
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008022896
Nosaukums LATVIJAS SKEITBORDA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 532 1 169
II. Pamatlīdzekļi 30 532 1 169
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 532 1 169
II. Debitori 120 923 150
IV. Nauda 140 11 027 8 796
Apgrozāmie līdzekļi 80 11 950 8 946
Kopā aktīvi 150 12 482 10 115

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 12 482 10 115
I. Fondi 10 12 482 10 115
Kopā pasīvi 120 12 482 10 115
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 125 125
IV. Saņemtās dotācijas. 40 17 287 1 076
VII. Citi ieņēmumi. 60 76 25 441
2. Materiālu izdevumi. 100 5 556 1 181
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 637 637
6. Citi izdevumi. 140 8 927 28 900
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 17 488 26 642
IX. Izdevumi. 80 15 120 30 718
XI. Izdevumi kopā. 160 15 120 30 718
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 2 368 -4 076
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

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 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

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

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 40008022896 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats Izmaksu_parskats_par_2020.pdf
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Protokola izraksts PROTOKOLA_IZRAKSTS_GP_17.03.2021.pdf

Sagatavoja LIENĪTE SKARAINE
E-pasts birojs@proinvest.lv
Tālrunis 20381898
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PROTOKOLA IZRAKSTS 


Biedrības ‘’LATVIJAS SKEITBORDA FEDERĀCIJA’’ 


(Reģ.Nr. 40008022896) 
Biedru kopsapulces protokols 
Rīgā, 2021.gada 17.martā 
Attālinātā sēde Zoom platformā plkst.12.00 
 
 
Biedru kopsapulce sasaukta, un dienas kārtība visiem biedriem elektroniski izsūtīta 01.03.2021 


Biedrībā uz 2020.gada 31. decembri sastāv 5(piecas) biedrības. Biedrību tiesīgs pārstāvēt biedrības vadītājs vai 


tā rakstiski pilnvarota persona. 


Piedalās: Ainars Jermačenko biedrība ‘’O.S.S.G. Liepāja’’- valdes loceklis, Jānis Kuzmins biedrība ‘’Olaines 


skeitborda klubs’’- valdes loceklis, Lienīte Skaraine biedrība ‘’Talsu skeitborda klubs’’-valdes loceklis. 


Nepiedalās: Gustavs Gailītis - biedrība ‘’Wheelbite racing’’ valdes loceklis, Arts Amoliņš – biedrība „Rīgas 


skeitborda skola” 


Sēdes vadītājs: L.Skaraine 


Protokolē: J.Kuzmins 


Lienīte Skaraine apstiprina, ka sapulcē piedalās biedru kvorums. Ieradušies 3 (trīs) biedri. 


Dienas kārtība: 


1. Gada pārskata apstiprināšana; 
 


1. Gada pārskata apstiprināšana 


Debates: L.Skaraine – ir sagatavots 2020.gada pārskats. 2020.gada ieņēmumi sastāda EUR 17488, izdevumi 


EUR 15120, ieņēmumu – izdevumu starpība EUR 2368. Bilances kopsumma EUR 12482, kopējā ziedojumu 


kopsumma EUR 0, naudas atlikums kasē un kontos EUR 11027. 


A.Jermačenko – jā viss ir saprotams. Aicinu apstiprināt gada pārskatu. 


 


Balso: Par Gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšanu - (balsojums par-3, pret-0, atturas-0) 


Nolēma: Apstiprināt 2020.gada pārskatu. 


 


 
Biedru sapulces vadītājs:  


Lienīte Skaraine   _________/paraksts/__________________ 


Protokolēja: 


Jānis Kuzmins  _____________/paraksts/_______________ 


 


 








Valsts ieņēmumu dienesta ______Rīgas centra______teritoriālā iestāde


          
(pēc organizācijas atrašanās vietas) 


  


       


ZIŅOJUMS 


                                         pie 2020. gada pārskata     


           


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 


   


Latvijas Skeitborda Federācija,  Rīga, Grostonas iela 6b 


 


2.  Organizācijas reģistrācijas numurs 40008021896, datums 1993.gada 8.jūnijs 


          


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


 


Lienīte Skaraine 10.04.2018, Jānis Kuzmins 10.04.2018, Ainars Jermačenko 


10.04.2018 


         


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas  


Covid 19 dēļ visas sacensības tika atceltas. 


 


2020.gada aktivitātes: 


• Dalība LSFP kopsapulcē 11.martā; 


• Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 20.martā; 


 Top sportisti veikuši treniņus atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, lai nezaudētu 


sportisko formu. 


 


Plānotā darbība 2021.gadā: 


• Dalība LSFP kopsapulcē 12.martā; 


• Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 26.martā; 


• 2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas notiks arī 2021.gadā, būs skeitborda 


street disciplīnu sacensību sērija dažādos Latvijas skeitparkos, sacensības notiks ar pārējo 


Baltijas valstu sportistu dalību.(Ja atļaus epidemioloģiskās prasības) 


Notiks arī Baltijas čempionāts.  


Tas ļaus iesaistīt vēl vairāk bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātēs, lai saturīgi un veselīgi 


pavadītu brīvo laiku. 


• Latvijas čempionāts 2021 – organizēšana; 


• Delegācijas un sportistu dalība starptautiskās sacensībā, kā arī sportistu dalība 


Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.  


Sadarbība ar pašvaldībām, lai paplašinātu skeitborda infrastruktūru. 







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


          


5.1.  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 saskaņā ar minēto 


noteikumu 13.punktu)  


  Nosaukums  Iegādes vērtība    Atlikusī vērtība 


 1.Starta estakādes   2605 EUR  347 EUR 


 2.Laika iekārta   582 EUR  184 EUR  


     


           


6. 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)      


nav 


6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās      


Naudas līdzekļu atlikums kontos un kasē uz 31.12.2120  11027 EUR   


  


6.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās 


avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, 


no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem      


Pamatfonds palielinājies  par 2268  EUR no ieņēmumu un izdevumu starpības.  


6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – 


pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums 


Nav samazinājums.      


           


7. Informācija par nodokļiem un nodevām    


nav    


7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu 


veidiem         


nav 


7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 


norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm  


nav  


7.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 


nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām 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 nodokļu administrāciju       


    







Nav 


8. 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 (galvojumu) 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 


           


9. 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 mēnešu skaitu pārskata gadā      


    


Biedrībā gadā vidēji darbojas 15 brīvprātīgie, kas piedalās sacensību organizēšanā. Ar 


brīvprātīgajiem netiek slēgti brīvprātīgā darba līgumi, jo personas ir mainīgas, atkarībā no 


sacensību vietas – tie ir skeitborda klubu biedri un viņu draugi. Brīvprātīgie palīdz iekārtot un 


novākt sacensību vietas, palīdz tiesāt un novadīt sacensības, veic citus pienākumus, atkarībā 


no situācijas. Brīvprātīgie pasākumos piedalās labprāt, jo tas ir aizraujošs veids, kā būt tuvāk 


modernam un dinamiskam sporta veidam, celt savu pašapziņu, nereti uzsākt nodarboties ar 


skeitbordu. Brīvprātīgie saņem atzinību, pieredzējušo sportistu individuālas konsultācijas, 


iespēju pamēģināt šo sporta veidu, kādu sacensību kreklu, reizēm pusdienas, dalību 


pēcsacensību pasākumos.        


       


10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 


algas kopsumma        


nav            


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: 


Saņemts: 


5287 EUR – no Latvijas sporta federāciju padome 


12000 EUR – Latvijas Olimpiskā komiteja 


Izlietots – sporta darba organizēšanai, inventāra iegādei, treniņu procesa nodrošināšanai, 


dalībai starptautiskajā organizācijā World Skate, sportistu dalībai Olimpisko spēļu atlases 


sacensībās, inventāra iegādei.  


           


12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par 


katru pamatlīdzekļu veidu)    


12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās       


nav      


12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā     


      


 nav          







13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem 


 nav          


13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās      


nav      


13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā       


nav     


           


14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), 


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 izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma)   


nav 


           


15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības 


Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu 


atlikumi pārskata gada beigās   


nav         


           


16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" esošajiem 


dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos 


veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, norādot 


šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju 


atsevišķi           


nav 


        


17. informācija par postenī "Ieņēmumi 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  


Ieņēmumi EUR: 


5287 Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”   


12000 Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 


125  Federācijas biedru dalības maksas 


Izdevumi EUR: 


5556 Inventāra un materiālu iepirkšana 


3174 Dotācijas sporta darba nodrošināšanai 


5720 Samaksa par pakalpojumiem  


637 Pamatlīdzekļu nolietojums 







507 Apdrošināšana 


80 Bankas komisijas  


 


18. Organizācijas biedri: 


Biedrība "O.S.S.G.",  Reģ. Nr.: 40008133265 


Biedrība "Talsu Skeitborda Klubs",  Reģ. Nr.: 50008088211 


Biedrība "Olaines skeitborda klubs", Reģ. Nr.: 40008121764 


Biedrība "Wheelbite Racing", Reģ. Nr.: 40008159813 


Biedrība “Rīgas Skeitborda skola”, Reģ. Nr.: 40008245706 


Biedru nauda noteikta 25 EUR gadā. 


  


           


Atbildīgā persona   __Lienīte Skaraine        _____(paraksts)__________   


        


    vārds, uzvārds   paraksts   


  








Izmaksu pārskats par 2020.gadu – Latvijas Skeitborda federācija 


 


Izdevumi EUR: 


5556 Inventāra un materiālu iepirkšana 


3174 Dotācijas sporta darba nodrošināšanai 


5720 Samaksa par pakalpojumiem  


637 Pamatlīdzekļu nolietojums 


507 Apdrošināšana 


80 Bankas komisijas  


 





