
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008022186
Nosaukums LATVIJAS SLIDOŠANAS ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Čiekurkalna 5. šķērslīnija 8–1, Rīga, LV-1026
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Darbinieku skaits 7
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

IV. Nauda 140 232 774 268 188
Apgrozāmie līdzekļi 80 232 774 268 188
Kopā aktīvi 150 232 774 268 188

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 31 801 31 801
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 234 995 97 717
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -37 432 137 278
3. Rezerves fonds 40 197 563 234 995
I. Fondi 10 229 364 266 796
3. Pārējie kreditori 110 3 410 1 392
III. Īstermiņa kreditori 80 3 410 1 392
Kopā pasīvi 120 232 774 268 188
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 1 275 475
IV. Saņemtās dotācijas. 40 39 578 38 569
VII. Citi ieņēmumi. 60 193 587 270 250
3. Algas. 110 33 040 32 400
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 7 761 7 465
6. Citi izdevumi. 140 231 071 132 151
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 234 440 309 294
IX. Izdevumi. 80 271 872 172 016
XI. Izdevumi kopā. 160 271 872 172 016
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -37 432 137 278
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3/6



Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 nav ziedojumu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 15 0
Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022186 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums ZINOJUMS_VID_2021.odt
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Valdes sēdes protokols Izraksts_no_LSA_Valdes_s_des_Nr.4..pdf

Sagatavoja MARIKA NUGUMANOVA
E-pasts astrida.cirule@gmail.com
Tālrunis 29119551

Dokumenta numurs EDS: 83173127 Dokumenta sagatavotājs: MARIKA NUGUMANOVA

Parakstītāja vārds, uzvārds: MARIKA NUGUMANOVA Parakstīšanas datums: 17.05.2022
Parakstītāja personas kods: 30125113103 Parakstīšanas laiks: 13:50:32
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IZRAKSTS 
 


Latvijas Slidošanas asociācija, Reģ.Nr. LV40008022186 


Valdes sēdes protokols Nr.4 


2022.gada 16.maijā, plkst. 9:00 


Attālināta Valdes sēde MS teams platformā 
 


Biedrības „Latvijas Slidošanas asociācija” (turpmāk – LSA) valdes locekļiem tika 


izsūtīta  informācija 2022. gada 16.maijā sasaukt LSA valdes locekļu sēdi. 
  


 


LSA Valdes sēdes dienas kārtībā izskatāmie jautājumi: 


1. LSA finanšu pārskata par 2021.gadu apstiprinšana. 


 


[..] 


 
 


Piedalās: 
 


Valdes locekļi: 1.Agita Ābele; 2.Tatjana Strautmane; 3.Irina Gončarova; 4.Andrejs 


Brovenko; 5.Aivars Zeltiņš; 6.Jekaterina Platonova; 7.Edgars Siliņš; 8. Olga Kovaļkova. 
 


Uzaicinātie dalībnieki: 1.Inese Jesse – LSA ģenerālsekretāre, 16.05.2022.Valdes sēdes 


vadītāja un protokoliste. 
 
 


LSA ģenerālsekretāre Inese Jesse ziņo par Valdes locekļu ierašanos. Kvorums ir nodrošināts, 


līdz ar to sēde ir lemt spējīga. 
 


1. I.Jesse informē, ka . [..]. I.Jesse aicina Valdi veikt balsojumu:  
 


Lēmums: Pieņemt un apstiprināt sagatavoto biedrības “Latvijas Slidošanas asociācija” 


finanšu pārskatu par 2021.gadu. 


 


 (Balsojums: par-8, pret-0, atturas-0). 


 
 


Sēdi vadīja: Inese Jesse (personiskais paraksts) 


Protokoliste: Inese Jesse (personiskais paraksts) 


Sēde beidzās: 10:30 


IZRAKSTS PAREIZS 


Marika Nugumanova 


LSA Valdes priekšsēdētāja 


Rīgā, 2022.gada 17.maijā 


 






Saskaņa ar Ministra kabineta

2006.gada3.oktobra noteikumiem Nr.808





Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vidzemes priekpilsētas nodaļai



ZIŅOJUMS

pie 2021.gada pārskata



1.  Organizācijas pilns nosaukums LATVIJAS SLIDOŠANAS ASOCIĀCIJA



2.  Organizācijas reģistrācijas numurs  40008022186 datums 07.07.1993.



3.  Organizācijas juridiskā adrese Čiekurkalna 5 šķērslīnija 8-1, Rīga, LV-1006 Latvija



4.  Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:  (vārds,uzvārds, amatā stāšanās datums)

 No 2011.gada 06.jūlija



 Valdes priekšsēdētāja Marika Nugunanova (301251-13103)

 Valdes locekle Olga Kovaļkova  (171074 - 11223)

 Valdes locekle Agita Ābele  (190264 - 13103)

 Valdes locekle Tatjana Strautmane  (010147 – 10121)

 Valdes loceklis Edgars Siliņš  (220775 - 12715)

 Valdes locekle Jekaterina Platonova  (190378 - 11801)

 Valdes loceklis Andrejs Brovenko  (050783 – 10926)

 Valdes loceklis Aivars Zeltiņš  (131179 – 12074)

 Valdes locekle  Irīna Ozoliņa  (301163 - 11765) 



5.  Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā neatšķiras no iepriekšējo pārskata gados izmantotajām metodēm.



6.  Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:

		LSA sportisti piedalījās treniņnometnēs, kas sekmē augstu sportisko rezultātu sasniegšanu;



		sportisti pārskata gadā guva panākumus veiksmīgi startējot Eiropas un Pasaules kaussa posmos šortrekā un ātrslidošanā. Junior Grand Prix sacensībās daļslidošanā un Pasaules Junioru Čempionātā un Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē, izpildot kvalitatīvos normatīvus savās vecuma grupās, iegūstot atzīstamus rezultātus;



		LSA pārskata gadā asociācijas atbalsts starptautisku sacensību rīkošanu daļslidošanā Latvijā



		Latvijas sportistu piedalīšanās Olimpiskajās spēlēs Pekina – daļslidošanā, ātrslidošanā, šortrekā.



7. Informācija par nodokļiem un nodevām:



		Nodokļu parādu nav



		

8. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits pārskata gadā:





 7 darbinieki ( 2 administrācijas darbinieki, 5 treneri) 



9. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem.

 9.1.Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums – pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums saskaņa ar minēto noteikumu 13.punktu.

 Nav pamatlīdzekļu



 10. Informācija par fondiem – biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu.

 10.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

 10.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā to veidošanās avotiem no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem

 10.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums



11. Informācija par nodokļiem un nodevām

 Nav nodokļu parādu



 11. 1 Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

 Soc. apdr. maksājumi  7761  EUR 



11.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi , norādot dokumentus, kass apstiprina tiesības uz šadiem atvieglojumiem un atlaidēm

 Nav nodokļu atvieglojumi



11.3. Dati par nodokļa maksājumiem, kuru maksāšanas termiņi vēl nav iestājies, par nokav;etajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajiem pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļa administrāciju



 Nav nokavētu nodokļa maksājumu



 12.detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem , kādos šo garantiju dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu



 Nav aizņēmumu, nav ķīlu



13. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, - algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēneša skaitu pārskata gadā

 7 darbinieki ( 2 administrācijas darbinieki, 5 treneri)



14. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņa darba algas kopsumma

 7 darbinieki  EUR 33040



15. informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu

 

  dotācijas EUR 39578   algas, sportistu atbalstam piedalīties sacensībās



16. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem ( atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)

  Nav ziedojumu, nav dāvinājuma



16.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās



  gada sākumā  EUR  137278;  gada beigās EUR  -37432



16.2.  Nolietojuma un vērtības norakstīšana pārskata gadā

  Nav

17.  Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem  

  Nav ziedojumu un dāvinājumu



17.1.  Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

 Nav ziedojumu un dāvinājumu



17.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā

 Nav norakstīšanas



18. Informācija par postenī “DEBITORI” esošajiem prasījumiem no citām personām, kas saņēmušas ziedotos finanšu  līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss ( piemēram , saņemtā ziedojuma pārdalīšana ( nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojuma apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma

  Nav ziedojuma



19. informācija par izlietoto finansējumu no ES fondiem, EEZ fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās

 Nav finansējums no ES fondiem



20.  Informācija par postenī “Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem” esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos vecamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi

  Nav tādu maksājumu  



21. Informācija par postenī Īeņēmumi no saimnieciskās darbības”uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

  Nav ieņēmumu no saimnieciskās darbības















Atbildīgā persona  Marika Nugumanova  --------------------------------------- 







 





 



















































2020.gada 18.marts

