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ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums

BROKER SIA

Uzņēmuma juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistra Nr., vieta un datums

40103190874, Rīgā 2008.gada 15.septembrī

Adrese (juridiskā un pasta)

Riga, Lokomotives iela 34

Vadītājs (amats)

Galina Serzante, p.k. 180357-10922

Pārskata gads

01.01.2015-31.12.2015

Sabiedrības dalībnieki, daļu īpatsvars %,

IGK AG, parstavis Galina Serzante, p.k.
180357-10922, 100%

personas kods un adreses

Lokomotives iela 34, Riga
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Darbības veids
Sabiedrības darbības virzieni:
Apdrošināšanas brokera darbība
u.c. statūtos paredzēta darbība
Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā
Uzņēmums ir reģistrējies 2008.gada 15.septembrī. SIA „BROKER” palīdz saviem klientiem atrast
piemerošu apdošināšanas kompāniju, piedāvā starpnieka palīdzību, paaugstināt firmas stabilitāti ar
apdrošināšanas veidiem. Tie efektīvi papildina kompāniju aktivitātes kopumā.
2015. gads veiksmīgs, rezultāts labāks, nekā 2014.gadā. Gada laikā tika piesaistīti jauni klienti un
partneri, gada finansu rezultāts ir peļņa 3541 EUR.
Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt
gada pārskata novērtējumu.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Uzņēmuma turpmākā attīstība ir saistīta ar pakalpojumu veida paplašināšanu un tirgus izpēti citas
pasaules valstīs.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.
Vadības priekšlikums ir 2016.gadā spēkus veltīt jaunu klientu piesaistīšanai.
-------------------------- Galina Seržante
20__. gada _________
Gada pārskats apstiprināts īpašnieku sapulcē.
___________________________
Sapulces vadītājs_______________________

BROKER SIA
GADA PĀRSKATS
uz 2015. Gada 31.decembru

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS UZ 2015.G. 31.DECEMBRU
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Nr.

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS

PIEZĪMES
NUMURS

1

2

3

1

Neto apgrozījums

1

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

4

Pārdošanas izmaksas

3

5

Administrācijas izmaksas

4

6

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

7

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

8

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto
uzņēmumu kapitālos

9

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas
veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

10

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

11

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru
vērtības norakstīšana.

12

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

13

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un
nodokļiem

14

Ieņēmumi

15

Ārkārtas izmaksas

16

Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

17

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

18

Pārējie nodokļi

19

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

5

______________________ (Galina Serzante)
Pielikums no 5 līdz 12. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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2015.
EUR
4

2014.
EUR
4

36925
-33384

28568
-28021

3541

547

-

-112

3541

435

531

65

3010

370

BROKER SIA
GADA PĀRSKATS
uz 2015. Gada 31.decembru

BILANCE UZ 2015.G. 31.DECEMBRU
Piezīmes
numurs

Aktīvs

2015
EUR

2014
EUR

1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
1. Attīstības izmaksas.
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība.
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.
Nemateriālie ieguldījumi kopā
II. Pamatlīdzekļi
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.
3. Iekārtas un mašīnas.
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā
III. Ieguldījuma īpašumi (kopā)
IV. Bioloģiskie aktīvi (kopā)
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.
11407

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.

11407

3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.
569

6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.
7. Pašu akcijas un daļas.
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

11407

11976

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

11407

11976

2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.
2. Nepabeigtie ražojumi.
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.
4. Nepabeigtie pasūtījumi.
5. Avansa maksājumi par precēm.
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki.
Krājumi kopā
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II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)
III. Debitori
2800

0

Debitori kopā

2800

0

Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā

0

0

22625

5498

Apgrozāmie līdzekļi kopā

25425

5498

Aktīvu kopsumma

36832

17474

1. Pircēju un pasūtītāju parādi.
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.
3. Asociēto uzņēmumu parādi.
4. Citi debitori.
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.
7. Nākamo periodu izmaksas.
8. Uzkrātie ieņēmumi.

IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.
2. Pašu akcijas un daļas.
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.

V. Nauda (kopā)
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BILANCE UZ 2015.G. 31.DECEMBRU
Piezīmes
numurs

Pasīvs

2015
EUR

2014
EUR

41000

15367

-20710

-21145

3541

435

23831

-5343

1. Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve.
5. Rezerves:
a) likumā noteiktās rezerves
b) rezerves pašu akcijām vai daļām
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves
d) pārējās rezerves.
5. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.
Pašu kapitāls kopā
2. Uzkrājumi
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.
2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem.
3. Citi uzkrājumi.
Uzkrājumi kopā
3. Kreditori
I. Ilgtermiņa kreditori
1. Aizņēmumi pret obligācijām.
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.
4. Citi aizņēmumi.
5. No pircējiem saņemtie avansi.
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
7. Maksājamie vekseļi.
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
11. Pārējie kreditori.
12. Nākamo periodu ieņēmumi.
14. Neizmaksātās dividendes.
Ilgtermiņa kreditori kopā
II. Īstermiņa kreditori
1. Aizņēmumi pret obligācijām.
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.
4. Citi aizņēmumi
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5. No pircējiem saņemtie avansi.
12239

12447

762

1075

0

9295

Īstermiņa kreditori kopā

13001

21415

Kreditori kopā

13001

21415

Pasīvu kopsumma

36832

17474

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
7. Maksājamie vekseļi.
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
11. Pārējie kreditori.
12. Nākamo periodu ieņēmumi.
14. Neizmaksātās dividendes.
15. Uzkrātās saistības
16. Atvasinātie finanšu instrumenti.

______________________ (Galina Serzante)

Pielikums

no

5

līdz

12.

lapai

ir

neatņemama

9

šī

finanšu

pārskata

sastāvdaļa.
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GADA PĀRSKATS
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2015.GADU
Pēc netiešās metodes
2015.
EUR

Piezīmes
numurs

2014.
EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.
Korekcijas:
a) pamatlīdzekļu nolietojums;
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;
e) ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos;
f) ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa
ieguldījumus;
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības
norakstīšana;
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu
izmaiņu ietekmes korekcijām.
Korekcijas:
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu
atlikumu pieaugums vai samazinājums.
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.
4. Izdevumi procentu maksājumiem.
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem.

Pamatdarbības neto naudas plūsma
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde.
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu
atsavināšanas.
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.
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3541

435

0

0

3541

435

0
2800

0
2804

10786

-1402

17127

1837

17127

1837
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5. Izsniegtie aizdevumi.
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.
7. Saņemtie procenti.
8. Saņemtās dividendes.

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu
ieguldījumiem.
2. Saņemtie aizņēmumi.
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.
6. Izmaksātās dividendes.

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums un samazinajums
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

17127
5498
22625

______________________ (Galina Serzante)

Pielikums no 5 līdz 12. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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1837
3661
5498
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
saskaņā ar LGS 1
Iepriekšējo
gadu
nesadalītā
peļņa
EUR

Akciju vai daļu
kapitāls
(pamatkapitāls)
EUR

Pārskata gada
nesadalīta
peļņa
EUR

31.12.2007
Pārskata gada nesadalītā peļņa
Palielināts kapitāls
31.12.2009
Pārskata gada nesadalītā peļņa

0
0
15367
15367
0

0
238
0
238
-10290

0
0
0
0
0

0
238
15367
15605
-10290

31.12.2010

15367

-10290

238

5315

0

-3534

0

-3534

15367

-3534

-10052

1781

0

-7792

0

-7792

15367

-7792

-13587

-6011

0

234

0

234

15367

-7558

-21379

-5778

0

435

0

435

15367

435

-21145

-5343

0

3541

0

3541

41000

3541

-20710

23831

Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2011
Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2012
Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2013
Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2014
Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2015

______________________ (Galina Serzante)
Pielikums no 5 līdz 12. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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Pašu kapitāls
kopā
EUR

BROKER SIA
GADA PĀRSKATS
uz 2015. G.31.decembru

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS
1. Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi

Pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un “Par gada pārskatiem”.
Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas
parskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pec netiešās metodes. Salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk
b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā c)
Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:
 pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa;
 ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies
pārskata gados, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika
posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanās un nolietojuma
summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai
zaudējumiem.
d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no
maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas
saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
g) Saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību
nevis juridisko formu.
Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pardotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām
atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi
iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai
norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

13

BROKER SIA
GADA PĀRSKATS
uz 2015. G.31.decembru
Krājumu novērtēšana
Krājumi novērtēti izmantojot krājumu kustības uzskaites periodisko metodi. Ir veikta krājumu
vērtības novērtēšana, lai tos norakstītu pārskata gada tekojošos izdevumos un atspoguļotu uzņēmuma
bilancē.

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums
Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir
aprēķināts pēc lineārās metodes , izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:
Pamatlīdzekļi
Licences, datorprogrammas

% gadā
100

Datortehnika

33.36

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

20

Nauda un tās ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu
atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.
Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos
uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un
bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto
debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.
Pētniecības darbu un attīstības izmaksas
Pētniecības darbu izmaksas tiek atzītas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās radušās.
Attīstības izmaksas, kas saistītas ar pārdošanai vai pašu vajadzībām domāta aktīva izstrādi, tiek
kapitalizētas bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī un amortizētas pēc lineārās metodes, sākot ar
attiecīgā produkta komerciālās ražošanas uzsākšanas brīža, laika periodā, kurā sagaidāma atdeve no šī
nemateriālā ieguldījuma.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais
nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas un zaudējumu aprēķinā.
Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir noteikts, ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15%
nodokļa likmi 2015. gadam.
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2 .Paskaidrojumi pie peļņas un zaudējuma aprēķina posteņiem
Piezīme Nr.1. Neto apgrozījums
Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – produkcijas pārdošanas bez
pievienotās vērtības nodokļa, no kuriem atskaitītas atlaides.
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:
2015.
EUR

Darbības veidi
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas
Kopā

2014.
EUR
36925

28568

36925

28568

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
2015.
EUR

Tirgus
Latvijā
Kopā

2014.
EUR
36925

28568

36925

28568

Piezīme Nr. 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Postenī uzrādītas apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas.
2015.
EUR
Juridiskie izdevumi
Nomas izdevumi
Personāla izmaksas
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Citas izmaksas
Kopā

2014.
EUR

2620
30764
-

1155
3920
22929
17

33384

28021

Piezīme Nr. 5
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
2015.
EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar Deklarāciju

2014.
EUR
531

Kopā
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3. PASKAIDROJUMI PIE BILANCES POSTEŅIE

Piezīme Nr. 6
Pircēju un pasūtītāju parādi

2015.
EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Bilances vērtība

2014.
EUR
2800

0

2800

0

Piezīme Nr. 7
Naudas līdzekļi uz 31.12.2015
2015.
EUR kasē
EUR bankās kontā

2014.
0
22625
22625

0
5498
5498

Kopā

Piezīme Nr. 8
Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls ir 41000,00 EUR. Pamatkapitāls sastāv no 108 daļām, vienas daļas
nominālvērtība sastāda 379.63 EUR, daļu dalībnieku reģistrs ir sekojošs:
Daļu skaits

Vērtība EUR

IGK AG,
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379.63

108

379.63
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Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

2015.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā

17

2014.
4

4

