
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008021918
Nosaukums LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA SPORTA BIEDRĪBA
Adrese Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008021918 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 40008021918 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 1 244 1 927
II. Pamatlīdzekļi 30 1 244 1 927
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1 244 1 927
2. Preces 110 4 928 3 232
II. Debitori 120 1 352 486
IV. Nauda 140 19 932 26 243
I. Krājumi 90 4 928 3 232
Apgrozāmie līdzekļi 80 26 212 29 961
Kopā aktīvi 150 27 456 31 888

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 27 711 25 452
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -8 520 2 259
3. Rezerves fonds 40 19 191 27 711
I. Fondi 10 19 191 27 711
3. Pārējie kreditori 110 8 265 4 177
III. Īstermiņa kreditori 80 8 265 4 177
Kopā pasīvi 120 27 456 31 888
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008021918 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 1 074 675
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 10 231 25 300
IV. Saņemtās dotācijas. 40 49 282 71 458
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 1 818 6 172
VII. Citi ieņēmumi. 60 38 018 23 479
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 100 423 127 084
IX. Izdevumi. 80 106 244 124 825
3. Algas. 110 0 566
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 134
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 849 1 404
6. Citi izdevumi. 140 105 395 122 721
X. Nodokļi. 150 2 699 0
XI. Izdevumi kopā. 160 108 943 124 825
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -8 520 2 259
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008021918 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 12 659 14 739
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 12 659 14 739

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 10 231 25 300
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 25 300
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 25 300
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 10 231 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 10 231 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 10 231 27 380
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 0 27 380

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 27 380
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 27 380
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 10 231 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 10 231 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 10 231 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 12 659 12 659
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 12 659 12 659
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008021918 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 LR
juridiskā
persona

LV 50008022421 LATVIJAS
OLIMPISKĀ
KOMITEJA

10
231,00

Noteiktam mērķim

Kopā (euro) 10
231,00

0,00

Nauda un mantiskā kopā (euro) 10
231,00

4/7



Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008021918 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 40008021918 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 organizēts
Starptautiskais
turnīra Riga Open;
6-7.10.2018; 624
dalībn.no 46 valstīm

5 018,68 0,00 5 018,68 0,00 5 018,68 9 1,15,2,5 624

2 sporta zale noma 19
stundas

181,43 0,00 181,43 0,00 181,43 9 1,15,2,5

3 piedalīšanās
instruktoru seminārā
Spānijā 03-07.2018
1 instuktors

516,90 0,00 516,90 0,00 516,90 9 17 1

4 piedalīšanās
instruktoru semināri
Somija 24-
28.01.2018

1 316,99 0,00 1 316,99 0,00 1 316,99 9 17 3

5 telpu noma par
2018.g.

1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 9 17

6 inventāts 1 297,00 0,00 1 297,00 0,00 1 297,00 9 17
Kopā 10 231,00 0,00 10 231,00 0,00 10 231,00 0,00 0,00 0,00 628
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008021918 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zi_ojums.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats Administrativo izdevumi.pdf
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns Zinojums LTKF _ 2018_1_.pdf

Sagatavoja OĻEGS ROŠČINS
E-pasts
Tālrunis

Dokumenta numurs EDS: 62142469 Dokumenta sagatavotājs: OĻEGS ROŠČINS
Parakstītāja vārds, uzvārds: OĻEGS ROŠČINS Parakstīšanas datums: 04.06.2019
Parakstītāja personas kods: 12057310500 Parakstīšanas laiks: 16:03:30
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2005.gada 4.janvāra MK noteikumi 


Nr.11 


Biedrības vai nodibinājuma nosaukums:  Latvijas Tekvondo Federācija 


 Nodokļu maksātāja reģistrācijas:  40008021918 


 Juridiskā adrese:  Raunas iela 44, k.1, Rīga LV-1039 


 Kontakttālrunis:  29557526 


 


ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS 


Par 2018. gadu 


 Iesniedz, ja ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un saņemto ziedojumu kopsumma 
pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša algas (2018  gadā - EUR 5160.00) 


 


 Nauda (EUR) Manta (EUR) 


Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 
(tsk. vispārējie ziedojumi) 


0.00  


Administratīvie izdevumi         0.00  


Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi   


Pamatlīdzekļu Iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. 
Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju 
un citu vērtspapīru iegādes izdevumi. 


 
0.00 


 


Organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinātā darba alga, atlīdzība vai 
citi darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un ar to saistītās darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 


 
          0.00           


 


Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā paredzētie 
maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas 
iemaksas privātajos pensiju fondos un citi ar darbinieku sociālo apdrošināšanu 
saistītie naudas maksājumi. 


 
 


        0.00 


 


Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 


 
          0.00 


 


Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, 
apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 
komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma 
apdrošināšanas maksājumus. 


 
 
 


 


Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un mazvērtīgo inventāru uzskaitītais 
nolietojums un norakstīšana 


         0.00  


Par sabiedriska labuma organizācijas (turpmāk — organizācija) administratīvajiem izdevumiem ir 
uzskatām organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu 
īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītie nodokli. 


 


           Atbildīgā persona                                     Hermanis  Močalins                  
 







  








                  


ZIŅOJUMS 


                                         pie 2018. gada pārskata      


        


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese  


„Latvijas Taekvondo Federācija” Sporta Biedrība  


 
Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039 


  


2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008021919, datums 03.08.1998   


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


datums)  


1.Prezidents (pārstāvē federāciju atsevišķi)  Hermanis Močaļins 


2.Gen.sekretārs  Viktors Mališauskas  


3.Valses locekls Jānis Ivanovs 


4.Valses locekls Olga Kaziora 


5.Valses locekls Deniss Sisojevs 


 


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas  


2018. gadā LTKF turpināja attīstīt esošos projektus, piemēram, Baltijas  


Olimpiskie Kausi. LTKF organizatoriskā komiteja ieguldīja spēkus šo  


sacensību organizēšanā kaimiņvalstīs.  Projekts ir kļuvis starptautisks  


un tā tālākā attīstība tiek plānota arī 2019. gadā. 


 LTKF sportisti ieņem godalgotas vietas oficiālās sacensībās - Eiropas  


Čempionāts pieaugušajiem un U21. Arī jaunie sportisti (kadeti) iegūst  


godalgotas vietas Eiropas Multičempionātā. 


 LTKF projekts - pasaules reitinga turnīrs RIGA OPEN piesaista aizvien  


lielāku dalībnieku skaitu. 2018. gadā turnīrā piedalījās 624 dalībnieki  


no 26 valstīm un 199 komandas. Latvijas komanda ieguva 8. vietu komandu  


kopējā ieskaitē. 


2019. gadā tiek plānots turpināt projektus Baltijas Olimpiskais Kauss un  


Starptautiskā reitinga turnīrs RIGA OPEN. Kā arī, Latvijā tiek plānots  


organizēt Eiropas Čempionātu kadetiem.        
   


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)  


1.Ilgtermiņa ieguldījumi 


Pamatlīdzekļi (EUR), no tiem:  


                                            Sak.vērtība 01.01.2018                   Atl.vērtība 31.12.2018 


Galds un plaukti                   0.00                                                    0.00  


Ipad mini                             36.27                                                  0.00 


Trienažieris Collie                496.44                                                330.96 


Televizors Led Fhilips          121.08                                                 75.68 


Dators MBP                        1273.54                                               836.90 


     


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 


 Fondi (EUR), no tiem: 


                                           Sak.vērtība 01.01.2018                   Atl.vērtība 31.12.2018      


        Rezerves fonds       27711.00                                              19191.00 


  


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 


6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 


virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 


vērtības samazinājums    Fondu līdzekļu samazinājums pēc iemesla 
fondos turēto līdzekļu izlietojums         


7. Informācija par nodokļiem un nodevām        


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


nodevu veidiem 


 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (01100)- 2699.00 


       


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 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          


        


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   


   


        


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


darba algas kopsumma          


   


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu  


  LOK- 21000.00 EUR 


  LSFP- 15682.00 EUR 


  RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA - 6200.00 EUR 


  VENTSPILS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE- 4400.00 EUR 


  DAUGAVPILS PILSĒTAS  DOMES NORĒK.CENTRS- 2000.00 EUR 


       


12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem 


(atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)       


    


12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās      


     







12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā     


       


13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem  


         


13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās      


     


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)      


           


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      


     


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           


     


Atbildīgā persona                       Hermanis Močalins          


        


        








 


ZIŅOJUMS 
pie 2018. gada pārskata 


 


1.Organizācijas pilnsnosaukums: Latvijas Taekvondo Federācija 


2.Organizācijas reģistracijas numurs: 000802191 datums 1993.gadā 30.aprīlī 


3.Nodokļu maksātāju numurs: 40008021918 datums 1998.gadā 03.augustā 


4.Organizācijas venotais reģistrācijas numurs: 40008021918 datums 2005.gadā 06.jūnijā 


5.Organizācijas juridiskā adrese; Raunas iela 44, k.1, Rīga, LV-1039 


6.Biroja adrese un tālrunis: Raunas iela 44, k.1, Rīga, LV-1039 tālr.29557526 


7.Ziņas par arganizācijas vadītāju vai institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds,amata stāšanās 


datums): 


 Isajevs Vladimirs,p.k. 200472-12157, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz  1 no 


locekļiem; 


 Viktors  Mališauskas,p.k.010780-10722, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar     


           vismaz 1 no locekļiem; 


 Hermanis Močalins,p.k.010164-10704, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 


 Oļegs Roščins,p.k.120573-10500, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz  1 no 


locekļiem; 


 Ūdris Vilnis,p.k. 231166-10161, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz  1 no 


locekļiem; 


8.Ar darbalīgumiem nodarbināto darbnieku vidējais gadā un viņu darba algas kopsumma: algoto 


darbinieku nav. 


9.Skaidrojumi par noteiktiem bilances. 


1. Rinda: pamatlīdzekļi (sporta inventārs, sakaru un biroju tehnika) – EUR 1244 (uzkrātās 


nolietojums = EUR 683.79); 


2. Rinda: krājumi -4928.13 EUR,t.sk. mazvērtīgas prekšmeti=4248.13; 


       avansa maks. par precēm = 680.00 


3. Rindas: debitori - EUR 1351.80,t.sk. 


             3.1 parmaksatije nodokli (URN)   = 10.00 


             3.2 norēķini par īstermiņa aizd.personālam = 29.81 


             3.3 norēķini ar pircējiem =280.00 


             3.4 nākamo periodu iadevumi =1031.99 


         4.   Rinda: nauda - EUR 19932.28, t.sk. 


             4.1 Kase atlikums 13398.79              


             4.2 Valsts kase = 1903.98 


    4.3 Luminor Banka = 4629.51 


        10.  Rinda: rezerves fonds = EUR 19191.12 


        11.  Rinda: norēķini ar piegādātājiem = EUR 8264.64 


    


 


 


Biedrības „LTKF” vadītājs:   Hermanis Močalins  


 





