
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40103175343
Nosaukums PARTNER BROKER SIA
Adrese Pils iela 15A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103175343 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 17
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

ārpakalpojuma grāmatvedis

Grāmatvedības pakalpojumu
sniedzēja sabiedrības
reģistrācijas numurs

43603084518

Grāmatvedības pakalpojumu
sniedzēja sabiedrības
nosaukums

MĪTAVAS GRĀMATVEDĪBAS BIROJS SIA

Personas vārds, uzvārds Kaspars Valters
Personas amats Valdes loceklis
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

23.07.2020

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103175343 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
II. Pamatlīdzekļi: 90
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 38 374 40 280
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 38 374 40 280
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 38 374 40 280
Apgrozāmie līdzekļi 350
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 90 852 92 880
4. Citi debitori. 500 29 283 5 824
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 5 609 5 774
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 32 390 34 797
II. Debitori kopā 550 158 134 139 275
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 105 246 87 435
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 263 380 226 710
BILANCE 640 301 754 266 990

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103175343 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 15 025 15 025
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 65 767 1 119
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 43 433 73 909
Pašu kapitāls kopā 800 124 225 90 053
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 8 935 4 120
4. Citi aizņēmumi. 900 1 067 1 067
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 10 002 5 187
Īstermiņa kreditori: 1 020
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 3 608 20 208
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 117 230 96 054
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 10 698 10 200
11. Pārējie kreditori. 1130 15 581 9 509
14. Uzkrātās saistības. 1160 20 410 35 779
Īstermiņa kreditori kopā 1180 167 527 171 750
BILANCE 1190 301 754 266 990
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103175343 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103175343 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 701 184 613 908
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 701 184 613 908
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 475 462 407 435

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 225 722 206 473
4. Pārdošanas izmaksas. 60 47 979 21 252
5. Administrācijas izmaksas. 70 79 952 90 588
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 377 40 569
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 53 197 58 361
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 863 1 133
b) citām personām 230 863 1 133
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 44 108 75 708
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 675 1 799
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 43 433 73 909
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 43 433 73 909
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103175343 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 17

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 GPL 14.panta prasībām, rezultātā finanšu
pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai
zaudējumiem.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
Pārdošana ar nomaksu, operatīvā līzinga avansa maksājumi, nākamo periodu izmaksas, kas attiecas uz periodiem, kas no bilances
datuma ir lielāki par gadu, kā arī citas debitoru saistības, kurām piemīt ilgtermiņa saistību raksturs, veido citus ilgtermiņa
debitoru parādus.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru nav.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības
reģistros.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Ieņēmumus no pakalpojumiem tiek atdzīti pēc realizācijas rēķina izrakstīšanas.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Lielāka daļa no izdevumiem uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai 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 norakstīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tad, kad tika atzīti ieņēmumi. Pārējie
izdevumi (administrācijas izdevumi un citi) iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, jo tie ir saistīti ar taksācijas periodu.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.1. galvojumi un garantijas
Sabiedrība galvojumus vai garantijas nav izsniegusi.
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrības aktīvi nav apgrūtināti vai ieķīlāti.
1.8.4. saistības, kas attiecas uz pensijām
Tādu saistību sabiedrībai nav.

1.8.6. saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Sabiedrībai nav radniecīgo vai asociēto sabiedrību.

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

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.

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

Veidojot 2019. gada gada pārskatu tika konstatēta kļūda 2018. gada gada pārskatā. Šo labojumu rezultātā ir palielinājusies
uzņēmuma 2018. gada peļņa. Tā rezultātā ir mainījušies peļņas zaudējuma posteņi "Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas",
"Pārskata gada peļņa",  pasīva "Aizņēmumi no kredītiestādēm".
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2.5. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem

Kļūdas būtība Korekciju summas, kas attiecas uz
iepriekšējiem gadiem***

Skaidrojums par iemesliem, ja
kļūdas ietekmi uz finanšu pārskata

rādītājiem nav iespējams noteikt, un
datums, sākot ar kuru veikta

grāmatvedības politikas maiņas
kopējās ietekmes noteikšana

Skaidrojums par bilances iedaļas
"Pašu kapitāls" atlikuma vērtības
izmaiņām saistībā ar iepriekšējo

gadu kļūdas labošanu

1 Neuzmanības kļūda 5767

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.

Sagatavoja AGRIS GULBIS
E-pasts agris.gulbis@partnerbroker.lv
Tālrunis 29416754
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