
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008117716
Nosaukums DROŠĀ MĀJA BIEDRĪBA
Adrese Konrāda iela 9–11, Rīga, LV-1004
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008117716 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 50
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008117716 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 6723 8148
II. Pamatlīdzekļi 30 6723 8148
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 6723 8148
Apgrozāmie līdzekļi 80 165331 274018
II. Debitori 120 1183 991
IV. Nauda 140 164148 273027
Kopā aktīvi 150 172054 282166

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 158248 71344
3. Rezerves fonds 40 158248 71344
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 158248 71344
III. Īstermiņa kreditori 80 13806 210822
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 4910 28549
3. Pārējie kreditori 110 8896 182273
Kopā pasīvi 120 172054 282166
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008117716 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 0 270
IV. Saņemtās dotācijas. 40 197808 142570
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 437700 381856
VII. Citi ieņēmumi. 60 18285 19013
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 653793 543709
IX. Izdevumi. 80 566890 825506
2. Materiālu izdevumi. 100 13517 17743
3. Algas. 110 333451 492652
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 80199 115734
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 2925 2734
6. Citi izdevumi. 140 136798 196643
X. Nodokļi. 150 0 231
XI. Izdevumi kopā. 160 566890 825737
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 86903 -282028
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008117716 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 9917 10748
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 9917 10748

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 426 831
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 426 831

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 366 795
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 366 795
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 60 36
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 9491 9917
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 9491 9917
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008117716 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 40008117716 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 Biedra nauda dalībai
NVO sadarbības
tīklos, kas dod
iespēju sniegt
informāciju un
saņemt informāciju
par dažādo
pakalpojumu
saņemšanas
iespējām, sadarbību
projektu iespējām.

190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 3 17 15000

2 Telpu noma
pasākumam NVO
sektora diskusijām

43,56 43,56 0,00 43,56 43,56 3 17 70

3 Domena vārda
lietošanas tiesības

76,24 76,24 0,00 76,24 76,24 3 17 30500

4 Saimniecisku
jautājumu risināšana
un palīdzība trūcīgai
iebraucēju ģimenei

56,21 56,21 0,00 56,21 56,21 3 17 6

5 Grāmatvedības
programmas un
likumdošanas
izdevumu iegāde

60,33 60,33 0,00 60,33 0,00 60,33

Kopā 426,34 426,34 0,00 426,34 366,01 60,33 0,00 0,00 45576
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008117716 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums2018.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja SANDRA ZALCMANE
E-pasts sandra.zalcmane@gmail.com
Tālrunis 29153221

Dokumenta numurs EDS: 60769059 Dokumenta sagatavotājs: SANDRA ZALCMANE
Parakstītāja vārds, uzvārds: SANDRA ZALCMANE Parakstīšanas datums: 01.04.2019
Parakstītāja personas kods: 13116212965 Parakstīšanas laiks: 19:00:20
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                                                                                                                       pie 2018. gada pārskata


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 


Biedrība "Patvērums "Drošā māja""


Konrāda iela 9-11, Rīga, LV – 1004


2. Organizācijas reģistrācijas numurs, datums


Nr. '40008117716


Datums: 2007.gada 6.augusts


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


Valdes priekšsēdētāja - Sandra Zalcmane


Valdes loceklis - Alvis Šķenders


Valdes locekle - Gita Miruškina


Valdes locekle - Gunta Vīksne


Valdes loceklis - Reinis Grāvītis


Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Pārdaugavas reģiona teritoriālā iestāde


                                                      (pēc organizācijas atrašanās vietas)


 Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:                                                                                            


'Integrācijas un atbalsta pasākumi:                                                                                                                                                                                                                                                       


'- tika turpināta pakalpojumu nodrošināšana cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atbalstam (2018.gadā biedrība piedāvāja sekojošus pakalpojumus: 


sociālā darbinieka, jurista, psihoterapeita konsultācijas, atbalstu klientam kriminālprocesa laikā, sadarbības veidošanu ar klienta pašvaldības sociālo 


dienestu un arī ar citām institūcijām, tai skaitā ar valsts drošības iestādēm).                                                     


'- tika nodrošinātas sociālās rehabilitācijas programmas 13 identificētiem klientiem-cilvēku tirdzniecības upuriem.


'- tika nodrošināta Latvijā pirmā diennakts Uzticības tālruņa līnijas darbība cilvēku tirdzniecības novēršanai - telefoniski un elektroniski sniegta 59 reizes, 


no tām: telefoniski – 50, bet elektroniski – 5, klātienē – 4 reizes.


'- pārskata periodā darbojas Informācijas centrs iebraucējiem, turpmāk - ICI, Rīgā un Latvijas reģionos (Liepājas, Cēsu, Jelgavas un Daugavpils ICI centri). 


Klātienē, elektroniski un telefoniski ir iespējams saņemt divu konsultantu atbildes uz klientiem (trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, 


kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šādiem klientiem) svarīgiem jautājumiem, piemēram, par uzturēšanās atļauju saņemšanu un pārreģistrāciju, par 


laulībām ar trešo valstu valstspiederīgajiem, par latviešu valodas apguves iespējām, par biznesa uzsākšanu Latvijā, par ģimeņu atkalapvienošanos u.c., 


kā arī nodrošināti tulka pakalpojumi klientiem. 2018. gadā palīdzība sniegta unikāliem klientiem - 898 – trešo valstu pilsoņi, 144 patvēruma meklētāji, bēgļi 


un persona ar alternatīvo statusu no vairāk nekā 80 valstīm.                                                                        


'- pārskata periodā tika nodrošināta Informatīvā tālruņa līnija, darbojas divi informatīvie tālruņi - +371 25565098 un +371 28612120, darbojas e-pasta 


adrese: konsultacijas@patverums-dm.lv, Skype: PatverumsDM, kā arī iespējams saņemt informāciju biedrības mājaslapā www.patverums-dm.lv. 


'- pārskata periodā Integrācijas kursos mācījās 90 patvēruma meklētāji, latviešu valodas kursos mācījās 71 patvēruma meklētājs.  


'- pārskata periodā tika nodrošināta tulkošana no latviešu valodas uz tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku un dari valodām u.c. Pārskata periodā piesaistīti 27 


tulki/valodu zinātāji ar šādām valodu prasmēm - arābu, kurdu, farsi, dari, ķīniešu, tigraju, puštu, franču, hindi, urdi valodās. Tulkošanas pakalpojums 


nodrošināts 1782 reizes šādām institūcijām: valsts pārvaldes iestādēm - Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Sarkanais Krusts - sociālie mentori, 


sociālie darbinieki, Inovāciju atbalsta centrs, ICI Zemgale vadītāja, Swedbank darbinieki, Sabiedrības integrācijas fonds, Tiesībsarga birojs, Latvijas 


Cilvēktiesību centrs, Rīgas Sociālais dienests u.c.. Tulkošanas pakalpojums tika nodrošināts gan klātienē, tulkojot klientam attiecīgajā iestādē, gan 


telefoniski, gan Skype. 


ZIŅOJUMS


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas







- pārskata periodā nodrošināta informācijas apkopošana un aktualizācija mājaslapā www.beglis.lv/29:29 aktualizēta sadaļa "Aktuālā informācija bēgļiem" 


latviešu valodā - tajā izvietoti informatīvie materiāli. Uzturētas sadaļas arābu, krievu, angļu, darī un franču valodās, kurās ir ievietota iztulkota aktualizētā 


un jaunā informācija. Mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv ir ievietota informācija par nodarbinātības iespējām un Valsts sociālās apdrošināšanas 


pakalpojumiem.  


'- izveidots brīvprātīgo atbalsta tīkls legāliem imigrantiem, tai skaitā bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem. Pārskata 


periodā brīvprātīgo aktivitātēs iesaistīti 44 brīvprātīgie, no tiem 15 trešo valstu valstspiederīgie. Novadīti 11 neformālās izglītības pasākumi. Tāpat 


reģistrētas un tīmekļvietnē www.integration.lv publiskotas 14 sabiedrības iniciatīvas.


'- sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu pārskata gada laikā saņēmuši 144 patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu visā 


Latvijas teritorijā.


'- biedrībā tika veikts ikgadējais kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta ISO 9001 sociālās rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu jomā darbā ar visām 


biedrības mērķa grupām audits. Tika izsniegts jauns ISO 9001:2015 sertifikāts.


'Izglītošana un preventīvie pasākumi:                                                                                                                                                                                                                                                                                         


'- pārskata periodā notika 5 Atvērto durvju dienas Rīgā un reģionos starpprofesionāļu grupām, klientiem un vietējai sabiedrībai. 


'- pārskata periodā notikušas divpadsmit Starpsektorālās Dialoga platformas sēdes, kurā piedalījās 9 valsts iestādēm, 18 NVO, 4 privātām organizācijām 


un 6 pašvaldību institūcijām.


'- regulāri tika sniegtas aktuālas intervijas Latvijas un ārvalstu medijiem, kas atspoguļotas arī biedrības administrētā mājaslapā.


'- tika nodrošināta dalība partnerorganizāciju rīkotos semināros un apmācībās par cilvēku tirdzniecību, migrāciju, patvēruma tēmu Latvijā, Zviedrijā, 


Lietuvā, Igaunijā un citur.


'- sabiedrības informēšanas pasākumi: nodrošināta cilvēku tirdzniecības tēmas, bēgļu un patvēruma sistēmas tēmas aktualizēšana latviski un krieviski 


tiešraidēs un rakstošos plašsaziņas līdzekļos, radio, ziņu aģentūrās, kā arī biedrības mājaslapā www.patverums-dm.lv.


'Sadarbība ar dažādām institūcijām Latvijā un pasaulē:                                                                                                                                                                                                                                                                        


'- starpinstitucionālas sadarbības attīstīšana ar starptautiskām organizācijām, sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām un to tīkliem, kristīgām 


organizācijām, jauniešu organizācijām. Latvijā, Baltijas un Ziemeļvalstīs, Eiropas valstīs, lai nodrošinātu pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.


'- partnerības attīstīšana ar Labklājības, Ārlietu, Kultūras un Iekšlietu ministrijām, PMLP, PMC “Mucenieki”, Rīgas domes Sporta, izglītības un 


integrācijas departamentu. Sadarbība noslēgto līgumu ietvaros ar Valsts policiju un Valsts robežsardzi cilvēku tirdzniecības gadījumu atpazīšanā, 


atbalsta sniegšanā cietušajiem un novēršanā.


'- dalība Latvijas Pilsoniskās alianses sadarbības tīklā (eLPA).


'- dalība Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīklā (LSOST).


'- dalība „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanā.


'- dalība Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta aktivitātēs.


'- sadarbība ar uzņēmumu - Philip Morris International cilvēku tirdzniecības prevences nodrošināšanai - projekti par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.


'- dalība sadarbības tīklos – biedrība ir Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) un Annas Lindes fonda Latvijas nacionālo tīklu biedrs.


'- pārskata periodā notika 5 Atvērto durvju dienas Rīgā un reģionos starpprofesionāļu grupām, klientiem un vietējai sabiedrībai. 


'- pārskata periodā notikušas divpadsmit Starpsektorālās Dialoga platformas sēdes, kurā piedalījās 9 valsts iestādēm, 18 NVO, 4 privātām organizācijām 


un 6 pašvaldību institūcijām.


'- regulāri tika sniegtas aktuālas intervijas Latvijas un ārvalstu medijiem, kas atspoguļotas arī biedrības administrētā mājaslapā.


'- tika nodrošināta dalība partnerorganizāciju rīkotos semināros un apmācībās par cilvēku tirdzniecību, migrāciju, patvēruma tēmu Latvijā, Zviedrijā, 


Lietuvā, Igaunijā un citur.


'- sabiedrības informēšanas pasākumi: nodrošināta cilvēku tirdzniecības tēmas, bēgļu un patvēruma sistēmas tēmas aktualizēšana latviski un krieviski 


tiešraidēs un rakstošos plašsaziņas līdzekļos, radio, ziņu aģentūrās, kā arī biedrības mājaslapā www.patverums-dm.lv.


'Sadarbība ar dažādām institūcijām Latvijā un pasaulē:                                                                                                                                      '- 


starpinstitucionālas sadarbības attīstīšana ar starptautiskām organizācijām, sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām un to tīkliem, kristīgām 


organizācijām, jauniešu organizācijām. Latvijā, Baltijas un Ziemeļvalstīs, Eiropas valstīs, lai nodrošinātu pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.


'- partnerības attīstīšana ar Labklājības, Ārlietu, Kultūras un Iekšlietu ministrijām, PMLP, PMC “Mucenieki”, Rīgas domes Sporta, izglītības un 


integrācijas departamentu. Sadarbība noslēgto līgumu ietvaros ar Valsts policiju un Valsts robežsardzi cilvēku tirdzniecības gadījumu atpazīšanā, 


atbalsta sniegšanā cietušajiem un novēršanā.


'- dalība Latvijas Pilsoniskās alianses sadarbības tīklā (eLPA).


'- dalība Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīklā (LSOST).


'- dalība „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanā.


'- dalība Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta aktivitātēs.


'- sadarbība ar uzņēmumu - Philip Morris International cilvēku tirdzniecības prevences nodrošināšanai - projekti par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.


'- dalība sadarbības tīklos – biedrība ir Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) un Annas Lindes fonda Latvijas nacionālo tīklu biedrs.


- Biedrība apvienoja 12 darbojošās organizācijas NVO koalīcijā cilvēku tirdzniecības novēršanai un vairāk nekā 20 organizācijas, kuras strādā vai plāno 


strādāt ar imigrantiem.


- Biedrība ir Latvijas Jaunatnes Padomes asociētais sadarbības partneris.


'- Biedrības darbinieki iesaistījušies Latvijas valdības izveidotajās darba grupās par patvēruma jautājumiem un piedalījušies Saeimas komisiju darbā kā 


patvēruma jomas eksperti. 


Līdzdalība brīvprātīgo kustības veicināšanā                                                                                                                                                                                                                                                                          


'- projektu ietvaros ir piesaistīti 2 brīvprātīgā darba koordinatori, kuri plāno, koordinē, kontrolē brīvprātīgo aktivitātes.                                                                                                     


'Attīstības perspektīvas:


'- Tiks turpināts darbs saskaņā ar biedrības mērķiem un uzdevumiem, kas ietverti statūtos.


'- Tiks aktualizēta un uzturēta biedrības mājaslapas www.patverums-dm.lv.


- Tiks piesaistīts finansējums caur starptautiskiem un vietējiem fondiem Biedrības mērķu īstenošanai.


- Tiks nodrošināta Biedrības biedru, darbinieku un citu interesentu izglītošana par darbu ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, legāliem imigrantiem.


'- Tiks turpināta sadarbība ar valsts, pašvaldību, citām NVO, kristīgām organizācijām.


'- Tiks iegūta citu valstu pieredze patvēruma jautājumos un cilvēku tirdzniecības ierobežošanas jautājumos, jo īpaši attīstot sadarbību ar Latvijai 


tuvākajām kaimiņvalstīm.


'- Tiks turpināta dažādu speciālistu, studentu, jauniešu izglītošana par cilvēku tirdzniecību un patvēruma jomu.


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)







Iegādes vērtība              EUR


Nolietojums                                           


uzkrātais                                                         


EUR uz 31.12.2017


Nolietojums          


par 2018. 


gadu                    


EUR


Nolietojums          


uzkrātais                    


EUR uz 


31.12.2018


Atlikusī 


vērtība uz 


31.12.2018. 


EUR


Mazvērtīgais 


inventārs, 


vērtība uz 


31.12.2018. 


EUR


Kopsumma, 


atlikusī vērtība 


uz 31.12.2018. 


EUR


17349.91 11396.86 2925.08 14321.94 3027.97 3695.19 6723.16


Pārskata perioda sākumā EUR Pārskata perioda beigās EUR


71344 158248


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


Darba līgums ir noslēgts ar 69 personām, uzņēmuma līgumi ir noslēgti ar 10 personām, noslēgti  autoratlīdzības līgums ar 1 personu. Ar darba līgumiem 


nodarbināto darbinieku vidējais skaits mēnesī ir 50 Algu kopsumma 2018. gadā 333451 EUR.


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


VSAOI     134023.08  EUR


IIN           68054.37 EUR 


UDRVN      236.16 EUR  


Saistības, kas nav ietvertas bilancē – nav.


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


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


Atskaites periodā finanšu līdzekļi rezerves fondam tika radīti par summu 86903EUR, kopā ar iepriekšējo periodu atlikumiem sastādot summu 158248 


EUR. ( 653793.48EUR ieņēmumi 2018. gadā kopā, 71344.14EUR rezerves fonds 2018. gada sākumā, 566889.96EUR izdevumi 2018. gadā kopā, 


158247.66EUR rezerves fonds 2018.gada beigās.


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







Finansētājs/finanšu pārraudzītājs


Valsts finans., 


ieņēmumi 


2018. gadā  


EUR


Finanšu 


atlikums uz 


31.12.2017.


Izlietojums, 


Projekta 


aktivitātes 


,2018 gada 


izdevumi


Izlietojums, 


algas, nodokļi, 


pašnodarbināto 


izmaksas, 2018 


gada izdevumi


Finanšu 


atlikums uz 


31.12.2018.


LR Labklājības ministrija, valsts dotācija 452 148 600 0


LR Labklājības ministrija, valsts dotācija 61382 18597 35854 30748 133767


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds -78 2793 511 0


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds 18000 7164 11296 -522


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds 39870 109 0


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds 112726 12737 70835 29397


Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas 


sociālais fonds 5326 5784 1369 6983 -1929


9917.04


9490.70


Finansētājs/finanšu pārraudzītājs Projekta/līguma numurs


ES/ārvalstu 


finans., 


ieņēmumi 


2018. gadā, 


EUR


Finanšu 


atlikums uz 


31.12.2017.


Izlietojums, 


Projekta 


aktivitātes 


2018


Izlietojums, 


algas, nodokļi, 


pašnodarbināt


o izmaksas 


2018


Finanšu atlikums 


uz 31.12.2018.


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds
PMIF/9/2017/2/01


54000 21491.00 33887 -1565


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds
PMIF/9/2016/1/03


-235 8378 1533 0


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds
PMIF/12/2016/1/1


119610 978 0


LR Kultūras ministrija, Patvēruma migrācijas 


un integrācijas fonds
PMIF/12/2017/2/01


338179 38211 212504 88192


Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas 


sociālais fonds
S-SIF 2016-17


30184 32774 7758 39573 -10934


ERASMUS 2016-1-LT-KA204-023223 2755 1313 3238 -1796


ERASMUS 2018-1-de02-KA204-005151 9748 895 1759 7094


ERASMUS 2018-1-PL01-KA204-051056/P2 5824 1291 486 4047


PMIF/12/2017/2/01


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu


13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā


Administratīvajiem izdevumiem, EUR: 60.33


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


Sabiedriskā labuma darbībai, EUR: 366.01


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


S-SIF 2016-17


Par šo summu tika samaksāta biedra nauda dalībai sadarbības tīklos 190.00EUR. Tika sniegta palīdzība klientiem sadzīvisku jautājumu risināšanā 


56.21EUR,tika apmaksātas telpas pasākumam 11.10.2018.,43.56EUR, kā arī nodrošināts domena vārda lietošanas tiesības beglis.lv; refugees.lv; 


patverums-dm.lv, kopā par summu 76.24EUR.


Par šiem līdzekļiem tika nodrošināta grāmatvedības programmas uzturēšana un likumdošanas informatīva izdevuma saņemšana. 


PMIF/12/2016/1/1


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


Atlikums pārskata gada beigās, EUR:


Atlikums pārskata gada sākumā, EUR:


Projekta/līguma numurs


LM28-03-06/23-2013


LM 2016/24-1-06/6


PMIF/9/2016/1/03


PMIF/9/2017/2/01







vārds, uzvārds paraksts 


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   ___________________        ___________________





