorprogrammas 14 150 5 675 10 565 
3 Nekustamais īpašums 400 457 42 912 373 551 

4 Skaitļošanas tehnika un 
datortehnika 4 010 3 199 7 027 

5 Pārējās iekārtas un aprīkojums 6 433 5 131 22 456 
  Kopā 427 688 59 555 413 599 

2019.gads 

Nr. 
p.k. 

Objekts vai pamatlīdzekļu 
grupa vai postenis 

Bilances vērtība 
pārskata perioda 

sākumā 

Vērtības 
samazinājums, 

kas iekļauts 
peļņas vai 
zaudējumu 
aprēķinā 

Bilances vērtība 
pārskata perioda 

beigās 

1 Interneta mājas lapas - - - 
2 Datorprogrammas 10 565 6 024 4 614 
3 Nekustamais īpašums 373 551 43 279 344 084 

4 Skaitļošanas tehnika un 
datortehnika 7 027 3 945 4 799 

5 Pārējās iekārtas un aprīkojums 22 456 6 477 15 979 
 Kopā 413 599 59 725 369 476 
 

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir 
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (nolietojums) un nemateriālo ieguldījumu norakstīšana tika uzrādīti 
peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas” (sk. piezīmi Nr.21). 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 

7. Papildinformācija par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, ja tāda nepieciešama 
patiesa un skaidra priekšstata gūšanai 
Piezīme Nr.20 Neto apgrozījums 

Darbības veidi 2019 2018 
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem, t.sk.:   
 - Apdrošināšanas brokera komisija 2 397 354 2 438 491 
 - Konsultācijas pakalpojumi apdrošināšanā 579 1 749 
 - Piešķirtas atlaides (8 113) (7 960) 

Kopā 2 389 820 2 432 280 
 
Pamatojoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 32. panta trešo daļu, Sabiedrība 
sniedz šādu informāciju par parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru sadalījumā pa dzīvības un 
nedzīvības apdrošināšanas veidiem, kā arī pa Latvijas Republikā reģistrētiem apdrošināšanas 
komersantiem, Latvijas Republikā reģistrētām ārvalsts apdrošinātāju filiālēm un Latvijas Republikā 
neeģistrētiem apdrošināšanas komersantiem: 

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas 2019.gadā, EUR Dzīvības 
apdrošināšanas 

veidos 

Nedzīvības 
apdrošināšanas 

veidos 
Latvijas Republikā reģistrēti apdrošināšanas komersanti - 10 672 525 
Latvijas Republikā reģistrētas ārvalsts apdrošinātāju filiāles - 7 224 633 
Latvijas Republikā nereģistrēti apdrošināšanas komersanti - 43 494 

Kopā - 17 940 652 
 

Piezīme Nr.21 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 
iegādes izmaksas 

 2019 2018 
Darba algas 370 715 320 332 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska nodeva 89 142 77 053 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu norakstīšana 59 725 59 464 
Biroja telpu noma, apsaimniekošana un apsardze 9 055 9 013 
Uzkrājumi atvaļinājumiem 9 603 13 035 
Sakaru izdevumi 10 749 10 787 
Transporta izdevumi 22 455 21 838 

Kopā 571 444 511 522 
 
Piezīme Nr.22 Pārdošanas izmaksas 

 2019 2018 
Bankas komisijas par apdrošināšanas prēmiju apmaksas veikšanu ar klientu 
bankas kartēm vai Internetbankas starpniecību  164 395 158 895 

Reklāmas izdevumi, sms izsūtīšana 63 346 54 818 
Starpnieku pakalpojumi 22 478 22 314 
Pārdošanas programmatūras un tehnoloģiju uzstādīšana un uzturēšana 4 158 4 158 

Kopā 254 377 240 185 
 

Piezīme Nr.23 Administrācijas izmaksas 
 2019 2018 
Kantora izdevumi, biroja saimnieciskie izdevumi, tekošie remonti 11 145 7 627 
Apdrošināšanas izdevumi 9 323 8 625 
Reprezentācijas izdevumi, personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi 3 508 4 865 
Gada pārskata revīzijas izdevumi 2 783 2 783 
Grāmatvedības pakalpojumi 3 630 3 630 
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana 828 2 115 
Bankas komisijas 1 213 1 152 
Obligātie atskaitījumi FKTK 1 000 1 000 
Reprezentatīvo transportlīdzekļu noma 2 766 4 012 
Pārējās izmaksas 5 147 2 328 

Kopā 41 343 38 137 
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Pielikums 2019.gada finanšu pārskatam (turpinājums). 
7. Papildinformācija par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra 
priekšstata gūšanai (turpinājums). 
Piezīme Nr.24 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

  Ieņēmumi Izdevumi 2018., Rezultāts 
Ieņēmumi no rezervju šaubīgiem debitoriem 
samazināšanas 190 - 190 
Ieņēmumi no norakstītām klientu pārmaksām 25 - 25 

Kopā 215 -   215 
 

  Ieņēmumi Izdevumi 2019., Rezultāts 
Ieņēmumi no rezervju šaubīgiem debitoriem 
samazināšanas 115 - 115 
Ieņēmumi no norakstītām klientu pārmaksām 19 - 19 
Citi ieņēmumi 2 - 2 

Kopā 136 - 136 
 

Piezīme Nr.25 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
  Izdevumi Ieņēmumi 2018., Rezultāts 
Nekustamā īpašuma nodoklis 6 617 - 6 617 
Norakstītie bezcerīgie parādi 17 - 17 
Uzkrājumi šaubīgiem aktīviem 730 000 - 730 000 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 248 - 248 
Sodi 2 - 2 
Pamatlīdzekļu atsavināšana 91 - 91 
Pārējās izmaksas 3 - 3 

Kopā 736 978 - 736 978 
 

  Izdevumi Ieņēmumi 2019., Rezultāts 
Nekustamā īpašuma nodoklis 6 711 - 6 711 
Norakstītie bezcerīgie parādi 76 - 76 
Uzkrājumi šaubīgiem aktīviem 730 000 - 730 000 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 362 - 362 
Sodi 25 - 25 
Pamatlīdzekļu atsavināšana 282 (282) - 
Ieguldījumu radniecīgajos uzņēmumos vērtības 
norakstīšana (sk.3.1.3.1.p.) 21 191 - 21 191 

Kopā 758 647 (282) 758 365 
 

Piezīme Nr.26 Ieņēmumi no līdzdalības. 
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā: 2019 2018 
Aprēķinātas dividendes no meitas sabiedrībām 48 758 20 000 

Kopā 48 758 20 000 
 
Piezīme Nr.27 Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumus. 

a) no radniecīgajām sabiedrībām: 2019 2018 
Aprēķināti procenti pēc ilgtermiņa aizdevumiem 13 447 12 597 

Kopā 13 447 12 597 
 

b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no 
vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem 

2019 2018 

Aprēķināti procenti pēc citiem ilgtermiņa aizdevumiem 2 658 2 727 
Kopā 2 658 2 727 

 

Piezīme Nr.28 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi. 
a) no radniecīgajām sabiedrībām: 2019 2018 
Aprēķināti procenti pēc īstermiņa aizdevumiem 320 1 566 

Kopā 320 1 566 
 

 
 
 



Sis dokuments ir SIA "Attollo brokers" 2019.gada pdrskata neatdaldma sastdvdala
Pdrskata periods no 0'1.01.2019. lldz 31 .12.2019.

MErvienlba EUR

Pielikums 201 9.gada finanSu parskatam (turpinajums)
7. Papildinformacija par pelpas vaizaudljumu apreKina postepiem, ja tdda nepiecieSama patiesa un skaidra

b) no citim oersondm: 2019 2018
Aor6ki ndti orocenti odc Istermina aizdevu miem 3 885 2 769

Kopd 3 885 2769

Pieztme Nr.29 Procentu ma un as izmaksas
a) citdm oersonim: 2019 20'18

Apr6kindti procenti pdc aizndmumiem no kredltiestdd€m 1 200 1 999
Kopi 1 200 1 999

Sabiedrlbas vadTba uzskata. ka snieqta informdciia ir pietiekoSa skaidra un patiesa priek5stata qU5anai.

no 5. lTdz 25.) parakstTja:

Valdes locekle Viktorija Vorobjova

SlA,,Nord Holdings" pdrstdvis grdmatvede Jelena Ravinska
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''BALTSCANDIA A''
SABIEDRTBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU AUDITORFIRMA

VRN 40003608730, LZRA licence Nr.60, Dzequ iela 7 k-1 - 95, Rrga, LV-1021, t.295j6297

Neatkarlgu revidentu zipojums

Sabiedribas ar ierobeZotu atbildTbu "Attollo brokers" (VRN 40003633935) dalibniekiem

Mltsu atzinums par finanSu parskatu

Esam veiku5i SabiedrTbas ar ierobeZotu atbildlbu "Attollo brokers" ("SabiedrTba") pievienotajd
gada parskati ietvertd finan5u parskata no 5. lldz 25. lapai revlziju. Pievienotais finan5u
pdrskats ietver:
r bilanci 2019. gada 31. decembrT,
. pehas vai zaud6jumu apr6lsinu pargadu, kas noslEdzds2019. gada 31. decembrT, kd arl
o finanSu pdrskata pielikumu, kas ietver nozTmTgu grEmatvedTbas uzskaites principu

kopsavilkumu un citu paskaidrojo5u informdciju.

MtJsuprdt, pievienotais finanSu pdrskats sniedz patiesu un skaidru priekSstatu par
SabiedrTbas ar ierobeZotu atbildTbu "Attollo brokers" finansidlo stdvokli 2019. gada
31. decembrl un par tis darbTbas finan5u rezultdtiem gadd, kas noslEdzds 2019. gada
31. decembrT, saskaqd ar Latvijas Republikas Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu
likumu ("Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu likums").

Atzinuma pamatojums

Atbilsto5i Latvijas Republikas RevTzijas pakalpojumu likumam ("Revzijas pakalpojumu
likums") mds veicdm reviziju saskar;rd ar Latvijas Republika atzTtiem starptautiskajiem
revTzijas standartiem (turpmdk - SRS). MUsu piendkumi, kas noteikti Sajos standartos, ir
turpmdk aprakstTti mUsu zir;rojuma sadald Revidentu atbildTba par finanSu pdrskata revTziju.

M6s esam neatkarTgi no Sabiedrlbas saskaqd ar Starptautisk5s GrdmatveZu Etikas standartu
padomes izstriddt5 Starptautiskd Profesiondlu grdmatve2u 6tikas kodeksa (tostarp
Starptautisko NeatkarTbas standadu) prasTbdm un RevTzijas pakalpojumu likumd ieklautajdm
neatkarTbas praslbdm, kas ir piem6rojamas mrisu veiktajai finanSu pdrskata revTzijai Latvijas
Republiki. MEs esam iev€roju5i arT Starptautiskd Profesiondlu grdmatveZu etikas kodeksa
(tostarp Starptautisko NeatkarTbas standartu) un RevTzijas pakalpojumu likumd noteiktos
pirejos profesiondlds €tikas principus un objektivitites prasTbas.

M€s uzskatim, ka m0su ieg0tie revTzijas pierddTjumi dod pietiekamu un atbilsto5u
pamatojumu m0su atzinumam.

ZiqoSana par citu informdciju

Par citu informaciju atbild SabiedrTbas vadlba. Citu informdciju veido Vadlbas ziqrojums, kas
sniegts pievienotajd gada pdrskatd no 3. lTdz 4. lapai.

M0su atzinums par finan5u pdrskatu neattiecas uz gada pdrskatd ietverto citu informdciju, un
m€s nesniedzam par to nekdda veida apliecindjumu, izpemot to kd norddTts mrisu ziqojuma
sadafd Citas zipoSanas prasrbas saskapd ar Latvijas Republikas tieslbu aktu prastbdm.

SaistTba ar finan5u pdrskata revTziju mUsu pigndkums ir iepazTties ar citu informaciju un, to
darot, izv6rt€t, vai 5I cita informdcija bUtiski neat5(iras no finan5u pdrskata informicijas vai
no m0su zind5anim, kuras m6s ieguvdm revtzijas gaitd, un vai td nesatur cita veida bUtiskas
neatbilsUbas"

Ja, balstoties uz veikto darbu un nemot v6rd
SabiedrTbu un
m[su piena

darbTbas vidi, mds secindm,
ir ziqot par S5diem apstdkliem,

revlzijas laikd gEtds ziqas un izpratni par
ka citd informdciji ir bUtiskas neatbilsUbas,
M0su uzmanTbas lokd nav ndku5i apstdkli,

par ku aztno.
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Neatkarigu revidentu zipojums
Sabiedribas ar ierobeZotu atbildTbu "Attollo brokers" (VRN 40003633935) dalibniekiem
(turpinijums)

Citas zipo1anas pras'ibas saska?a ar Latvijas Republikas tiesTbu aktu prastbdm

Papildus tam, saskaryi ar Revlzijas pakalpojumu likumu musu piendkums ir sniegt viedokli,
vai VadTbas zi4ojums ir sagatavots saskar;rd ar td sagatavo5anu reglamentdjo5d normatTvi
akta, Gada pdrskatu un konsolid6to gada parskatu likuma, prasTbim.

Pamatojoties vienTgi uz mOsu revrzijas ietvaros veiktajdm procedrJrdm, mUsuprdt:
. VadTbas zi;rojuma par parskata gadu, par kuru ir sagatavots finan5u pdrskats, sniegtd

informicija atbilst finan5u pdrskatam, un
o VadTbas zi4ojums ir sagatavots saskar;rd ar Gada pdrskatu un konsoliddto gada pdrskatu

likuma prasTbdm.

Vadibas un personu, kuram uztic€ta Sabiedrtbas pdrraudztba, atbildrba parfinan\u pdrskatu

VadTba ir atbildTga par tdda finan5u pdrskata, kas sniedz patiesu un skaidru priek5statu,
sagatavo5anu saskaqrd ar Gada pirskatu un konsoliddto gada pdrskatu likumu, kd arl par
tddas iek5djas kontroles sist€mas uztur65anu, kdda saskapd at vadlbas viedokli ir
nepiecie5ama, lai bOtu iespejams sagatavot finan5u pdrskatu, kas nesatur ne krdpSanas, ne
kl0das d6l izraisTtas b0tiskas neatbilstTbas.

Sagatavojot finan5u parskatu, vadlbas pienakums ir izv€rt6t SabiedrTbas speju turpindt
darbTbu, p6c nepiecie5amibas sniedzot informdciju par apstdkliem, kas saisUti ar
SabiedrTbas sp6ju turpindt darbTbu un darbTbas turpind5anas principa piem6ro5anu, ja vien
vadTba nepldno SabiedrTbas likvidaciju vai tis darblbas izbeigsanu, vai arT tai nav citas
reilas alternatTvas kd Sabiedribas likviddcija vai darbTbas izbeigsana.

Personas, kuram uztic6ta Sabiedrlbas pdrraudzTba, ir atbildTgas par SabiedrTbas finan5u
parskata sagatavo5anas procesa uzraudzTbu.

Revidentu atbildTba par finan1u pdrskata revlziju

MUsu mdr(is ir iegUt pietiekamu pdrlieclbu par to, ka finan5u parskats kopumi nesatur
kludas vai krdpSanas ddJ izraisTtas btltiskas neatbilstTbas, un sniegt revidentu zi6rojumu, kurd
izteikts atzinums. Pietiekama pdrlieclba ir augsta llmeqa pdrliecTba, bet td negarante, ka
revTzijd, kas veikta saskaqd ar SRS, vienm6r tiks atklita brltiska neatbilstTba, ja tdda pastdv.
NeatbilstTbas var rasties krdp5anas vai klUdas dEl, un tds ir uzskatdmas par b0tiskdm, ja var
pamatoti uzskat-tt, ka tis katra atsevi5(i vai visas kopd varetu ietekm€t saimnieciskos
lemumus, ko lietotdji pieryem, balstoties uz 5o finan5u pdrskatu.

Veicot revlziju saskaqa ar SRS, visa revTzijas procesa gaitd m6s izdardm profesiondlus
spriedumus un saglabdjam profesiondlo skepticismu. Mds arT:

e identific6jam un izv€rt€jam riskus, ka finan5u parskata vardtu bUt krap5anas vai kl[das de!
izraisTtas b0tiskas neatbilstTbas, izstrdddjam un veicam revTzijas procedUras 5o risku
mazind5anai, ki arT iegustam revTzijas pierddTjumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoiu
pamatojumu m0su atzinumam. Risks, ka netiks atkldtas butiskas neatbilstTbas krdp5anas
d€1, ir augstdks neka risks, ka ne-tiks atkldtas klUdas izraisTtas neatbilstTbas, jo krdpSana

norunas, dokumentu vilto5anu, informdcijas neuzridl5anu ar nodomu,var
info nepatiesu atspogulo5anu vai iek5djas kontroles pirkdpumus;
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Neatkarlg u revidentu zi 4ojums
Sabiedribas ar ierobeZotu atbildlbu "Attollo brokers" (VRN 40003633935) dallbniekiem
(turpindjums)

o iegtlstam izpratni par iek5€jo kontroli, kas ir bUtiska revzijas veikSanai, lai izstrdditu
konkr6tajiem apstdkliem atbilsto5as revTzijas proced0ras, bet nevis, Iai sniegtu atzinumu
par SabiedrTbas iek56jas kontroles efektivitdti;

o izv6rt6jam pielietoto gramatvedTbas politiku atbilstTbu un grdmatvedlbas apleSu un
attiecTgds vadTbas uzrddTtis informdcijas pamatoUbu;

o izdarAm secindjumu par vadTbas piemErotd darbTbas turpindsanas principa atbilstTbu, un,
pamatojoties uz iegUtajiem rev-zijas pierddTjumiem, par to, vai pastEv brltiska nenoteiktTba
attiecTbd uz notikumiem vai apstdkliem, kas var rad-rt nozlmTgas Saubas par SabiedrTbas
sp6ju turpindt darbTbu. Ja mds secinim, ka bUtiska nenoteiktTba past6v, revidentu
zi6tojumi tiek v6rsta uzmanTba uz finan5u pdrskatd sniegto informdciju par Siem
apstdkliem, vai, ja Sdda informicija nav sniegta, m6s sniedzam modific€tu atzinumu.
MUsu secinajumi ir pamatoti ar revlzijas pierddijumiem, kas ieguti lTdz revidentu zi4ojuma
datumam, Tom6r ndkotnes notikumu vai apstdkju ietekm6 SabiedrTba savu darbTbu var
pdrtraukt;

r izvErt6jam vispar6ju finan5u pirskata struktUru un saturu, ieskaitot atkldto informdciju un
skaidrojumus pielikumd, un to, vai finan5u pdrskats patiesi atspoguJo pdrskata pamatd
eso5os darT.lumus un notikumus.

MEs sazindmies ar persondm, kurdm uztic€ta SabiedrTbas pdrraudzTba, un, cita starpa,
sniedzam informdciju par pldnoto revTzijas apjomu un laiku, kd arT par svangiem revTzijas
novdrojumiem, tajd skaiti par bUtiskiem iekS6jds kontroles tr0kumiem, kddus mEs
identificdjam revTzijas lai k5.

SabiedrTba ar ierobeZotu atbildTbu AUDITORFIRMA "BALTSCANDIA A"
licence Nr.60

LR zverindta revi
sertifikdts Nr.88,
Valdes locekle

RIgd, Latvijd
2020.gada 03.julija
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