
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 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Materiāli 100 1952 3938
IV. Nauda 140 15972 21719
I. Krājumi 90 1952 3938
Apgrozāmie līdzekļi 80 17924 25657
Kopā aktīvi 150 17924 25657

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 25657 15444
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -7733 10213
3. Rezerves fonds 40 17924 25657
I. Fondi 10 17924 25657
Kopā pasīvi 120 17924 25657
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 692 321
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1500 1850
IV. Saņemtās dotācijas. 40 6707 27560
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 330 435
VII. Citi ieņēmumi. 60 14807 24565
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 24036 54731
IX. Izdevumi. 80 31769 45587
2. Materiālu izdevumi. 100 1952 3938
3. Algas. 110 522 180
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 26 89
6. Citi izdevumi. 140 29269 41380
XI. Izdevumi kopā. 160 31769 45587
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -7733 9144
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1500 1850
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1500 1850
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 500 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 1000 1850
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1500 1850
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 1500 1850

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 1500 1850
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 1500 1850
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40003026637 CEĻUPROJE
KTS AS

500,00 Neierobežotai
lietošanai

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 22047412967 Betija
Orlovska

500,00 Neierobežotai
lietošanai

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 14044912958 Ēriks
Juškevics

500,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 1500,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 1500,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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 Latvijas Jaunatnes
Frisbija čempionāti
organizēšana

500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 9 15,5 190

2 Inventāra
(profesionālo disku)
iegāde nodošanai
mācību iestādēm un
jauniešu
treniņgrupām

500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 9 15,5 120

3 Arvīda Žaņa
Orlovska dalība
Pasaules Frisbija
Junioru čempionātā
2018, Kanādā no 18.
līdz 25. augustam.

500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 9 5 1

Kopā 1500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 311

6/7



Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008047601 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_2018.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

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

Dokumenta numurs EDS: 61697341 Dokumenta sagatavotājs: JĀNIS BERNĀNS

Parakstītāja vārds, uzvārds: JĀNIS BERNĀNS Parakstīšanas datums: 12.05.2019
Parakstītāja personas kods: 15109611561 Parakstīšanas laiks: 14:18:46
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Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Vidzemes teritoriālā iestāde  


        (pēc organizācijas atrašanās vietas)     


     


ZIŅOJUMS 


                                         pie 2018. gada pārskata    


       


           


           


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese    


 Biedrība Latvijas Disku Sportu 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 25657€ un beigās 17924€  


         


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 – -7733€ 


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 – 6707€ 


- 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       





