
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008005345
Nosaukums AGIHAS BIEDRĪBA
Adrese Linezera iela 3, Rīga, LV-1006
Taksācijas periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Darbinieku skaits 6
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 26 181
II. Pamatlīdzekļi 30 26 181
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 26 181
Apgrozāmie līdzekļi 110 21 538 20 723
V. Nauda 180 21 538 20 723
Kopā aktīvi 190 21 564 20 904

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 21 504 20 544
3. Rezerves fonds 40 21 504 20 544
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 50 960 19 237
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 60 20 544 1 307
III. Īstermiņa kreditori 110 60 360
4. Pārējie kreditori 150 60 360
Kopā pasīvi 170 21 564 20 904
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 20 3 087 100
IV. Saņemtās dotācijas un subsīdijas 40 2 860 2 776
V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas fondiem un citiem
ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

50 5 240 19 351

VII. Citi ieņēmumi 70 21 474 22 605
VIII. Ieņēmumi kopā 80 32 661 44 832
IX. Izdevumi: 90 31 701 43 525
3. Darba samaksa 130 10 184 11 024
4. Sociālās apdrošināšanas un nodrošinājuma maksājumi 140 2 331 2 541
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 150 155 155
6. Citi izdevumi 160 19 031 29 805
XI. Izdevumi kopā 250 31 701 43 525
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība 260 960 1 307
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā (kopsumma), tai skaitā: 10 1 195 3 007
1. Vispārīgie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), 50 1 195 3 001
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), 70 0 6
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma, tai skaitā: 90 3 087 100
1. Vispārīgie ziedojumi (neierobežotai lietošanai): 140 100 100
1.3. fiziskās personas (rezidenti), 170 100 100
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem): 210 2 987 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas, 220 2 987 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma: 280 3 086 1 912
1. Vispārīgo ziedojumu (neierobežotai lietošanai), 290 163 1 906
1.1. statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem: 310 163 1 804
1.1.1. sabiedriskā labuma darbībai, 320 163 1 804
1.2. administratīvajiem izdevumiem, 340 0 102
2. Mērķziedojumu (noteiktiem mērķiem), 360 2 923 6
2.1. statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem: 380 2 751 6
2.1.1. sabiedriskā labuma darbībai, 390 2 751 6
2.2. administratīvajiem izdevumiem, 410 172 0
IV. Atlikums pārskata gada beigās (kopsumma), tai skaitā: 430 1 196 1 195
1. Vispārīgo ziedojumu (neierobežotai lietošanai), 470 1 132 1 195
2. Mērķziedojumu (noteiktiem mērķiem), 490 64 0
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40103845472 SWIXX
BIOPHARM
A SIA

2 987,00 Noteiktam mērķim

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 26128511228 Sergejs
Akuļičs

100,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 3 087,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 3 087,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

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 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summas pa veidiem (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits
no vispārīgiem
ziedojumiem

(neierobežotai
lietošanai)

no
mērķziedojumi
em (noteiktiem

mērķiem)

no anonīmiem
ziedojumiem un
dāvinājumiem

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

saimnieciskās
darbības

izdevumiem
(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1.SIA SWIXX
Biopharma mērķa
ziedojuma projektam
"HIV informēšanas
kampaņa"
izlietojums

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 16,17,3 120

2 1.1.Informatīvās
kampaņas materiālu
izveidošanas
izmaksas

1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 7,8 16,17,3

3 1.2.Marteriālu
maketēšanas un
drukāšanas izmaksas

496,00 0,00 496,00 0,00 496,00 0,00 0,00 0,00 7,8 16,3

4 1.3.Citas izmaksas
kampaņas
nodrošināšanai

955,00 0,00 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 7,8 17

5 1.4.Administrācijas
izmaksas

172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 7,8 16,17,3

6 2. Līdzfinansējums
Rīgas Domes
finansētajā projektā
Nr.AIC-22-54-lī,
Reklāmas kampaņas
eksponēšanas vides
stendos izmaksas
(daļēji)

163,00 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 7,8 16,17,3 600

Kopā 3 086,00 163,00 2 923,00 0,00 2 914,00 172,00 0,00 0,00 720

6/7



Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008005345 Periods no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 2022_Zinojums_AGIHAS_gala.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Biedrības revidenta slēdziens Revidents_2022.pdf

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

Dokumenta numurs EDS: 90190205 Dokumenta sagatavotājs: ILZE ZIRNE

Parakstītāja vārds, uzvārds: ANDRIS VEIĶENIEKS Parakstīšanas datums: 28.03.2023
Parakstītāja personas kods: 29116111909 Parakstīšanas laiks: 12:31:01
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ZIŅOJUMS

pie 2022. gada pārskata



1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 

Biedrība "AGIHAS"

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006

2. Juridiskā forma

Biedrība

3. Organizācijas reģistrācijas numurs un datums

40008005345, datums 2004. g. 24. septembris

4.Darbības jomas 

Labdarība, Izglītības veicināšana, Veselības veicināšana, Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. 5. Organizācijas darbības mērķi

· Sniegt atbalstu invalīdiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, un viņu tuviniekiem;

· Palīdzēt integrēties sabiedrībā visiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS;

· Iestāties par vispāratzīto cilvēktiesību garantēšanu attiecībā pret inficētajiem ar HIV;

· Cīnīties pret AIDS epidēmijas izplatīšanos.

Sabiedrības daļa (galvenā mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas darbība

· Cilvēki ar invaliditāti, 

· No vardarbības cietušās personas.

Organizācijas galvenie sasniegumi pārskata gadā 

2021.gadā tika realizēti šādi projekti:

· Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts “HIV un Līdzestība. Dzīve līdzās infekcijai.”, termiņš 15.05.2022. - 31.12.2022, Līguma Nr. DL-22-141-lī). Projekta mērķis: Sabiedrības informēšana par HIV un līdzestību.

· Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansēts projekts  “1× gadā!”, 01.09.202 līdz 15.11.2022, līguma Nr. AIC-22-54-lī. Projekta mērķis: Radīt vizuāli izteiksmīgu un saturiski jēgpilnu plakātu “1× gadā” par HIV testēšanu, kas tika izvietots Rīgas pilsētvidē un digitālajā vidē, lai informācija sasniegtu iespējami vairāk rīdzinieku.

· Sabiedrības intergrācijas fonda finansēts projekts “HIV. Dzīve pēc diagnozes” 01.01.2022. līdz 31.10.2022., līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/004/26. 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.

· Ziedot.LV finansēts projekts "Veselības pratības semināri par HIV ieslodzījuma vietās", 01.05.2022 līdz 31.12.2022, Līgums Nr. Nr. 7.5/LVM/22/29. Projekta mērķis: Informatīvi izglītojošas, interaktīvas un psihoemocionāli atbalstošas nodarbības Olaines cietuma Atkarīgo rehabilitācijas centrā esošām personām un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem.

· SWIXX Biopharma SIA ziedojums projektam “HIV informēšanas kampaņa”, Mērķa ziedojuma līgums Nr.202201370LV, Projekta mērķis: Nodrošināt HIV informēšanas kampaņu HIV dienā un veikt ikgadējo HIV infekcijas testēšanas projektu plašai sabiedrībai.

· SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ finansēts projekts “Pasākumu kopums “1 x gadā”, 31.10.2022. - 31.12. 2022, (līguma Nr. UL 2022-26). Projekta mērķis: Skaidrot, cik svarīga inficēšanās riska mazināšanai un partneru veselībai ir HIV testa veikšana vismaz reizi gadā.

· Glaxosmithkline Export Limited finansēts projekts “It is dangerous not to know”, 01. 11. 2021. - 31. 12. 2021, 2021.gada 15.novembra līgums, Projekta mērķis: Sabiedrības testēšanas veicināšanas un informēšanas kampaņa Latvijā.  

· Deutsche AIDS_HILFE projekts "European HIV Legal Forum - Criminalization of HIV exposere, transmission and non-disclosure", 22.12.2021 - 31.12.2022., 2021.gada 15.novembra līgums. Projekta mērķis: Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV cilvēktiesību monitorings. Eiropas Savienības standartiem atbilstošas  HIV pacientu aprūpes standartu  monitorings Latvijā starptautiskā, nacionālā un lokālā līmenī.

· SIA LEAD korporatīvā komunikācija finansēts projekts ”HIV Latvijā - ja nezinu, tad nav?", 25.11.2022-31.12.2022, Projekta mērķis: Informatīva kampaņa sabiedrības izglītošanai par HIV

· SIA Baltic Communication Partners finansēts projekts "Vai viss ir tik labi, kā izskatās? Veic HIV testu", 27.04.2022-30.05.2022. Projekta mērķis: Konsultāciju "Līdzīgs līdzīgam " nodrošināšana kampaņas "Vai viss ir tik labi, kā izskatās? Veic HIV testu" ietvaros.



6. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss  - no 16.07.1993



7. Ziņas par valdes locekļiem 

· 1. Andris Veiķenieks, valdes priekšsēdētājs, 2015. gada 27. janvāris; 

· 2. Aldis Juksējs, valdes loceklis, 2015. gada 27. janvāris;

· 3. Aigars Ceplītis, valdes loceklis, 2015. gada 27. janvāris;

· 4. Sandris Kļaviņš, valdes loceklis, 2015. gada 27. janvāris;

· 5. Dzintars Čerbakovs, valdes loceklis, 2019. gada 8. aprīlis.



8. Biedrības biedru skaits uz pārskata gada 31. decembri

· fiziskās personas  -  34

· juridiskās personas - 0



9. Ziņas par grāmatvedi – Ilze Zirne



10. Ziņas par revīzijas institūcijas locekļiem – Jānis Robežnieks



11. Svarīgākie notikumi pārskata gadā un nākotnes perspektīvas

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 832 sekotāji, savukārt https://www.facebook.com/AGIHASwomen/ ir 124 sekotāji. Biedrība uztur savu mājas lapu www.agihas.lv, biedrībai ir arī savs Youtube kanāls.

Sabiedrības integrācijas Fonda finansēta projekta “HIV. Dzīve pēc diagnozes” 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 22 dalībniekiem.

SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ finansēts projekts “Pasākumu kopums “1 x gadā” un Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansēts projekts “1× gadā!”, ietvaros tika realizēta informatīva kampaņa pilsētvidē, kuras laikā JCDecaux stendos Rīgā, izvietoti 120 (simts divdesmit) vides plakāti, kuri ilgstoši sniedza pētījumos balstītu informāciju rīdziniekiem par HIV infekciju. Varam lēst, ka plakātus pamanīja katrs pilsētnieks, kopumā sasniedzot aptuveni 1 000000 cilvēkus.

LVM un Nodibinājuma Ziedot.lv un “Latvijas Valsts meži” finansētajā projektā "Veselības pratības semināri par HIV ieslodzījuma vietās", psihoemocionālo  palīdzību 2 mēnešu laikā saņēma 64 cilvēki, kuri dzīvo ar  HIV. Papildus tam projekta ietvaros notika sešpadsmit nodarbības HIV skartajām personām Olaines cietuma Atkarību centrā. Nodarbības kopumā apmeklēja 46 cilvēki (ieslodzītie) un astoņas nodarbības Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, kuras apmeklēja 24 nebrīvē esoši jaunieši. 

Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts “HIV un Līdzestība. Dzīve līdzās infekcijai.”, ietvaros tika atkārtoti izdoti biedrības AGIHAS sagatvotais buklets “HIV un Līdzestība. Dzīve līdzās infekcijai.”, 600 eksemplāru metienā.

2022. 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.

Perspektīvas — apstiprināti projektu pieteikumi mērķa grupas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru. Iesniegti projektu pieteikumi SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ un Glaxosmithkline Export Limited projektu konkursos.



12. Ziņas par organizācijas struktūru - biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.

13. Informācija par darbiniekiem un citām algotām vai brīvprātīgām amatpersonām – Valde par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma, darbinieki tika algoti uz projektu īstenošanas laiku.

14. Organizācijas veiktās finanšu piesaistes aktivitātes pārskata gadā -

Biedrība AGIHAS piedalījās dažādos starptautiskos un nacionālos projektu konkursos, kā arī sadarbojas ar sociāli atbildīgiem uzņēmumiem ziedojumu piesaistē.



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



2022. gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 3087.00 EUR, tai skaitā:

- skaidrā naudā 0 EUR (t. sk. skaidrā naudā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, kas pārskata gadā ieskaitīti maksājuma kontā),

- bezskaidrā naudā – 3087.00EUR

- mantisks ziedojums vai dāvinājums (naudas izteiksmē) 0 EUR.



Dotācijas

		

		2022.gads



		Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts, Līg.Nr. DL-22-141-lī

		1361.73



		Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansēts projekts, Līg. Nr. AIC-22-54-lī

		1498.05



		KOPĀ:

		2859.78





No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

		

		2022.gads



		Glaxosmithkline Export Limited finansēts projekts “Bīstami nezināt”

		4240.00



		Deutsche AIDS_HILFE projekts "European HIV Legal Forum - Criminalization of HIV exposere, transmission and non-disclosure"

		1000,00



		KOPĀ:

		5240,00





Citi ieņēmumi

		

		2022.gads



		Sabiedrības intergrācijas fonda finansēts projekts “HIV. Dzīve pēc diagnozes”

		9882,06



		Ziedot.LV finansēts projekts "Veselības pratības semināri par HIV ieslodzījuma vietās"

		4800,00



		SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ finansēts projekts “Pasākumu kopums “1 x gadā”

		5592,00



		SIA LEAD korporatīvā komunikācija finansēts projekts ”HIV Latvijā - ja nezinu, tad nav?"

		1000,00



		SIA Baltic Communication Partners finansēts projekts "Vai viss ir tik labi, kā izskatās? Veic HIV testu"

		200,00



		KOPĀ:

		21474,06





Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai

		

		2022.gads



		Dotācijas izlietojums

		3706,56



		Rīgas domes Labklājības departamenta finansēts projekts, Līg.Nr. DL-22-141-lī

		1702,21



		Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansēts projekts, Līg. Nr. AIC-22-54-lī

		2004,35



		Ziedojumu izlietojums 

		3087,00



		Projektu un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi

		24907,29



		Sabiedrības intergrācijas fonda finansēts projekts “HIV. Dzīve pēc diagnozes”

		9932,26



		Ziedot.LV finansēts projekts "Veselības pratības semināri par HIV ieslodzījuma vietās"

		4800,00



		SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ finansēts projekts “Pasākumu kopums “1 x gadā”

		5592,00



		SIA LEAD korporatīvā komunikācija finansēts projekts ”HIV Latvijā - ja nezinu, tad nav?"

		1000,00



		SIA Baltic Communication Partners finansēts projekts "Vai viss ir tik labi, kā izskatās? Veic HIV testu"

		200,00



		MSD finansēts projekts “Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, dzīve ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā” 2021.gada finansējums

		1009,56



		Deutsche AIDS_HILFE projekts "European HIV Legal Forum - Criminalization of HIV exposere, transmission and non-disclosure"

		1000,00



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

		1373,44



		KOPĀ:

		31700,85







Nauda

		

		2022.gads



		Banka (LV50 HABA 0001 40J0 3384 5)

		21537,47



		KOPĀ

		21537,47





Informācija par pamatlīdzekļiem

		PL nosaukums

		Atlikumi perioda sāķumā

		Perioda izmaiņas

		Atlikumi perioda beigās



		

		Uzskaites vērtība

		Uzkrātais nolietojums

		Atlikusī vērtība

		Saņemtā PL uzskaites vērtība

		PL nolietojums

		Izslēgtā PL uzskaites vērtība

		Izslēgtā PL nolietojuma vērtība

		Uzskaites vērtība

		Uzkrātais nolietojums

		Atlikusī vērtība



		Portatīvais dators AsusA541UA i3/8/256/W10

		599

		599

		0

		0

		0

		0

		0

		599

		599

		0



		Planšetdators Lenovo MIIX310

		389.99

		389.99

		0

		0

		0

		0

		0

		389.99

		389.99

		0



		Datortehnikas komplekts, Acer Aspire 3

		464.55

		283.86

		180.69

		0

		154.83

		0

		0

		464.55

		438.69

		25.86



		Kopā

		1453.5

		1272.9

		180.69

		0

		154.83

		0

		0

		1453.5

		1427.7

		25.86







Informācija par fondiem

		

		2022.gads



		Rezerves fonds gada sākumā 

		20543,82



		   Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

		959,99



		Rezerves fonds gada beigās

		21503,81







Informācija par nodokļiem un nodevām

		

		01.01.2022

		Aprēķināts 

		Samaksāts 

		31.12.2022



		Vienotais nodokļu konts

		-359,96

		7765,50

		7939,91

		0,48







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

		

		2022.g 



		Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 

		5,5



		Aprēķinātās darba algas kopsumma

		10184,09







Atbildīgā persona:   

Andris Veiķenieks






