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Neatkarīga Revidenta Ziņojums  

 

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Indexo” akcionāriem 
 

Ziņojums par atsevišķajiem finanšu pārskatiem 
Mūsu atzinums 
Mūsuprāt, atsevišķie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 16. līdz 48. lappusei, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par IPAS “Indexo” (“Sabiedrība”) finanšu 
stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). 

Mūsu atzinums atbilst mūsu 2022. gada 21. marta papildus ziņojumam Padomei. 

Ko mēs esam revidējuši 
Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati ietver: 

• atsevišķo visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, 

• atsevišķo finanšu stāvokļa pārskatu  2021. gada 31. decembrī,  

• atsevišķo pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, 

• atsevišķo naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kā arī 

• finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības uzskaites principus un citu skaidrojošo informāciju. 

Atzinuma pamatojums 
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir 
turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Neatkarība 
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautisko Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus), kuru 
izdevusi Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (SGĒSP kodekss), un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā 
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attiecībā uz mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu citus SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas pienākumus un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības. 

Laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim mēs neesam snieguši Sabiedrībai ar revīziju nesaistītus pakalpojumus. 

Mūsu revīzijas pieeja 

Galvenie revīzijas jautājumi 
Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu pārskata perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie 
jautājumi tika risināti mūsu finanšu pārskatu revīzijas kopējā kontekstā, kā arī, veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu atzinumu par šiem 
jautājumiem. 

Galvenie revīzijas jautājumi  Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem 

Komisijas naudas ienākumi 
 
Skatīt  finanšu pārskatu 2. pielikumu “Komisijas 
naudas ienākumi”. 
 
Komisijas naudas ienākumi ir būtiskākais ārējo 
ienākumu avots Sabiedrībai, tādēļ mums svarīga 
revīzijas joma bija pārbaudīt, vai komisijas naudas 
ienākumi ir notikuši un vai tie ir precīzi atspoguļoti 
finanšu pārskatā.  
 
Komisijas naudas ienākumus veido fiksētā daļa, 
kas tiek aprēķināta kā noteikts procents no 
pārvaldīto Valsts fondēto pensiju shēmas 
ieguldījumu plānu neto aktīviem un privāto pensiju 
shēmas ieguldījumu plānu neto aktīviem. 
Sabiedrības pārvaldīto Valsts fondēto un privāto 
pensiju plānu prospektos noteiktā mainīgās 
komisijas likme ir nulle.   
 
 

 

 
Mēs izvērtējām, vai Sabiedrības uzskaites 
politikas attiecībā uz komisijas naudas 
ienākumu atzīšanu atbilst SFPS.  
  
Mēs izlases kārtībā veicām aprēķinu pareizības 
pārbaudi, veicot atsevišķu komisijas naudas 
ienākumu aprēķinus, sareizinot plāna dienas 
neto aktīvu vērtību ar komisijas likmi 
konkrētajam plānam un salīdzinot iegūtos 
rezultātus ar Sabiedrības veikto aprēķinu 
rezultātiem.  
 
Mēs arī veicām substantīvās procedūras 
attiecībā uz plānu neto aktīvu pilnīgumu un 
precizitāti, lai pārliecinātos, ka komisijas naudas 
ienākumu aprēķināšanā izmantotā informācija ir 
uzticama. 
 
Mēs arī pārbaudījām pamatojuma dokumentus, 
lai pārliecinātos, ka komisijas naudas ienākumi 
ir notikuši un ka komisijas nauda4 ienākumi ir 
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Galvenie revīzijas jautājumi  Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem 
atzīti pareizajā periodā. 
 
Mēs pārbaudījām, ka Sabiedrības pārvaldīto 
Valsts fondēto un privāto pensiju shēmas 
ieguldījumu plānu prospektos noteiktā mainīgās 
komisijas likme ir nulle. 
  
Mēs pārbaudījām finanšu pārskatos atklāto 
informāciju par komisijas naudas ienākumiem.     

  

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par Vadības ziņojumu 
Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

• Informāciju par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 4. lappusē; 

• Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 6. līdz 12. lappusei; 

• Paziņojumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 14. lappusē;  

bet neietver finanšu pārskatus un mūsu revidenta ziņojumu par tiem. 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, tai skaitā Vadības ziņojumu un Paziņojumu par ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrības valdes atbildību. 

Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski 
neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai 
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.  

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos: 
• Vadības ziņojumā un informācijā par Sabiedrību par gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatiem,  

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr.113 “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un 
ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” prasībām. 



 
 

 4. no 5 
 

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši 
būtiskas neatbilstības Vadības ziņojumā vai citā informācijā, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis 
nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta pārvaldība, atbildība par finanšu pārskatiem 
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem, sagatavošanu un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.   

Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus 
saistībā ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt Sabiedrību, vai pārtraukt tās darbību, 
vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai. 

Personas, kurām uzticēta pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanas pārraudzību.  

 

Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidenta 
ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta 
būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās 
katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu pārskatiem. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

• Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam 
revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var 
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus. 

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, 
lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti. 

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.  

• Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai 
pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs 
secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai ja 
šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta 
ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Koncerns savu darbību var pārtraukt. 
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• Izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto informāciju, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo
pārskatu pamatā esošos darījumus un notikumus.

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus 
iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs arī sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī 
sniedzam informāciju par visām attiecībām un citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, un, ja 
nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai. 

No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, nosakām tos jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu 
pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta ziņojumā, 
izņemot, ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu 
ziņojumā, jo ir pamatoti paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās izpaušanas dēļ radušās negatīvās 
sekas. 

Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām 
Iecelšana 
Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Sabiedrības revidentiem ar 2020. gada 15. jūlija akcionāru lēmumu. Tas nozīmē mūsu nepārtrauktu iecelšanu par revidentiem 
divus gadus pēc kārtas. 

PricewaterhouseCoopers SIA  
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
Licence Nr. 5 

Ilandra Lejiņa 
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Sertifikāts Nr. 168 
Valdes locekle 

Rīga, Latvija,  
2022. gada 22. martā 
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 palielināts “INDEXO Jauda 16-50“ akciju īpatsvars no 75% līdz 100 % 

uzkrāt vairāk 
līdzekļu savai pensijai.

 tiku automātiski pievienoti aktīvajos plānos. 
jauni cilvēki

“Indexo“ misija 
piedāvāt modernus, caurspīdīgus ieguldījumu produktus uzlabot 

konkurenci un caurspīdību Latvijas ieguldījumu nozarē. samazinātu  netiešās aktīvu pārvaldīšanas izmaksas

izmaksu samazināšana ir svarīga sastāvdaļa,  

pasīvi pārvaldītie ieguldījumi ir uzrādījuši labākus rezultātus
INDEXO neatlaidīgi 

strādās,

 ļoti spēcīgas izaugsmes gads,

 INDEXO klientiem šis bija vēl viens 
lielisku rezultātu gads.

 labie rezultāti ir sasniegti pateicoties 
pasīvās pārvaldīšanas biznesa modelim.

veicinātu cilvēku finanšu pratību

 3. pensiju līmeņa plānus,  pirmoreiz 
Baltijā ļauj izvēlēties sev atbilstošu riska līmeni. 

riska līmenis tiek automātiski 
samazināts

 pietiekami savai pensijai.

Iļja Arefjevs
INDEXO Izpilddirektors

Valdis Siksnis
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Darbības apraksts

)

Konkurents 4 
5 

INDEXO 16 468

lINDEXO iegu

)
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Plānu rezultāti

Pensiju 2. līmeņa plāni

Ienesīgums, % gadā

3 gadi2 gadi1 gads

2022. gada janvārī mēs publiski paziņojām savus plānus kotēt INDEXO akcijas Rīgas biržā un piesaistīt jaunu 
kapitālu bankas dibināšanai. Esam priecīgi par nākamo soli mūsu attīstībā. Ar publisko kotāciju mēs vēlamies dot 
saviem klientiem iespēju būt daļai no tālākās INDEXO attīstības.

Vēlamies pateikties jau teju 70 tūkstošiem klientu, kuri ir uzticējuši mums savu pensiju pārvaldību. Mēs apsolām 
nemitīgi strādāt, lai uzlabotu mūsu produktu nosacījumus un kvalitāti!
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Kopā

Kopā

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāns

Privāto pensiju shēmas ieguldījumu plāns

Plāna līdzekļu neto vērtība

Plāna līdzekļu neto vērtība

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas datums

31.12.2021.

31.12.2021.

31.12.2020.

31.12.2020.

279 354 497

-

464 410 702

3 947 488
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“Indexo Atklātais Pensiju Fonds“ AS rezultāti:
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_______________________ _______________________ 

11

Valdis Vancovičs
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Iļja Arefjevs
INDEXO Izpilddirektors

Valdis Siksnis Henrik Karmo
Valdes loceklis

Valdis Vancovičs

Renāts Lokomets
Padomes loceklis

Svens Dinsdorfs
Padomes loceklis

Edgars Zālītis
Padomes loceklis

Toms Kreicbergs
Padomes loceklis

Aleksejs Prokofjevs
Padomes loceklis

INDEXO valde un padome



13INDEXO komanda
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_______________________ _______________________ 
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Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu 
ienākuma nodokļa aprēķināšanas

Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)

Pārskata gada visaptverošo ienākumu/(zaudējumu)
kopsumma, kas attiecināma uz akcionāriem

01.01.2021.-31.12.2021.

EUR EUR

01.01.2020.-31.12.2020.

Pielikumi

8 901 (38 951)

8 901

8 901

4

(38 951)

(38 951)

_______________________ _______________________ 
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AKTĪVI PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

Kopā saistības

KOPĀ AKTĪVI

31.12.2021. 31.12.2021.31.12.2020. 31.12.2020.Pielikumi Pielikumi

EUR EUREUR EUR

39 332

143 899

387 393

2 041 656

35

14 696

1

147 791

1 793 153

5 12

6

7 14

13

8

9

10

15

10

11
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PAŠU KAPITĀLS

Pārskata gada peļņa/(zaudējumi) 

Kopā kapitāls un rezerves:

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

31.12.2021. 31.12.2020.Pielikumi

EUR EUR

1 654 263

2 041 656 

1 645 362 

1 793 153

16

_______________________ _______________________ 
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31.12.2019.

31.12.2020.

31.12.2021.

Akciju kapitāls Akciju pirkuma 
tiesību rezerves

Akciju emisijas
uzcenojums

Iepriekšējo gadu
nesegtie zaudējumi KopāPielikumi

EUR EUR EUR EUR EUR

3 016 987

3 016 987

5 436

5 436

2 265 000

16

16

5 436

77 175

77 175

(1 415 285) 855 151 

38 951

(1 454 325) 1 645 362 

(1 445 335) 1 654 263 

_______________________ _______________________ 
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Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / pieaugums 
pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās

Naudas un tās ekvivalentu samazinājums
pamatdarbības rezultātā

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2020.-
31.12.2020.

01.01.2020.-
31.12.2020.Pielikumi Pielikumi

EUR EUREUR EUR

104 926

(80 373)

(909)

(400 335)

Naudas un tās ekvivalentu samazinājums
ieguldījumu darbības rezultātā

(72 400) (67 596)
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Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / 
pieaugums finansēšanas darbības rezultātā

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / pieaugums

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2020.-
31.12.2020.Pielikumi

EUR EUR

(14 815)

(167 588)

1 162 841

814 712

346 781

1 330 429

_______________________ _______________________ 
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Standarti un grozījumi kas stājās spēkā pārskata gadā
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Standarti un grozījumi kas stājas spēkā pārskata gados kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai nav apstiprināti 
lietošanai ES:
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Noma

Klasifikācija

Nomnieks
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Sākotnējā atzīšana un novērtēšana

Ja finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība atšķiras no darījuma cenas sākotnējās atzīšanas brīdī, Sabiedrība atzīst 
starpību sekojoši.

Klasifikācija

Finanšu aktīvi sākotnējās atzīšanas brīdī tiek klasificēti vienā no šādām kategorijām:



28

Finanšu aktīvu atzīšana un klasifikācija augstāk minētajās kategorijās balstās uz abiem zemāk noradītajiem
faktoriem:

Finanšu aktīvu novērtē amortizētajās iegādes izmaksās, ja ir izpildīti šādi divi nosacījumi:

Prasības pret finanšu institūcijām tiek klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, ja tiek ievēroti 
šādi kritēriji:

Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā
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Amortizētajā pašizmaksā novērtētās saistības ietver saistības pret kreditoriem.
Atzīšanas pārtraukšana

Ieskaitīšana

Darbinieku labumi 



30



31
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Kopā

01.01.2021.-31.12.2021. 01.01.2020.-31.12.2020.

EUR EUR

1 602 021 972 467
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Kopā

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2020.-
31.12.2020.

01.01.2020.-
31.12.2020.

EUR EUR

1 581 787 1 007 218
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Personāla atalgojuma sadalījums pa veidiem
(summas bruto):

Kopā

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2020.-
31.12.2020.

EUR EUR

645 183 406 689

678

1

72
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Kopā

Kopā

01.01.2021.-31.12.2021.

31.12.2021.

01.01.2020.-31.12.2020.

31.12.2020.

EUR

EUR

EUR

EUR

3 557

1 330 429

9 947

1 162 841
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Kopā

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

169 055 102 008
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Kopā

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

17 9213 465
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Kopā

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

246 401

35 977

535 977

31.12.2019.

Klientu piesaistes izdevumi

31.12.2020.

31.12.2021.

55 553

-

246 401

535 977

EUR
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Finanšu aktīvi

Nefinanšu aktīvi

Kopā finanšu un nefinanšu aktīvi

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

2 828 10 707
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Sākotnējā vērtība Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020.

31.12.2019. Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021.

31.12.2020.

Uzkrātā amortizācija

31.12.2021.

31.12.2019.

31.12.2020.

31.12.2021.

Nemateriālie ieguldījumi, EUR Nemateriālie ieguldījumi, EUR

- 108 114

66 072

66 072

118 973

-

-

10 859

     .    
uzstādīšanā un pielāgošanā.
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Sākotnējā vērtība Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020.

31.12.2019. Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021.

31.12.2020.

Uzkrātā amortizācija

31.12.2021.

31.12.2019.

31.12.2020.

31.12.2021.

Pārējie pamatlīdzekļi, EUR Pārējie pamatlīdzekļi, EUR

12 326 8 165

4 949

13 851

21 687

4 990 

8 902

13 522
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Tiesības lietot aktīvu Nomas saistības

31.12.2019. 31.12.2019.

31.12.2021.

31.12.2021.

31.12.2020.

31.12.2020.

EUR EUR

15 590 15 888

39 548

39 332

14 666

14 696

Tiesības lietot aktīvu

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR



43

Finanšu saistības

Nefinanšu saistības

Kopā finanšu un nefinanšu saistības

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

60 543120 962

Kopā

31.12.2021. 31.12.2020.

31.12.2020.31.12.2021.

Līdzdalības
daļa

Līdzdalības
daļa

EUR EUR

11 663 -



44

Kopā

Finanšu saistības

Nefinanšu saistības

Kopā

31.12.2021.

31.12.2021.

31.12.2020.

31.12.2020.

EUR

EUR

EUR

EUR

4 726

6

36 225

35 049

4

48 151
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Kopā

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

EUR EUR%

31 591

5

143 899

1

Parakstītais
pamatkapitāls

Apmaksātais 
pamatkapitālsĪpatsvars

Nefinanšu saistības
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ATSEVIŠĶO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS
17. Darījumi ar saistītām pusēm

SIA “Callidus Capital“

Izdevumi

Saņemti pakalpojumi

01.01.2021.-
31.12.2021.

01.01.2020.-
31.12.2020.

EUR EUR

12 745 20 570

- 1 634

Saistības

Kreditoru saistība (atlikums)

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, kuriem Sabiedrībā ir būtiska ietekme, viņu kontrolē esošas sabiedrības, 
padomes un valdes locekļi, un pārējās saistītās puses, t.i. vadošie darbinieki, viņu tuvi radinieki un viņu kontrolē esošās 
sabiedrības, kā arī saistītās sabiedrības. Periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim visi darījumi ar 
saistītajām pusēm tika veikti, ievērojot brīvā tirgus principus.
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Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Tabulā ir atspoguļota Koncerna finanšu aktīvu un saistību termiņu analīze, kas veikta, ņemot vērā atlikušo termiņu no pārskata 
perioda beigu datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas datumam. Finanšu saistību nediskontētās naudas plūsmas sakrīt ar 
termiņiem un summām, kas ir atspoguļotas termiņstruktūras tabulās.

Debitori

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Kopā finanšu aktīvi

Uzkrātās saistības

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Nomas saistības

Kopā finanšu saistības

Neto pozīcija

Uz pieprasījuma Līdz 1 mēnesim No 1 līdz 3 mēnešiem No 3 mēnešiem
līdz 1 gadam No 1 līdz 5 gadiemKopā31.12.2021., EUR

- - - - 11 663

1 162 841 169 055 - - 11 663

- - (45 373) - -

- (35 049) - - -

- - - (12 480) (26 852)

-

1 162 841

(35 049)

134 006

(45 373)

(45 373)

(12 480)

(12 480)

(26 852)

(15 189)

- 169 055 - - -

1 162 841 - - - -

169 055

1 343 559

(39 332)

1 162 841

11 663

(35 049)

(45 373)

(119 754)

1 223 805

ATSEVIŠĶO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS
18. Finanšu aktīvu un saistību termiņu analīze
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ATSEVIŠĶO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS
18. Finanšu aktīvu un saistību termiņu analīze

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Debitori

Kopā finanšu aktīvi

Uzkrātās saistības

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Nomas saistības

Kopā finanšu saistības

Neto pozīcija

Uz pieprasījuma Līdz 1 mēnesim No 1 līdz 3 mēnešiem No 3 mēnešiem
līdz 1 gadam No 1 līdz 5 gadiemKopā31.12.2020., EUR

1 330 429 102 008 - - -

- - (4 851) - -

- (4 726) - - -

- - - (14 696) -

-

1 330 429

(4 726)

97 282

(4 851)

(4 851)

(14 696)

(14 696)

-

-

- 102 008 - - -

1 330 429 - - - -

102 008

1 330 437

(14 696)

1 330 429

(4 726)

(4 851)

(24 273)

1 408 164
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Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
 “INDEXO Izaugsme 47-57“

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
 “INDEXO Jauda 16-50“ 

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
“INDEXO Konservatīvais 55+“

Privāto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
 “INDEXO AKCIJU PLĀNS“

Privāto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
“INDEXO OBLIGĀCIJU PLĀNS“

Kopā

01.01.2021.-31.12.2021. 01.01.2020.-31.12.2020.

EUR EUR

23 131 788

3 639 641

307 847

468 358 190

15 267 562

-

-

279 354 497

178 544 650

120 020 982

321 257 932

85 542 285

ATSEVIŠĶO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS
19. Koncerna dibinātie un pārvaldītie valsts fondētie un 
privātie pensiju plāni pēc to neto aktīvu vērtības
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ATSEVIŠĶO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS
20. Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai

Finanšu pārskatu revīzija

01.01.2021.- 31.12.2021. 01.01.2020.- 31.12.2020.

EUR EUR

18 778

18 778

14 500

14 500

21. Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Koncerns plāno piesaistīt papildus finansējumu ar biržas starpniecību (IPO- initial public offering, sākotnējais publiskais piedāvājums), Sabiedrībai kļūstot 
par regulētā tirgus dalībnieku. Finansējumu plānots izmantot, lai dibinātu banku papildus jau esošajai pensiju uzkrājuma pārvaldīšanai. 

Koncerns atzīmē, ka notikumi Ukrainā var ietekmēt precīzu IPO norises laiku. Līdztekus šie notikumi vēl vairāk pastiprina nepieciešamību pēc augstākas 
Latvijas finanšu sistēmas neatkarības. Jauna, pilnībā vietējā tirgū sakņota banka to stiprinās. Notikumi Ukrainā var veicināt svārstības finanšu tirgos, kas 
pastarpināti var ietekmēt Sabiedrības darbības rādītājus 2022. gadā.

Konsolidētos finanšu pārskatus apstiprināja un Sabiedrības valdes vārdā parakstīja:

_______________________ 
Valdis Siksnis
Valdes priekšsēdētājs

_______________________ 
Iļja Arefjevs
Valdes loceklis



 

PricewaterhouseCoopers SIA  
Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvia, LV40003142793 
T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv 

Neatkarīga revidenta ziņojums 
 

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Indexo” akcionāriem 

Ziņojums par konsolidētajiem finanšu pārskatiem 

Mūsu atzinums 
Mūsuprāt, konsolidētie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 17. līdz 50. lappusei, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par IPAS “Indexo” (“Sabiedrība”) un tās 
meitas sabiedrības (kopā “Koncerns”) konsolidēto finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī un Koncerna darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un 
konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem (SFPS). 

Mūsu atzinums atbilst mūsu 2022. gada 21. marta papildus ziņojumam Padomei. 

Ko mēs esam revidējuši 

Koncerna konsolidētie finanšu pārskati ietver:  

● konsolidēto visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, 
● konsolidēto finanšu stāvokļa pārskatu 2021. gada 31. decembrī,  
● konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, 
● konsolidēto naudas plūsmu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kā arī 
● konsolidētā finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības uzskaites principus un citu paskaidrojošu informāciju. 

Atzinuma pamatojums 
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir 
turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu revīziju.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Neatkarība 

Mēs esam neatkarīgi no Koncerna saskaņā ar Starptautisko Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus), kuru 
izdevusi Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (SGĒSP kodekss), un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā 
attiecībā uz mūsu veikto konsolidēto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu citus ētikas pienākumus saskaņā ar SGĒSP kodeksu 
un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības.  

Laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim mēs neesam snieguši Koncernam ar revīziju nesaistītus pakalpojumus. 
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Mūsu revīzijas pieeja 

Galvenie revīzijas jautājumi 
Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu pārskata perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi 
tika risināti mūsu finanšu pārskatu revīzijas kopējā kontekstā, kā arī, veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu atzinumu par šiem jautājumiem. 

Galvenie revīzijas jautājumi  Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem 

Komisijas naudas ienākumi 
 
Skatīt  finanšu pārskatu 2. pielikumu “Komisijas 
naudas ienākumi”. 
 
Komisijas naudas ienākumi ir būtiskākais ārējo 
ienākumu avots Koncernā, tādēļ mums svarīga 
revīzijas joma bija pārbaudīt, vai komisijas naudas 
ienākumi ir notikuši un vai tie ir precīzi atspoguļoti 
finanšu pārskatā.  
 
Komisijas naudas ienākumus veido fiksētā daļa, kas 
tiek aprēķināta kā noteikts procents no pārvaldīto 
Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu 
neto aktīviem un privāto pensiju shēmas ieguldījumu 
plānu neto aktīviem. Koncerna pārvaldīto Valsts 
fondēto un privāto pensiju plānu prospektos noteiktā 
mainīgās komisijas likme ir nulle.   
 
 

 
 
Mēs izvērtējām, vai Koncerna uzskaites politikas 
attiecībā uz komisijas naudas ienākumu 
atzīšanu atbilst SFPS.  
  
Mēs izlases kārtībā veicām aprēķinu pareizības 
pārbaudi, veicot atsevišķu komisijas naudas 
ienākumu aprēķinus, sareizinot plāna dienas 
neto aktīvu vērtību ar komisijas likmi konkrētajam 
plānam un salīdzinot iegūtos rezultātus ar 
Koncerna veikto aprēķinu rezultātiem.  
 
Mēs arī veicām substantīvās procedūras 
attiecībā uz plānu neto aktīvu pilnīgumu un 
precizitāti, lai pārliecinātos, ka komisijas naudas 
ienākumu aprēķināšanā izmantotā informācija ir 
uzticama. 
 
Mēs arī pārbaudījām pamatojuma dokumentus, 
lai pārliecinātos, ka komisijas naudas ienākumi ir 
notikuši un ka komisijas audas ienākumi ir atzīti 
pareizajā periodā. 
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Galvenie revīzijas jautājumi  Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem 
Mēs pārbaudījām, ka Koncerna pārvaldīto Valsts 
fondēto un privāto pensiju shēmas ieguldījumu 
plānu prospektos noteiktā mainīgās komisijas 
likme ir nulle. 
  
Mēs pārbaudījām konsolidētajos finanšu 
pārskatos atklāto informāciju par komisijas 
naudas ienākumiem.     

  

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā Vadības ziņojumu 
Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

● Informāciju par Koncernu, kas sniegta pievienotā gada pārskata 4. lappusē; 

● Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 6. līdz 13. lappusei; 

● Paziņojumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 15. lappusē;   

bet tā neietver konsolidētos finanšu pārskatus un mūsu revidenta ziņojumu par tiem. 

Mūsu atzinums par konsolidētajiem finanšu pārskatiem neattiecas uz konsolidētajā gada pārskatā ietverto citu informāciju. tai skaitā Vadības ziņojumu un 
Paziņojumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību. 

Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras 
no finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.  

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos: 
• Vadības ziņojumā un informācijā par Koncernu par gadu, par kuru ir sagatavoti konsolidētie finanšu pārskati, sniegtā informācija atbilst konsolidētajiem 

finanšu pārskatiem,  
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• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr.113 “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un 
ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” prasībām. 

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Koncernu un tā darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši būtiskas 
neatbilstības Vadības ziņojumā vai citā informācijā, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par 
ko šai sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Koncerna pārvaldība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu 
Vadība ir atbildīga par šo konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidēto finanšu pārskatu, 
kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.   

Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Koncerna spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus 
saistībā ar Koncerna spēju turpināt darbību un piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt Koncernu vai pārtraukt tā darbību, vai arī 
tai nav citas reālas alternatīvas Koncerna likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai. 

Personas, kurām uzticēta Koncerna  pārvaldība, ir atbildīgas par Koncerna finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētie finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt 
revidenta ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr 
tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, 
ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

● Identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajos finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un 
veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo 
krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles 
pārkāpumus. 

● Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet 
nevis, lai sniegtu atzinumu par Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti. 

● Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.  
● Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai 

pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Koncerna spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, 
ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajos finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai 
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ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta 
ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Koncerns savu darbību var pārtraukt. 

● Izvērtējam vispārēju konsolidēto finanšu pārskat izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto informāciju, un to, vai konsolidētie finanšu pārskati
patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus un notikumus.

● Iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncernā iekļauto sabiedrību finanšu informāciju vai uzņēmējdarbību Koncerna ietvaros
ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Koncerna revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu.  Mēs joprojām
esam pilnībā atbildīgi par mūsu revīzijas atzinumu.

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus 
iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs arī sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī 
sniedzam informāciju par visām attiecībām un citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, un, ja 
nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai. 

No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, nosakām tos jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu 
pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta ziņojumā, izņemot, 
ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo 
ir pamatoti paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas. 

Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām 

Iecelšana 
Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Sabiedrības revidentiem ar 2020. gada 15. jūlija akcionāru lēmumu. Tas nozīmē mūsu nepārtrauktu iecelšanu par Sabiedrības 
revidentiem divus gadus pēc kārtas. 

PricewaterhouseCoopers SIA  
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
Licence Nr. 5 

Ilandra Lejiņa 
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Sertifikāts Nr. 168 
Valdes locekle 

Rīga, Latvija 
2022. gada 22. martā 
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