
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40203196125
Nosaukums FACTRIS LV1 SIA
Adrese Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Taksācijas periods no 19.02.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 4
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

ārpakalpojuma grāmatvedis

Grāmatvedības pakalpojumu
sniedzēja sabiedrības
reģistrācijas numurs

40003337258

Grāmatvedības pakalpojumu
sniedzēja sabiedrības
nosaukums

CBB KONSULTĀCIJU BIROJS AS

Personas vārds, uzvārds
Personas amats Grāmatvede
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

14.07.2020

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 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 2 904 0
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 2 904 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 2 904 0
Apgrozāmie līdzekļi 350
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 350 0
4. Citi debitori. 500 956 314 0
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 1 475 0
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 11 529 0
II. Debitori kopā 550 969 668 0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 205 265 0
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 1 174 933 0
BILANCE 640 1 177 837 0

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 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 2 800 0
5. Rezerves: 700
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -127 621 0
Pašu kapitāls kopā 800 -124 821 0
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
4. Citi aizņēmumi. 900 620 000 0
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 620 000 0
Īstermiņa kreditori: 1 020
4. Citi aizņēmumi. 1060 354 633 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 4 685 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 40 000 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 12 042 0
11. Pārējie kreditori. 1130 264 036 0
14. Uzkrātās saistības. 1160 7 262 0
Īstermiņa kreditori kopā 1180 682 658 0
BILANCE 1190 1 177 837 0
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 74 684 0
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 74 684 0
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 3 452 0

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 71 232 0
4. Pārdošanas izmaksas. 60 49 198 0
5. Administrācijas izmaksas. 70 105 357 0
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 6 098 0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 170 2 391 0
b) no citām personām 190 2 391 0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 33 206 0
a) radniecīgajām sabiedrībām 220 28 632 0
b) citām personām 230 4 574 0
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -120 236 0
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 7 385 0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -127 621 0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -127 621 0
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 4

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, un
tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2019. gadu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā.

Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa
izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija
varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē
situāciju. Pašlaik Sabiedrības darbība netiek ietekmēta. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju
ar sekojošu kompensējošo pasākumu palīdzību, piemēram, naudas līdzekļu piesaiste no dalībnieka uzņēmuma Factris Holding
B.V. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu
ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40203196125 Periods no 19.02.2019 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
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Factris_LV1_meeting_protocol.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
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 Factris_LV1_Annual_report_.pdf
10

Dokumenta numurs EDS: 69643631 Iesniegšanas datums: 28.07.2020
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SIA "Factris LV1"  


40203196125 


Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050 


 
 


DAL BNIEKU SAPULCES PROTOKOLS 


 


                 2020. gada 14. j lij  
 
 
Sapulces vad t js: Donatas Juodelis 
Protokol : Donatas Juodelis 
 
Sapulces dal bnieki: 


Donatas Juodelis  
Justas Šaltinis 
Brian Reaves 
 
 
  Dienas k rt b : 2019. gada saimniecisk s darb bas p rskata ar pielikumiem  
izskat šana. 
 
Nol ma: 


1. Gada p rskata sast d šanas laik  nav bijuši nek di notikumi, kas b tiski 
main tu 2019. gada p rskatu. SIA „Factris LV1” vad ba atbild par sagatavoto 
gada p rskatu. Gada p rskats sagatavots atbilstoši gr matved bas ierakstiem 
un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uz muma finanšu st vokli. 
Zaud jumi tiks segti no n kamo gadu pe as. 


 
2. Pie emt un apstiprin t Sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu “Factris LV1” 


2019. gada p rskatu ar pielikumiem.  
 
 
 
       Donatas Juodelis 


 
Justas Šaltinis 
 
Brian Reaves 


 
 
 
 
 
 
2020. gada 14. j lij  


  


Doc ID: e4e97ece8427d25e814db326176db5f7d101b390








SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


 


SABIEDR BAS AR IEROBEŽOTU ATBILD BU 


"Factris LV1"


Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


R ga 2020


Doc ID: 688780cb9c4ebbdd5eba4f00b01b71676ede5eeb







SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


Zi as par uz mumu 3


Bilance 4


Pe as vai zaud jumu apr ins 6


Gr matved bas uzskaites metodes 7


Pielikums pe as vai zaud jumu apr inam 9


Pielikums bilancei 11


SATURS
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


Nosaukums: SIA "Factris LV1"


Juridiskais statuss: Sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu


Re istr cija Nr.: 40203196125


Re istr cijas datums: 19.02.2019


Adrese: Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050


Dal bnieki: Factris Holding B.V. (100%)


NL825549413B01


KERKSTRAAT 00342 H


1017JA AMSTERDAM


Valdes locek i: Donatas Juodelis (no 19.02.2019)


Justas Šaltinis (no 19.02.2019)


Darb bas veidi: Finanšu noma (64.91, versija 2.0)


P rskata periods: 2019. gada 19. febru ris – 2019. gada 31. decembris


Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darb bas, iz emot apdrošin šanu un 
pensiju uzkr šanu (66.19, versija 2.0)
Citas finanšu pakalpojumu darb bas, iz emot apdrošin šanu un pensiju 
uzkr šanu (64.9, versija 2.0)


Zi as par uz mumu
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


Pamatl dzek i
P r jie pamatl dzek i un invent rs


KOP
ILGTERMI A IEGULD JUMI KOP


Debitori


Pirc ju un pas t t ju par di
Citi debitori


N kamo periodu izmaksas
Uzkr tie ie mumi


KOP
Nauda


APGROZ MIE L DZEK I KOP
Akt vs kop


Piez mes 31.12.2019. 19.02.2019.


Akt vs


Bilance


0


0


Ilgtermi a ieguld jumi


8


0956 314             


350                    


2 904                 


9


EUR EUR


0


10


0


2 904                 0


2 904                 0


Apgroz mie l dzek i


11


0


1 177 837          0


01 475                 


1 174 933          


205 265             


969 668             


11 529               0
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


Akciju vai da u kapit ls (pamatkapit ls)
Iepriekš jo gadu nesadal t  pe a vai nesegtie zaud jumi
P rskata gada pe a vai zaud jumi


PAŠU KAPIT LS KOP


Ilgtermi a kreditori
Citi aiz mumi


stermi a kreditori
Aiz mumi no saist tiem uz mumiem
Par di pieg d t jiem un darbuz m jiem
Par di saist tiem uz mumiem
Nodok i un valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas
P r jie kreditori
Uzkr t s saist bas
stermi a kreditori kop


KREDITORI KOP


Pas vs kop


Pašu kapit ls


13


4 685                 


40 000               16


Kreditori


15


620 000             


354 633             


(127 621)            


14


12 2 800                 


EUR


Piez mes 31.12.2019.


Pas vs
19.02.2019.


EUR


(124 821)            


264 036             18


0


0


0


0


0


7 262                 


682 658             


17 12 042               


0


0


0


0


0


0


0


0


0


19


1 177 837          


682 658             


0
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


1 Neto apgroz jums
2 P rdot s produkcijas ražošanas izmaksas
3 Bruto pe a vai zaud jumi (no apgroz juma)
4 P rdošanas izmaksas
5 Administr cijas izmaksas
6 P r jie saimniecisk s darb bas ie mumi
7 P r jas saimniecisk s darb bas izmaksas
8 Procentu un taml dz gi ie mumi
9 Procentu un taml dz gas izmaksas


10 Pe a vai zaud jumi pirms rk rtas poste iem un nodok iem
11 rk rtas ie mumi
12 rk rtas izmaksas
13 Pe a vai zaud jumi pirms nodok iem
14 Uz muma ien kumu nodoklis par p rskata gadu
15 P rskata gada pe a vai zaud jumi


EUR


1 74 684               


2 (3 452)                


(120 236)            


0


(6 098)                


(120 236)            


(7 385)                


0


31.12.2019.


4 (105 357)            


0


(127 621)            


7


0


EUR


0


0


5


2 391                 


0


0


0


3 (49 198)              


0


(33 206)              


71 232               


Piez mes 19.02.2019.


0


0


Pe as vai zaud jumu apr ins
p c izdevumu funkcijas metodes


0


0


06


0


0


0
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


a)


b)


*


*


*


c)


d)


e)


f)


*


*


Sabiedr bas finanšu p rskats sagatavots saska  ar Latvijas Republikas likumu "Par gr matved bu", Gada p rskatu un konsolid to 
gada p rskatu likumu, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada p rskatu un konsolid to gada 
p rskatu likuma piem rošanas noteikumi".


Maks jumi, kas izdar ti pirms bilances datuma, bet attiecas uz n kamajiem gadiem, tiek uzr d tas posten  "N kamo periodu 


izmaksas"”.


Ilgtermi a poste os uzr d tas summas, kuru sa emšanas, maks šanas, vai norakst šanas termi i iest jas v l k par gadu p c 
attiec g  p rskata gada beig m. Summas, kas sa emamas, maks jamas vai norakst mas gada laik , uzr d tas stermi a poste os.


Saist t s personas ir Sabiedr bas dal bnieki, valdes locek i (Sabiedr bas augst k s vad bas amatpersonas) un uz mumi, kuri 
kontrol  Sabiedr bu un kuriem ir b tiska ietekme uz Sabiedr bu, pie emot ar pamatdarb bu saist tus l mumus, un iepriekš min to 
priv tpersonu tuvs imenes loceklis, k  ar  sabiedr bas, kurus š s personas kontrol  vai kur m ir b tiska ietekme uz t m. 


Maks jumi, kas sa emti pirms bilances datuma, bet attiecas uz n kamo gadu vai t l kiem gadiem, tiek par d ti k  n kamo periodu 


ie mumi.


nor d ti visi poste u, kuri b tiski ietekm  gada p rskata lietot ju nov rt jumu vai l mumu pie emšanu, maznoz m gie poste i 
tiek apvienoti un to detaliz jums sniegts pielikum ;
saimnieciskie dar jumi gada p rskat  atspogu oti, emot v r  to ekonomisko saturu un b t bu, nevis tikai juridisko formu.


Pe as vai zaud juma apr ins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Pašu kapit la izmai u p rskats sagatavots p c horizont l s sh mas.


Pielietotie gr matved bas principi


Gada p rskats aptver laika posmu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim.


Gr matved bas uzskaites metodes


Visp r jie principi


Ilgtermi a un stermi a poste i


Paz mes, kas liecina par debitoru par da nedrošumu, ir:


emtas v r  visas paredzam s riska summas un zaud jumi, kas radušies p rskata gad , vai iepriekš jos gados, ar  tad, ja 
tie k uvuši zin mi laika posm  starp bilances datumu un gada p rskata sast d šanas dienu;
apr in tas un emtas v r  visas v rt bu samazin šanas un nolietojuma summas, neatkar gi no t , vai p rskata gads tiek 
nosl gts ar pe u vai zaud jumiem;


akt va un pas va poste u sast vda as nov rt tas atseviš i;


N kamo periodu izdevumi un ie mumi


Dar jumi ar saist taj m person m


kav ta par da apmaksa, p c vair kk rt jiem atg din jumiem debitors joproj m nemaks  vai debitors apšauba Sabiedr bas 
ties bas piedz t šo par du;
par dnieka sliktais finanšu st voklis un negat vie darb bas rezult ti vai citi apst k i, kas liecina par par dnieka nesp ju 
apmaks t pilnu par da summu (zin ms, ka pret debitoru ierosin ts tiesas process par t  atz šanu par bankrot jušu) u.tml.


Citi debitori


Sabiedr ba posten  "Citi debitori" iek auj debitorus, kurus nevar uzr d t citos poste os, ar  p rmaks tos nodok us, kreditoru par du 


debeta atlikumus.


emti v r  ar p rskata gadu saist tie ie mumi un izmaksas neatkar gi no maks juma datuma un r ina sa emšanas vai 
izrakst šanas datuma. Izmaksas saska otas ar ie mumiem p rskata period ;


Debitoru par di


Debitoru par di tiek r d ti neto v rt b , no s kotn j s r inu summas, atskaitot nedrošiem par diem izveidoto uzkr jumu 
atlikumus. Uzkr jumi nedrošiem par diem tiek apl sti, kad pilnas par da summas iekas šana ir apšaub ma. Par di tiek norakst ti, 
ja to atg šana ir uzskat ma par neiesp jamu.


pie emts, ka Sabiedr ba darbosies ar  turpm k;
poste u nov rt šana veikta ar pien c gu piesardz bu:


p rskat  iek auta tikai l dz bilances datumam ieg t  pe a;


Par saist t m person m tiek uzskat ti ar  uz mumi, kuros Sabiedr bai ir noz m ga ietekme vai kontrole.
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


Kreditoru par dus Sabiedr ba nor da atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saska oti ar pašu kreditoru.


K  uzkr tie ie mumi tiek atz ti, skaidri zin m s nor inu summas ar pirc jiem un pas t t jiem par pre u pieg di vai pakalpojumu 


sniegšanu p rskata gad , attiec b  uz kuriem saska  ar l guma nosac jumiem bilances datum  v l nav pien cis maks šanai 


paredz t  attaisnojuma dokumenta (r ina) iesniegšanas termi š.


Uzkr tie ie mumi


Posten  "Pamatkapit ls" uzr da da u lielumu atbilstoši Komercre istr  re istr tajam lielumam.


Par naudu un t s ekvivalentiem tiek uzskat ta bezskaidra nauda maks jumu kontos.


Pamatkapit ls


Uzkr t s saist b s tiek atz tas skaidri zin m s saist bu summas pret pieg d t jiem un darbuz m jiem par p rskata gad  


sa emtaj m prec m vai pakalpojumiem, par kur m pieg des, pirkuma vai uz muma l guma nosac jumu vai citu iemeslu d  


bilances datum  v l nav sa emts maks šanai paredz ts attiec gs attaisnojuma dokuments (r ins).


Uzkr to neizmantoto atva in jumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vid jo dienas atalgojumu p rskata gada 


p d jos sešos m nešos ar p rskata gada beig s uzkr to neizmantoto atva in juma dienu skaitu.


Naudas l dzek i


Uzkr t s saist bas


Aizdevumi un aiz mumi s kotn ji tiek atspogu oti to s kotn j  v rt b , ko nosaka, aizdevuma vai aiz muma summas patiesajai 


v rt bai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saist t s vai at emot ar aiz muma sa emšanu saist t s izmaksas.


Sabiedr ba posten  "P r jie kreditori" iek auj kreditorus, kurus nevar uzr d t citos poste os, ar  debitoru par du kred ta atlikumus.


Nodok i un valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas


Nodok u inform ciju Sabiedr ba saska o ar nodok u administr ciju. Kreditoru sast v  Sabiedr ba uzr da tikai nodok u par dus, 


visas p rmaksas iek aujot citu debitoru sast v .


Kreditoru par di


Aizdevumi un aiz mumi


P r jie kreditori


Uzkr t s saist bas neizmantotajiem atva in jumiem


P rskata gada uz mumu ien kuma nodok a izmaksas ir iek autas finanšu p rskat , pamatojoties uz vad bas saska  ar Latvijas 


Republikas nodok u normat vajiem aktiem veiktajiem apr iniem. 


P c finanšu gada beig m, 2020. gada mart , Latvijas Republik  un daudz s cit s valst s ir st jušies sp k  ar koronav rusa izplat bu 


saist ti ierobežojumi, kas iev rojami samazina ekonomikas att st bu valst  un pasaul . Nav paredzams, k  situ cija var tu att st ties 


n kotn , un l dz ar to, past v ekonomikas att st bas nenoteikt ba. Sabiedr bas vad ba nep rtraukti izv rt  situ ciju. Pašlaik 


Sabiedr bas darb ba netiek ietekm ta. Sabiedr bas vad ba uzskata, ka Sabiedr ba sp s p rvar t rk rtas situ ciju ar sekojošu 


kompens jošo pas kumu pal dz bu, piem ram, naudas l dzek u piesaiste no dal bnieka uz muma Factris Holding B.V. Tom r šis 


secin jums balst s uz inform ciju, kas ir pieejama š  finanšu p rskata parakst šanas br d  un turpm ko notikumu ietekme uz 


Sabiedr bas darb bu n kotn  var atš irties no vad bas izv rt juma.


Notikumi p c bilances datiem


Uz mumu ien kuma nodoklis
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


1. Neto apgroz jums


2. P rdot s produkcijas ražošanas izmaksas


3. P rdošanas izmaksas


4. Administr cijas izdevumi


5. P r j s saimniecisk s darb bas izmaksas


6. Procentu maks jumi un taml dz gi ie mumi


7. Procentu maks jumi un taml dz gas izmaksas


0


0


Apdrošin šanas maks jumi
Telpu noma un komun lie pakalpojumi


219                    


9                        


5 550                 


Komand juma izdevumi 783                    


Pamatl dzek u nolietojums


Citi p rdošanas izdevumi


Ie mumi no komisijas par l guma sagatavošanu
Ie mumi no procentu apr ina l gumam
Ie mumi no apdrošin šanas apr ina


0


0


05 629                 


0


0


0


Pakalpojumi no kred tbirojiem


31.12.2019.


1 570                 


Apdrošin šanas pr mija 721                    0


0


17 990               


Riska nodeva 5                        


Darba alga


KOP 3 452                 


Juristu pakalpojumi 5 861                 


Valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas 4 334                 


Izdevumi par neizmantotajiem atva in jumiem 5 259                 


15 049               


Darba alga


Riska nodeva


Valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas
Sakaru izdevumi 597                    


Biroja izdevumi 837                    


36 821               


4                        


8 870                 


0


19.02.2019.


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


19.02.2019.


0


0


0


0


0


KOP 74 684               


31.12.2019.


1 161                 Pakalpojumi no rienes


Ie mumi par riska nov rt jumu par faktoringu


Pielikums pe as vai zaud jumu apr inam 


0Gada p rskata un rev zijas izdevumi
0


Transporta izdevumi administr cijas vajadz b m 1 853                 0


31.12.2019. 19.02.2019.


0


19.02.2019.


3 852                 


49 198               


31.12.2019.


887                    


Person la atlases maksa 1 855                 


40 000               


Naudas apgroz juma blakus izdevumi 2 930                 


1 400                 


KOP


Auto nomas izdevumi 420                    0


0


31.12.2019. 19.02.2019.


Administr šanas maksa
Administr cijas izdevumi 570                    


Reprezent cijas izdevumi


Uzkr jumi šaub giem pirc ju un pas t t ju par diem 6 098                 0


0KOP 105 357             


KOP 6 098                 0


31.12.2019. 19.02.2019.


Procentu ie mumi no nokav jumu naudu r iniem 2 391                 0


KOP 2 391                 0


31.12.2019. 19.02.2019.


Procentu maks jumi un taml dz gas izmaksas saist tiem uz mumiem 28 632               0


KOP 33 206               0


Procentu maks jumi un taml dz gas izmaksas 4 574                 0


45 431               


11 529               Ie mumi no 2020. gada janv r  ietur t s rezerves par 2019. gada decembri


0


10 695               
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SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


8. Pamatl dzek i


S kotn j  v rt ba 19.02.2019.
2019. gad Ieg d ts, izveidots


P rdots, likvid ts
S kotn j  v rt ba 31.12.2019.
Uzkr tais nolietojums 19.02.2019.
2019. gada Nolietojums par periodu


Nolietojums norakst tajiem
Uzkr tais nolietojums 31.12.2019.


Atlikus  v rt ba 19.02.2019.
Atlikus  v rt ba 31.12.2019.


9. Citi debitori


10. Uzkr tie ie mumi


11. Naudas l dzek i


12. Pamatkapit ls


13. Nesadal t  pe a


P rskata gada zaud jumi


14. Citi aiz mumi


15. Aiz mumi no saist tiem uz mumiem


0R inu finans šana saska  ar faktoringa l gumiem 952 023             


P r jo nodok u p rmaksa 47                      0


31.12.2019. 19.02.2019.


KOP 205 265             0


KOP


0 0


2 904                 2 904                 


31.12.2019. 19.02.2019.


(220)                   (220)                  


0 0


(220)                   (220)                  


0 0


3 124                 3 124                 


0 0


KOP
0 0


3 124                 3 124                 


Pielikums bilancei


Droš bas nauda 4 228                 0


Avansa maks jumi par prec m vai pakalpojumiem 16                      0


(127 621)            0


Aiz mums no ADVANCE GLOBAL CAPITAL LTD


Naudas l dzek i nor inu kontos 205 265             0


KOP (127 621)        0


956 314             0


31.12.2019. 19.02.2019.


0


2020. gada janv r  izrakst tie r ini par 2019. gada decembri
KOP


11 529               


11 529               


31.12.2019.


31.12.2019. 19.02.2019.


0


Sabiedr bas pamatkapit ls ir EUR 2800 (divi t kstoši asto i simti eiro, 00 centi). Sabiedr bas pamatkapit lu veido 2800 (divi 
t kstoši asto i simts) da as, ar vienas da as nomin lv rt bu EUR 1.00 (viens eiro, 00 centi). Visas da as ir piln b  apmaks t s.


KOP


KOP


0


620 000             0


19.02.2019.


620 000             0


354 633             0


* M tes uz mums Factris Holding B.V. ir pieš rusi Sabiedr bai kred tl niju sabiedr bas darb bas nodrošin šanai. 


Procentu maks jumi par kred tl nijas izmantošanu ir 10% gad  no kred tl nijas summas gad .


Kred tl nija no Factris Holding B.V. 354 633             


*  Factris LV1 debitoru par di (faktoringa dar jumi) ir nodrošin jums sa emtajam finans jumam no ADVANCE GLOBAL 


CAPITAL LTD (komerc las akts Nr. 100188841). 


31.12.2019. 19.02.2019.


10


Doc ID: 688780cb9c4ebbdd5eba4f00b01b71676ede5eeb







SIA “Factris LV1” Tirgo u iela 8, R ga, LV-1050, Latvija
Gada p rskats par periodu no 2019. gada 19. febru ra l dz 2019. gada 31. decembrim


16. Par di saist tiem uz mumiem


17. Nodok i un soci l s nodrošin šanas maks jumi


Iedz vot ju ien kuma nodoklis
Pievienot s v rt bas nodoklis
Valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas


Nodok u p rmaksa


18. P r jie kreditori


19. Uzkr t s saist bas


Vid jais str d jošo skaits period  no 19.02.2019. l dz 31.12.2019. ir 4 darbinieki.
Uz mumam nav rpus bilances saist bu.
Par darbu vald  papildus atl dz ba netiek apr in ta.


Valdes loceklis Donatas Juodelis


Valdes loceklis Justas Šaltinis


Factris Holding B.V. P rst vis Brian Reaves 


Gr matvede Sandra Juh evi a


7 385                 0


19.02.2019.


0


0


31.12.2019.


2                        


3 022                 


11 995               


12 042               


31.12.2019. 19.02.2019.


(47)                     


40 000               


0


Uz mumu ien kuma nodoklis


Nodok u par ds


Uz m jdarb bas riska nodeva
0


0


KOP 0


19.02.2019.


0


0(47)                     


0


Par ds Factris Holding B.V. 0


KOP 40 000               


1 633                 


KOP 264 036             0


31.12.2019. 19.02.2019.


KOP 7 262                 0


Uzkr t s saist bas atva in jumiem 5 259                 0


Uzkr t s saist bas pieg d t jiem 2 003                 0


0


31.12.2019.


Ietur t  rezerve no izsniegtajiem faktoringa dar jumiem saska  ar finans šana l gumiem 258 420             0


Darba alga 5 400                 


216                    Avansa nor inu personas
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