
 

 NEATKARĪGA AUDITORA ZIŅOJUMS  

ADMIRAL MARKETS UK LTD pārstāvjiem  

 
Atzinums 

Mēs esam pārbaudījuši Admiral Markets UK Ltd (turpmāk tekstā - "uzņēmums") finanšu pārskatus par gadu, kas                
noslēdzās 2017. gada 31. decembrī un ietver pārskatu par visaptverošajiem ienākumiem, bilanci, pašu kapitāla              
izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un piezīmēm attiecībā uz finanšu pārskatiem, ieskaitot būtisku             
grāmatvedības politiku kopsavilkumu. Finanšu pārskatu sistēma, kas tika izmantota to sagatavošanā, atbilst            
Lielbritānijas un Īrijas republikas tiesību aktiem un Lielbritānijas grāmatvedības standartiem, tostarp FRS 102             
"Finanšu pārskatu standarts", kas piemērojams Lielbritānijā un Īrijas Republikā (Apvienotās Karalistes           
vispārpieņemtā grāmatvedības prakse). 

Mūsuprāt, finanšu pārskati: 
• sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par šajā gadā                

gūtajiem ienākumiem; 
• ir pienācīgi sagatavoti saskaņā ar Lielbritānijas vispārpieņemto grāmatvedības praksi; un 
• ir sagatavoti saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likuma prasībām. 

Atzinuma pamatojums 
 
Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (UK) (ISA (UK)) un piemērojamiem tiesību              
aktiem. Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem standartiem ir tālāk aprakstīti revidenta pienākumos attiecībā uz mūsu               
ziņojuma sadaļas "Finanšu pārskati" revīziju. Mēs esam neatkarīgi no uzņēmuma, darbojamies saskaņā ar ētikas              
prasībām, kas ir būtiskas saistībā ar mūsu finanšu pārskatu auditu Lielbritānijā, tostarp FRC ētikas standartu, tāpat                
tikušas ievērotas citi ētiski apsvērumi saskaņā ar šīm prasībām. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi                
ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu mūsu viedokli. 

Secinājumi attiecībā uz darbības turpināšanu 
 
Mums nav nekā ziņojama saistībā ar ISA (UK), kas pieprasa ziņot par gadījumiem, kad: 

• direktoru grāmatvedības uzskaites pamatprincipu izmantošana finanšu pārskatu sagatavošanā ir nepiemērota;          
vai 

• direktori finanšu pārskatos nav atklājuši nevienu identificētu būtisku nenoteiktību, kas var radīt būtiskas šaubas              
par uzņēmuma spēju turpināt grāmatvedības uzskaiti vismaz divpadsmit mēnešu periodā no datuma, kurā             
finanšu pārskati ir apstiprināti izziņošanai. 

Cita informācija 
 
Vadītāji ir atbildīgi par citu informāciju. Cita informācija ietver gada pārskatā iekļauto informāciju, izņemot finanšu               
pārskatus un mūsu revidenta ziņojumu par tiem. Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neaptver citu informāciju, un                
mēs neiesniedzam nekādu slēdzienu par to, izņemot gadījumus, kad tas skaidri norādīts mūsu ziņojumā. 

Saistībā ar mūsu finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, apsvērt, vai                  
cita informācija būtiski neatbilst finanšu pārskatiem vai mūsu revīzijā iegūtajai informācijai, vai citādi šķiet, ka tā ir                 
būtiski nepareizi. Ja mēs identificējam šādas materiālās neatbilstības vai acīmredzamas būtiskas kļūdas, mums ir              
jānosaka, vai finanšu pārskatos ir būtiskas neatbilstības, vai citas informācijas būtiska neatbilstība. Ja, pamatojoties              
uz paveikto, mēs secinām, ka šī cita informācija ir būtiski nepatiesa, mums par šo faktu ir jāziņo. 

Mums šajā kontekstā nav nekā ziņojama. 

 

Atzinumi par citiem jautājumiem, ko nosaka 2006. gada Uzņēmumu likums 
 
Pēc mūsu domām, pamatojoties uz mūsu revīzijā paveikto: 

 



 

 

• informācija, kas sniegta Stratēģiskajā ziņojumā un Direktoru ziņojumā par finanšu gadu, par kuru ir sagatavoti               
finanšu pārskati, atbilst finanšu pārskatiem; un 

• stratēģiskais ziņojums un direktoru ziņojums ir sagatavots atbilstoši juridiskajām prasībām. 
 

Jautājumi, par kuriem mums ir jāziņo izņēmuma kārtā 
 
Ņemot vērā audita laikā iegūtās zināšanas un izpratni par uzņēmumu un tā vidi, mēs neesam atraduši būtiskas                 
neatbilstības Stratēģiskajā ziņojumā un Direktoru ziņojumā. 

Mums nav nekā ziņojama saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likumu, kas pieprasa ziņot, ja, pēc mūsu domām: 

• nav saglabātas atbilstošas grāmatvedības uzskaites, vai mūsu revīzijai atbilstoši ienākumi nav saņemti no 
filiālēm, kuras mēs neesam apmeklējuši; vai 

• finanšu pārskati nesakrīt ar grāmatvedības uzskaiti un peļņu; vai 
• netiek sniegta informācija par direktoru atalgojumu atbilstoši likumam; vai 
• netiek sniegta informācija par direktoru atalgojumu atbilstoši likumam; vaid 
• mēs neesam saņēmuši visu informāciju un paskaidrojumus, kas nepieciešami revīzijai. 

 
Direktoru atbildība 
 
Kā detalizētāk paskaidrots Direktoru atbildības ziņojumā, direktori ir atbildīgi par finanšu pārskatu sagatavošanu un              
par pārliecību, ka ir sniegts patiess un godīgs priekšstats, un tādai iekšējai kontrolei, kāda direktoriem ir                
nepieciešama, lai sagatavotu finanšu pārskatus, kuros nav būtisku neatbilstību krāpšanas vai kļūdas dēļ.  

Sagatavojot finanšu pārskatus, direktori ir atbildīgi par uzņēmuma spēju turpināt darbību, vajadzības gadījumā             
iztirzājot jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanos, un uzskaites pamatprincipu pielietošanu, ja vien direktori              
neplāno likvidēt uzņēmumu vai pārtraukt darbību, vai arī nav reālas alternatīvas, kā to izdarīt. 

Revidenta pienākumi attiecībā uz finanšu pārskatu revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pamatotu pārliecību, ka finanšu pārskatos kopumā nav būtisku neatbilstību krāpšanas vai               
kļūdas dēļ, un sniegt revidenta ziņojumu, paužot mūsu viedokli. Pamatotajai pārliecībai ir augsta ticamības pakāpe,               
taču tā nav garantija, ka saskaņā ar ISA (UK) veiktā revīzija vienmēr atklās būtiskas neatbilstības, ja tādas reāli                  
pastāv. Neatbilstības ziņojumos var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tiek uzskatītas par būtiskām, ja,               
pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem, atsevišķi vai kopumā var pamatoti uzskatīt, ka tās ietekmēs lietotāju               
finansiālos lēmumus. 
 
Vēl viens mūsu pienākumu apraksts par finanšu pārskatu revīziju ir atrodams Finanšu pārskatu padomes tīmekļa               
vietnē http://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Šis apraksts ir daļa no mūsu revidenta ziņojuma. 
 
Šis ziņojums ir sagatavots vienīgi uzņēmuma locekļiem kā struktūrai saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likuma 16.                
daļas 3. nodaļu. Mūsu revīzijas darbs tika veikts tā, lai mēs varētu paziņot uzņēmuma locekļiem tos jautājumus, par                  
kuriem mums ir jāziņo revidenta ziņojumā un nekādā citā nolūkā. Ciktāl tas ir atļauts ar likumu, mēs par savu darbu,                    
šo ziņojumu vai atzinumiem nepieņemam, vai neuzņemamies atbildību neviena cita, kā tikai uzņēmuma un              
uzņēmuma locekļu kā struktūras priekšā. 
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 Piezīmes £ £ 

Apgrozījums 3 5,513,175 3,493,108 
Pārdošanas izmaksas  (634,459) (515,396) 

Bruto peļņa 
 

4,878,716 2,977,712 

Administratīvie izdevumi 
 

(4,313,576) (3,005,014) 

Darbības peļņa / (zaudējumi) 4 565,140 (27,302) 

Procentu un tamlīdzīgi ienākumi 7 10,716 2,738 

Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļu 
nomaksas 

 

575,856 (24,564) 

Peļņas / (zaudējumu) nodoklis 8 (145,978) (8,957) 

Peļņa / (zaudējumi) finanšu gadā 
 

429,878 (33,521) 

 Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots, pieņemot, ka visas operācijas turpina darbību. 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finanšu pārskatus uzņēmuma valde apstiprinājusi un nodevusi publikācijai  

 
 

 


