
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003547830
Nosaukums FORTS SERVISA GRUPA SIA
Adrese Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003547830 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 2
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

valdes loceklis

Personas vārds, uzvārds Lilita Skulme
Personas amats valdes loceklis
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

12.06.2020

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003547830 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
II. Pamatlīdzekļi: 90
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 9 214 13 637
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 9 214 13 637
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 290 43 456 59 316
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 330 43 456 59 316
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 52 670 72 953
Apgrozāmie līdzekļi 350
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 7 417 7 243
4. Citi debitori. 500 19 0
II. Debitori kopā 550 7 436 7 243
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 4 40
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 7 440 7 283
BILANCE 640 60 110 80 236

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003547830 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 50 000 50 000
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 5 238 24 627
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -13 713 -19 389
Pašu kapitāls kopā 800 41 525 55 238
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
12. Pārējie kreditori. 980 11 262 18 987
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 11 262 18 987
Īstermiņa kreditori: 1 020
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 18 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 1 472 1 898
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 2 736 2 425
11. Pārējie kreditori. 1130 3 097 1 688
Īstermiņa kreditori kopā 1180 7 323 6 011
BILANCE 1190 60 110 80 236
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003547830 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003547830 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. 10 563 513
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 563 513
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 10 264 16 212

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 -9 701 -15 699
4. Pārdošanas izmaksas. 60 253 270
5. Administrācijas izmaksas. 70 3 064 2 269
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 154 0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 170 0 12
b) no citām personām 190 0 12
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 849 1 163
b) citām personām 230 849 1 163
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -13 713 -19 389
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -13 713 -19 389
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -13 713 -19 389
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003547830 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 VadZinFort19.odt
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Prot2019FortIzr.odt
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
IzzinForts19.odt

7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums IzzinFortsFIN19.odt
10 PZ paskaidrojums PZForts19.ods
11 FSGpremija2019 fsgpapremijas2019.odt
12 BilAmort2019 BilAmortForts19.ods

Sagatavoja JŪLIJA MALIŠEVA
E-pasts report@ave.lv
Tālrunis 67097900

Dokumenta numurs
EDS:

69015219 Dokumenta
sagatavotājs:

JŪLIJA MALIŠEVA

Parakstītāja vārds,
uzvārds:

JŪLIJA MALIŠEVA Parakstīšanas datums: 27.08.2020

Parakstītāja personas
kods:

14126611243 Parakstīšanas laiks: 11:48:06
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Vadības ziņojums (pie 2019. gada pārskata)

 Izziņas par nodokļu maksātāju



1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Forts  Servisa Groupa”

2. Reģ.Nr LV40003547830,  29.05.01

3. Juridiskā adrese: Rīga,Uriekstes 3, Tirdzniecības vieta  -  Rīga, Uriekstes 3, LV-1005

4. Uzņēmuma dalībnieki:

4.1. Lilita Skulme  personas kods.  300678-11156

5. Bankas iestādes EUR:

Bankas iestādes:

5.1. A/S „Swedbank” LV31HABA5510306300410-MVK

 A/S „Swedbank”  LV36HABA0551007431024 -(MVK)

 A/S „Swedbank” LV21HABA0551000898635-(MVK)

5.2  A/S Citadele banka LV76PARX0015302700001 (MVK) 

 6 Galvenais darbības veids :

 pārējā finansu starpība

 7. Vidēji strādājošo skaits - 2.

8. Kopējie zaudējumi  2019. gadā  13713 EUR



 II. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metode.

1.Grāmatvedības uzskaites sintētiskais reģistrs ir (virsgrāmata, galvenā grāmata , 

 sintētisko kontu apgrozījuma pārskats): sintētisko kontu apgrozījuma pārskats

 2. Grāmatvedības reģistru sastādīšanā izmanto datorus grāmatvedības programmu:  1C .82

3.Līdzekļu atlīkumi pārbaudīti inventarizācijā 2019 gadā 31 decembrī

4. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes

5. Izejvelas un materiāli novērtēti, lietojot (vidējo svērto cenu, FIFO metodi) - vidējo svērto cenu

6.Pirktas preces novērtēt, lietojot(vidējo svērto cenu, FIFO metodi) -vidējo svērto cenu

7. Gatavās produkcijas atlīkumi novērtēt( faktiskajā pašizmaksā)  faktiskajā pašizmaksā

8.Parādi ir salīdzināti ar debitoriem un kreditoriem pēc stāvokļa uz 2019 g.31 decembrī

III. Vadības slēdziens

1.Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā : finansu starpība



_____________________________________________________________________________



2. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība - turpināt darbību





3.Priekšlīkumi par sabiedrības  peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu:_______________

________________________________________________________________________





Gada pārskata apstiprināšanas datums - 12.06.20.g.  





Valdes  loceklis 					Lilita Skulme












„FORTS” servisa grupa SIA

reģ. Nr. 40003547830

Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005



IZZIŅA

„FORTS” servisa grupa SIA, reģ. nr. 40003547830, apliecina, ka firmai 2019.gada laikā nebija nekādas aktīvu pārcenošanas, kas iespaidotu bilances rezultātu.

Valdes loceklis  Jūlija Mališeva


				IZRAKSTS

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Forts  Servisa Groupa 

 LV40003547830, Rīga, Uriekstes 3

 dalībnieku sapulces

	PROTOKOLS Nr.1/6-2020

	Rīga	12.06.20

	Sapulces vadītājs:	J.Malieva

	Sapulce locekli:  L.Buiķe



	Dienas kārtība:

	1.Pieņemt pārskatu par 2019.gadu un apstiprināt bilanci.



	Nolēma:

	

 1.Pieņemt pārskatu par 2019.gadu un apstiprināt bilanci.



	Sapulces vadītājs: “personiskais paraksts “    J.Malieva  

 

 IZRAKSTS PAREIZS	 

 

Forts  Servisa Groupa  valdes loceklis  ____________ J.Malieva  

			  personiskais paraksts  	  

	

	 




„FORTS” servisa grupa SIA

reģ. Nr. 40003547830

Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005



IZZIŅA

„FORTS” servisa grupa SIA, reģ. nr. 40003547830, apliecina, ka firmai 2019.gada laikā nebija nekādu:

1. Finansu saistību, kas nav iekļautas 2019.gada bilancē;

2. Finansu garantiju vai jebkādu citu finansu saistību;

3.Fima neizsniedza vadībai nekādus aizdevumus, avansus.



Valdes loceklis:   Jūlija Mališeva


		Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums  SIA ANFORD CAPITAL

		Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums  SIA Forts Servisa Grupa

						

		Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV40003631277

		Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV40003547830

						

				

				

										

				PASKAIDROJUMS

				

				pie peļņas vai zaudējumu aprēķina uz 2019_.gada 31.12.19

				

				(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

		

		Nr.p.k.

		Rindas kods

		Rādītāja nosaukums

		Summa 31.12.19

				

				10

		Neto apgrozījums, kā arī:

		563

				

				— Konts 6110  —  ienākumi no saimnieciskās darbības,

		563

				

				— Konts _________  —  ienākumi, kas apliekami ar 0 % PVN

				

				— Konts _________  —  ar PVN neapliekamie ienākumi

		0

				

				20

		Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kā arī:

		10264

				

				— Konts 7.1 — pārdoto preču un materiālu pašizmaksa

		0

				

				— Konts 7.2, 7.3 — darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana

		2524

				

				— Konts 7.4_________  —pamatlīdzekl. nolietojums un apg. lidz. nor.

		4423

				

				— Konts _________  — Konts 7.5 — saimnieciskās darbības citas izmaksas, kā arī — telpu īres, komunālo maksājumu apmaksas, telpu apsardzes izdevumi 

		2367

				

				— Konts  —uzkrājumi darbnieku atvalinājumiem

				

				— Konts  —komandejumas nauda

				

				— Konts _________  — naudas apgrozīuma blakus izdevumi

				

				— Konts 7.5—pārējā saimn. Izdev.

		950

				

				30

		Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

		-9701

				

				40

		Pārdošanas izmaksas, kā arī:

		253

				

				— Konts _________  — naudas apgrozīuma blakus izdevumi

		253

				

				— Konts _________  —transporta izdevumi

		0

				

				— Konts   — reklāmas izdevumi

				

				— Konts —pārējā saimn. Izdev.

				

								

				50

		Administrācijas izmaksas 7.7, kā arī:

		3064

				

				— Konts    — sakaru un telefona izmaksas

				

				— Konts  — kanceleias izmaksas

		8

				

				— Konts  —juridiskas pakalpojumi

		27

				

				— Konts _________  —apdrošinašanas izdēvumi

		1577

				

				— Konts _________  —reklamas  izmaksas 

				

				— Konts _________  — administrāciias personāla atalgoiums un sociālie maksājumi

				

				— Konts__________pārējā saimn. Izdev.

		1452

				

				— Konts__________60%reprezent. Izdev.

				

				— Konts _________  — izmaksas, kas saistītas ar vieqlā autotransporta lietošanu

				

				60

		Pārējie uzņēmuma saimņieciskās darbības ieņēmumi 6.5,___________

		154

				

				70

		Pārējie uzņēmuma saimņieciskās darbības izdevumi 7,_______________

				

				80

		leņēmumi no līdzdalības meitas saistīto uzņēmumu kapitālos 8.1

				

				90

		leņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus 8.1,____

				

				100

		Parējie procentu leņēmumi un tamlīdzīgi leņēmumi 8.1, 6.5

		0

				

				110

		ilgtermiņa finansu leguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana 8.2,_______

				

				120

		Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 8.2

		849

				

				130

		Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

		-13713

				

				140

		Ārkārtas leņēmumi 8 3, kā arī pēc lenākumu pantiem

						

				150

		Ārkārtas izmaksas 8 4 kā arī pēc izdevumu pantiem

						

				160

		Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

		-13713

				

				170

		Peļņas nodoklis par pārskata periodu

		0

				

				180

		Atliktai UIN

		0

				

				190

		Pārējie nodokli

						

				200

		Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie leņēmumi)

		-13713

				

						

						

				 vards uzvards  paraksts

		paraksta atšifrējums

		Lilita Skulme
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		Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums  SIA Forts Servisa Grupa

						

		Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV40003547830

						

						

						Sākotnējā vērtība

		Nolietojums(vērtības norakstījumi)

		Atlikuši vērtība

				

				Ilgtermiņa ieguldījumi

		Uz01.01.19

		iegādāts

		pārvērtnēts

		pārvietots

		Uz 31.12.19

		Uz01.01.19

		aprēķināts

		koriģēts

		izslēgts

		Uz 31.12.19

		Uz01.01.19

		Uz 31.12.19

				

								un izgatavots

				un izslēgts

				pārskata gadā

						

								(+)

		(+,_)

				(+)

		(+,_)

						

																

				 I. Nemateriālie ieguldījumi

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

				

				1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas

				0

								

				2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības

				0

								

				3. Citi nemateriālie ieguldījumi

						0

										0

		0

		0

				

				 II. Pamatlīdzekļi  (kopā)

		72849

		0

		0

		0

		72849

		59212

		4423

		0

		0

		63635

		13637

		9214

				

				1. Zemes gabali

				0

								0

		0

				

				2 ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi

				0

								0

		0

				

				3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātojos pamatlīdzekļos

				0

								0

		0

				

				4. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

		22114

		0

				22114

		8477

		4423

				12900

		13637

		9214

				

				5. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

		50735

				50735

		50735

		0

		0

				50735

		0

		0

				

				6. Pamatlīdz. izveidoš. un nepabeigto celtniec.objektu izmaksas

				0

						0

		0

		0

				

				7.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

				0

						0

		0

		0

				

				8.Nepabeigto  celtniecas objektu izmaksa

				0

						0

		0

		0

				

				 III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā)

		59316

		3112

		0

		18972

		43456

		0

		0

		0

		0

		0

		59316

		43456

				

				 1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

				0

						0

		0

		0

				

				 2. Aizdevumi rLatvijas  komercsabiedram 

				0

								0

		0

		0

				

				 3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā

				0

						0

		0

		0

				

				 4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem

				0

						0

		0

		0

				

				 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

				0

						0

		0

		0

				

				 6. Pārējie aizdevumi 

		59316

		3112

				18972

		43456

						0

		59316

		43456

				

				 7. Pašu akcijas un daļas

				0

						0

		0

		0

				

				 8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

				0

						0

		0

		0

				

				Kopā Ilgtermiņa  ieguldījumi 

		132165

		3112

		0

		18972

		116305

		59212

		4423

		0

		0

		63635

		72953

		52670

				

												

										

						Valdes loceklis :  

		L.Skulme
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SIA “FORTS”  servisa grupa” 2019.gada pārskats



SIA “FORTS”  servisa grupa” 2019.gada pārskata Pielikums  

(saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 32.panta  3.daļu  Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris gada pārskatā iekļauj arī informāciju par parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru sadalījumā pa dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas veidiem, kā arī pa Latvijas Republikā reģistrētiem apdrošināšanas komersantiem, Latvijas Republikā reģistrētām ārvalsts apdrošinātāju filiālēm un Latvijas Republikā nereģistrētiem apdrošināšanas komersantiem.)



Parakstītās apdrošināšanas prēmijas EUR 2019.gadā



		Parakstītās apdrošināšanas prēmijas EUR 2019.gadā

		Dzīvības apdrošināšanas veidos

		Nedzīvības apdrošināšanas veidos



		Latvijas Republikā reģistrēti apdrošināšanas komersanti

		

		1645.89 



		Latvijas Republikā reģistrētas ārvalsts apdrošinātāju filiāles

		

		



		Latvijas Republikā nereģistrēti apdrošināšanas komersanti

		

		









SIA “”FORTS”  servisa grupa”  valdes loceklis L.Skulme 

