
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008047601
Nosaukums LATVIJAS DISKU SPORTU SAVIENĪBA BIEDRĪBA
Adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Apgrozāmie līdzekļi 80 25657 15444
I. Krājumi 90 3938 3278
1. Materiāli 100 3938 3278
IV. Nauda 140 21719 12166
Kopā aktīvi 150 25657 15444

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 25657 15444
3. Rezerves fonds 40 25657 15444
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 15444 14375
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 10213 1069
Kopā pasīvi 120 25657 15444
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 321 434
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1850 8870
IV. Saņemtās dotācijas. 40 27560 16620
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 435 80
VII. Citi ieņēmumi. 60 24565 25197
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 54731 51201
IX. Izdevumi. 80 45587 50132
2. Materiālu izdevumi. 100 3938 2278
3. Algas. 110 180 436
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 89 166
6. Citi izdevumi. 140 41380 47252
XI. Izdevumi kopā. 160 45587 50132
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 9144 1069
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1850 8870
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1850 8870
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 1500
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 1850 7370
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1850 8870
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 1850 8870

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 1850 8870
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 1850 8870
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 Fiziskā
persona
rezidents

LV 16059010112 Mārtiņš
Gusārs

1500,00 Neierobežotai
lietošanai

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 10017812988 Inga Bleidele 350,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 1850,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 1850,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

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 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

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 Aviobiļetes uz
Latvijas Izlases
Pasaules Pludmales
Frisbija čempionātu
2017.g.  18.jūnijs -
24.jūnijs, Ruajānā,
Francijā

1850,00 1850,00 0,00 0,00 1850,00 0,00 0,00 0,00 9 5 14

Kopā 1850,00 1850,00 0,00 0,00 1850,00 0,00 0,00 0,00 14
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums.docx
2 Zvērināta revidenta atzinums
3 SLO pārskats 2017_SLO_parskats.pdf

Sagatavoja JĀNIS BERNĀNS
E-pasts info@frisbee.lv
Tālrunis 22429973

Dokumenta numurs EDS: 60222807 Dokumenta sagatavotājs: JĀNIS BERNĀNS

Parakstītāja vārds, uzvārds: JĀNIS BERNĀNS Parakstīšanas datums: 12.03.2019
Parakstītāja personas kods: 15109611561 Parakstīšanas laiks: 20:35:07
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Pielikums 


Ministru kabineta 


2008.gada  22.decembra 


noteikumiem Nr.1110 


  


Latvijas Frisbija federācija  


(organizācijas nosaukums) 


40008047601 


(organizācijas reģistrācijas numurs) 


Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 


  


I. Vispārīgā daļa 


 1. Organizācijas darbības mērķis 


 Biedrībai „ Latvijas Frisbija federācijas”  ir sekojoši darbības mērķi: 


1. vadīt un koordinēt darbu frisbija sporta veidā, kā arī pārstāvēt Latviju frisbija sporta veidā starptautiskajās sporta 


organizācijās; 


2. frisbija kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā; 


3. organizēt sacensības frisbija sporta veidā, tai skaitā bērnu un skolēnu sporta pasākumus; 


4. veselīga dzīvesveida popularizēšana; 


5. sabiedrības iesaistīšana sporta aktivitātēs.  


 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 


  labdarība 


  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 


  pilsoniskās sabiedrības attīstība 


 X veselības veicināšana 


  slimību profilakse 


 X izglītības atbalstīšana 


  zinātnes atbalstīšana 


  vides aizsardzība 


  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 


sociālās labklājības celšana 







  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās   kultūras atbalstīšana 


 X sporta atbalstīšana 


  cita (norādīt) ________________________ 


 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība 


   ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 


   nepilnās ģimenes 


   cilvēki ar invaliditāti 


   personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 


  X 15–25 gadus veci jaunieši 


   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 


   ilgstošie bezdarbnieki 


   bezpajumtnieki 


   cilvēktirdzniecības upuri 


   politiski represētās personas 


   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes 


   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas 


avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 


   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu 


ģimenes 


   ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 


  X bērni 


   no vardarbības cietušās personas 


  X cita (norādīt) – sporta pedagogi                                                                                                                                 


 4. Informācijas saņemšanai: 


  - juridiskā adrese: "Latvijas Frisbija federācija" Grostonas 6b, Rīga, LV-1013 







 - kontaktadrese: "Latvijas Frisbija federācija" Grostonas 6b, Rīga, LV-1013 


 - tālruņa numurs: 22429973 


 - e-pasta adrese: info@frisbee.lv 


 - mājaslapa: www.frisbee.lv 


  


II. 2017.gada darbības pārskats 


  5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk 


kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 - Organizēti: 


   * Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāts, kas nodrošina skolēniem iespēju piedalīties atbilstoša līmeņa sacensībās. 


Zēnu un meiteņu grupā: komandu skaits - 8; spēlētāju skaits – 120;  norises laiks: 28.janvāris; norises vieta: Ventspils. 


Jauktajā grupā: komandu skaits -12; spēlētāju skaits – 83; norises laiks: 24.novembris; norises vieta: Ogre. 


   * Latvijas Studentu Frisbija čempionāts, kas nodrošina studentiem iespēju piedalīties atbilstoša līmeņa sacensībās. 


Vīriešu un sieviešu grupā: komandu skaits - 9; spēlētāju skaits – 68;  norises laiks: 29.aprīlis; norises vieta: Rīga. 


Jauktajā grupā: komandu skaits - 4; spēlētāju skaits – 38;  norises laiks: 2. -3..decembris; norises vieta: Kocēni. 


   * Latvijas Frisbija čempionāts 


Telpās vīriešu un sieviešu grupā: komandu skaits – 20; spēlētāju skaits – 132; norises laiks: novembris-marts; vieta: Rīga, 


Salaspils, Ogre, Ventspils, Valmiera. 


Vīriešu un sieviešu grupā: komandu skaits - 7; spēlētāju skaits – 103;  norises laiks: 13.augusts; norises vieta: Ogre. 


Jauktajā grupā: komandu skaits - 8; spēlētāju skaits – 123;  norises laiks: 8.-9.jūlijs; norises vieta: Vaidava. 


   * Latvijas Pludmales Frisbija čempionāts 


Vīriešu un sieviešu grupā: komandu skaits - 10; spēlētāju skaits – 125;  norises laiks: 2.septembris; norises vieta: Ventspils. 


Jauktajā grupā: komandu skaits - 11; spēlētāju skaits – 123;  norises laiks: 3.septembris; norises vieta: Ventspils. 


   * Latvijas Disku golfa čempionāts 


Vīriešiem, sievietēm, jauniešiem: dalībnieku skaits – 48; norises laiks: marts – oktobris; vieta: Īves pagasts, Rīga, 


Lejasciema pagasts, Ērgļi, Talsi. 


 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā 



mailto:disc8@latnet.lv





 - Nodrošināta iespēja skolēniem, studentiem, jauniešiem un pieaugušajiem piedalīties atbilstoša līmeņa sacensībās visa 


gada garumā. 


 - Nodrošināta Latvijas pieaugušo izlases dalība Pasaules Pludmales Frisbija čempionātā un Latvijas jaunatnes izlases 


dalība Eiropas Jaunatnes Frisbija čempionātā. 


- Atbalstīta Latvijas klubu dalība Eiropas Frisbija Klubu čempionāta reģionālās atlases turnīrā. 


 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


  - dibinātāju/biedru skaits 6 


  - iesaistīto personu skaits ~400 


  - sabiedriskā labuma guvēju skaits ~500 


 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


 - kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1850,00 EUR 


 - kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1850,00 EUR, tai skaitā: 


 - sabiedriskā labuma darbībai 1850,00 EUR 


 - kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 0,00 EUR 


 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem) 


 - Turpināta sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju. 


 - Turpināta sadarbība ar Latvijas Sporta federāciju padomi. 


 - Turpināta sadarbība ar Latvijas Augstskolu sporta savienību. 


 - Turpināta sadarbība ar Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju. 


 - Federācijas biedru organizācijas sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, nodrošinot frisbija attīstību un 


atpazīstamības veicināšanu. 


 - Federācija turpina jau iepriekš iesākto sadarbību ar pašvaldībām, organizējot pasākumus, seminārus. 


 - Federācija uztur sakarus ar Eiropas un Pasaules Frisbija federācijām, plānojot un nodrošinot izglītojošus un sporta 


pasākumus jauniešiem. 







 - Galvenais veicinošais faktors ir federācijas biedru entuziasms un sporta pedagogu iesaistīšanās frisbija izmantošanā 


sporta stundās.  


 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


 - Finansējuma trūkums, kas kavē veiksmīgāku frisbija attīstību. Līdzšinējie panākumi ir balstīti uz iepriekšējām iestrādēm, 


kas nodrošina vertikālu attīstību. Taču šobrīd notiek pārāk lēna šī sporta veida horizontālā attīstība, kas varētu potenciāli 


iesaistīt dažādas sabiedrības mērķa grupas, paplašināt sadarbību ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kā arī 


paplašinātu frisbija spēlētāju loku. 


 - Nākošais attīstību kavējošais faktors, kas izriet no pirmā, ir cilvēkresursu trūkums. Dažādība organizētajos pasākumos 


ļautu piesaistīt jaunus cilvēkus, kas būtiski veicinātu gan organizācijas, gan sporta attīstību.  


  


III. Turpmākās darbības plāns 


  


 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 


  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu): 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un 


vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 - visu frisbija notikumu regulārs atspoguļojums medijos (pagaidām - virtuālos, ar laiku arī radio un televīzijā); 


 - frisbija attīstīšana skolās, piedāvājot skolotājiem izglītojošus seminārus nepieciešamo teorētisko zināšanu un prakstisko 


iemaņu apgūšanai; 


 - panākta vienošanās par Baltijas valstīm kopīgu regulāru sacensību attīstīšanu; 


 - sākta Baltijas āra sezonas frisbija līga, kas norisināsies Latvijā, organizēšana un komandu apzināšana; 


 - jaunas mājaslapās izveide, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi rezultātiem un popularizētu šo sporta veidu   


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un 


vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 - veikt pārrunas ar iespējamo disku tirdzniecības iestādēm  un veikaliem, lai palielinātu disku pieejamību cilvēkiem. 







  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam): 


- iesāktie: 


- komunikācijas ar frisbija interesentiem uzlabošana, izmantojot šadus elektroniskās komunikācijas līdzekļus - twitter.com, 


facebook.com, sportacentrs.com, instagram.com u.c. 


- plānotie: 


 - Latvijas čempionātu dokumentācijas (nolikumu, noteikumu, plānu, pārskatu, bukletu, logo u.tml.) uzlabošana un 


izveidošana 


 - vienotas terminoloģijas ieviešana 


 - piedalīšanās dažādos masu sporta pasākumos, popularizējot frisbiju (LU sporta spēles, Salacgrīvā, u.c.). 


 - Baltijas Frisbija čempionāts vīriešiem un sievietēm. Norises laiks un vieta: 7.-8.aprīlis, Ogre 


 - Latvijas Frisbija čempionāts jauktajā grupā. Norises laiks un vieta: 7.-8.jūlijs, Vaidava. 


 - Latvijas Frisbija čempionāts vīriešiem un sievietēm. Norises laiks un vieta: 11.-12.augusts, Ogre. 


 - Latvijas Pludmales čempionāts vīriešiem, sievietēm un jauktajā grupā. Norises laiks un vieta: 16.-17.augusts, Ventspils. 


 - Baltijas Frisbija līga 2018 ārā. Norises laiks un vieta: 26.augusts. 


 - Frisbija pasniegšana sporta stundās sporta skolotāju uzraudzībā. 


 - Latvijas Frisbija līga 2018/2019. Norises laiks no 2018. gada novembra līdz 2019. gada martam. Norises vietas: Rīga, 


Salaspils, Ogre, Valmiera, Lielvārde, Ventspils. 


 - Latvijas Studentu Frisbija čempionāts vīriešu, sieviešu un jauktajā grupā. 


 - Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāts jauktajā grupā. Norises laiks un vieta: 24. novembris, Ogre. 


  


___________________________                                                       Jānis Bernāns 


 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds) 


 Piezīme. 
* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos 


noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām. 


 2018.gada 20.marts 






Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Vidzemes teritoriālā iestāde				      (pēc organizācijas atrašanās vietas)									

ZIŅOJUMS

                                         pie 2017. gada pārskata										

										

										

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese		 		Biedrība Latvijas Frisbija federācija; Grostonas 6B, Rīga,

LV-1013										

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008047601, datums 2000.gada

5.janvāris										

										

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

3.1. Jānis Bernāns (pers. kods 151096-11561) – prezidents no 2017.gada 25.marta;

3.2. Linda Gulbe (pers. kods 170494-10715) - viceprezidents no 2017.gada

25.marta;

3.3. Jēkabs Eglītis (pers. kods 080585-11564) - valdes loceklis no 2017.gada

25.marta;

3.4. Helēna Dreimane (pers. kods 041297-11355) – valdes loceklis no 2017.gada

25.marta;

3.5. Emīls Elksnītis (pers. kods 240499-11574) - valdes loceklis no 2017.gada

1.augustā;									

										

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas										

- nodrošināta iespēja piedalīties dažāda līmeņa frisbija sacensībās;

- nodrošināta Latvijas pieaugušo izlašu dalība Pasaules čempionātā;

- atbalstīta Latvijas klubu dalība Eiropas klubu čempionātā;

- plānots saglabāt izveidoto sacensību sistēmu;

- organizēti skolotāju apmācības semināri;
										

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)						-				

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)										

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā 15444€ un beigās 25657€										

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										Ieņēmumu un izdevumu starpība – 9144€

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

7. Informācija par nodokļiem un nodevām										

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

7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm										-

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										

					-					

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							-			

										

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										-

										

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

										

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu				Saņemtās dotācijas – 27560€

- organizētas sacensības – Latvijas čempionāti:

o jauniešiem – zēniem un meitenēm atsevišķi, kā arī jauktajā grupā,

o studentiem – vīriešiem un sievietēm atsevišķi, kā arī jauktajā grupā,

o pieaugušajiem – regulārā sezona un čempionāts telpās sievietēm un

vīriešiem; čempionāti ārā vīriešiem un sievietēm atsevišķi, kā arī

jauktajā grupā;
- Nosūtīta Latvijas Pludmales sieviešu izlase frisbijā uz Franciju, lai piedalītos Pasaules Pludmales frisbija čempionātā

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)								0€		

12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās										0€

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā									0€	

										

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem										

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās									0€	

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā										0€

										

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)										-

										

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										

					-					

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										-

										

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										-

										

Atbildīgā persona   Jānis Bernāns        										

			vārds, uzvārds						

