
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008126583
Nosaukums LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese "Lejas Trezori", Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 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 40008126583 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 2741 7355
II. Pamatlīdzekļi 30 2741 7355
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 2741 7355
IV. Nauda 140 1583 2397
Apgrozāmie līdzekļi 80 1583 2397
Kopā aktīvi 150 4324 9752

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 9752 11144
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -5548 -1392
3. Rezerves fonds 40 4204 9752
I. Fondi 10 4204 9752
3. Pārējie kreditori 110 120 0
III. Īstermiņa kreditori 80 120 0
Kopā pasīvi 120 4324 9752
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 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. 10 280 300
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 350 5000
IV. Saņemtās dotācijas. 40 38369 19924
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 4444 4520
VII. Citi ieņēmumi. 60 2700 2900
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 4615 4701
6. Citi izdevumi. 140 47076 29335
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 46143 32644
IX. Izdevumi. 80 51691 34036
XI. Izdevumi kopā. 160 51691 34036
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -5548 -1392
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

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

12 1470 1470

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 5000
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 50 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 300 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 72 5000
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 300 0
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 1470 1470
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 50 5000
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 300 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 350 5000
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 72 5000
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 72 5000

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 300 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 300 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 372 5000
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1448 1470
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1448 1470
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 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 Fiziskā
persona
rezidents

LV 03088110806 Eldmanis
Ģirts

50,00 Neierobežotai
lietošanai

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 30047610218 ANDREJS
OSIPOVS

300,00 Noteiktam mērķim

Kopā (euro) 350,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 350,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 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 40008126583 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 F.H.U. Rower-Land
1/04/2018 (skis and
snowhook holder)
inventārs slēpošanai
ar suņiem. Skatīt
2018.gada sacensību
kalendāru

337,00 37,00 300,00 0,00 337,00 4,7,8,9 1,15,2,5 20

2 "Latvijas Treneru
tālākizglītības
centrs", treneru
apmācības kursi, lai
var orgaizēt gan
sacensības, gan
publiskos treniņus
skatīt 2018.gada
sacensību kalendāru

35,00 35,00 0,00 0,00 35,00 9 1,15,5 100

Kopā 372,00 72,00 300,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 120
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zi_ojums 2018.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 2018.gadā organizētās sacemsības Sacens_bas 2018.gad_.pdf

Sagatavoja ĢIRTS ELDMANIS
E-pasts info@sleddog.lv
Tālrunis 26445702

Dokumenta numurs EDS: 60775342 Dokumenta sagatavotājs: ĢIRTS ELDMANIS

Parakstītāja vārds, uzvārds: ĢIRTS ELDMANIS Parakstīšanas datums: 02.04.2019
Parakstītāja personas kods: 03088110806 Parakstīšanas laiks: 02:18:30
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1 ZKK Ātrāk, tālāk, smagāk Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports
2018.01.14. 2018.01.14


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


2 ZKK Ātrāk, tālāk, smagāk Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports
2018.02.18. 2018.02.18.


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


3 DSC


Latvijas Atklātais Kamanu suņu sporta 


čempionāts sniega apstākļos LV čempionāts / IFSS Pasaules kausa posms 2017-2018 Kamanu suņu sports


2018.03.03. 2018.03.04.


Madona Smeceresils Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


4 ZKK Ātrāk, tālāk, smagāk Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports
2018.03.18. 2018.03.18.


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


Pasaules kausa posms kamanu suņu 


sportā bezsniega apstākļos IFSS Pasaules kausa posms 2017-2018 Kamanu suņu sports
2018.03.24. 2018.03.25.


Wieliszew Polija Polijas Kamanu suņu sporta federācija www.balticcup.net


5 KSSK Zaļie gurķi 2018 Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.04.07. 2018.04.07. Garkalne Garkalne Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


6 RD Stirnu buka kanikorss Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.04.14. 2018.04.14. Tērvete Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


7 ZKK Nakts kanikross Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.04.15. 2018.04.15. Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


8 DSC Drailends visiem Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.04.22. 2018.04.22. Tukums Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


Pasaules kausa posms kamanu suņu 


sportā bezsniega apstākļos IFSS Pasaules kausa posms 2017-2018 Kamanu suņu sports
2018.04.28. 2018.04.29.


Kauņa Lietuva Lietuvas Kamanu suņu sporta federācija www.balticcup.net


9 RD Stirnu buka kanikorss Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.05.05. 2018.05.05. Ogre Zilie kalni Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


10 ZLS Ķeguma mēra kauss Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.05.19. 2018.05.19. Ķegums Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


11 ZLS Kanikrosa sprints un frisbijs Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.05.19. 2018.05.19. Rīga Lucavsala Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


12 ZKK


Latvijas vasaras čempionāts 


minipūlingā Latvijas čempionāts Kamanu suņu sports
2018.05.20. 2018.05.20.


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


Pasaules kausa posms kamanu suņu 


sportā bezsniega apstākļos IFSS Pasaules kausa posms 2017-2018 Kamanu suņu sports
2018.05.26. 2018.05.27. Santpēterbur


ga Krievija


Santptēterburgas Kamanu suņu sporta 


federācija www.balticcup.net


13 DSC Drailends visiem Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.06.09. 2018.06.09. Madona Smeceresils Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


14 ZKK Drosmes Skrējiens Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports 2018.06.16. 2018.06.16. Ikšķile Ikšķiles Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


15 ZLS


Latvijas čempionāts Kanikrosa sprintā 


un frisbijā Latvijas čempionāts Kamanu suņu sports 2018.07.21. 2018.07.21. Rīga Uzvaras parks Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


16 ZKK Kanikrosa biatlons Nacionālās nozīmes sacensības Kamanu suņu sports
2018.07.28. 2018.07.28.


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


17 DSC


Meža uzdevumu labirints kopā ar 


suņiem Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/2


67756630450230 Kamanu suņu sports
2018.08.11. 2018.08.12.


Carnikava Zibeņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


18 ZLS


Latvijas čempionāts Kanikrosa sprintā 


un frisbijā 2.daļa Latvijas čempionāts


https://www.facebook.com/events/2


01905313839782 Kamanu suņu sports 2018.08.26. 2018.08.26. Rīga Uzvaras parks Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


19 RD Stirnu buka kanikorss Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/1


059668430847588 Kamanu suņu sports 2018.09.08. 2018.09.08. Ērgļi Gaiziņķalns Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


20 DSC Garkalnes rudens ķepas Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/2


115489805372662/ Kamanu suņu sports 2018.09.08. 2018.09.08. Ādaži Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


21 RD BE Racedog night race 2018 IFSS Pasaules kausa posms 2018-2019


https://www.facebook.com/events/1


589990347781760 Kamanu suņu sports 2018.09.22. 2018.09.22. Ādažu Atari Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


22 ZKK Zemgales Kauss minipūlingā Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/1


651991451517460 Kamanu suņu sports
2018.09.15. 2018.09.15.


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


23 RD Stirnu buka kanikorss Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/1


684252851682295 Kamanu suņu sports 2018.09.29. 2018.09.29. Līgatne Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


Pasaules kausa posms kamanu suņu 


sportā bezsniega apstākļos IFSS Pasaules kausa posms 2018-2019 Kamanu suņu sports
2018.10.06. 2018.10.06.


Pērnava Igaunija Kamanu suņu sporta klubs Baltosport www.balticcup.net


IFSS Eiropas čempionāts kamanu 


suņu sportā bezsniega apstākļos Eiropas čempionāts


https://www.facebook.com/Europea


n-championship-2018-Dryland-


mushing-180262246076672 Kamanu suņu sports


2018.10.25. 2018.10.28.


Nybro Zviedrija Kamanu suņu sporta klubs Baltosport www.balticcup.net


24 ZLS, SN


Latvijas Atklātais Kamanu suņu sporta 


čempionāts bezsniega apstākļos LV čempionāts / IFSS Pasaules kausa posms 2017-2018 Kamanu suņu sports


2018.11.10. 2018.11.10.


Ogre/Ikšķile Zilie kalni Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


25 ZKK Ātrāk, tālāk, smagāk Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/4


72441383252483/ Kamanu suņu sports
2018.12.15. 2018.12.15.


Iecavas Iecavas Salmiņi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


26 ZKK Noskrien Ziemu kanikross Nacionālās nozīmes sacensības


https://www.facebook.com/events/2


161495393892079/ Kamanu suņu sports
2018.12.16. 2018.12.16.


Cēsu Priekuļi Latvija Latvijas Kamanu suņu sporta federācija www.sleddog.lv


LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJAS SPORTA SACENSĪBU KALENDĀRS 2018.GADS
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Valsts ieņēmumu dienesta ________Rīgas_____________________ teritoriālā iestāde
                                   (pēc organizācijas atrašanās vietas)


ZIŅOJUMS


pie 2018. gada pārskata


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese _____________________________________


2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008126583, datums 14.04.2008


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


“LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA” BIEDRĪBA


Adrese: Lejas Trezori, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137


Priekšsēdētājs – Olafs Klūdziņš ( ievēlēts 15.03.2017.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 15.03.2019.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)


Valdes loceklis – Raimonds Kleinbergs (ievēlēts 15.03.2017.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 15.03.2019.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)


Valdes loceklis – Ģirts Eldmanis (ievēlēts 15.03.2017.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 15.03.2019.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas


2016.gadā uzsākti atklātie bezmaksas koptreniņi


No 3.jūnija līdz 5.jūnijam Carnikavā norisinājās Pasaules un Eiropas Kamanu suņu sporta federācijas kongress ar Latvijas kamanu suņu sporta 


federācijas līdzdalību. Kongresā bija pārstāvētas vairāk nekā 20 dalībvalstis no četriem kontinentiem.


Tika uzsākta sabiedrības informēšana par antidopinga pasākumiem un veselīgu dzīvesveidu Projekts - Nr. 12-04- LL40-L413201- 000008. 


(Biedrības Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas; materiāli tehniskās bāzes izveide)


2017.gadā plānota dalība dažādos masu pasākumos (izstādes, raidījumi) sporta veida popularizēšanai 


Plašāka informācija pieejama Federācijas mājas lapā http://www.sleddog.lv


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







Pārējie 


pamatlīdzekļi


31.12.2016.Eur 31.12.2017. 


eur


31.12.2018. 


eur


Iegādes vērtība 21611,52 24245,52 24245.52


Uzkrātais 


nolietojums


12189.35 16890,25 21505.02


Bilances vērtība 9422,17 7355,27 2740.5


01.01.201


7
01.01.2018 01.01.2019


43 11144.76 -1392.42 9752.33 -5548.37 4203.96278


ziedojumi 


vispārīgie
43.1


1470.00 0.00 1470.00 -22.29
1447.71


ziedojumi 


mērķa 43.2 0.00


citas rezerves 43.3 9674.76 -1392.42 8282.33 -5526.08 2756.25278


Rezerves fonds kopā


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)


Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība tiek noteikta pēc ieprikuma cenām


7. Informācija par nodokļiem un nodevām


Fondos turēto līdzekļu izlietojums, tas lielā mērā saistīts ar pamatlīdzekļu vērtību samazināšanos


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


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)


6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās


ir samazinajums pārskata gadā


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


līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums







no Latvijas Sporta federāciju padome


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu


Biedrības valdes locekļi 2018. gadā atlīdzību nav saņēmuši.


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


Biedrībai nav algotu darbinieku, uz brīvprātības principa tie organizētas sacensības


2018.gada biedrība ir maksājusi tikai nodevas, jo nav algoti darbinieki, un nav PVN maksātājuzņēmums


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


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


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


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


šādiem atvieglojumiem un atlaidēm


Aizņēmumi, garantijas, kīlas nav ne ņemtas ne izsniegtas, ne garantētas







Saņemt


s o 


budžeta 


Dotācija apakšprogrammā 09.09. SF un SP
17,377.00 €


Dotācija no VKS LVM ziedojumu līdzekļiem 20,992.00 €
38369


Izlietots Izdevumi, kas iekļauti Ieņēmumu-Izdevumu pārskata sadaļā "citi izdevumi"17,377.00 € 20,992.00 €
Atlikums 0.00 0.00


13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā


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)


Bilances postenī "Debitori" nav atlikuma, nav  neapmaksātas summas


12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās


12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā


13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem


Ziedojumos krājumi (prece) nav saņemta


13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās


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


Pamatlīdzekļi ziedojumā vai dāvninājumā nav saņemti







nav


Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 4443.5


Skatīt 2018.gada sacensību kallendāru Gada pārskata pielikumā


No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem līdzekļi nav saņemti


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
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir no dalības maksas 


par sacensībām un DID numuri straptaustiskām 


sacensībām


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







Sabiedriskā labuma mērķa grupas


1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu


2 – nepilnās ģimenes


5 – 15–25 gadus veci jaunieši


15 – bērni


Organizācijas pasākumos piedalās arī seniori, visi kuriem patīk aktīvs dzīves veids kopā ar saviem suņiem. Ar katru gadu palielinās arī skatītāju 


skaits, kas neņem dalību, bet tikai vēro skativitātes - pavada brīvo laiku dabā - mežā.


Organizācijas dibinātāju/biedru skaits 8 (biedrības - juridiskās personas)


  Iesaistīto privātpersonu personu skaits ~230


  Sabiedriskā labuma guvēju skaits  - nav precīzi norādāms, jo pasākumos uzskaita tikai dalībniekus, neuzskaitot skatītājus un dalībnieku palīgus un 


atbalsta perosnas, kas dažam dalībniekam ir vairākas personas (sākot no bērniem un vecmāmiņām/ vectētiņim un arī draugi) 


Ikgadējās sacensības „Baltijas kauss 2018” (Pasaules kausa posms/Baltijas kauss/Latvijas čempionāts)


Bezmaksas treniņi


Dalība Starptautiska Kamansuņu sporta Federācijā (IFSS)


Praktiska palīdzība interesentiem sportošanas uzsākšanai un veselīgāka dzīvesveida uzsākšanai


Ziemas trases veidošana Garlanes mežos (par Federācijas līdzekļiem) visiem interesentiem bez maksas


Viss kalendārs (rezultāti) pieejams šeit: http://www.sleddog.lv/rezultati/


Atbildīgā persona   ___________________        ___________________


vārds, uzvārds paraksts 





