
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008022063
Nosaukums LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJA
Adrese "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

IV. Nauda 140 16 673 18 285
Apgrozāmie līdzekļi 80 16 673 18 285
Kopā aktīvi 150 16 673 18 285

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 16 673 18 285
3. Rezerves fonds 40 16 673 18 285
I. Fondi 10 16 673 18 285
Kopā pasīvi 120 16 673 18 285
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 0 660
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 3 150 3 000
IV. Saņemtās dotācijas. 40 8 879 14 337
VII. Citi ieņēmumi. 60 2 437 17 307
6. Citi izdevumi. 140 10 559 23 690
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 14 466 35 304
IX. Izdevumi. 80 10 559 23 690
XI. Izdevumi kopā. 160 10 559 23 690
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 3 907 11 614
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 3 150 3 000
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 3 150 3 000
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 3 150 3 000
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 3 150 3 000
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 3 150 3 000
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 3 150 3 000

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 3 150 3 000
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 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 LR
juridiskā
persona

LV 40003131785 NIDIJA SIA 3 150,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 3 150,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 3 150,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 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 40008022063 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 Par atlases
sacensībam PČ

1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 1 030,00 9 17 16

2 Par nometni Saldus
novads

2 120,00 2 120,00 0,00 0,00 2 120,00 9 17 28

Kopā 3 150,00 3 150,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 44
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 1_Zinojums_pie_LBF_G_p_2021_18.03_.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 par dotāciju izletošanu-08 Atskaite_augusts.edoc
5 par dotāciju izletošanu-08.1 Atskaite_augusts_zied..edoc
6 par dotāciju izletošanu-09 Atskaite_septembris.edoc
7 par dotāciju izletošanu-10 Atskaite_oktobris.edoc
8 par dotāciju izletošanu-11 Atskaite_novembris_zied..edoc
9 par dotāciju izletošanu-12 Atskaite_decembris_zied..edoc

10 par dotāciju izletošanu-12.1 Atskaite_decembris_zied._01.2022.edoc
11 par dotāciju izletošanu-05 Atskaite_maijs.edoc

Sagatavoja JEĻENA ALFEJEVA
E-pasts alfejeva@inbox.lv
Tālrunis 29216643

Dokumenta numurs EDS: 80942637 Dokumenta sagatavotājs: JEĻENA ALFEJEVA

Parakstītāja vārds, uzvārds: JEĻENA ALFEJEVA Parakstīšanas datums: 18.03.2022
Parakstītāja personas kods: 22056613111 Parakstīšanas laiks: 19:10:04
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Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808



Valsts ieņēmumu dienests 



ZIŅOJUMS

pie 2021. gada pārskata

1) Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese – biedrība “Latvijas Bridža Federācija”, ar juridisko adresi "Akvedukti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, ir atbilstoši Sporta likumam atzīta sporta federācija, kas atbild par sporta veidu – sporta bridžs un ir Eiropas bridža līgas (www.eurobridge.org) un Pasaules bridža federācijas (www.worldbridge.org) biedrs. 

2) Organizācijas reģistrācijas numurs  40008022063,  datums 2005.gada 1.februāris (biedrību un nodibinājumu  reģistrā), 1993.gada 12.maijs (sabiedrisko organizāciju reģistrā).

3) Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: 

a. Jeļena Alfejeva no 29.04.2019. (iepriekš no 08.04.2016.), 

b. Nauris Ārmanis no 29.04.2019. (iepriekš no 26.04.2017.), 

c. Pēteris Bethers no 19.10.2021., 

d. Zita Stāmere no 19.10.2021., 

e. Lavendelis Egons no 19.10.2021.

4) Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm – 2021.gadā biedrība “Latvijas Bridža Federācija”:

Federācijas dalība starptautiskajās (OS, PČ, EČ PK, EK) sporta sacensībās:

		Nr.

		Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi (precīzi)

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta, valsts)

		Sportistu skaits no Latvijas



		1. 

		2021 ONLINE EBL QUALIFICATION FOR WTC – Tiešsaistes EBL kvalifikācija uz PČ

		23. – 28. augustā 

		

6

		Rīga, Latvijas Republika

		16



		2. 

		13TH EUROPEAN SMALL FEDERATION GAMES – 13. Mazo federāciju spēles

		

28. – 30. septembrī

		

3

		

Viļņa, Lietuvas Republika

		

6



		

		Kopā sacensību skaits:

		2

		Kopā dienu skaits:

		9

		Kopā sportistu skaits:

		22





Federācijas sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem (rezultāti pieejami interneta adresē: www.lvbridge.lv)

		

Nr.

		Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta)

		Sportistu skaits pieaugušo konkurencē



		1. 

		Latvijas jaukto pāru čempionāts

		18.09.

		1

		Rīga

		28



		2. 

		Latvijas pāru čempionāts (Matchpoints)

		16.-17.10.

		2

		Rīga

		46



		3. 

		Latvijas Individuālais čempionāts

		18.12.

		1

		Rīga

		31



		

		Kopā sacensību skaits:

		3

		Kopā dienu skaits:

		4

		Kopā sportistu skaits:

		105





Federācijas sarīkotās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes (čempionāti) un atsevišķi sarīkotās valsts mēroga jaunatnes sacensības (rezultāti pieejami interneta adresē: www.lvbridge.lv):

		Nr.

		Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta)

		Sportistu skaits jauniešu konkurencē



		1. 

		Latvijas skolēnu čempionāts

		22.01.

		1

		tiešsaiste

		20



		2. 2.

		Latvijas junioru čempionāts

		10.12.-12.12.

		3

		Stāmeriena



		44



		

		Kopā sacensību skaits:

		2

		Kopā dienu skaits:

		4

		Kopā sportistu skaits :

		64





Federācijas sarīkotie pasākumi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai: 

		Nr.

		Pasākuma nosaukums

		Pasākuma datumi

		Dienu skaits

		Pasākuma vieta

		Dalībnieku skaits



		1. 

		Nometne

		02.-06.08.

		5

		Saldus novads, "Juku dzirnavās"

		28



		

		Kopā pasākumu skaits:

		1







Federācijas veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu sporta bridžu:

Bridža apmācības Ogrē, Saldū, Siguldā, Rīgā – RTU, Rīgas Skolēnu pilī, 1.ģimnāzijā. Lielās sacensības tiek pārraidītas www.sportacentrs.com un youtube. Izveidota facebook lapa un vēstkopa.

5) Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas – 2021.gadā Latvijas Bridža Federācijas darbība atbilda statūtos noteiktajiem uzdevumiem. 

6) Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem – 

Paskaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam:

      40.rinda. Saņemtās dotācijas un izlietojums 8879 EUR:

   Valsts noteiktais līdzekļu mērķa izlietojums saskaņā ar atskaitēm pielikumā pie gada pārskata.

       60.rinda. Citi likumā atļautie ieņēmumi 2437 EUR:

Privātpersonu līdzfinansējums Latvijas sacensībām un bērnu nometnei (dalības maksa) EUR 2377, kā arī maksa par inventāra izmantošanu EUR 60 – līdzekļi tika izlietoti statūtos paredzētiem mērķiem –  Latvijas sacensību izdevumiem.

140.rinda. Citi izdevumi. 10559 EUR:

2021 ONLINE EBL QUALIFICATION FOR WTC – Tiešsaistes EBL kvalifikācija uz PČ-1570 EUR

13TH EUROPEAN SMALL FEDERATION GAMES -1680 EUR

StaptautiskaiS bridza festivāls Berlinē-1339 EUR

Latvijas junioru čempionāta organizēšanai-709 EUR

Latvijas Individuālais čempionāta organizēšanai-300 EUR

Brauciens uz Budapest Bridge Festival-110 EUR

Par dalību Polijas mix čempionāta-85 EUR

Bernu nometnes rīkošanai Latvijā –3542 EUR: tai skaitā ēdināšana –1008 EUR, transports –585 EUR, atbalsts sporta klubiem Latvijas sacensību rīkošanai-1849 EUR, balvam-100 EUR.

Dezinfekcijas pasākumiem, testiem- 471 EUR

Bankas komisijas maksas –  87 EUR, 

Medaļas, drukas un reklāmas pakalpojumi, mājas lapu –661 EUR

Valsts nodeva par biedrības valdes sastāva maiņas-5 EUR	Comment by user: as	Comment by user: 	Comment by user: 

6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) – Iegādes vērtība projektoram 482 EUR, atlikusī bilances vērtība 0 EUR.



1) Informācija par fondiem - (biedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)

Rezerves fonds – brīvie līdzekļi.

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās.

Rezerves fonda atlikums uz gada sākumu bija 18285, bet uz gada beigām 16673 EUR.



7.2. Fondu līdzekļu izmaiņas 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 – 

Samazinājums sakarā ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem gada laikā. 



2) Informācija par nodokļiem un nodevām

2021. gadā biedrība neveica tādu saimniecisku darbību, par kuru būtu jāmaksā nodokļi, tādējādi nekādi nodokļi netika maksāti. 

8.1. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm – tādu nav.

8.2. 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 – tādu nav.

8.3. 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 – tādu nav.

8.4. 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 – tādu nav.

8.5 Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma – algotu darbinieku nebija, darba alga nav maksāta.

Biedrības darbību nodrošina brīvprātīgie darbinieki (ar brīvprātīgo darbu saistītie izdevumi nav kompensēti):

a. Jeļena Alfejeva – lēmumu pieņemšana par darbību, administratīvais darbs, dokumentu noformēšana, maksājumu veikšana, lietvedība – 195 stundas gadā; 

b. Nauris Ārmanis – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar sacensību tiesnešiem – 135 stundas gadā;

c. Ivars Bebrišs – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar sacensību organizēšanu, sporta tehniskie jautājumi – 90 stundas gadā;

d. Jānis Irbe – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar bridža popularizēšanu – 35 stundas gadā;

e. Ilze Miķelsone – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar bridža popularizēšanu – 45 stundas gadā;

f. Pēteris Bethers – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar sacensību organizēšanu, sporta tehniskie jautājumi – 15 stundas gadā;

g. Egons Lavendelis – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar sacensību tiesnešiem – 10 stundas gadā;

h. Zita Stāmere – lēmumu pieņemšana par darbību, jautājumu risināšana saistībā ar bridža popularizēšanu – 15 stundas gadā.



Atbildīgā persona	Jeļena Alfejeva		 __________________________


