
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 50008216821
Nosaukums EAPN-LATVIA BIEDRĪBA
Adrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 2
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1 342 1 460
II. Pamatlīdzekļi 30 1 342 1 460
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1 342 1 460
II. Debitori 120 13 986 493
IV. Nauda 140 3 100 523
Apgrozāmie līdzekļi 80 17 086 1 016
Kopā aktīvi 150 18 428 2 476

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 5 871 606
I. Fondi 10 5 871 606
3. Pārējie kreditori 110 12 557 1 870
III. Īstermiņa kreditori 80 12 557 1 870
Kopā pasīvi 120 18 428 2 476
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 164 288
IV. Saņemtās dotācijas. 40 4 565 25 474
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 2 580 5 080
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 76 008 16 634
VII. Citi ieņēmumi. 60 1 661 6 277
1. Naudas maksājumi personām. 90 70 551 39 789
3. Algas. 110 6 018 10 224
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 1 408 2 405
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 628 558
6. Citi izdevumi. 140 1 108 859
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 84 978 53 753
IX. Izdevumi. 80 79 713 53 835
XI. Izdevumi kopā. 160 79 713 53 835
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 5 265 -82
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 200

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 90
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 200
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 90
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 290
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 200
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 0 200

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 90
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 90
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 290
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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 50008216821 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums EAPN_Latvia_Zinojums pie gada p_rskata_2019.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats EAPN_Latvia_Admin.izdevumi_2019.docx
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja LAILA BALGA
E-pasts info@eapn.lv
Tālrunis 22311545

Dokumenta numurs EDS: 67239955 Dokumenta sagatavotājs: LAILA BALGA
Parakstītāja vārds, uzvārds: LAILA BALGA Parakstīšanas datums: 22.03.2020
Parakstītāja personas kods: 24015212273 Parakstīšanas laiks: 00:52:44
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Valsts ieņēmumu dienests						



ZIŅOJUMS

                                         pie 2019. gada pārskata				

										

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese				

Biedrība „EAPN-Latvia”, juridiskā adrese Vaļņu iela 32-1, Rīga,          LV-1050

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 50008216821, datums              2013. gada 4. novembris

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

valdes priekšsēdētāja Laila Balga, p.k. 240152-12273, 

no 2016. gada 21. novembra;

valdes locekle Elīna Ālere - Fogele, p.k. 161073-10639, 

no 2016. gada 21. novembra;

valdes locekle Lelde Cālīte, p.k. 150363-10513, 

no 2016. gada 21. novembra līdz 2019. gada 3. maijam;

valdes locekle Baiba Giptere, p.k. 150764-10500, 

no 2018. gada 3. aprīļa;

valdes loceklis Jānis Stjadja, p.k. 010159-12200, 

no 2018. gada 3. aprīļa.



4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas										

Sasniegumi: 1) darbība Eiropas Pretnabadzības tīklā (EAPN) un sadarbība ar vairāk nekā 40 nevalstiskajām organizācijām un tīkliem Eiropā; dalība EXCO, EUISG, Capacity Building un GA sanāksmēs un politiskajā konferencē; EUISG Eiropas sanāksmes organizēšana Rīgā;      2) EAPN PeP (People Experiencing Poverty) programmas īstenošana Latvijā; 3) Eiropas Stratēģijas 2020 programmas īstenošana Latvijā;        4) dalība Iekļaujošās izaugsmes konventā; 5) divu NVA līdzfinansēto pasākumu īstenošana bezdarbniekiem; 6) Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansētā projekta „Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam” īstenošana; 7) Ziemeļu Ministru Padomes līdzfinansētā projekta „NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai” īstenošana; 8) NORDPLUS līdzfinansētā projekta „Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību” īstenošana; 9) NORDPLUS sagatavošanas vizīte Bergenā, Norvēģijā;   10) trīs Latvijas 100-gadei veltītie pasākumi; 11) četru darba grupu darbība: Eiropas Sociālās politikas DG, Reference Budgets DG, NVO kapacitātes stiprināšanas DG un Sabiedrības integrācijas DG; 12) dalība LR Saeimas un NVO forumā, Starptautiskās Sieviešu dienas mītiņā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gades izstādē; 13) Starptautiskās nabadzības izskaušanas dienas sanāksme Eiropas Savienības mājā, u.c.



Attīstības perspektīvas: 1) administratīvās kapacitātes paaugstināšanās, t.sk. kvalificētu darbinieku piesaiste un jaunu darbinieku apmācība;         2) materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanās; 3) partneru tīkla paplašināšanās Latvijā un ārvalstīs; 4) projektu izstrāde uz Europe for Citizens, Erasmus Plus, EACEA, Nordplus, Ziemeļu Ministru Padomes, EEA un Norvēģijas valdības, ASV vēstniecības Latvijā, Latvijas NVO fonda, Rīgs domes u.c. programmām; 5) pieredzes apmaiņas programmu īstenošana ārvalstīs; 6) EAPN-Latvia ietekmes pieaugums interešu aizstāvībā nevalstiskajā sektorā un lēmumu pieņemšanas institūcijās;       7) sociālās uzņēmējdarbības veicināšana; 8) PeP programmas īstenošana Latvijā; 9) Reference Budgets pasākumi Latvijā EMIN ietvaros;             10) partnerība Ziemeļu Ministru Padomes / Sieviešu tiesību institūta projektā Baltijas jūras reģionā; 11) EAPN-Latvia biedru skaita palielināšanās, 12) dalība EAPN Europe sanāksmēs un konferencēs un Eiropas Komisijas konventā, u.c.



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)	

	2019. gadā iegādāta biroja tehnika (dators ar aprīkojumu) par 535,00 eiro.

Kopējais nolietojums par 628,00 eiro, atlikusī vērtība 1342,00 eiro.

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 un beigās

	Atlikums uz 2019. gada 1. janvāri, eiro		  523,00

Atlikums uz 2019. gada 31. decembri, eiro		3100,00

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									Pamatfonda līdzekļu palielinājums uz 5871,00 eiro - no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās 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.

7. Informācija par nodokļiem un nodevām						Nav nodokļu un nodevu parādu.

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

	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis				1066,00 eiro

	Valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas		2048,00 eiro

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

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis				  266,00 eiro 

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						Nav.

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

	Nodarbināto darbinieku vidējais skaits		2 personas

	Darba algas kopsumma				6018,00 eiro



11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu

	Dotācijas projektu īstenošanai, eiro			4565,00

Dotāciju izlietojums, eiro					4565,00

Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumam			  3065,00

Rīgas domes Labklājības departamenta projektam 

„Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana 

maznodrošināto atbalstam”					  1500,00



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

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	

Izlietotais finansējums 76008,00 eiro:

1) no EAPN (Europe) atbalsta programmas – 5063,00 eiro; atlikuma nav;

2) no EAPN (Europe) EMIN-2 programmas – 7213,00 eiro; atlikuma nav;

3) no EAPN (Europe) EUISG konferences – 7900,00 eiro; atlikuma nav;

4) no Ziemeļu Ministru Padomes projekta „NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai” – 24820,00 eiro; atlikuma nav;

5) no NORDPLUS sagatavošanas vizītes – 1220,00 eiro; atlikuma nav;

6) no NORDPLUS projekta „Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību” – 29792,00 eiro; atlikuma 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

	Saimnieciskās darbības ieņēmumi, eiro		2580,00

	- dalības maksas pieredzes apmaiņai Dānijā, Norvēģijā, 

Polijā un Baltkrievijā						1480,00

	- dalības maksa konferencei „Partikušā Eiropā – pārtikusi 

ģimene” kruīzā Rīga-Stokholma-Rīga			1050,00

- Rīgas domes kompensācija par darbnīcas organizēšanu 

Bolderājā							    50,00

Saimnieciskās darbības izdevumi, eiro			2580,00

	- pieredzes apmaiņai Dānijā, Norvēģijā, Polijā un 

Baltkrievijā							1480,00

- dalībai konferencē „Partikušā Eiropā – pārtikusi 

ģimene” kruīzā Rīga-Stokholma-Rīga			1050,00

	- EAPN-Latvia darbnīcas organizēšana Boderājā		    50,00



										

Atbildīgā persona Laila Balga        ___________________										

			vārds, uzvārds			paraksts 		



Rīgā, 2020. gada 20. martā
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Saskaņā ar Ministru kabineta

2000. gada 1. augusta noteikumiem Nr. 251









Valsts ieņēmumu dienestam









Pārskats par administratīvajiem izdevumiem

pie 2019. gada pārskata





1. Biedrības nosaukums		EAPN-Latvia

2. Reģistrācijas Nr.			50008216821



Reģistrācijas datums 04/11/2013



3. Juridiskā adrese			Vaļņu iela 32 - 1, Rīga, LV-1050



4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem

(vārds, uzvārds, personas kods, amatā stāšanās datums):



valdes priekšsēdētāja Laila Balga, p.k. 240152-12273, no 2016. gada 21. novembra;

valdes locekle Elīna Ālere - Fogele, p.k. 161073-10639, no 2016. gada 21. novembra;

valdes locekle Lelde Cālīte, p.k. 150363-10513, no 2016. gada 21. novembra līdz 2019. gada 3. maijam;

valdes locekle Baiba Giptere, p.k. 150764-10500, no 2018. gada 3. aprīļa;

valdes loceklis Jānis Stjadja, p.k. 010159-12200, no 2018. gada 3. aprīļa.





Administratīvie izdevumi kopā, EUR:				920,09



			darbinieku apmācības			  80,00

			valsts nodevas				    9,69

			bankas procenti				200,06

			pamatlīdzekļu nolietojums		628,34

		valūtas kursa maiņa			    2,00









Laila Balga,

EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja



2020. gada 20. martā







