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Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma juridiskais statuss

Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā, vieta un datums

Uzņēmuma juridiskā adrese

Uzņēmuma pamatdarbības veids

Lielākie dalībnieki (akcionāri)

Pārskata gads

grāmatvede Vineta LindeUzņēmuma grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis

AMBER BROKER BALTIC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

50103308191, Rīga, 2010. gada 20. jūlijā

Tērbatas iela 33/35-5, LV-1011

Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 
2.0)

Antra Ricika (100%) 

Antra Ricika, valdes loceklisValdes locekļi un to ieņemamais amats

2018. gada 1. janvāris - 31. decembris
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SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids 

Uzņēmuma darbība pārskata gadā 

31.12.2018 31.12.2017

1) bilances kopsumma 382158 246210
2) neto apgrozījums 839844 713868
3) vidējais strādājošo skaits 24 24

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 5.panta trešās daļas noteikumi ir izpildīti:
1. a) bilances kopsumma — 4 000 000 euro - nepārsniedz;
    b) neto apgrozījums — 8 000 000 euro - nepārsniedz;
    c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50 - nepārsniedz.

Turpmākā uzņēmuma attīstība

Uzņēmuma filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Finanšu instrumenti un finanšu risku vadība

- speciālistu apmācībai

- personas datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību nodrošināšana uzņēmuma darbā

Uzņēmuma vadība ir iedibinājusi šādas procedūras, lai kontrolētu būtiskākos  riskus.

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt 
Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi - pircēju un 
pasūtītāju parādi un citi debitori, (var būt arī aizdevumi), un finanšu saistības - aizņēmumi, līzinga saistības, parādi 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem un apdrošināšanas sabiedrībām, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība
Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, ir:
- Kredītrisks ir risks, ka Uzņēmumam radīsies finanšu zaudējumi, ja darījumu puse nespēs pildīt savas līgumā noteiktās 
saistības, un kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar debitoru parādiem no klientiem;
- Likviditātes risks - risks, ka Uzņēmums nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā.

Uzņēmumam nav filiāļu un pārstāvniecību ārzemēs.

Līdz ar to Sabiedrība izmanto Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 9.panta pirmās daļas atļauju 
sagatavot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vadības ziņojumu  un finanšu pārskata pielikumu un tajā sniedz 
52.pantā minēto informāciju.

Pārskata gadā Uzņēmums galveno uzmanību veltīja:
- apdrošināšanas tirgus paplašināšanai un starpniecības pakalpojumu izmaksu samazināšanai.

Pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 91. panta otrās daļas nosacījumiem un tā kā divi 
no Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 5. panta ceturtā daļā minētiem kritērijiem (bilances kopsumma 
— 400 000 euro; neto apgrozījums — 800 000 euro un vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25)  nav sasniegts, 
revidenta ierobežotā pārbaude nav nepieciešama.

SIA AMBER BROKER BALTIC pamatdarbības veids ir Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0)  un 
Apdrošināšana (65.1, versija 2.0)

Plānots turpināt ieguldīt līdzekļus darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanai, tādējādi uzlabojot sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un palielinot neto apgrozījumu.

Piemērojot Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumu, Uzņēmums atkarībā no noteikto kritēriju robežvērtībām 
iedalāms kategorijā - maza sabiedrība.
Uzņēmuma minēto kritēriju rādītāji ir:
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Gada pārskats par 2018. gadu

SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Antra Ricika
Valdes loceklis

Rīgā, 2019.gada 22.martā

Gada pārskatu apstiprinājusi dalībnieku  kopsapulcē 2019. gada ____. __________

Dalībnieku kopsapulces priekšsēdētājs _____________________________

Procentu likmju risks

Uzņēmuma vadība uzskata, ka procentu likmju risks nav būtisks, jo Uzņēmumam šobrīd nav aizņēmumu. 

Kredītrisks

Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar apdrošināšanas klientu parādiem. Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, 
pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. 
Bez tam Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.
Uzņēmumam nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam 
raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu). 

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta finanšu pārskatus, nav bijuši nekādi 
nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmētu gada rezultātu un Uzņēmumas finansiālo stāvokli.
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Gada pārskats par 2018. gadu

SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2017. UN 2018. GADU

Pielikums           20 18           20 17 
 EUR  EUR 

Neto apgrozījums  -1- 839844 713868

-) no citiem pamatdarbības veidiem 839844 713868

 -2- -436223 -365387

Bruto peļņa vai zaudējumi 403621 348481

Pārdošanas izmaksas  -3- 0 -650

Administrācijas izmaksas  -4- -310170 -285794

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  -5- 489 0

Pārējās  saimnieciskās darbības izmaksas  -6- -881 -4330

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 0 0

-) no citām personām

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  -7- -35 -199

-) no citām personām -35 -199

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 93024 57508

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  -8- -221 -7667

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 92803 49841

 -8- 0 0

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 92803 49841

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu 
izmaiņām

Pielikums no 9. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas
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Gada pārskats par 2018. gadu

SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

BILANCE

Pielikums 31.12.2018 31.12.2017
 EUR  EUR 

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopā:                  -                  - 

II. Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  -9- 6438 12760
Pamatlīdzekļi kopā: 6438 12760

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: 0 0

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 6438 12760

Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
Krājumi kopā: 0 0

II. Debitoru parādi:
Pircēju un pasūtītāju parādi  -10- 61341 11705
Radniecīgo sabiedrību parādi 0 0
Citi debitori  -11- 5446 2298
Nākamo periodu izmaksas  -12- 8729 907
Uzkrātie ieņēmumi 0 0
Debitoru parādi kopā: 75516 14910

III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 0 0
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā: 0 0

IV. Naudas līdzekļi  -13- 300204 218540

Apgrozāmie līdzekļi kopā: 375720 233450

Aktīvu kopsumma 382158 246210

Pielikums no 9. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Gada pārskats par 2018. gadu

SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

BILANCE

Pielikums 31.12.2018 31.12.2017
 EUR  EUR 

PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)  -14- 15225 15225
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 22594 7752
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 92803 49841
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa
Pašu kapitāls kopā: 130622 72818

UZKRĀJUMI
Uzkrājumi kopā: 0 0

Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  -16- 0
Ilgtermiņa kreditori kopā: 0 0

Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi  -15- 0 4527
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  -16- 239695 153837
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi  -17- 3121 8824
Pārējie kreditori  -18- 8720 6204
Īstermiņa kreditori kopā: 251536 173392

Kreditori kopā: 251536 173392

Pasīvu kopsumma 382158 246210

Pielikums no 9. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Gada pārskats par 2018. gadu

SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS 

I.  GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

 - 1.- Vispārīgie principi

 - 2.- Pielietotie grāmatvedības principi

 - 3.- Grāmatvedības politikas maiņa

 EUR  EUR  EUR 

365387 365387 0

650 -365388 366038

285794 1 285793

4330 0 4330

199 0 199

0 0 0

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumu".
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējas vērtības uzskaites principu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots 
atbilstoši shēmai kas klasificēta pēc izdevumu funkcijas. 

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
-Pieņemts, ka Uzņēmums darbosies arī turpmāk.
-Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā.
-Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
        -pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
        -ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados,  
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu pārskata sagatavošanas dienu;
        -aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata 
gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
-Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas 
vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
-Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
-Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci
-Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 
maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
-Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

2016.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, mainīts peļņas vai 
zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums aizstājot “pēc apgrozījuma izmaksu metodes” ar “klasificēts pēc izdevumu 
funkcijas”. 

Atbilstoši minētā likuma prasībām mainīti arī atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances posteņu nosaukumi, 
kā arī veikta posteņu pārklasifikācija, lai finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu ir klasificēti 
atbilstoši pārskata gadā lietotajiem principiem un ir savstarpēji salīdzināmi:

 2017 pēc 
pārklasifikācijas  Pārklasifikācija 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

 2017 pirms 
pārklasifikācijas 

Pārdošanas izmaksas

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības 
izmaksas

Procentu maksājumi un tamlīdzigas izmaksas

Administrācijas izmaksas
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 - 4.- Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

 - 5.- Izdevumu atzīšanas principi

 - 6.- Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaite

 Nolietojuma % gadā 

Nemateriālie ieguldījumi:
Licences 5 gadi 20
Citi nemateriālie ieguldījumi 5 gadi 20

Pamatlīdzekļi:
Ēkas un būves 10 gadi 10 %
Iekārtas un mašīnas 5 gadi 20 %
Citi pamatlīdzekļi 3 gadi 33 %

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- Preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesībām raksturīgu risku un atlīdzību nodošanu pircējam. Ieņēmumi netiek 
atzīti, ja saskaņā ar darījuma noteikumiem Uzņēmums patur nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus 
un preces var tikt atgrieztas.
-Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas - atbilstoši darījuma izpildes pakāpei. 
-Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī. 
-Procentu ieņēmumi - atbilstoši uzkrājumu metodei, proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko 
ienesīgumu.

Kalpošanas laiks

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā 
tās ir radušās. Ja eksistē pietiekami pieradījumi, ka pamatlīdzekļu remonta vai rekonstrukcijas darbu rezultātā nākotnē 
tiks gūts ekonomisks labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek 
kapitalizētas kā pamatlīdzekļu papildus vērtība. Kapitalizējot uzstādītas rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas 
atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

Uzņēmuma kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. 
Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz EUR 100, tiek aprēķināts 100% apmērā 
pēc nodošanas ekspluatācijā. 

Ir spēkā sekojoši noteikumi:
-Ja veiktie izdevumi noved pie nākotnes labumiem, tos atspoguļo kā aktīvus;
-Ja tie noved pie tekošiem labumiem – kā izdevumus;
-Ja tie nenoved pie kādiem labumiem vispār – kā zaudējumus.
Izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc ienākuma, kas tika iegūts izdevumu atzīšanas rezultātā.
Ja izdevumi nosaka ienākumu iegūšanu vairāku atskaišu periodu laikā, un sakarība starp izdevumiem un ieņēmumiem 
nevar būt noteikta precīzi, vai arī var būt noteikta netieši, izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tos 
pamatoti sadalot starp periodiem.
Postenis tiek atzīts par pārskata perioda izdevumu, ja atbilstošais postenis nenesīs uzņēmumam nākotnes ekonomiskos 
labumus vai arī, ja nākotnes ekonomiskie labumi neatbilst kritērijiem, kas nepieciešami aktīva atspoguļošanai bilancē.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, 
kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Gada pārskata nemateriālie ieguldījumi un 
pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerve”. 

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot atlaides, pievienotās 
vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas 
saimnieciskajā darbībā. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas 
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas 
laika novērtējumu:

Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību 
un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
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 - 7.- Debitori, uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem

 - 8.- Radniecīgās sabiedrības

 - 9.- Saistītās puses

 - 10.- Nauda un naudas ekvivalenti

 - 11.- Ārvalstu valūtu pārvērtēšana euro

 - 12.- Vidējais darbinieku skaits 

 - 13.- Nodokļi

 - 14.- Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses 
un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas 
dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. 
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi 
un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību. 

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā pamatlīdzekļi.  Šo aktīvu 
nolietojums tiek aprēķināts visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi.

Vidējais darbinieku skaits tiek aprēķināts, saskaitot sabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša 
pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā. 

Koncerna meitas Uzņēmums vai koncerna mātes Uzņēmums, vai citi šā koncerna meitas Uzņēmumi, vai šā koncerna 
meitas Uzņēmumu meitas Uzņēmums ir uzskatāmas par radniecīgajiem Uzņēmumiem.

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Uzņēmuma dalībnieki, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 
Uzņēmumi, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem un bezcerīgos parādus. 
Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc uzņēmuma vadības uzskatiem šo debitoru 
parādu atgūšana ir apšaubāma. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos. Uzkrājumi nedrošiem 
parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība 
uzskatāma par neiespējamu. 

Ja eksistē kādi notikumi vai apstākļi, kuru rezultātā varētu secināt, ka pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu atlikusi 
vērtība varētu būt lielāka par tā atgūstāmo vērtību, attiecīgo pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu vērtība tiek 
samazināta līdz tās atgūstamai vērtībai. Atgūstamo vērtību nosaka kā augstāko no ieguldījuma patiesās vērtības, 
atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.  

Uzņēmuma grāmatvedības uzskaite tiek veikta Latvijas valūtā - euro. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc 
Latvijas Bankas (LB) publicētā Eiropas Centrālās bankas (ECB) euro atsauces kursa  attiecīgā darījuma veikšanas dienā. 

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis. Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Gada pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas naudas vienība - 
euro. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Latvijas Bankas (LB) publicētā Eiropas Centrālās bankas (ECB) 
euro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.  Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas 
ekvivalenti sastāv no atlikumiem tekošo bankas kontu un kases  atlikumiem.
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II.   SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM UN BILANCES POSTEŅIEM

 - 1.- Neto apgrozījums
2018 2017
 EUR  EUR 

No citiem pamatdarbības veidiem
Ienākumi no apdrošināšanas starpniecības 825591 693292
Ienākumi no konsultatīvajiem pakalpojumiem 14253 20576

839844 713868

839844 713868

 - 2.-

2018 2017
EUR EUR

Izmaksātās komisijas 431262 362893
Piešķirtās atlaides 1611 1849

0 645
436223 365387

 - 3.- Pārdošanas izmaksas
2018 2017
EUR EUR

E-komercijas izmaksas 0 650
0 650

 - 4.-  Administrācijas izmaksas
2018 2017
EUR EUR

Sakaru izdevumi 9370 9509
Biroja izdevumi 33026 45557
Personāla darba algas 107543 94380
Personāla sociālās izmaksas 25564 22186
Apmācību izdevumi 47005 17031
Pamatlīdzekļi nolietojums 8311 8380
Telpu noma, elektroenerģija, komunālie pakalpojumi, apsardze 19712 28255
Apdrošināšanas maksājumi 2447 2309
Komandējumu izdevumi 13782 13100
Citi vadīšanas izdevumi 30705 33260
Saimnieciskie izdevumi 4978 3539
Transporta izdevumi 3696 4781
Reprezentācijas un personāla saliedēšanas izdevumi 3335 2811
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 696 696

310170 285794

 - 5.- Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
2018 2017
EUR EUR

Ieņēmumi no valūtas kursa paaugstināšanās 489 0
489 0

 - 6.- Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
2018 2017
 EUR  EUR 

0 2174
Zaudējumi no valūtas kursa izmaiņām 0 1432
Pārējās izmaksas 881 724

881 4330

Citi izdevumi

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Ziedojumi
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-7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
2018 2017
EUR EUR

Citām personām
Procentu izmaksas 35 199

35 199

35 199

-8 Uzņēmumu ienākuma nodoklis
2018 2017
EUR EUR

221 7667
Uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar nodokļa deklarāciju 221 7667

 - 9.- Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Nekustamie 
īpašumi

Dzīvnieki un 
augi

Zemesgabali 
ēkas un 

inženier-
būves, 

Darba vai 
produktīvie 

dzīvnieki un 
ilggadīgie 
stādījumi

Ilgtermiņa 
ieguldījumin

omātajos 
pamat-

līdzekļos
Iekārtas un 

ierīces

 Pārējie 
pamat-

līdzekļi un 
inventārs  Kopā 

EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR 

44768 44768
1990 1990

0 0
-                 -                 -                 -                 46758 46758

Nolietojums

-32008 -32008
-8312 -8312

0 0
-                 -                 -                 -                 -40320 -40320

-                 -                 -                 -                 12760 12760

-                 -                 -                 -                 6438 6438

 - 10.- Pircēju un pasūtītāju parādi
31.12.2018 31.12.2017

 EUR  EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 61341 11705
61341 11705

 - 11.- Citi debitori
31.12.2018 31.12.2017

 EUR  EUR 

ABSI 773 698
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa (skat. arī 17. pielikumu) 540 0
Pārējie debitori 4133 1600

5446 2298

Atlikusī vērtība  
31.12.2017.

Atlikusī vērtība 
31.12.2018.

Vairāki pamatlīdzekļi, kas tikuši pilnībā norakstīti nolietojuma izmaksās, joprojām tiek aktīvi izmantoti Uzņēmuma 
pamatdarbībā. Kopējā šādu pamatlīdzekļu iegādes vērtība pārskata gada beigās bija EUR 5846 (2017. gadā: EUR 5120). 

Atsavināts/ norakstīts

Sākotnējā vērtība

31.12.2018

Aprēķināts 

31.12.2018

Atsavināts/ norakstīts

Pamatlīdzekļi

31.12.2017

Iegādāts
31.12.2017
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-12  Nākamo periodu izmaksas
31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

Apdrošināšanas maksājumi 584 465
Pārējie izdevumi 8145 442

8729 907

-13 Naudas līdzekļi kasē un bankā
31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

Naudas līdzekļi bankas kontos 300204 218540
300204 218540

-14 Pamatkapitāls

-15 Citi aizņēmumi
31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR
Īstermiņa daļa
Saistības saskaņā ar finanšu līzinga līgumiem 4527

0 4527

-16 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

Ilgtermiņa daļa

0 0
Īstermiņa daļa

239695 153837

239695 153837

-17 Aprēķinātie un samaksātie nodokļi

Atlikums uz  
31.12.2017. 

Aprēķināts 
2018. gadā

Samaksātās 
soda naudas 

Samaksāts 
2018. gadā

Veiktās 
korekcijas par 
iepriek-šējiem 
periodiem

Atlikums uz 
31.12.2018.

0 19953 0 -19953 0

2707 37210 0 -36805 3112

6108 221 0 -6869 -540

0 696 0 -696 0

9 105 0 -105 9

8824 58185 0 -64428 0 2581

Tai skaitā:

Parāds 8824 3121

(Pārmaksa) 0 -540

2018. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 15225, kas sastāv no 10700 
parastajām daļām ar EUR  1.42 nominālvērtību katra.

Uzņēmējdarbības riska nodeva

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Sociālās nodrošināšanas maksājumi

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Nodokļu pārmaksu sk. arī 11. pielikumā.
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-18 Pārējie kreditori
31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

Īstermiņa daļa
Norēķini par darba samaksu 3951 3743
Pārējie kreditori 4769 2362
Parādi personālam 0 99

8720 6204

-19 Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits
2018 2017

Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits pārskata gadā 24 24

-20 Personāla izmaksas
31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

Atlīdzība par darbu 110893 94380
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 25564 22186

183462 133597

 - 21.- Ziņas par galvojumiem un garantijām

 - 22.- Ziņas par iespējamām saistībam

 - 23.-

 - 24.- Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem

 - 25.- Nākotnes saistības un nākotnes aktīvi

 - 26.-

 - 27.- Ziņas par finanšu nomas līgumiem

 - 28.- Ziņas par atgriezenisko nomu

 - 29.- Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem

nav

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

Ziņas par saistībām par noslēgtiem nomas un īres līgumiem

Nav

Nav

Nav

Ziņas par operatīvās nomas līgumiem

15



Gada pārskats par 2018. gadu

SIA AMBER BROKER BALTIC

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103308191

 - 30.- Ziņas par citiem līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā

 - 31.- Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem

 - 32.-

 - 33.- Notikumi pēc pārskata gada beigām

____________________ ____________________
Antra Ricika Vineta Linde
Valdes loceklis Grāmatvede

Rīgā, 2019.gada 22.martā

Nav

Izņemot augstāk minēto, laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai, 
nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Uzņēmuma finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī.

Nav

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

Nav
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