NEATKARĪGA AUDITORA ZIŅOJUMS
ADMIRAL MARKETS UK LTD pārstāvjiem
Mēs esam veikuši “Admiral Markets UK Ltd” finanšu pārskatu auditu par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī,
kas izklāstīti 6. līdz 19. lappusē. Finanšu pārskatu sistēma, kas tika piemērota to sagatavošanā, ir piemērojami tiesību
akti un Apvienotās Karalistes Grāmatvedības standarti (Apvienotās Karalistes vispārpieņemtā grāmatvedības prakse),
tostarp Finanšu pārskatu standarts 102.
Šis ziņojums tiek sniegts vienīgi uzņēmuma locekļiem kā struktūrai saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likuma 16.
daļas 3. nodaļu. Mūsu revīzijas darbs ir veikts tā, lai mēs varētu informēt uzņēmuma locekļus par tiem jautājumiem,
kas mums ir jāsniedz revidenta ziņojumā, un citiem mērķiem. Ciktāl tas ir atļauts ar likumu, mēs nepieņemam vai
neuzņemamies atbildību pret jebkuru, kas nav uzņēmums un uzņēmuma locekļi kā iestāde, par mūsu revīzijas darbu,
par šo ziņojumu vai par mūsu izveidotajiem atzinumiem.
Uzņēmuma vadītāju un revidentu pienākumi
Kā pilnīgāk paskaidrots ziņojumā par uzņēmuma vadītāju pienākumiem, kas izklāstīts 3. - 4. lappusē, vadītāji ir
atbildīgi par finanšu pārskatu sagatavošanu un par patiesa un taisnīga viedokļa sniegšanu. Mūsu pienākums ir
pārbaudīt un izteikt atzinumu par finanšu pārskatiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un Starptautiskajiem
revīzijas standartiem (Lielbritānija un Īrija). Šie standarti pieprasa, lai mēs izpildītu Revīzijas prakses padomes ētikas
standartus attiecībā uz revidentiem.
Finanšu pārskatu audita joma
Finanšu pārskatu audita jomas apraksts ir sniegts FRC tīmekļa vietnē www.frc.org.uk/audltscopeukprivate.
Atzinums par finanšu pārskatiem
Mūsuprāt, finanšu pārskati:

●

sniedz patiesu un taisnīgu viedokli par uzņēmuma stāvokli līdz 2016. gada 31. decembrim un par tā
zaudējumiem šajā gadā;

●
●

ir pienācīgi sagatavoti saskaņā ar Lielbritānijā vispārpieņemto grāmatvedības praksi; un
ir sagatavoti atbilstoši 2006. gada Uzņēmumu likuma prasībām.

Atzinums par citiem detaļām, kas noteiktas 2006. gada Uzņēmumu likumā
Mūsuprāt, stratēģiskajā ziņojumā sniegtā informācija un direktoru ziņojums par finanšu gadu, par kuru sagatavoti
finanšu pārskati, atbilst finanšu pārskatiem.
Jautājumi, par kuriem mums jāziņo izņēmuma kārtā
Mums nav, ko ziņot par šādiem jautājumiem, taču, saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likumu, mēs ziņotu, ja,
mūsuprāt,:

● nebūtu veikti atbilstīgi uzskaites ieraksti, vai arī netiktu saņemti pārskati par mūsu revīziju no filiālēm, kurās mēs
neesam bijuši; vai
● finanšu pārskati nesaskanētu ar grāmatvedības uzskaites ierakstiem un peļņu; vai
● netiktu sniegta informācija par direktoru atlīdzību, kas noteikta tiesību aktos; vai
● mēs nebūtu saņēmuši visu mūsu revīzijai vajadzīgo informāciju un paskaidrojumus.

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

Piezīmes
Apgrozījums
Pārdošanas izmaksas

3

Bruto peļņa
Administratīvie izdevumi
Citi darbības ienākumi

2016
£

2015
£

3,493,108
(515,396)

1,472,411
(186,062)

2,977,712

1,286,349

(3,005,013)

(1,189,260)
2,076

Darbības (zaudējumi)/peļņa

4

(27,301)

99,165

Procentu ieņēmumi un līdzīgi ienākumi
Maksājamie procenti un tamlīdzīgi izdevumi

7

2,738
-

427
(3,123)

(24,563)

96,469

8

(Zaudējumi)/peļņa pirms aplikšanas ar
nodokļiem
Nodokļi

9

(8,957)

-

Finanšu gada (zaudējumi)/peļņa

15

(33,520)

96,469

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots, pamatojoties uz to, ka visas operācijas turpina darbību.
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Finanšu atskaite apstiprināta valdē un atļauta izdošanai 12.05.2017.
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