
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008005345
Nosaukums AGIHAS BIEDRĪBA
Adrese Linezera iela 3, Rīga, LV-1006
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Darbinieku skaits 5
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 181 336
II. Pamatlīdzekļi 30 181 336
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 181 336
IV. Nauda 140 20 723 19 087
Apgrozāmie līdzekļi 80 20 723 19 087
Kopā aktīvi 150 20 904 19 423

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 19 237 30 986
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 1 307 -11 749
3. Rezerves fonds 40 20 544 19 237
I. Fondi 10 20 544 19 237
3. Pārējie kreditori 110 360 186
III. Īstermiņa kreditori 80 360 186
Kopā pasīvi 120 20 904 19 423
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 100 11 062
IV. Saņemtās dotācijas. 40 2 776 1 495
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 19 351 5 290
VII. Citi ieņēmumi. 60 22 605 30 655
3. Algas. 110 11 025 14 380
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 2 541 4 047
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 155 376
6. Citi izdevumi. 140 29 804 41 448
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 44 832 48 502
IX. Izdevumi. 80 43 525 60 251
XI. Izdevumi kopā. 160 43 525 60 251
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 1 307 -11 749
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

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

12 3 001 8 398

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 6 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 6 952
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 100 110
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 4 000
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 1 804 12 237
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 102 222
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 6 3 994
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 3 007 8 398
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 100 7 062
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 4 000
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 100 11 062
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 1 804 12 237
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 1 906 12 459

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 6 3 994
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 6 3 994
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1 912 16 453
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1 195 3 007
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1 195 3 001

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 0 6
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 Fiziskā
persona
rezidents

LV 02078111958 Edgars
Pastars

100,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 100,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 100,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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 1.Līdzfinansējums
Sabiedrības
integrācijas fonda
projektam, līgums
Nr.
2021.LV/NVOF/MI
C/070

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3 8 221

2 1.1.Puķu dobes
izveidošanas
izmaksas (daļēji)

309,00 309,00 0,00 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3

3 1.2.Vasaras
motivācijas skola –
nometnes telpu
izmaksas (daļēji)

47,00 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3

4 1.3.Transporta un
ēdināšanas izmaksas
motivācijas skolas –
nometnes
dalībniekiem

402,00 402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3

5 2.Līdzfinansējums
Rīgas Domes
finansētajā projektā
Nr.DIKS-21-559-lī

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3 24

6 2.1.3 dienu
motivācijas skola –
nometnes telpu
izmaksas (daļēji)

370,00 370,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3

7 2.2.Transporta un
ēdināšanas izmaksas
3 dienu motivācijas
skolas – nometnes
dalībniekiem

315,00 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3

8 3.Līdzfinansējums
Rīgas Domes
finansētajā projektā
Nr.DIKS-21-89-lī

322,00 322,00 0,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3 1 200
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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

9 4.Transporta
izdevumi HIV
pacienta krīzes
situācijas risināšanai
(Alūksne, Madona)

39,00 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 16,17,3 1

10 5.Izdevumi biedrības
komunikācijas
vajadzībām
(interneta vietnes
www.parhiv.lv
izveides un darbības
nodrošināšanas
izmaksas) -
2020.gada mērķa
finansējums

6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,7 17,3 863

11 6.Biedrības
prezentācijas
izdevumi

102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00

Kopā 1 912,00 1 906,00 6,00 0,00 1 810,00 102,00 0,00 0,00 10 309
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 2021_Zinojums_AGIHAS.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja ILZE ZIRNE
E-pasts ilzezirne@inbox.lv
Tālrunis 26449498

Dokumenta numurs EDS: 84083961 Dokumenta sagatavotājs: ILZE ZIRNE

Parakstītāja vārds, uzvārds: ANDRIS VEIĶENIEKS Parakstīšanas datums: 16.06.2022
Parakstītāja personas kods: 29116111909 Parakstīšanas laiks: 23:06:30
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ZIŅOJUMS

pie 2021. gada pārskata



1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 

Biedrība "AGIHAS"

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 

40008005345, datums 2004. g. 24. septembris

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

Andris Veiķenieks, valdes priekšsēdētājs, 2015. gada 27. janvāris.



4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm

Grupu darbs, lekcijas, semināri, tematiski pasākumi, sabiedrības informēšanas kampaņas un pasākumi indivīdu veselības pratības paaugstināšanā, dalība starptautiskās HIV/AIDS konferencēs, piedalīšanās semināros, treniņos Latvijā un ārzemēs, apmācības, psiholoģiskā un emocionālā palīdzība, līdzīgs-līdzīgam (peer-to-peer) konsultāciju sniegšana, konsultāciju sniegšana forumā, vasaras skolas - nometnes organizēšana, līdzdarbošanās cilvēku, kas dzīvo ar HIV, tīklojumos un apvienībās Baltijā un ārzemes, projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana potenciālajiem donoriem, biedru kopsapulces, valdes sēdes u.c.

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

2021.gadā tika realizēti šādi projekti:

· SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ finansēts projekts “Reizi gadā” (“Es zinu! Vai Tu zini savu HIV statusu?”), 22.11.2021. - 31.12.2021., (līguma Nr. UL 2021-40). Projekta mērķis: veicināt sabiedrības izpratni un mudināt veikt HIV testu kā NVO vai pašvaldību testpunktos, tā arī laboratoriju filiālēs visā Latvijā.

· Gilead Sciences Poland SP  projekts “NVO aktivitāšu un slimību izpratnes veicināšanas kampaņa 1.08.2021. – 31.10.2021., līgums Nr. 5/2021. Projekta mērķis: stratēģiskais mērķis ir sabiedrības informētības palielināšana un HIV inficēto cilvēku stigmatizācijas mazināšana.

· ViiV Healthcare finansētā projekts “HIV un primārā veselības aprūpe Latvijā”, 15.08.2019 – 14.08.2021, (OV190814/2001930). Projekta mērķis: Primārās aprūpes ārstu iesaiste HIV infekcijas diagnostikā un pacientu dinamiskā novērošanā.

· ASV vēstniecības finansētais projekts "HIV. Kopā mēs varam uzzināt vairāk", 11.01.2019 – 30.06.2021, (līguma Nr. SLG75019GR0075). Projekta mērķis: institucionālajā aprūpē esošu jauniešu, kas ir visvairāk pakļauti sociālai un veselībai riskantai uzvedībai, zināšanu celšana par veselības paratību, digitālo drošību, STS un HIV infekciju.

· Sabiedrības integrācijas Fonda finansēts projekts “Mēs dzīvojam tepat starp jums”,  01.01.2021. līdz 31.10.2021, līguma Nr.2021.LV/NVOF/MIC/070/05. Projekta mērķis:  cilvēku, kuri dzīvo ar HIV diskriminācijas un pašizolācijas  mazināšana: 

· mazināt ar HIV inficēto sociālo atstumtību, pašstigmatizāciju un pašizolāciju; 

· celt informētības līmeni un pašapziņu;

· veicināt iesaistīšanos sabiedriskā labuma aktivitātēs, motivējot darboties sabiedrības labā, ar 		savu piemēru palīdzot organizēties citām ar HIV inficēto kopienas grupām. 

· Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts  „HIV un COVID 19 izaicinājums”, 1.05.2021 – 31.08.2021, līguma Nr.DIKS-21-559-lī. Projekta mērķis: Rīdzinieku, kuri dzīvo ar HIV baiļu, nolieguma nezināšanas mazināšana, kā arī celt to veselības pratību.

· Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts “Bukletu par HIV atkārota izdošana”, termiņš 1.05.2021. – 31.08.2021., Līguma Nr. DL-21-89-l). Projekta mērķis: ir rīdzinieku, kuri dzīvo ar HIV diskriminācijas mazināšana un veselības pratības veicināšana

· Ziedot.LV finansēts projekts “Tu vari varēt!”, 01.06.2021- 31.12.2021, Līgums Nr. Nr.7.5/LVM/21/30. Projekta mērķis: īpaši motivēt personas nebrīvē, kas pakļautas augstai stigmatizācijai, kas ceļ veselības pratību ieslodzījumā un galvenokārt pēc atbrīvošanās.

· SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ finansēts projekts “Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, dzīve ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā”. Projekta mērķis: veicināt pansionātu medicīniskā personāla un sociālo darbinieku izpratni ne tikai par testēšanas un līdzestības būtisko nozīmi, bet vienlaikus arī aktivizēt viņu iesaisti testēšanas aptveres kāpināšanā.

· European AIDS Treatment finansētajā projekts “HIV un mentālā veselība”, Līgums Nr.2020COPEMH002. Projekta mērķis: skaidrot iemeslus, kāpēc HIV pozitīviem cilvēkiem ir risks palielinātas garīgās veselības problēmas.

Aktīvas darbības interneta vidē, tiek uzturēts biedrības Twitter profils, kurš aktīvi darbojas, lai informētu mērķa grupu un sabiedrību par aktuālām tēmām, kā arī www.facebook.com/biedribaAGIHAS  profils, kuram ir turpat 750 sekotāji, savukārt https://www.facebook.com/AGIHASwomen/ ir 115 sekotāji. Biedrība uztur savu mājas lapu www.agihas.lv

Sabiedrības integrācijas Fonda finansēta projekta “Mēs dzīvojam tepat starp jums” ietvaros notika tradicionālās no HIV/AIDS mirušo piemiņas dienas (maija trešajā nedēļā) nozares vadošo speciālistu un NVO aktīvistu, politiķu kopīga svinīgas puķu dobes un piemiņas zīmes (latviešu un angļu valodā) atklāšana Rīgas centrā, Barikāžu laukumā ar ārvalstu vēstniecību, HIV pacientu un sabiedrības aktīvistu un mediju līdzdalību, kura sniedz informāciju ridziniekiem un pilsētas viesiem, kā arī projekta ietvaros notika trīs dienu apmācību seminārs cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, kurā piedalījās 24 dalībniekiem.

RD IKSD projekta „HIV un COVID 19 izaicinājums” realizācijā iesaistīti 24 cilvēki, kuri dzīvo ar HIV, kā arī 2 brīvprātīgie.

Gilead Sciences Poland finansētā projekta “Bīstami nezināt” ietvaros tika realizēta informatīva kampaņa pilsētvidē, kuras laikā JCDecaux stendos Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Rēzeknē, izvietoti 500 (pieci simti) plakāti, kuri ilgstoši sniedza pētījumos balstītu informāciju rīdziniekiem par HIV infekciju. Varam lēst, ka plakātus pamanīja katrs pilsētnieks, kopumā sasniedzot aptuveni 1 000000 cilvēkus.

SIA Merch Sharp and Dohme finansēta projekta “Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, dzīve ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā” ievaros tika sagatavots un realizēti 5. apmācību semināri (Tukumā, Jelgavā, Aizkrauklē, Valmierā un Rīgā) sociālajiem darbiniekiem un ilgstošās aprūpes institūcijas strādājošām ārstniecības personām. Seminārus apmeklēja 108 klausītāji. 

SIA Merch Sharp and Dohme finansēta projekta ietvaros “Reizi gadā” (“Es zinu! Vai Tu zini savu HIV statusu?”) sagatavots video, kas veicina HIV testa veikšanu.  Video versija atrodama: (60) Neļauj neziņai sevi vajāt. Veic HIV testu! - YouTube

LVM un Nodibinājuma Ziedot.lv un “Latvijas Valsts meži” finansētajā projektā “Tu vari varēt!”, psihoemocionālo  palīdzību 2 mēnešu laikā saņēma 57 cilvēki, kuri dzīvo ar  HIV. Papildus tam projekta ietvaros notika sešpadsmit nodarbības HIV skartajām personām Olaines cietuma Atkarību centrā. Nodarbības kopumā apmeklēja 40 cilvēki (ieslodzītie). 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēta projekta  „HIV un COVID 19 izaicinājums” ietvaros notika cilvēku, kuri dzīvo ar HIV vasaras skola/nometne, kurā piedalījās 22 dalībnieki.

2021. gada turpinājām realizēt projektu ‘HIV un primārā aprūpe Latvijā’, ko finansē ‘ViiV healthcare’. 2019. gadā tika sagatavota ģimenes ārstu apmācibas programma, notika 6 (seši) seminārī primāras aprūpes ārstiem, kurus apmeklēja 102 ārsti.

Rīgas domes Labklājības departamenta finansēta projekta “Bukletu par HIV atkārota izdošana” ietvaros tika atkārtoti izdoti biedrības AGIHAS sagatvotie bukleti “Sieviete un HIV! Džive pēc diagnozes” un “Vīrietis un HIV! Dzīve pēc diagnozes”, kopā 800 eksemplāru metienā.

European AIDS Treatment finansētā projekta “HIV un mentālā veselība” ietvaros tika radīts un izdots buklets “HIV un garīgā veselība”, 500 eksemplāru metienā. Virtuālā versija apskatāma šeit: https://agihas.lv/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-14-Buklets-MENTALA-veseliba_Final.pdf 

ASV vēstniecības finansētais projekts "HIV. Kopā mēs varam uzzināt vairāk", tika realizēts 10 (desmit) ārpus ģimenes aprūpes iestādēs (bērnu namos), kura ietvoros notika divu moduļu (4 akdēmisko stundu apjomā) apmācības semināri jauniešiem par higiēnu, drošību internetvidē un STS, kā arī HIV infekcijas riskiem, kurus kopā apmeklēja 214 jaunieši. Projekta ievaros sagatavots izglītojoš buklets “Tavām drošā attiecībām”, 1000 eksemplāru metienā. Digitālā versija atrodama šeit: Buklets-JAUNIESI-2020-LAT.pdf (agihas.lv)

2021. gadā turpinājās konstruktīva un produktīva sadarbība ar Veselības Ministriju, Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes Slimnīcas stacionāru Latvijas Infektoloģijas centru, Paula Stradiņa Klīnisko Universitātes slimnīcu, farmācijas kompāniju pārstāvniecībām, ASV vēstniecību Latvijā, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā, A. S. ‘Repharm’ un citiem partneriem.

AGIHAS aktīvi iesaistījās Latvijas Republikas “Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021 – 2027. gadam” projekta darba grupās.

Perspektīvas — apstiprināti vairāki projektu pieteikumi mērķa grupas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”,  Rīgas Domes Labklājības departamentu. Iesniegts projekts SIF (Sociālās integrācijas fons) organizētajā konkursā, kā arī AIF (Aktīvo iedzīvotāju fondam).



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

Saņemtie ziedojumi



2021.gadā ir saņemti ziedojumi 100,00EUR vērtībā.



Dotācijas

		

		2021.gads



		Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts, Līg.Nr. DIKS-21-559-lī;

		1496,92



		Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts, Līg. Nr. DL-21-89-l

		1279,23



		KOPĀ:

		2776,15





No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

		

		2021.gads



		Gilead Sciences Poland finansējums projektam “NVO aktivitāšu un slimību izpratnes veicināšanas kampaņa 2021”

		7641,00



		ViiV Healthcare finansētā projekts “HIV un primārā veselības aprūpe Latvijā”

		9045,00



		ASV vēstniecības finansētais projekts "HIV. Kopā mēs varam uzzināt vairāk"

		1465,42



		European AIDS Treatment finansētajā projekts “HIV un mentālā veselība”, Līgums Nr.2020COPEMH002

		1200,00



		KOPĀ:

		19351,42





Citi ieņēmumi

		

		2021.gads



		SIA Merch Sharp and Dohme finansēts projekts “HIV skarto sociāli mazaizsargāto grupu iekļaušana veselības aprūpes sistēmā”

		8083,00



		SIA Merch Sharp and Dohme finansēts projekts “Reizi gadā” (“Es zinu! Vai Tu zini savu HIV statusu?”)

		4029,00



		Latvijas Valsts meži, Ziedot.lv finansēts projekts "Tu vari varēt", līg.Nr. 7.5./LVM/21/30 

		3090,00



		Ieņēmumi Sabiedrības integrācijas Fonda projekts “Mēs dzīvojam tepat starp jums”2021.LV/NVOF/MIC/070

		7403,22



		KOPĀ:

		22605,22





Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai

		

		2021.gads



		Dotācijas izlietojums

		2776,15



		Izdevumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts, Līg.Nr. DIKS-21-559-lī;

		1496,92



		Izdevumi Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts, Līg. Nr. DL-21-89-l

		1279,23



		Ziedojumu izlietojums 

		1911,70



		Projektu un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi

		38837,68



		Gilead Sciences Poland finansējums projektam “NVO aktivitāšu un slimību izpratnes veicināšanas kampaņa 2021”

		5294,14



		ViiV Healthcare finansētā projekts “HIV un primārā veselības aprūpe Latvijā”

		9637,79



		Izdevumi SIA ,,LEAD. Korporatīvā komunikācija" projektā “Es aizdodu savu balsi”

		296,62



		European AIDS Treatment finansētajā projekts “HIV un mentālā veselība”, Līgums Nr.2020COPEMH002

		715,01



		SIA Merch Sharp and Dohme finansēts projekts “HIV skarto sociāli mazaizsargāto grupu iekļaušana veselības aprūpes sistēmā”

		5802,06



		SIA Merch Sharp and Dohme finansēts projekts “Reizi gadā” (“Es zinu! Vai Tu zini savu HIV statusu?”)

		5659,30



		Latvijas Valsts meži, Ziedot.lv finansēts projekts "Tu vari varēt", līg.Nr. 7.5./LVM/21/30 

		3084,99



		Sabiedrības integrācijas Fonda projekts “Mēs dzīvojam tepat starp jums”2021.LV/NVOF/MIC/070

		7403,22



		Pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi  (riska nodeva, pasta pakalpojumi, transporta izdevumi, bankas pakalpojumi)

		944,55



		KOPĀ:

		43525,53







Nauda

		

		2021.gads



		Banka

		20723,11



		KOPĀ

		20723,11





Informācija par pamatlīdzekļiem

		

		2021.gads



		Iegādes vērtība gada sākumā

		1971,58



		   Iegādāts pārskata gadā 

		0



		   Norakstīts pārskata gadā

		518,04



		Iegādes vērtība gada beigās

		1453,54



		Uzkrātais nolietojums gada sākumā

		1636,06



		   Aprēķināts par pārskata gadu

		154,83



		   Norakstīts par pārskata gadu

		518,04



		Uzkrātais nolietojums gada beigās

		1272,85



		Atlikusī vērtība gada sākumā

		335,52



		Atlikusī vērtība gada beigās

		180,69





Informācija par fondiem

		

		2021.gads



		Rezerves fonds gada sākumā 

		19236,56



		   Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 

		1307,26



		Rezerves fonds gada beigās

		20543,82







Informācija par nodokļiem un nodevām

		

		01.01.2021

		Aprēķināts 

		Samaksāts 

		31.12.2021



		Vienotais nodokļu konts

		-186,03

		8001,32

		7827,39

		-359,96







Biedrība nav reģistrēta par ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu.  

Biedrībai nav bilancē neietvertu saistību (garantiju, galvojumu, ķīlu u.tml.)  

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

		

		2021.g 



		Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 

		4,67



		Aprēķinātās darba algas kopsumma

		11325,00







Valdes priekšsēdētājs par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma, darbinieki tika algoti uz projektu īstenošanas laiku.

Atbildīgā persona:   

Andris Veiķenieks

