
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40103618044
Nosaukums TRADEBACKING.COM SIA
Adrese Krāsotāju iela 30–5, Rīga, LV-1009
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 9
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

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Jekaterina Aņisko
Personas amats galvenā grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

08.07.2020

Amatpersonas amats valde
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 58 498
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 58 498
II. Pamatlīdzekļi: 90
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 3 961 18 539
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 3 961 18 539
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 4 019 19 037
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 301 2 021
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 390 10 590 146 820
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 108 26 440
I. Krājumi kopā 450 10 999 175 281
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 783 483 1 090 349
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 480 20 645 18 463
4. Citi debitori. 500 493 815 993 375
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 574 767
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 1 617 1 050
II. Debitori kopā 550 1 300 134 2 104 004
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 3 483 46 646
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 1 314 616 2 325 931
BILANCE 640 1 318 635 2 344 968

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 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 68 298 68 298
5. Rezerves: 700
e) pārējās rezerves. 760 1 1
Rezerves kopā 770 1 1
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 293 564 109 488
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -95 038 293 564
Pašu kapitāls kopā 800 266 825 471 351
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
4. Citi aizņēmumi. 900 27 348 30 000
12. Pārējie kreditori. 980 365 000 365 000
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 392 348 395 000
Īstermiņa kreditori: 1 020
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 5 192 66 433
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 648 530 1 315 980
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 0 12 372
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 478 66 163
11. Pārējie kreditori. 1130 581 8 491
14. Uzkrātās saistības. 1160 4 681 9 178
Īstermiņa kreditori kopā 1180 659 462 1 478 617
BILANCE 1190 1 318 635 2 344 968
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 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 1 463 083 5 026 791
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 1 463 083 5 026 791
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 1 499 358 4 688 092

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 -36 275 338 699
4. Pārdošanas izmaksas. 60 20 981 104 077
5. Administrācijas izmaksas. 70 28 654 153 228
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 4 656 218 445
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 15 280 5 195
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 170 13 129 9 426
a) no radniecīgajām sabiedrībām 180 12 562 8 321
b) no citām personām 190 567 1 105
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 11 530 10 357
a) radniecīgajām sabiedrībām 220 0 889
b) citām personām 230 11 530 9 468
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -94 935 293 713
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 103 149
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -95 038 293 564
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -95 038 293 564
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 9

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

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likums” un un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas
konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst to atzīšanas nosacījumiem
un to sākotnējā vērtība pārsniedz 100 EUR.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem to atzīšanas nosacījumiem un
to sākotnējā vērtība pārsniedz 100 EUR.
Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar
kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu,
kuru aprēķina no nākamā mēneša kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances
datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram,
zaudējumi no vērtības samazināšanās).
Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķināšanai izmantojot lineāro nolietojuma metodi.
Mazvērtīgā inventāra sastāvā tiek iekļauti ilgtermiņa aktīvi ar sākontējā vērtību summā līdz 100 EUR.
Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Norakstāmā vērtība šādiem ieguldījumiem tiek aprēķināta visā atlikušajā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot FIFO metodi.
Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai
zemākajām tirgus cenām šajā datumā, jo tas ir zemākais no vērtības rādītājiem.
Krājumu vienības, kuras ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas
izmaksas - novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai (Neto realizācijas cena ir aplēstā pārdošanas cena parastā uzņēmējdarbībā,
atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas uz pārdošanas izmaksas).
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši neto vērtībai.
Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā
apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas
vai zaudējumu aprēķinā.
Parādu uzskata par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas
process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda
piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas vai zināmas vai
kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai šo saistību rašanās datums.
Sabiedrība veido uzkrājumus: zaudējumiem saistībā ar tiesvedību procesiem; izsniegtajām garantijām; ja saskaņā ar tiesību aktu
sabiedrībai saistībā ar pārskata gadā vai kādā no iepriekšējiem pārskata gadiem ekspluatācijā nodotu pamatlīdzekli ir pienākums
veikt šā pamatlīdzekļa demontāžu un izvietošanas vietas atjaunošanu laikā, kad šis pamatlīdzeklis tiks izņemts no ekspluatācijas,
lai izpildītu noteiktās dabas aizsardzības prasības u.c.
Uzkrājumus pārskata katrā bilances datumā. Ja turpmāku notikumu ietekmē mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējam
uzkrājumu novērtējumam, vai ir iegūta jauna informācija, sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi un koriģē (palielina vai
samazina) attiecīgo uzkrājumu summu. Ja vairs netiek izpildīti attiecīgo uzkrājumu atzīšanas nosacījumi, tos izslēdz.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Uzkrātās saistības
Postenī uzskaita aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām
sabiedrības grāmatvedībā, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citas pamatotas
saistības, kuru izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošo resursu aizplūšana no uzņēmuma.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, ņemot
vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no
maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.
Soda naudas un procenti tiek atzīti ieņēmumos atbilstoši attiecīgajam laika periodam.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot
vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no
maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Bilances datumā Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību, kā arī nav izsniegtas garantijas vai citi saistību nodrošinājumi.

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2019.
gada 31. decembrī. 2020. gadā Sabiedrība turpina aktīvas pārrunas ar debitoriem par parādu piedziņu.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 11 131
pārskata gada beigās 11 131

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 10 633
pārskata gada beigās 11 073

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
440

3.1.2. pamatlīdzekļi:

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 90 731
pārskata gada beigās 39 300

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
-51 431

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 72 192
pārskata gada beigās 35 339

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
6 101

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

Summa

-42 954
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3.2. Aizdevumi
3.2.1. aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem)
Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Sabiedrība nav izsniegusi vadībai avansus, aizdevumus vai galvojumu saistības.

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
Pārskata periodā sabiedrībai nebija ieņēmumu, kuri nepārprotami atšķiras no Sabiedrības parastajām darbībām.

5.3.3. skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības
Pārskata periodā sabiedrībai nebija izdevumu, kuri nepārprotami atšķiras no Sabiedrības parastajām darbībām.

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

7 157 11 530 0 11 530 4 373

2 Datortehnika 458 500 0 500 42
Kopā 7 615 12 030 0 12 030 4 415

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

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 Koncesija ,patenti 498 440 58
2 Pārējie pamatlīdzekļi 18 539 6 101 3 961
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums 08.07.2020
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003207591
Licences numurs 103
Sertifikāta numurs 127
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103618044 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums Vad_bas zi_ojums.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

Revidenta zi_ojums 2019.pdf

9 Finanšu pārskata pielikums
10 Tradebacking.com 2019. gada pārskats Tradebacking.com 2019. gada p_rskats.pdf

Dokumenta numurs
EDS:

69313415 Iesniegšanas datums: 14.07.2020
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SIA "Rlgas Audits", Ref . nr. 40003207591
Adrese: Skolas iela 11-, RIga, LV-1010


e-pasts: rigasaudits@rigasaudits.lv
tElr.: +371 67 242 638


RIGAS AUDITS


Neatkarlgu revidentu zirloj ums


SIA o'Tradebacking.com" dafi hniekam


Mfisu atzinums par finaniu pErskatu


Esam veikuii SIA "Tradebacking,com" ("Sabiedriba") pievienotaja gada parskata ietverta finan5u parskata no 4. lTdz 1 l.
lapai revrziju. Pievienotais finan5u parskats ietver:


o bilanci 20l9.gada 3 i .decembrl,


e pelnas vai zar-rdejurnu aprefinu par gadu, kas nosiedzas 2019.gada 3l.decembrT.


r finan5n parskata pielikumr"r, kas ietver nozrmrgu grAmatvedlbas uzskaites principu kopsavilkumr; un citu
paskaidroj o5u inforn"racij u.


Musuprat, pievienoiais finaniu parskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par Sabiednbas finansialo star.,okli 20 19. gada
31. decembrr un par tas darbTbas finan5u rezultatiem gada, kas nosledzas 2019. gada 31. decernbri, saska4a ar Latviias
Repubiikas Gada parskatu rin konsolid€to gada parskatu likunru ("Gada parskatu un koirsolideto gada parsl<atu likums").


Atzinuma pamatojums


Atbilsto5i Latvijas Republikas Revrzijas pakalpojumu likumam ("Revrzijas pakalpojumu likums") mes veicam revrziju
saskapa ar Latvijas Republikd alztiem starptar"rtiskajiem revrzijas standartiem (turpm[k- SRS). Musu pienakumi, kas
noieikti Bajos standartos, ir turpmak aprakstiti musu zi4ojuma sadala Reyidenta atbildtba pcu'.finaniu parskata revrzjil.
NIes esam neatkangi no SabiedrTbas saskaqa ar Starptautiskas GramatveZu Ctikas standartupadomes izstradata
Starptautiska Profesionalu gramatveZu etikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkanbas standartu) prasrbam un Reviziias
pakaipojumu Iikuma ieklautajam neatkaribas prasibam, kas ir piernerojamas mfisu veiktajai finaniu parskata revTzijai
Latvijas Republikd. Mes esam ieverojuii arT Starptar,rtiska Prof'esionalu gramatveZu etikas k<ldeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarlbas standaltu) un Revrzijas pakalpojumu likuma noteiktos parejos profesionalas etikas principus Lrn objektivitates
prasibas.
Mes uzskatam, lca musu iegutie revtzijas pieradi.jumi dod pietiekamu un atbilslobu pamatojumu nrusu atzinumam.


Ziltobana par citu inform8ciju
Par citu informaciju atbild SabiedrTbas vadlba. Citu infonnaciiu veido:
i l infornlacija par Sabiedrlbu, kas snie.gta pievienota gada parskata 3. lapd,


' vadTbas zi4ojums. kas sniegts pievienotaja gada parskata 12.lapd.


Musu atzinums par finanSu parskatu neattiecas uz gada parskata ietverto citu informAciju, un mes nesdedzam par to nekada
veida apliecinajumu, imemot to ka noradTts n-lfisu zir ojurna sadafa Cit:as ;itloianas prasibas sttskarya ar Latvijas Republikas
ti e s tbtr aktu pr cts tb am.


Saistrba ar finaniu parskata revrziju musu pienakums ir iepazrties ar citu inform[ciju un, to darot, izr,€rtet, r,ai it cita
informacija butiski aeat(\iras no finanSu parskata informacijas vai no mfisu zin5(anam, kuras mes ieguvam revrzijas gaita,
un vai tE nesatur cita veida bttiskas neatbilstibas.


Ja, balstoties uz veikto darbu un qemot verd revizijas laik6 gurds zinas un izpratni par Sabiedribu un tas darbrbas vidi, mes
secinam, ka citA informlcija ir butiskas neatbilstibas, musu pienakums ir zirlot par Sadiem apstakliem. Musu uzmanrbas
loka nav n5kuSi apstakli, par kuriem butujEzi4o.


Citas zilroia.nas pra,sTbas saskarya ar Lahtiias Republikas tiestbu oktu prasrbam
Papildus tam, saska4S ar Revtztjas pakaipojumu likurnu musu pienakums ir sniegt viedokii, vai Vadtbas zi4ojums ir
sagatavots saska4a ar tA sagatavo5anu reglamentejo5a nomrativa akta, Gada parskatu un konsolideto gada parskatu likuma,
prasibarn.


Parnatojoties vienrgi uz musu revLzijas ietvaros veiktajarr procedfrram, mtsuprat:


r Vadrbas ziqojumS par parshata 
-sadu, 


par kuru ir sagatavots finanSu parskats, sniegta infonnacija atbilst finanSu
parskatam, un


r VadTbas zilcrjums ir sagatavots saska4E ar Gada parskatu un konsoiidEto gada parskatu likuma prasrbam.







Vadlbas un personu, kurim uzticEta Sabiedrlbas piirraudzlba, atbildttra par finan5u piirskatu


Vadiba ir atbildiga par tada finan5u parskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekSstatu. sagatavoSanu saskala ar Gada
parskatu un konsoliddto gada parskatu iikumu, ka arr par tidas iekS6jds kontroles sist€mas uzturE5anu, kada saskaga ar
vadlbas viedokli ir nepiecieiama, lai butu iespejams sagatavot finan5u pSrskatu. kas nesatur ne krapianas, ne kifldas de]
i zrais-rtas b[tiskas neatbilstTbas.
Sagatavojot finaniu parskatu, vadrbas pienakums ir izv€rtet Sabiedr"ibas speju turpinat darbTbu, pec nepiecie5arnibas


sniedzot informaciju par apstakliem, kas saistrti ar Sabiedrrbas speju turpinat darbrbu un darbrbas turpin5Sanas principa
piemero5anu, -ia vien vadrba neplano Sabiednbas likvidaci-iu vai tas darbTbas izbeig3anu, vai an tai nav citas realas
alternatrvas ka Sabiednbas likvidacija vai darbrbas izbeig5ana.
Personas, kuran:r uzticeta SabiedrTbas paraudzba, ir atbildigas par Sabiednbas finanin parskata sagatavoSanas procesa


uzraudzibu.


Revidenta atbildrtra par finan5u pErskata rer.Iziju


Musu mer'l,ris ir iegut pietiekamu parliecTbri par to^ ka finaniu parskats kopumS nesatur kiudas vai krap{anas de! izraisrtas
butiskas neatbilstTbas, un sniegt revidenfli zi4ojurnu. kurA izteikts atzinums. Pietiekarna parliec.rba ir augsta lTrne4a
parliecTba, bet ta negarante, ka revrzija, kas veikla saskala ar SRS- vienmer ilks atklata bfitiska neatbilstTba,ja tSda pastav.
Neattrilstrbas var rasties krapianas vai kludas d€I, un tds ir uzskatamas par b[tiskam, ja var pamatoti uzskatr-t, ka tas katra
atsevi5\i vai visas kopd varetu ietekmet saimnieciskos lemumus, ko lietotdji pie4em, balstoties uz 5o tinaniu parskatu.
Veicot revrziju saskarla ar SRS, visa revrzijas procesa gaita mes izdar5m profesionalus spriedumus ut saglabajam
profesionalo skepticismu. Mes an:
r identificejam un in'er1€-iam riskus, ka finanSu parskata varetu but krdp5anas vai kiudas dE| izraisit6s bfltiskas


neatbilstTbas, izstradajam un veicam revTzijas proceduras 5o risku rnazina3anai, ka an iegustarn revrzijas pieradljumus,
kas sniedz pietiekamu un atbilstoSu pamatojumu mlsu atzinumarn. Risks. ka netiks atklAtas butiskas neatbilstTbas
kraplanas de!, ir augstdks neka risks, ka netiks atklatas kJfidas izraisrtas neatbilslrl-.as,jo krap5ana var ietvert slepenas
norunas, dokumentu viltoSanu, informacijas neuzradi5anu ar nodomu, informacijas nepatiesu atspoguloianu vai
iekiEj 5s kontroles parkapumus ;


r iegustam izpratni par iek5Ejo kontroli, kas ir butiska revrzijas veikianai, lai izstradatu konkretajiem apstakfiem
atbilstoias revTziias proceduras, bet nevis, Iai sniegtu atzinunu par Sabiedribas iekSEjas kontroles efektivitati;


r izl'ertejam pielietoto gramatvedrbas politiku atbilstTbu un gramatvedibas apl€Su un attiecrgas vadrbas uzradTt6s
i nformacij as pamatotr bu;


r izdaram secinajumu par vadrbas piemerota darbibas turpina(anas principa atbilstrbu, un, pamatojoties uz iegfrtajiem
revrzijas pieradrjumiem, par to, vai pastav bttiska nenoteiktrba attiecTba uz notikumiem vai apstakfiem, kas var radit
nozimrgas Saubas par SabiedrTbas spe-fu turpinat dartribu. Ja mes secinam, ka bttiska nenoteiktiba pastav, revidentu
ziqojuma tiek versta uzmanrba uz finaniu parskata sniegto informaciju par Siern apstakliem, vai, ja iada inforrnacija
nav sniegla, mes sniedzam modit-icetu atzinumu. Musu secinajumi ir pamatoti ar revTzijas pierad-rjumiem, kas ieg0ti
[dz revidentu zi4ojuma datrunam. Tomer nakotnes notikumu vai apstaklu ietekme SabiedrTba savu darbrbu var
partraukt;


r izvertejam vispar0ju finan5u parskata struktfiru un saturu, ieskaitot atklatr: infiormSciju un skaidrojumus pielikuma, un
to, vai finan5u parskats patiesi atspogufo parskata pamata esoSos danjumus un notikumus.


Mes sazin[mies ar personarn. kuram uzticeta Sabiednbas parraudzrba. un, cita starpa. sniedzam inliornraciju par planoto
revrzi-ias apjomu un laiku, ka arT par svangiem revrzijas nov0rojumiem, taji skaitd par butiskiem iek56jds kontroles
trDkumiern, kadr"rs mes identificejam rer,rzi^las iaika.
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