
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40103970112
Nosaukums WANDOO FINANCE SIA
Adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 40
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 Liene Podniece
Personas amats galvenā grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

02.11.2020

Amatpersonas amats Valdes loceklis
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 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 22 704 21 716
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 50 124 663 0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem. 70 3 440 0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 150 807 21 716
II. Pamatlīdzekļi: 90
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 64 255 73 629
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 64 255 73 629
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 240 2 313 425 1 635 425
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. 250 1 991 000 1 013 233
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 310 10 043 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 330 4 314 468 2 648 658
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 4 529 530 2 744 003
Apgrozāmie līdzekļi 350
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 301 674 0
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 480 948 797 593 857
4. Citi debitori. 500 19 983 14 546
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 520 0 11 117
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 10 634 11 890
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 217 080 217 363
II. Debitori kopā 550 1 498 168 848 773
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 261 231 11 781
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 1 759 399 860 554
BILANCE 640 6 288 929 3 604 557

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 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 3 003 3 003
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 670 1 203 297 1 203 297
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 49 837 -111 307
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 534 960 161 144
Pašu kapitāls kopā 800 1 791 097 1 256 137
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
4. Citi aizņēmumi. 900 3 751 234 1 939 142
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 3 751 234 1 939 142
Īstermiņa kreditori: 1 020
4. Citi aizņēmumi. 1060 400 000 757
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 23 752 49 329
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 0 575
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 87 324 114 241
11. Pārējie kreditori. 1130 112 266 81 898
14. Uzkrātās saistības. 1160 123 256 162 478
Īstermiņa kreditori kopā 1180 746 598 409 278
BILANCE 1190 6 288 929 3 604 557
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 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 3 994 611 2 633 919
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 3 994 611 2 633 919
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 2 326 581 2 193 689

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 1 668 030 440 230
4. Pārdošanas izmaksas. 60 10 564 6 121
5. Administrācijas izmaksas. 70 373 744 242 279
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 1 968 451
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 661 236 4 735
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 170 56 582 29 735
a) no radniecīgajām sabiedrībām 180 56 275 28 198
b) no citām personām 190 307 1 537
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 144 645 56 137
b) citām personām 230 144 645 56 137
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 536 391 161 144
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 1 431 0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 534 960 161 144
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 534 960 161 144
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 40

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:
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Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, tā
neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar
pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta
revidenta ziņojums.

Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2019. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
lūdzu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā.
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likums”, un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos
noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Saskaņā ar likumā noteiktajiem kritērijiem Sabiedrība tiek klasificēta kā maza sabiedrība.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (Eur).

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un
peļņu vai zaudējumiem.

Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
•pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
•izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
•finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados,
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība, pilnvarotā persona vai
pārvaldes institūcija,
c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
•bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus
norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un
izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
•izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
•bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
•jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem
ir aizliegts,
• ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu saistītos
ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību — peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu
objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā atsavināšanas vai likvidācijas
ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas;
•bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis
tikai juridisko formu;
•bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē 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.

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina konkrētajos posteņos norādīta nozīmīga finanšu informācija, kura būtiski ietekmē
gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata
lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu
informāciju apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.

Informācija patiesa un skaidra priekšstata nodrošināšanai Peļņas vai zaudējumu aprēķina, sagatavošanai izmantotā shēma nav
mainīta salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Aplēšu izmantošana
Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus finanšu
pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi
nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības
darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā noteikšanas brīdī.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (Eur). Visi darījumi
ārvalstu valūtās ir pārvērtēti Eur pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.
Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro
atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā.

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri
atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.
Piemērotie ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās (2019 un 2018.gados) pret 1 EUR:
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GEL 3.0701 / 3.0701
DKK 7.47150 / 7.4673
PLN 4.25680 / 4.30140
RUB 69.95630 / 79.71530
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro
metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo
nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek
atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz to atgūstamo summu.

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no par atlīdzību iegūtām lietošanas tiesībām, licencēm, patentiem, koncesijām un
tam līdzīgām tiesībām. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto amortizāciju.
Amortizācija tiek aprēķināta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā 3 gados, izmantojot lineāro metodi.

Citi nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi sastāda Sabiedrības iekšēji izstrādātās vadības informācijas sistēmu programmatūras izmaksas un
iekļauj kapitalizētās IT darbinieku algu izmaksas, kā arī izstrādes posmā radušās ārējās izmaksas. IT darbinieku algu izmaksu
kapitalizācija tiek veikta, pamatojoties uz detalizētām atskaitēm par veiktajiem uzlabošanas darbiem. Būtiskas sistēmu
uzturēšanas un uzlabošanas izmaksas tiek pievienotas aktīvu sākotnējām izmaksām, ja tās atbilst kapitalizācijas kritērijiem.

Šīs izmaksas tiek kapitalizētas tikai tādā gadījumā, ja tās atbilst visiem sekojošiem kritērijiem:
• projekts ir skaidri identificēts un saistītās izmaksas ir sadalītas pa pozīcijām un droši uzraudzītas;
• pamatota projekta pabeigšanas tehniskā un industriālā iespējamība;
• ir skaidrs nodoms pabeigt projektu un projekta rezultātā iegūto aktīvu izmantot vai pārdot;
• Sabiedrība spēj lietot vai pārdot projekta rezultātā iegūtu nemateriālo aktīvu;
• Sabiedrība spēj demonstrēt, kā nemateriālais aktīvs radīs ticamus nākotnes saimnieciskos labumus;
• Sabiedrībai ir pietiekami tehniskie, finanšu un citi resursi, lai pabeigtu projektu un izmantotu vai pārdotu nemateriālo aktīvu.
Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālo vērtību novērtē tās sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrātos vērtības samazināšanās zaudējumus.
Amortizācija tiek aprēķināta aktīva lietderīgās lietošanas laikā 3 gados, izmantojot lineāro metodi. Aktīva lietderīgās lietošanas
laiku vadība pārskata katru gadu, attiecīgi koriģējot arī amortizācijas periodu.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei nolietojums
netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Mēbeles un
biroja iekārtas tiek nolietotas 5 gados; Datori un aprīkojums – 3 gados. Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība
pārsniedz 100 eur un to derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā
darbībā. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojums
jāaprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša
pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina,
izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi
atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība
tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas
vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirms
nodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem
riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu
ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas
pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas.
1.4.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
Ilgtermiņa ieguldījumi, ieskaitot ieguldījumus koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, kuru
koriģē to vērtības ilgstošas palielināšanās vai samazināšanās gadījumos.

Ieguldījumi meitas sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai kuras tā kontrolē
kādā citā veidā) un asociētajās sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet nepieder akciju/ kapitāla
daļu kontrolpakete, kurās tai pieder 20-50% pamatkapitāla) tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas
ieguldījumi meitas un asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu meitas un asociētajās sabiedrībās bilances vērtība varētu būt
neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu meitas un asociētajās sabiedrībās vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības
samazināšanos. Sabiedrība atzīst ieņēmumus no līdzdalības tikai tik lielā mērā, kādā Sabiedrība saņem tās meitas vai asociētās
sabiedrības uzkrāto peļņas daļu, kas gūta pēc akciju/ kapitāla daļu iegādes datuma. Saņemtā peļņas daļa, kas pārsniedz šādu
peļņu, tiek uzskatīta par ieguldījumu atgūšanu un uzskaitīta kā ieguldījumu sākotnējās vērtības samazinājums.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
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Pircēju un pasūtītāju parādi sastāda klientu parādus par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek
uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to
atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai līguma nosacījumu vai
citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu.
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem
sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Sabiedrība sniedz IT sistēmu izstrādes
un ar to saistītus pakalpojumus citām sabiedrībām. IT pakalpojumos ietilpst programmēšanas darbi, infrastruktūras radīšanas
risinājumi, mobilo aplikāciju izstrāde. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Ieņēmumi no
konsultatīvajiem pakalpojumiem un
attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums. Ja ar pakalpojumu
saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas atzītās
izmaksas.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku. Izmaksas sākotnēji atzīst
bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja nav iespējams pilnībā atgūt PVN par saņemtiem pakalpojumiem vai PVN, kas
aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, PVN atzīst attiecīgā izdevumu posteņa sastāvā. Šis princips tiek piemērots arī
gadījumos, kad nav atgūstams aktīva iegādes darījumā samaksātais PVN, kas tiek kapitalizēts attiecīgā aktīva iegādes vērtībā.

1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti,
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka
ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.1. galvojumi un garantijas
Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju.
1.8.2. saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai ir noslēgts biroja telpu nomas līgums ar SIA “Retex Būve” Nr.89 par biroja telpu nomu.
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti, kā aizņēmuma nodrošinājums 2017. gadā Sabiedrība saņēma aizņēmumus no juridiskajām personām
3 585 030 Eur apmērā ar procentu likmi 3%; 5 % un 16,5% un galējo atmaksas termiņu 31.12.2022. Aprēķinātie procenti ir
atmaksājami galējās atmaksas datumā. Aizņēmumu nodrošinājums ir visi Sabiedrības aktīvi.

1.8.6. saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Sabiedrībai nav saistības pret saistītajiem vai radniecīgajiem uzņēmumiem.

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
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Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk.

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar Covid-19 vīrusa
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 darbība saistībā ar COVID-19 izplatību.
Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā ir stājušies spēkā ar Covid-19 izplatību saistītie ierobežojumi,
kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un ietekmē nozares, kurās darbojās Sabiedrība. Nav zināms, kā situācija
attīstīsies nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība.
Sabiedrības vadība nepatraukti izvērtē situāciju, kā arī ir spējusi veiksmīgi adaptēties šī brīža ierobežojumiem.
Šobrīd darbība nav būtiski ietekmēta.
Sabiedrības vadība ir veikusi visaptverošus pasākumus, lai nodrošinātu Sabiedrības darbības nepārtrauktību un stabilitāti
neskaidras ekonomiskas vides apstākļos, tai skaitā:
1. Darbības izmaksu optimizācija,
2. Pasākumi stabilas likviditātes uzturēšanai,
3. Sabiedrība pietiekusies un saņēmusi vairākus apstiprinājumus nodokļu termiņu pagarināšanai saistībā ar Covid-19.
Sabiedrības vadība uzskata, ka šie un citi pasākumi ļaus veiksmīgi tikt galā ar ārkārtējās situācijas radītajām sekām valstī, kur
Sabiedrība veic savu komercdarbību. Šie secinājumi balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas
brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz kopējo ekonomisko situāciju nav reālistiski prognozējama. Tādēļ Sabiedrība vadība
turpina sekot situācijai un veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu jaunu notikumu un apstākļu ietekmi.

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
Citi būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām
2020. gadā Sabiedrība ir veikusi aizņēmumu no juridiskām personām atmaksu 700 000 Eur apmērā, kā arī restrukturizējusi
vairākus aizņēmumus:
1. Aizņēmumam ar sākotnējo pamatsummu 2 490 591 Eur apmērā panākta vienošanās par aprēķināto procentu atcelšanu no
2020. gada.
2. Aizņēmuma ar sākotnējo pamatsummu 187 475 Eur apmērā atmaksas termiņš ir mainīts uz nenoteiktu.
3. Aizņēmuma ar sākotnējo pamatsummu 400 000 Eur apmērā atmaksas termiņš ir 31.01.2020 ar iespēju to pagarināt saskaņā ar
abu pušu vienošanos.
2020. gadā Sabiedrība izsniegusi kredītlīniju juridiskai personai ar kopējo limitu 2 000 000 EUR, galējo atmaksas termiņu
31.12.2025 un piemēroto procentu likmi 14% apmērā. Izmantotais kredītlīnijas apjoms sastāda 186 300 Eur.
2020. gadā Sabiedrība izsniegusi aizdevumus tās meitas sabiedrībām esošo kredītlīnijas līgumu ietvaros 1 820 000 Eur apmērā,
kā arī saņēmusi atmaksas 1 605 500 Eur. No 2020. gada piemērota procentu likme 4% apmērā.
2020. gadā Sabiedrība veikusi Onzaem MKK OOO pamatkapitāla samazinājumu 372 000 Eur apmērā.

02.10.2020 veiktas izmaiņas Sabiedrības valdē, ieceļot Raivo Tamboru kā vienīgo valdes locekli. Līdz
02.10.2020. vienīgā valdes locekle bija Iveta Brūvele.

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

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 29 960
pārskata gada beigās 38 172

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
8 212

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 8 244
pārskata gada beigās 15 468

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
7 224

Bilances vērtība: Summa
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pārskata gada sākumā 21 716
pārskata gada beigās 22 704

3.1.1.3. citi nemateriālie ieguldījumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 148 612

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
148 612

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 23 949

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
23 949

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 124 663

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Avansa maksājumi par nemateriālajiem iegildījumiem 31.12.2019. 3440 EUR / 31.12.2018. 0 EUR

3.1.2. pamatlīdzekļi:

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 137 362
pārskata gada beigās 163 506

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
37 587

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
11 443

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 63 733
pārskata gada beigās 99 251

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
41 845

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

Summa

6 327

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 73 629
pārskata gada beigās 64 255
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3.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Postenis 1
Iegādes izmaksas: Summa
pārskata gada sākumā 1 635 425
pārskata gada beigās 2 313 425

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus Summa
678 000

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 1 635 425
pārskata gada beigās 2 313 425

3.2. Aizdevumi
3.2.1. aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem)
Ilgtermiņa

Amatu grupa Izsniegšanas datums
Izsniegtās summas

vai galvojuma
apmērs

Procentu likme Atpakaļ saņemtās
summas apmērs

Parāda atlikums
pārskata perioda

beigās
Aizdevuma atmaksas

datums

1 Valdes locekle 28.11.2019 10 000,00 5,04 0,00 10 043,00 30.11.2022
Kopā 10 000,00 0,00 10 043,00

Īstermiņa

Amatu grupa Izsniegšanas datums
Izsniegtās summas

vai galvojuma
apmērs

Procentu likme Atpakaļ saņemtās
summas apmērs

Parāda atlikums
pārskata perioda

beigās
Aizdevuma atmaksas

datums

1 Valdes locekle 15.03.2017 10 496,00 6,12 11 117,00 0,00 15.03.2019
Kopā 10 496,00 11 117,00 0,00

3.2.5. aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām
3.2.5.1. radniecīgo sabiedrību parādi
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Papildus sniegtā informācija, ja tāda
ir Summa pārskata gada sākumā Izmaiņas pārskata periodā Atlikums pārskata perioda beigās

1 Aizdevumi Swaper SIA ir
atmaksāti 2019. gadā.

759 085,00 0,00 0,00

2 Aizdevums izsniegts
Wandoo Finance LLC un
atmaksājams 2020. gada 31.
decembrī. Aizdevuma
procentu likme ir 2.97 %
gadā. Aizdevuma valūta ir
EUR, nodrošinājums nav.

0,00 9 000,00 9 000,00

3 Ilgtermiņa aizdevums
izsniegts Wandoo Finance Sp
z.o.o un atmaksājams 2023.
gada 31. decembrī.
Aizdevuma procentu likme ir
2.91 % gadā. Aizdevuma
valūta ir EUR,
nodrošinājums nav.

161 000,00 1 830 000,00 1 991 000,00

4 Aizdevums izsniegts
Wandoo Finance S.L un
atmaksājams 2020. gada 31.
decembrī. Aizdevuma
procentu likme ir 2.41 %
gadā. Aizdevuma valūta ir
EUR, nodrošinājums nav.

115 000,00 610 000,00 725 000,00

5 Aizdevums izsniegts
Wandoo Finance ApS un
atmaksājams 2020. gada 31.
decembrī. Aizdevuma
procentu likme ir 2.69 %
gadā. Aizdevuma valūta ir
EUR, nodrošinājums nav.

116 000,00 52 000,00 168 000,00

6 Par pakalpojumiem 426 907,00 -398 766,00 28 141,00
Kopā 1 577 992,00 2 102 234,00 2 921 141,00

3.3. Papildu skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem
3.3.3. papildinformācija par bilances aktīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai
Uzkrātie procenti par aizdevumiem radniecīgām sabiedrībām: pārskata gada sākumā 29 097 eur; Izmaiņas pārskata periodā -10
441 eur; Atlikums pārskata perioda beigās 18 656 eur.
Radniecīgo sabiedrību parādi par pakalpojumiem: pārskata gada sākumā 426 907 eur; izmaiņa pārskata periodā -398 766 eur;
Atlikums pārskata perioda beigās 28 141 eur.

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.8. papildinformācija par bilances pasīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai
Citi aizņēmumi summas, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par 5 gadiem:
1) 2 656 796  EUR; 2016. un 2017. gadā Sabiedrība saņēma aizņēmumus no juridiskas personas ar kopējo pamatsummu 1 840
000 Eur apmērā. Piemērotā procentu likme 3% un galējo atmaksas termiņu 31.12.2022. Aprēķinātie procenti ir atmaksājami
galējās atmaksas datumā. Aizņēmuma nodrošinājums ir visi Sabiedrības aktīvi. 2019. gadā tika noslēgta vienošanās starp
Sabiedrību, aizdevēju un Sabiedrības meitas sabiedrību Gruzijā, Wandoo Finance LLC. Šī vienošanās paredz par Wandoo
Finance LLC saistību pret aizdevēju 650 591 Eur apmērā cesiju Sabiedrībai, attiecīgi palielinot Sabiedrības kopējo saistību
summu pret šo aizdevēju.;
2) 899 719 EUR; 2019. gadā Sabiedrība noslēdza cesijas līgumu ar juridisku personu par prasījumu tiesību pret meitas sabiedrību
Swaper SIA 187 475 Eur apmērā pārņemšanu. Saskaņā ar noslēgto vienošanos cesijas atmaksas termiņš ir 14.01.2021 un
procentu likme sastāda 5%.;
3) 194 719 EUR; 2019. gadā Sabiedrība noslēdza cesijas līgumu ar juridisku personu par prasījumu tiesību pret meitas sabiedrību
Swaper SIA 848 380 Eur apmērā pārņemšanu. Saskaņā ar noslēgto vienošanos cesijas atmaksas termiņš ir 23.02.2021 un
procentu likme sastāda 16,5%.

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

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

5 282 6 439 1 323

Kopā 5 282 0 0 6 439 1 323
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums 02.11.2020
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003476595
Licences numurs 38
Sertifikāta numurs 82
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40103970112 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 Wandoo Finance_Vadibas_zin_2019.pdf
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DALIBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr. WF-GP/2019-1 


Mārupē, 2020.gada 2. novembris 


Par Wandoo Finance SIA 2019. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata par periodu no 
01.01.2019. līdz 31.12.2019. apstiprināšanu. 


Sabiedrība ar ierobežoti atbildību “WANDOO FINANCE”, kas dibināta un pastāv saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanu (juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-
2167, vienotais reģistrācijas Nr. 40103970112) turpmāk — Sabiedrība, dalībnieku sapulce, 
turpmāk— Sapulce, tiek sasaukta pēc visu dalībnieku pieprasījuma. 


Sabiedrības valde rakstveida paziņojumus par Sapulces sasaukšanu Sabiedrības dalībniekiem nav 
izsūtījusi, jo saskaņā ar Komerclikuma 276. panta otro dalu dalībnieku sapulce uzskatāma par 
tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas, ja dalībnieku sapulcē pārstāvēts 
viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tas ir, 100% (viens simts procenti). 


Pamatkapitāls:  


Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir 3003 EUR (trīs tūkstoši trīs euro); 


Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 3003 EUR (trīs tūkstoši trīs euro); 


Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls ir 3003 EUR (trīs tūkstoši trīs euro), no kura izriet 3003 
EUR (trīs tūkstoši trīs) balsis. 


Klātesošie dalībnieki:  


1) Iveta Brūvele, personas kods 270683-12378, ar 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) balsīm; 
2) Neotech Development OU, reģistrācijas Nr. 12145666, valsts Igaunijas Republika, ar 203 


(divi simti trīs) balsīm; 


Sapulcē pārstāvēti: 


100% Sabiedrības balsstiesīga pamatkapitāla: kopa pārstāvētas 3003 (trīs tūkstoši trīs) balsis. 


Darba kārtība:  


1. Sapulces atklāšana.  
2. Lēmuma pieņemšana par 2019.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. 
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1. Sapulces atklāšana. 


Sapulces dalībnieki nolēma: 


1. Apstiprināt, ka Sapulce sasaukta atbilstoši Sabiedrības statūtiem un dalībnieki ir iepazinušies 
ar Sapulces darba kārtību un lēmumu projektiem; 


2. Apstiprināt Wandoo Finance SIA gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 
01.01.2019. līdz 31.12.2019. 


Balsošanas rezultāti par visiem lēmumiem: “par” — 3003 balsis (100%), “pret” — 0 balsu (0%). 


Saskaņā ar Komerclikuma 212. panta pirmo daļu, 216. panta pirmo daļu un otro daļu, visi 
Sabiedrības dalībnieku lēmumi ir pieņemti, jo Sapulcē piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk 
nekā pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, un par tiem nodotas visas klātesošo 
Sabiedrības dalībnieku balsis. 


Sapulces laika nav saņemti Sabiedrības valdes locekļu vai dalībnieku iebildumi. 


Sapulces vadītāja un protokolētāja - balsu skaitītāja: 


 


______________________ Iveta Brūvele 


 


Sapulces dalībnieks: 


 


______________________ Iveta Brūvele uz pilnvaras pamata, Neotech Development OU 
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Informācija par sabiedrību 


 


Sabiedrības nosaukums Wandoo Finance 


  


Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 


  


Reģistrācijas numurs 40103970112 


  


Reģistrēts komercreģistrā 17.02.2016 


  


Adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, 


LV-2167 


  


Sabiedrības darbības galvenie veidi Holdingkompāniju darbība 


  


Valdes sastāvs  


Valdes loceklis Raivo Tambors, amatā no 02.10.2020   


tiesības pārstāvēt atsevišķi 


 


Valdes locekle Iveta Brūvele, amatā no 17.02.2016 līdz 02.10.2020  


tiesības pārstāvēt atsevišķi 


  


Gada pārskatu sagatavoja  Liene Podniece, galvenā grāmatvede 


  


Pārskata gads 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris 


  


Revidenta vārds un adrese SIA “Sandra Dzerele un Partneris” 


Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, 


Licence Nr.38,  


Juridiskā adrese, Vīlandes iela 7-1,  


Rīga, LV-1010 


Biroja adrese: Antonijas iela 7-2 


Rīgā, LV-1010 


Latvija 


  


 Atbildīgā zvērinātā revidente 


Sandra Dzerele 


Sertifikāts Nr.82 
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Vadības ziņojums 


2019.gada darbības pārskatam 


 


Par sabiedrību 


 


SIA „Wandoo Finance” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir holdinga 


sabiedrība ar meitas sabiedrībām 6 valstīs. Sabiedrība ir veiksmīgi 


nokomplektējusi vadības komandu, kā arī informācijas tehnoloģiju (IT) 


izstrādātāju komandu, kas ļauj veiksmīgi attīstīt kompāniju atbilstoši 


stratēģiskiem mērķiem.  


 


Sabiedrība sniedz veic gan iekšējo IT sistēmu izstrādi, gan arī sniedz IT 


izstrādes un programmēšanas pakalpojumus citām sabiedrībām. 


 


Darbības finansiālie 


rezultāti un finansiālais 


stāvoklis  


2019. gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu 534 960 Eur apmērā, kas 


salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaugsi par 232%  


 


Neto apgrozījums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, pieauga  par 


1 360 692 Eur jeb 52%. Apgrozījuma un peļņas pieaugums ir 


skaidrojams ar jaunu klientu piesaisti IT pakalpojumu un konsultāciju 


darbības sfērā. 


 


Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, 


pieauga par 2 684 372 Eur jeb aptuveni  74%, kas galvenokārt saistīts ar 


pieaugumu ieguldījumos meitas sabiedrību kapitālā, kā arī aizdevumos 


radniecīgajiem uzņēmumiem. 2019. gadā  


 


2019.gadā pieauga arī Sabiedrības aizņēmumu summa, savukārt pašu 


kapitāls 2019.gada 31.decembrī veidoja 1 791 097 Eur (2018.gada 


31.decembrī 1 256 137 Eur). 


 


Būtiski riski un neskaidri 


apstākļi 


 


Nozīmīgi riski, kas var ietekmēt Sabiedrības darbības rezultātus, ir riski 


kas saistīti ar meitas sabiedrību pamatdarbību. Tie ir: 


- Kredītrisks -  risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja 


darījumu puse nespēs pildīt savas līgumā noteiktās saistības, un 


kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar aizņēmēju - fizisko personu 


debitoru parādiem; 


- Procentu likmju risks - risks, ka izmaiņas procentu likmēs 


ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus vai finanšu instrumentu 


portfeļu vērtību; 


- Valsts risks - risks, kas saistīts ar likumdošanas izmaiņām, kuras 


nelabvēlīgi var ietekmēt Sabiedrību vai tās darījumus ar citām 


Grupas sabiedrībām, kuras ir ietekmējusi konkrētās valsts 


likumdošanas izmaiņas; 


- Valūtas risks -  risks, ka Sabiedrība varētu ciest neparedzētus 


zaudējumus ārzemju valūtu kursu svārstību dēļ; 


- Likviditātes risks -  risks, ka Sabiedrība nespēs nodrošināt tās 


pašreizējo un nākotnes naudas plūsmu un nodrošinājumu 


līdzekļu aizņemšanās vajadzībām tā, lai netiktu apdraudēta 


Sabiedrības ikdienas darbība vai Sabiedrības kopējais 


finansiālais stāvoklis. 


Viens no galvenajiem Sabiedrības mērķiem ir minēto risku 


pārvaldība, piesaistot kompetentus speciālistus ar plašu pieredzi 


šajā sfērā un nodrošinot laicīgu, tirgus situācijai atbilstošu risku 


novērtējumu un risku mazināšanas pasākumu plānu. 
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Sabiedrības turpmākā 


attīstība 


 


Sabiedrība 2019.gada laikā plāno nostiprināt savu meitas sabiedrību 


pozīcijas pārstāvētajos tirgos, palielināt tirgus daļu un arī paplašināt savu 


darbību. Sabiedrība arī nākamajos gados turpinās attīstību, paplašinot 


sniegto pakalpojumu klāstu un turpinot izstrādāt IT sistēmas.  


 


Galvenie stratēģiskie mērķi ir:  


1. Nostiprināt meitas sabiedrību tirgus pozīcijas attiecīgajos tirgos; 


2. Paplašināt piedāvāto produktu klāstu, piedāvājot jaunus pakalpojumus 


esošajos tirgos. 


3. Darbs pie jaunu finanšu pakalpojumu izstrādes. 


 


Ilgtermiņa attīstības galvenie uzdevumi ir: 


A. Biznesa paplašināšana esošajos un jaunajos tirgos; 


B. Jaunu produktu piedāvāšana esošajos un jaunajos tirgos; 


C. Profesionālas komandas izveidošana un uzturēšana visos Sabiedrības 


biznesa virzienos;  


D. Finansējuma piesaistes plānošana atbilstoši uzņēmuma finansējuma 


vajadzībām vienlaicīgi nodrošinot pieņemamas finansējuma izmaksas 


uzņēmuma attīstībai. 


 


Investīciju politikā lielākā uzmanība tiek pievērsta plānoto investīciju 


ienesīgumam ņemot vērā projekta finansēšanas izmaksas un potenciālos 


investīciju projektu riskus. 


 


Sabiedrības savu daļu 


kopums 


Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas. 


 


  


Sabiedrības filiāles un 


pārstāvniecības ārvalstīs 


Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs. 


 


  


Notikumi pēc pārskata 


gada beigām 


2020. gada 12. martā Latvijas Republikas Ministru Kabinets lēma par 


ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī pēc tam, kad Pasaules Veselības 


organizācija COVID-19 izplatību bija pasludinājusi par pandēmiju. Lai 


arī pandēmijas paredzamais ilgums un negatīvā ietekme uz ekonomiku 


nav precīzi nosakāma, Sabiedrība ir veikusi virkni darbību, lai 


nodrošinātu Sabiedrības likviditāti, izmaksu samazinājumu un 


pieprasījusi nodokļu apmaksas atlikšanu, kā arī nepārtrauktus darbinieku 


drošības pasākumus līdz COVID-19 situācijas atrisinājumam. 


 


Par citiem būtiskiem notikumiem pēc pārskata gada skatīt finanšu 


pārskata 26. pielikumu. 


 


 


Valdes loceklis             _______________________________      Raivo Tambors 


 


2020.gada 02. novembris 
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Paziņojums par vadības atbildību 


 


 


Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības 


uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada 


beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu. 


 


Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2019.gada 31.decembrī, tika 


izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un 


piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites 


principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. 


 


Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu 


saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. 


Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. 


 


 


 


 


 


 


Raivo Tambors 


Valdes loceklis 


 


 


 


2020. gada 02. novembris 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gadu un 2018.gadu.


2019 2018


Eur Eur


Neto apgrozījums 3 3 994 611 2 633 919


no citiem pamatdarbības veidiem 3 994 611 2 633 919


Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, 


pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 


izmaksas 


4 (2 326 581) (2 193 689)


Bruto peļņa vai zaudējumi 1 668 030 440 230


Pārdošanas izmaksas 5 (10 564) (6 122)


Administrācijas izmaksas 6 (373 744) (242 279)


Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  7 1 968 451


Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 (661 236) (4 735)


Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 


ieņēmumi 


9 56 582 29 735


no radniecīgajām sabiedrībām 56 275 28 198


no citām personām 307 1 537


Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 10 (144 645) (56 137)


citām personām (144 645) (56 137)


Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma 


ienākuma nodokļa


536 391 161 144


Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (1 431) -


Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma 


nodokļa aprēķināšanas


534 960 161 144


Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 534 960 161 144


Pielikumi


 
 


Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 


 


 


 


Liene Podniece 


Galvenā grāmatvede 


 


2020. gada 02. novembris 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Raivo Tambors 


Valdes loceklis 
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Bilances 2019.gada un 2018. gada 31.decembrī 


AKTĪVS 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Ilgtermiņa ieguldījumi


I Nemateriālie ieguldījumi


Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 


tamlīdzīgas tiesības


22 704 21 716


Citi nemateriālie ieguldījumi 124 663 -


Avansa maksājumi par nemateriālajiem 


ieguldījumiem


3 440 -


Nemateriālie ieguldījumi kopā                               11 150 807 21 716


II Pamatlīdzekļi


Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 64 255 73 629


Pamatlīdzekļi kopā 12 64 255 73 629


III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi


Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 13 2 313 425 1 635 425


Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 14 1 991 000 1 013 233


Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un


vadībai


16 10 043 -


Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā   4 314 468 2 648 658


Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 4 529 530 2 744 003


Pielikumi


 
Apgrozāmie līdzekļi


I Debitori


Pircēju un pasūtītāju parādi 17 301 674 -


Radniecīgo sabiedrību parādi 15 948 797 593 857


Citi debitori 18 19 983 14 546


Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem 


un vadībai


16 - 11 117


Nākamo periodu izmaksas 19 10 634 11 890


Uzkrātie ieņēmumi 20 217 080 217 363


Debitori kopā 1 498 168 848 773


II  Nauda 21 261 231 11 781


Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 759 399 860 554


Aktīvu kopsumma 6 288 929 3 604 557


 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 


 


 


Liene Podniece 


Galvenā grāmatvede 


 


2020. gada 02. novembris 


 


 


 


 


Raivo Tambors 


Valdes loceklis 
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Bilances 2019.gada un 2018. gada 31.decembrī 


PASĪVS 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Pašu kapitāls


Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 3 003 3 003


Daļu emisijas uzcenojums 1 203 297 1 203 297


Nesadalītā peļņa


Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie 


zaudējumi


49 837 (111 307)


Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi 534 960 161 144


Nesadalīta peļņa kopā 584 797 49 837


Pašu kapitāls kopā 1 791 097 1 256 137


Pielikumi


 
Kreditori


I Ilgtermiņa kreditori


Citi aizņēmumi 22 3 751 234 1 939 142


Ilgtermiņa kreditori kopā 3 751 234 1 939 142


II Īstermiņa kreditori


Citi aizņēmumi 22 400 000 757


Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 23 752 49 329


Parādi radniecīgajām sabiedrībām 23 - 575


Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 


iemaksas


87 324 114 241


Pārējie kreditori 24 112 266 81 898


Uzkrātās saistības 25 123 256 162 478


Īstermiņa kreditori kopā 746 598 409 278


Kreditori kopā 4 497 832 2 348 420


Pasīvu kopsumma 6 288 929 3 604 557


 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 


 


 


 


Liene Podniece 


Galvenā grāmatvede 


 


2020. gada 02. novembris 


 


 


 


Raivo Tambors 


Valdes loceklis 
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1) Vispārīga informācija par Sabiedrību 


 


SIA „Wandoo Finance” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2016. 


gada 17.februārī. Sabiedrības juridiskā adrese ir Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.  


Sabiedrība nodarbojas ar holdinga sabiedrības darbību, kā arī sniedz IT sistēmu izstrādes un konsultācijas 


pakalpojumus.  


 


Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 40 (2018: 39 darbinieki). 


 


2) Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums 


 


Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 


Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada 


pārskatu likumu. 


Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas 


vienību lieto eiro (Eur). Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. 


decembrim.  


Likums paredz papildu atvieglojumus mazām un vidējām Sabiedrībām finanšu pārskata sagatavošanā, bet 


vienlaikus arī nosaka, ka finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par Sabiedrības finansiālo 


stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, bet vidējas un lielas Sabiedrības gada pārskatam – arī par naudas plūsmu.  


 


Darbības turpināšanas pieņēmums 


Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. 


Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar 


Covid-19 vīrusa 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 veiktos pasākumus attiecībā uz Covid-19 izplatību skatīt 26. pielikumā. 


 


Aplēšu izmantošana 


Finanšu pārskatu sagatavošanā Sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē 


atsevišķus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī 


iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu 


aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā 


noteikšanas brīdī.  


 


Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 


Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro 


(Eur). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti Eur pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa 


attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti 


EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā.  


Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot 


valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas 


vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 


 


Piemērotie ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās: 


 31.12.2019 


1 Eur 


31.12.2018 


1 Eur 


GEL       3.0701       3.0701 


DKK       7.47150       7.4673 


PLN       4.25680       4.30140 


RUB       69.95630       79.71530 
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Nemateriālie aktīvi 


Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, 


izmantojot lineāro metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība 


varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības 


samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība 


pārsniedz to atgūstamo summu. 


 


Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 


Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no par atlīdzību iegūtām lietošanas tiesībām, licencēm, patentiem, 


koncesijām un tam līdzīgām tiesībām. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu 


vērtības, atskaitot uzkrāto amortizāciju. Amortizācija tiek aprēķināta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā 3 gados, 


izmantojot lineāro metodi. 


 


Citi nemateriālie ieguldījumi 


Citi nemateriālie ieguldījumi sastāda Sabiedrības iekšēji izstrādātās vadības informācijas sistēmu 


programmatūras izmaksas un iekļauj kapitalizētās IT darbinieku algu izmaksas, kā arī izstrādes posmā radušās 


ārējās izmaksas. IT darbinieku algu izmaksu kapitalizācija tiek veikta, pamatojoties uz detalizētām atskaitēm par 


veiktajiem uzlabošanas darbiem. Būtiskas sistēmu uzturēšanas un uzlabošanas izmaksas tiek pievienotas aktīvu 


sākotnējām izmaksām, ja tās atbilst kapitalizācijas kritērijiem. 


 


Šīs izmaksas tiek kapitalizētas tikai tādā gadījumā, ja tās atbilst visiem sekojošiem kritērijiem: 


• projekts ir skaidri identificēts un saistītās izmaksas ir sadalītas pa pozīcijām un droši uzraudzītas; 


• pamatota projekta pabeigšanas tehniskā un industriālā iespējamība; 


• ir skaidrs nodoms pabeigt projektu un projekta rezultātā iegūto aktīvu izmantot vai pārdot; 


• Sabiedrība spēj lietot vai pārdot projekta rezultātā iegūtu nemateriālo aktīvu; 


• Sabiedrība spēj demonstrēt, kā nemateriālais aktīvs radīs ticamus nākotnes saimnieciskos labumus; 


• Sabiedrībai ir pietiekami tehniskie, finanšu un citi resursi, lai pabeigtu projektu un izmantotu vai pārdotu 


nemateriālo aktīvu. 


Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālo vērtību novērtē tās sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrātos vērtības 


samazināšanās zaudējumus. Amortizācija tiek aprēķināta aktīva lietderīgās lietošanas laikā 3 gados, izmantojot 


lineāro metodi. Aktīva lietderīgās lietošanas laiku vadība pārskata katru gadu, attiecīgi koriģējot arī 


amortizācijas periodu. 


 


Pamatlīdzekļi  


Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei 


nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 


lineāro metodi. Mēbeles un biroja iekārtas tiek nolietotas 5 gados; Datori un aprīkojums – 3 gados. Sabiedrība 


kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Eur 100 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.  


Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas 


saimnieciskajā darbībā. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa 


kopējām izmaksām, nolietojums jāaprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, 


tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas 


atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi 


atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku. 


 


Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 


pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības 


pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība 


tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas 


vērtības un lietošanas vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to 


tagadnes vērtībā, izmantojot pirms nodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz 
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aktīva vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas naudas 


plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas 


pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās 


produkcijas ražošanas izmaksas. 


 


Līdzdalība koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās 


Ieguldījumi meitas sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai 


kuras tā kontrolē kādā citā veidā) un asociētajās sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai ir būtiska 


ietekme, bet nepieder akciju/ kapitāla daļu kontrolpakete, kurās tai pieder 20-50% pamatkapitāla) tiek uzskaitīti, 


izmantojot izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi meitas un asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti 


to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa 


liecina, ka ieguldījumu meitas un asociētajās sabiedrībās bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 


ieguldījumu meitas un asociētajās sabiedrībās vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. 


Sabiedrība atzīst ieņēmumus no līdzdalības tikai tik lielā mērā, kādā Sabiedrība saņem tās meitas vai asociētās 


sabiedrības uzkrāto peļņas daļu, kas gūta pēc akciju/ kapitāla daļu iegādes datuma. Saņemtā peļņas daļa, kas 


pārsniedz šādu peļņu, tiek uzskatīta par ieguldījumu atgūšanu un uzskaitīta kā ieguldījumu sākotnējās vērtības 


samazinājums. 


 


Pircēju un pasūtītāju parādi  


Pircēju un pasūtītāju parādi sastāda klientu parādus par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Pircēju un 


pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem 


parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas 


saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu. 


 


Nauda un naudas ekvivalenti 


Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā, kasē un nauda ceļā. 


 


Citi aizdevumi un Citi aizņēmumi 


Citi aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai 


aizņēmuma summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma 


saņemšanu saistītās izmaksas. 


 


Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumi un aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvās 


procentu likmes metodi. Amortizētā vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā aizdevuma izsniegšanas vai aizņēmuma 


saņemšanas izmaksas, kā arī jebkādus ar aizdevumu vai aizņēmumu saistītos diskontus vai prēmijas. 


 


Amortizācijas rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā 


procentu ieņēmumi un izmaksas. 


 


Uzkrātās saistības  


Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un 


pakalpojumu sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, 


pirkuma vai līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts 


attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). 


Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu.  


Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par 


pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas 


skaitu. 


 


Iespējamās saistības un aktīvi 


Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 


līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
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atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir 


pietiekami pamatota. 


 


Ieņēmumu atzīšana 


Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, 


kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides.  


 


Sabiedrība sniedz IT sistēmu izstrādes un ar to saistītus pakalpojumus citām sabiedrībām. IT pakalpojumos 


ietilpst programmēšanas darbi, infrastruktūras radīšanas risinājumi, mobilo aplikāciju izstrāde. Ieņēmumi no 


pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Ieņēmumi no konsultatīvajiem pakalpojumiem un 


attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums. Ja ar 


pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, 


kādā atgūstamas atzītās izmaksas. 


 


Izdevumu atzīšanas principi 


Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku. 


 


Izmaksas sākotnēji atzīst bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja nav iespējams pilnībā atgūt PVN par 


saņemtiem pakalpojumiem vai PVN, kas aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, PVN atzīst attiecīgā 


izdevumu posteņa sastāvā. Šis princips tiek piemērots arī gadījumos, kad nav atgūstams aktīva iegādes darījumā 


samaksātais PVN, kas tiek kapitalizēts attiecīgā aktīva iegādes vērtībā. 
 


Uzņēmuma ienākuma nodoklis 


Uzņēmumu ienākuma nodokli, ievērojot likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” prasības, veido par 


pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Sākot 


ar 2018. taksācijas gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (dividendēm) un 


nosacīti sadalīto peļņu piemērojot likmi 20%, kura koriģēta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo vērtību 


dalot ar koeficientu 0,8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņem 


lēmumu par peļņas sadali vai tiek iegrāmatotas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar uzņēmuma saimniecisko 


darbību un izmaksu atzīšanas brīdī palielina uzņēmuma ienākuma nodokļa apliekamo bāzi. 


 


Notikumi pēc bilances datuma 


Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 


Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 


gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 


 


Saistītās puses 


Saistītās puses ir dalībnieki, kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus 


lēmumus, valdes locekļi, jebkuras no iepriekš minētajām privātpersonām tuvs ģimenes loceklis, kā arī 


sabiedrības, kuras šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tiem. 


 


Pētniecības un attīstības pasākumi un pašu akcijas vai daļas 


Sabiedrībai nav pētniecības un attīstības pasākumu un tā pārskata gadā nav atpirkusi savas akcijas vai daļas.  
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3)  


Neto apgrozījums 


2019 2018


Eur Eur


3 812 834 2 385 600


- 248 319


181 777 -


3 994 611 2 633 919


Ieņēmumi no IT produktu un pakalpojumu izstrādes


Ieņēmumi no vadības pakalpojumu sniegšanas saistītām pusēm


Ieņēmumi no vadības pakalpojumu sniegšanas


 
 


4)  


2019 2018


Eur Eur


114 776 147 511


39 458 32 589


1 968 883 1 658 838


88 361 75 515


23 140 15 561


23 949 -


68 014 68 330


- 195 344


2 326 581 2 193 689


Citu nemateriālo ieguldījumu amortizācija


Komandējumu izmaksas


Programmēšanas pakalpojumu izmaksas


Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču 


vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 


IT preces un saistītās izmaksas


Pamatlīdzekļu nolietojums


Personāla izmaksas


Telpu noma un uzturēšana


Sakaru izdevumi


 
 


Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 40 (2019: 39 darbinieki). 


 


5)  


2019 2018


Eur Eur


7 224 5 342


3 340 780


10 564 6 122


Pārdošanas izmaksas  


Licenču un tamlīdzīgu tiesība amortizācija


Vides reklāma un pārējās pārdošanas izmaksas


 
 


6)  


2019 2018


Eur Eur


13 113 10 553


119 065 97 253


177 891 112 494


2 386 1 977


5 343 4 581


22 104 6 840


21 853 -


11 989 8 581


373 744 242 279


Profesionālie pakalpojumi


Pamatlīdzekļu nolietojums


Telpu noma un uzturēšana


Apdrošināšanas maksājumi


Citas personāla izmaksas


Administrācijas izmaksas  


Biroja uzturēšanas izmaksas


Administrācijas personāla izmaksas


Pārējās administrācijas izmaksas
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7)  


2019 2018


Eur Eur


1 323 -


645 451


1 968 451


Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 


Neto ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas*


Citi ieņēmumi


 


Bilances vērtība 


izslēgšanas brīdī


Bruto ieņēmumi 


vai izdevumi


Peļņa vai zaudējmi no 


objekta atsavināšanas


Eur Eur Eur


1 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 5 282 6 439 1 323


5 282 6 439 1 323


Ilgtermiņa ieguldījumu objekts


*Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas un 


likvidācijas


Nr.p.


k.


 
8)  


2019 2018


Eur Eur


3 859 2 098


- 244


650 591 -


1 218 2 391


5 568 1


661 236 4 735


Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas


Meitas sabiedrības aizņēmuma pārņemšanas izmaksas


Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas


Samaksātās soda naudas un līgumsodi


Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām


Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas


 
 


Informāciju par meitas sabiedrības aizņēmuma pārņemšanas izmaksām skatīt 22. pielikumā.  


 


9)  


2019 2018


Eur Eur


307 1 537


56 275 28 198


56 582 29 735


Pārējie ieņēmumi no procentiem


Aprēķinātie īstermiņa aizdevuma procenti radniecīgām 


sabiedrībām


Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 


 
 


10)  


2019 2018


Eur Eur


144 645 56 137


144 645 56 137


Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas


Procentu izdevumi par aizņēmumiem
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11)  
Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas patenti 


licences, preču zīmes un 


tamlīdzīgas tiesības


Citi 


nemateriālie 


ieguldījumi


Avansa maksājumi 


par nemateriālajiem 


ieguldījumiem


Kopā


Eur Eur Eur Eur


Sākotnējā vērtība


31.12.2018 29 960 - - 29 960


Iegādāts/ Izveidots 8 212 148 612 3 440 160 264


31.12.2019 38 172 148 612 3 440 190 224


Amortizācija


31.12.2018 8 244 - - 8 244


Aprēķināta 7 224 23 949 - 31 173


31.12.2019 15 468 23 949 - 39 417


Atlikusī bilances vērtība 


31.12.2018 21 716 - - 21 716


Atlikusī bilances vērtība


31.12.2019 22 704 124 663 3 440 150 807


 
Citi nemateriālie ieguldījumi veido Sabiedrības iekšēji izstrādātās IT sistēmas.  


 


 


12)  


Pamatlīdzekļi Pārējie pamatlīdzekļi un 


inventārs


Kopā


Eur Eur


Sākotnējā vērtība


31.12.2018 137 362 137 362


Iegādāts 37 587 37 587


Norakstīts (11 443) (11 443)


31.12.2019 163 506 163 506


Nolietojums


31.12.2018 63 733 63 733


Aprēķināts 41 845 41 845


Norakstīts (6 327) (6 327)


31.12.2019 99 251 99 251


Atlikusī bilances vērtība 


31.12.2018 73 629 73 629


Atlikusī bilances vērtība


31.12.2019 64 255 64 255


 
 


Visi pamatlīdzekļi ir ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajam aizņēmumam (skatīt 22. pielikumu) 
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13)  


Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 2019


Eur


Sākotnējā uzskaites vērtība:


   pārskata gada sākumā 1 635 425


   pārskata gada beigās 2 313 425


Vērtības palielinājumi pārskata gadā 678 000


 


2019.gadā ir veikts ieguldījums Krievijas meitas uzņēmumā Onzaem MKK OOO Eur 678 000 apmērā, lai 


nodrošinātu Krievijas kredītu likumdošanas prasību izpildi par pašu kapitāla pietiekamību. 


 


 


14)  


Ilgtermiņa 


daļa


Īstermiņa 


daļa


Kopā Ilgtermiņa 


daļa


Īstermiņa    


daļa


Kopā


Eur Eur Eur Eur Eur Eur


Swaper SIA - - - 759 085 - 759 085


Wandoo Finance LLC - 9 000 9 000 - - -


Wandoo Finance Sp z.o.o 1 991 000 - 1 991 000 - 161 000 161 000


Wandoo Finance S.L - 725 000 725 000 115 000 - 115 000


Wandoo Finance ApS - 168 000 168 000 116 000 - 116 000


Uzkrātie procenti par 


aizdevumiem radniecīgām 


sabiedrībām


- 18 656 18 656 23 148 5 949 29 097


1 991 000 920 656 2 911 656 1 013 233 166 949 1 180 182


31.12.2018


Aizdevumi  radniecīgajām sabiedrībām


31.12.2019


 


Aizdevums izsniegts Wandoo Finance LLC un atmaksājams 2020. gada 31. decembrī. Aizdevuma procentu 


likme ir 2.97 % gadā. Aizdevuma valūta ir EUR, nodrošinājums nav.  


Aizdevums izsniegts Wandoo Finance Sp z.o.o un atmaksājams 2023. gada 31. decembrī. Aizdevuma procentu 


likme ir 2.91 % gadā. Aizdevuma valūta ir EUR, nodrošinājums nav. 


Aizdevums izsniegts Wandoo Finance S.L un atmaksājams 2020. gada 31. decembrī. Aizdevuma procentu 


likme ir 2.41 % gadā. Aizdevuma valūta ir EUR, nodrošinājums nav.  


Aizdevums izsniegts Wandoo Finance ApS un atmaksājams 2020. gada 31. decembrī. Aizdevuma procentu 


likme ir 2.69 % gadā. Aizdevuma valūta ir EUR, nodrošinājums nav.  


Aizdevumi Swaper SIA ir atmaksāti 2019. gadā.  
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15)  


Radniecīgo sabiedrību parādi 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Par pakalpojumiem 28 141 426 907


Aizdevumu īstermiņa daļa 920 656 166 949


948 797 593 857


 
 


 


16)  


Izsniegtās 


summas 


Procentu 


likme


Atpakaļ 


saņemtās 


summas apmērs


Parāda 


atlikums 


pārskata 


perioda beigās


Eur % Eur Eur


Valdes locekle 15.03.2017 10 496 6.12 11 117 - 15.03.2019


Valdes locekle 28.11.2019 10 000 5.04 - 10 043 30.11.2022


20 496 11 117 10 043


Aizdevumi vadībai un valdes locekļiem


Amats Izsniegšanas 


datums


Aizdevuma 


atmaksas 


datums


 
 


17)  


Pircēju un pasūtītāju parādi 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība 301 674 -


301 674 -


 
 


18)  


Citi debitori 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Avansa norēķinu personas - 2 145


Garantijas maksas 3 361 1 622


Nodokļu pārmaksas 16 599 10 463


Citi nebūtiski debitori 23 317


19 983 14 546


 
 


19)  


Nākamo periodu izmaksas 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Apdrošināšana 5 052 9 299


Abonēšana un pārējie izdevumi 5 582 2 591


10 634 11 890
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20)  


Uzkrātie ieņēmumi 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Uzkrātie ieņēmumi par sniegtajiem IT vadības un konsultatīvajiem 


pakalpojumiem


217 080 199 920


Pārējie uzkrātie ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem 


radniecīgām sabiedrībām


- 17 443


217 080 217 363


 
21)  


Naudas līdzekļi 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Naudas līdzekļi bankās 257 876 5 701


Naudas līdzekļi kasē 3 355 6 080


261 231 11 781


 
22)  


Citi aizņēmumi


Ilgtermiņa 


daļa


Īstermiņa 


daļa


Kopā Ilgtermiņa 


daļa


Īstermiņa    


daļa


Kopā


Eur Eur Eur Eur Eur Eur


No juridiskām personām 3 585 030 400 000 3 985 030 1 840 000 - 1 840 000


Aprēķinātie procenti par 


saņemto aizņēmumu
166 204 - 166 204 99 142 - 99 142


Ierīču nomaksas aizņēmumi - - - - 757 757


3 751 234 400 000 4 151 234 1 939 142 757 1 939 898


31.12.201831.12.2019


 
Sabiedrība saņēmusi vairākus aizņēmumus no juridiskām personām: 


1. 2016. un 2017. gadā Sabiedrība saņēma aizņēmumus no juridiskas personas ar kopējo pamatsummu     


1 840 000 Eur apmērā. Piemērotā procentu likme 3% un galējo atmaksas termiņu 31.12.2022. Aprēķinātie 


procenti ir atmaksājami galējās atmaksas datumā. Aizņēmuma nodrošinājums ir visi Sabiedrības aktīvi.  


 


2019. gadā tika noslēgta vienošanās starp Sabiedrību, aizdevēju un Sabiedrības meitas sabiedrību Gruzijā, 


Wandoo Finance LLC. Šī vienošanās paredz par Wandoo Finance LLC saistību pret aizdevēju 650 591 Eur 


apmērā cesiju Sabiedrībai, attiecīgi palielinot Sabiedrības kopējo saistību summu pret šo aizdevēju (skatīt 


8.pielikumu).  


 


2. 2019. gadā Sabiedrība noslēdza cesijas līgumu ar juridisku personu par prasījumu tiesību pret meitas 


sabiedrību Swaper SIA 187 475 Eur apmērā pārņemšanu. Saskaņā ar noslēgto vienošanos cesijas atmaksas 


termiņš ir 14.01.2021 un procentu likme sastāda 5%. 


 


3. 2019. gadā Sabiedrība noslēdza cesijas līgumu ar juridisku personu par prasījumu tiesību pret meitas 


sabiedrību Swaper SIA 848 380 Eur apmērā pārņemšanu. Saskaņā ar noslēgto vienošanos cesijas atmaksas 


termiņš ir 23.02.2021 un procentu likme sastāda 16,5%. 


 


4. 2019. gadā Sabiedrība noslēdza aizņēmuma līgumu EUR 400 000 apmērā ar procentu likmi 16%. 


Aizņēmums ir atmaksājams ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no tā izsniegšanas brīža.  


 


Attiecībā uz notikumiem pēc pārskata gada beigām skatīt 26. pielikumu.  
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23)  


Parādi radniecīgām sabiedrībām 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Par pakalpojumiem - 575


- 575


 
 


 


24)  


31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Darba algas 108 919 81 898


Norēķini ar personālu 72 -


Pārējie kreditori 3 275 -


112 266 81 898


Pārējie kreditori


 
 


 


25)  


Uzkrātās saistības 31.12.2019 31.12.2018


Eur Eur


Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas 111 498 93 310


Uzkrātās saistības piegādātājiem 11 758 69 169


123 256 162 478


 
 


26)  
Notikumi pēc pārskata gada beigām 


 


Sabiedrības  darbība saistībā ar COVID-19 izplatību 


Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā ir stājušies spēkā ar Covid-19 izplatību saistītie 


ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un ietekmē nozares, kurās darbojās 


Sabiedrība. Nav zināms, kā situācija attīstīsies nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. 


Sabiedrības vadība nepatraukti izvērtē situāciju, kā arī ir spējusi veiksmīgi adaptēties šī brīža ierobežojumiem. 


Šobrīd darbība nav būtiski ietekmēta. 


 


Sabiedrības vadība ir veikusi visaptverošus pasākumus, lai nodrošinātu Sabiedrības darbības nepārtrauktību un 


stabilitāti neskaidras ekonomiskas vides apstākļos, tai skaitā: 


1.  Darbības izmaksu optimizācija, 


2.  Pasākumi stabilas likviditātes uzturēšanai, 


3. Sabiedrība pietiekusies un saņēmusi vairākus apstiprinājumus nodokļu termiņu pagarināšanai saistībā ar 


Covid-19. 


 


Sabiedrības vadība uzskata, ka šie un citi pasākumi ļaus veiksmīgi tikt galā ar ārkārtējās situācijas radītajām 


sekām valstī, kur Sabiedrība veic savu komercdarbību. Šie secinājumi balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī 


finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz kopējo ekonomisko situāciju nav 


reālistiski prognozējama. Tādēļ Sabiedrība vadība turpina sekot situācijai un veiks visus nepieciešamos 


pasākumus, lai mazinātu jaunu notikumu un apstākļu ietekmi. 
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Citi būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām 


2020. gadā Sabiedrība ir veikusi aizņēmumu no juridiskām personām atmaksu 700 000 Eur apmērā, kā arī 


restrukturizējusi vairākus aizņēmumus: 


 


1. Aizņēmumam ar sākotnējo pamatsummu 2 490 591 Eur apmērā panākta vienošanās par aprēķināto 


procentu atcelšanu no 2020. gada.  


2. Aizņēmuma ar sākotnējo pamatsummu 187 475 Eur apmērā atmaksas termiņš ir mainīts uz nenoteiktu.  


3. Aizņēmuma ar sākotnējo pamatsummu 400 000 Eur apmērā atmaksas termiņš ir 31.01.2020 ar iespēju to 


pagarināt saskaņā ar abu pušu vienošanos.  


 


2020. gadā Sabiedrība izsniegusi kredītlīniju juridiskai personai ar kopējo limitu 2 000 000 EUR, galējo 


atmaksas termiņu 31.12.2025 un piemēroto procentu likmi 14% apmērā. Izmantotais kredītlīnijas apjoms 


sastāda 186 300 Eur.  


 


2020. gadā Sabiedrība izsniegusi aizdevumus tās meitas sabiedrībām esošo kredītlīnijas līgumu ietvaros              


1 820 000 Eur apmērā, kā arī saņēmusi atmaksas 1 605 500 Eur. No 2020. gada piemērota procentu likme 4% 


apmērā.  


 


2020. gadā Sabiedrība veikusi Onzaem MKK OOO pamatkapitāla samazinājumu 372 000 Eur apmērā. 


 


02.10.2020 veiktas izmaiņas Sabiedrības valdē, ieceļot Raivo Tamboru kā vienīgo valdes locekli. Līdz 


02.10.2020. vienīgā valdes locekle bija Iveta Brūvele.  


 


Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi 


citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu 


pārskatā. 


 


 


 


Liene Podniece 


Galvenā grāmatvede 


 


2020. gada 02. novembris 


 


 


 


Raivo Tambors 


Valdes loceklis 
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Vadības ziņojums 
2019.gada darbības pārskatam 
 
Par sabiedrību 
 


SIA „Wandoo Finance” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir holdinga 
sabiedrība ar meitas sabiedrībām 6 valstīs. Sabiedrība ir veiksmīgi 
nokomplektējusi vadības komandu, kā arī informācijas tehnoloģiju (IT) 
izstrādātāju komandu, kas ļauj veiksmīgi attīstīt kompāniju atbilstoši 
stratēģiskiem mērķiem.  
 
Sabiedrība sniedz veic gan iekšējo IT sistēmu izstrādi, gan arī sniedz IT 
izstrādes un programmēšanas pakalpojumus citām sabiedrībām. 
 


Darbības finansiālie 
rezultāti un finansiālais 
stāvoklis  


2019. gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu 534 960 Eur apmērā, kas 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaugsi par 232%  
 
Neto apgrozījums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, pieauga  par 
1 360 692 Eur jeb 52%. Apgrozījuma un peļņas pieaugums ir 
skaidrojams ar jaunu klientu piesaisti IT pakalpojumu un konsultāciju 
darbības sfērā. 
 
Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, 
pieauga par 2 684 372 Eur jeb aptuveni  74%, kas galvenokārt saistīts ar 
pieaugumu ieguldījumos meitas sabiedrību kapitālā, kā arī aizdevumos 
radniecīgajiem uzņēmumiem. 2019. gadā  
 
2019.gadā pieauga arī Sabiedrības aizņēmumu summa, savukārt pašu 
kapitāls 2019.gada 31.decembrī veidoja 1 791 097 Eur (2018.gada 
31.decembrī 1 256 137 Eur). 
 


Būtiski riski un neskaidri 
apstākļi 
 


Nozīmīgi riski, kas var ietekmēt Sabiedrības darbības rezultātus, ir riski 
kas saistīti ar meitas sabiedrību pamatdarbību. Tie ir: 


- Kredītrisks -  risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja 
darījumu puse nespēs pildīt savas līgumā noteiktās saistības, un 
kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar aizņēmēju - fizisko personu 
debitoru parādiem; 


- Procentu likmju risks - risks, ka izmaiņas procentu likmēs 
ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus vai finanšu instrumentu 
portfeļu vērtību; 


- Valsts risks - risks, kas saistīts ar likumdošanas izmaiņām, kuras 
nelabvēlīgi var ietekmēt Sabiedrību vai tās darījumus ar citām 
Grupas sabiedrībām, kuras ir ietekmējusi konkrētās valsts 
likumdošanas izmaiņas; 


- Valūtas risks -  risks, ka Sabiedrība varētu ciest neparedzētus 
zaudējumus ārzemju valūtu kursu svārstību dēļ; 


- Likviditātes risks -  risks, ka Sabiedrība nespēs nodrošināt tās 
pašreizējo un nākotnes naudas plūsmu un nodrošinājumu 
līdzekļu aizņemšanās vajadzībām tā, lai netiktu apdraudēta 
Sabiedrības ikdienas darbība vai Sabiedrības kopējais 
finansiālais stāvoklis. 
Viens no galvenajiem Sabiedrības mērķiem ir minēto risku 
pārvaldība, piesaistot kompetentus speciālistus ar plašu pieredzi 
šajā sfērā un nodrošinot laicīgu, tirgus situācijai atbilstošu risku 
novērtējumu un risku mazināšanas pasākumu plānu. 
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Sabiedrības turpmākā 
attīstība 
 


Sabiedrība 2019.gada laikā plāno nostiprināt savu meitas sabiedrību 
pozīcijas pārstāvētajos tirgos, palielināt tirgus daļu un arī paplašināt savu 
darbību. Sabiedrība arī nākamajos gados turpinās attīstību, paplašinot 
sniegto pakalpojumu klāstu un turpinot izstrādāt IT sistēmas.  
 
Galvenie stratēģiskie mērķi ir:  
1. Nostiprināt meitas sabiedrību tirgus pozīcijas attiecīgajos tirgos; 
2. Paplašināt piedāvāto produktu klāstu, piedāvājot jaunus pakalpojumus 
esošajos tirgos. 
3. Darbs pie jaunu finanšu pakalpojumu izstrādes. 
 
Ilgtermiņa attīstības galvenie uzdevumi ir: 
A. Biznesa paplašināšana esošajos un jaunajos tirgos; 
B. Jaunu produktu piedāvāšana esošajos un jaunajos tirgos; 
C. Profesionālas komandas izveidošana un uzturēšana visos Sabiedrības 
biznesa virzienos;  
D. Finansējuma piesaistes plānošana atbilstoši uzņēmuma finansējuma 
vajadzībām vienlaicīgi nodrošinot pieņemamas finansējuma izmaksas 
uzņēmuma attīstībai. 
 
Investīciju politikā lielākā uzmanība tiek pievērsta plānoto investīciju 
ienesīgumam ņemot vērā projekta finansēšanas izmaksas un potenciālos 
investīciju projektu riskus. 
 


Sabiedrības savu daļu 
kopums 


Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas. 
 


  
Sabiedrības filiāles un 
pārstāvniecības ārvalstīs 


Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs. 
 


  
Notikumi pēc pārskata 
gada beigām 


2020. gada 12. martā Latvijas Republikas Ministru Kabinets lēma par 
ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī pēc tam, kad Pasaules Veselības 
organizācija COVID-19 izplatību bija pasludinājusi par pandēmiju. Lai 
arī pandēmijas paredzamais ilgums un negatīvā ietekme uz ekonomiku 
nav precīzi nosakāma, Sabiedrība ir veikusi virkni darbību, lai 
nodrošinātu Sabiedrības likviditāti, izmaksu samazinājumu un 
pieprasījusi nodokļu apmaksas atlikšanu, kā arī nepārtrauktus darbinieku 
drošības pasākumus līdz COVID-19 situācijas atrisinājumam. 
 
Par citiem būtiskiem notikumiem pēc pārskata gada skatīt finanšu 
pārskata 26. pielikumu. 
 


 
Valdes loceklis             _______________________________      Raivo Tambors 
 
2020.gada 02. novembris 
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