
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 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008126583 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 40008126583 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 50 738 1 452
II. Pamatlīdzekļi 30 738 1 452
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 738 1 452
IV. Nauda 140 10 692 4 141
Apgrozāmie līdzekļi 80 10 692 4 141
Kopā aktīvi 150 11 430 5 593

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Mērķfondi 30 6 684 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 5 593 4 204
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -867 1 389
3. Rezerves fonds 40 4 726 5 593
I. Fondi 10 11 410 5 593
3. Pārējie kreditori 110 20 0
III. Īstermiņa kreditori 80 20 0
Kopā pasīvi 120 11 430 5 593
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008126583 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. 10 350 300
IV. Saņemtās dotācijas. 40 32 829 35 417
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 628 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 0 4 739
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 714 1 288
6. Citi izdevumi. 140 33 960 37 779
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 33 807 40 456
IX. Izdevumi. 80 34 674 39 067
XI. Izdevumi kopā. 160 34 674 39 067
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -867 1 389
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

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

12 1 448 1 448

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 1 448 1 448
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1 448 1 448
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1 448 1 448
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008126583 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 40008126583 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

1 nav ziedojumi tērēti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 1 100
Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zi_ojums_2020.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats Administr_cija_2020.pdf
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

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

Dokumenta numurs EDS: 72325064 Dokumenta sagatavotājs: ĢIRTS ELDMANIS
Parakstītāja vārds, uzvārds: ĢIRTS ELDMANIS Parakstīšanas datums: 31.03.2021
Parakstītāja personas kods: 03088110806 Parakstīšanas laiks: 19:46:48
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Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas  teritoriālā iestāde
                                   (pēc organizācijas atrašanās vietas)


ZIŅOJUMS
pie 2020. 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)


Pārējie 
pamatlīdzekļi


31.12.2016.Eur 31.12.2017. 
eur


31.12.2018. 
eur


norakstīt vai 
pārdots 
izsolē


31.12.2019. eur
2020.g 
norakstīts


31.12.2019. 
eur


Iegādes vērtība 21611,52 24245,52 24245.52 18136.72 6108.80 2477.06 2314.00


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 s


Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība tiek noteikta pēc ieprikuma cenām


“LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA” BIEDRĪBA
Adrese: Lejas Trezori, Garkalne, Garkalnes novads, LV‐2137


Priekšsēdētājs – Olafs Klūdziņš ( ievēlēts 15.03.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)
Valdes loceklis – Raimonds Kleinbergs (ievēlēts 15.03.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)
Valdes loceklis – Ģirts Eldmanis (ievēlēts 15.03.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas


Sekmīgi tiek turpināti atklātie bezmaksas koptreniņi
2020.gadā plānota un realizēta dalība dažādos masu pasākumos (izstādes, raidījumi) sporta veida popularizēšanai (cik nu tas bija 
iespējams), līdzvērtīgi pasākumi plānoti 2021.gadā.
Plašāka informācija pieejama Federācijas mājas lapā http://www.sleddog.lv


2020.gada darbību ļoti ietekmēs pulceēšanās ierobežojumi, tas netraucēs individuālos treniņus, bet sacensības nevar orgaizēt, kā arī 
ietekme bija 2019/2020 gada bezsniega ziema







Uzkrātais 12189.35 16890,25 16890.25 18136.72 4656.77 2477.06 1576.08
Bilances vērtība 9422,17 7355,27 7355.27 1452.03 737.92


01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
43 4203.96 5592.78 4725.93


ziedojumi 43.1 1447.71 1447.71 1447.71
ziedojumi 43.2
citas rezerves 43.3 2756.25 13389 4145.07 -867 3278.22


8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības 
Aizņēmumi, garantijas, kīlas nav ne ņemtas ne izsniegtas, ne garantētas


2020.gada biedrībai nav bijuši nodokļu un nodevu maksājumi, jo nav algoti darbinieki (brīvprātīgais darbs), un nav PVN maksātājuzņēmums, 2020.gada 
decembrī bija samaksa par autoratlīdzības līgumu


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 


LSF dotāciju neizlietotoe līdzekļi (mērķa fonds 2021.gadam) ieskaitīts izlietošanai 2021.gadā


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


Fondalīdzeklļu samazinājums par 867 eur, sedzot no iepriekšējiem uzkrājumiem


7. Informācija par nodokļiem un nodevām


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


Rezerves fonds kopā


6.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā







Saņemts  Dotācija valsts budžeta līdzekļi 16 881.00 €
Dotācija no VKS  līdzekļiem 10 906.00 €
Dotācijas LSF Covid riska mazināšanai 5 062.00 €
Dotācija LSF 2‐2e/252, 2021.gada  finansēšanai 6 684.00 €


39 533.00 €


Izlietots Izdevumi, kas iekļauti Ieņēmumu‐Izdevumu pā 16 861.00 € 10 906.00 € 5 212.00 € 0.00 €
Atlikums 20.00 0.00 0.00 6684.00


13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem
Ziedojumos krājumi (prece) nav saņemta


13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā


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


Pamatlīdzekļi ziedojumā vai dāvninājumā nav saņemti


12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā


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


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu


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
Biedrības valdes locekļi 2020. gadā atlīdzību nav saņēmuši.







nav


Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 628.05


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


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


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


Pasākumu koordinēšanas izdevumi


Skatīt 2020.gada sacensību kallendāru Gada pārskata pielikumā







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 2020” (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 








Administratīvo izdevumu pārskata sastādīšanu, saturu reglamentē 04.01.2005.MK noteikumi Nr.11 
”NOTEIKUMI PAR SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJU 
ADMINISTRATĪVAJIEM IZDEVUMIEM”
12 minimālās mēneša darba algas
Par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi:
ꞏ        vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas izdevumi nav


ꞏ        pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi; nav


datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumi
ꞏ        darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu un ar to saistītās darba devēja valsts nav


ꞏ        pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa nav


ꞏ        izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, nav


Nosakot organizācijas administratīvos izdevumus, šos izdevumus var samazināt par tiem 
Piemēram, ja saskaņā ar Statūtiem  komandējumi, kas tieši saistīti ar Latvijas pārstāvniecību 


“LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA” BIEDRĪBA


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









