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ZIŅOJUMS

Pie gada pārskata par 2019.gadu

l.Organizācijas

pilns nosaukums.

Biedrība "Mini
2.Reģistrācijas

SD"

Nr.

40008209955
Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
3.Ziņas

par organizācija vadītāju vai vadības
kods, iestāšanās datums)

locekļiem( vārs, uzvārds,

personas

Anda Vītola-valdes priekšsēdētāja, 190370-11759, no 15.03.2013.
Inga Eikina-valdes locekle, 310560-11756, no 15.03.2013.
Ilva Kliemane-valdes locekle 050275-11752, no 15.03.2013.
4.Izmantotās

metodes

organizācijas mērķu

un uzdevumu īstenošanai pārskata

gadā.

Līdzekļu piesaiste,

projektu sagatavošana, projektu realizēšana, projektu
administrēšana, pakalpojumu sniegšana, brīvprātīgais darbs, biedrības
darbības popularizēšana.
S.Organizēcijas svarīgākie

sasniegumi pārskata

gadā

un

attīstības perspektīvas.

Nodrošināta

Zupas virtuves darbība sākot ar 2019./2020.gada sezonā,
izstrādāti jauni projekti finansējuma piesaistei un Zupas virtuves dārza
iekopšanai, par projekta līdzekļiem ierīkots bēmu rotaļu laukums un
izremontētas Zupas virtuves un humānās palīdzības izdales telpas Kalēju
ielā 6, Skrundā, sadarbībā ar NVA īstenoti projekti jauniešiem un
personām ar invaliditāti, īstenota motivācijas programma dažādām
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, realizēti atbalsta pasākumi veselības
veicnāšnas jomā.

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances,

ieņēmumu

un izdevumu

pārskata

posteņiem
leņēmumi

Biedru nauda-6 euro (2 biedri pa 3 euro);
Saņemtās dotācija - Kopā 7693,77 euro ( Skrundas novada pašvaldība-5330 EUR,
Skrundas novada p/a"Sociālais dienests"-1163,77 EUR, "Borisa un Ināras Teterevu
fonds"-1200 EUR.
Saņemts par pakalpojuma sniegšanu -56356,33 EUR Sabiedrības integrācijas fonds
par Motivācijas programmas realizēšanu

Kļūdains maksājums 420EUR;
Izdevumi: 2019. Gadā tika realizēts projekts "Pats savam saimes galdam"no Borisa
un Ināras Teterevu fonda- 1595,86 EUR
Sniegti pakalpojumi: -Specializētās darbnīcas personām ar funkcionālie traucējumiem
un lekcijas atkarību profilakseī, Nodrošināti papildpasākumi trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, kā arī realizēta Motivācijas programma dažādām
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Izmaksāts

attalgojums darbiniekiem-37270,76 EUR
par - 1777,31 EUR
Par bankas pakalpojumiem-153,50 EUR
Iegādāti pamatlīdzekļi-3718,39 EUR
Inventārs darbības nodrošināšanai-3349,97 EUR
Iegādāti materiāli pakalpojumu nodrošināšanai( remonmateriāli, kanceleja u.t.)77704,81EUR
Apmaksātas apmācības-2197, 13 EUR;
Vese1ības apdrošināšana-1935 ,00 EUR;

Nomaksāti nodokļi

6.1. Nemateriālo
(Noteikumu par

ieguldījumu

un

pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības

biedrību, nodibinājumu

14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu

pamatojums

un arodbiedrību gada pārskatiem
un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības

pamatojums)
Pamatlīdzeklis-Velosipēds ( 594,30 euro), kalpošanas ilgums 5 gadi;
Leduskapis-590,00 euro kalpošanas ilgums 5 gadi;
Kafijas automāts 541,11 euro kalpošanas ilgums 5 gadi;
Pamatlīdzeklis Biroja mēbeles 1313,00 euro), kalpošanas ilgums 5 gadi;
Televizors 679,99 euro kalpošanas ilgums 5 gadi;

7. 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;
7 .1 . Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
01.01.2019.-20558,12 euro
31.12.2019.-25338,74 euro
7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsurnmā un sadalījumā pa to
veidošanās avotiem - no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un
izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem

7.3. Fondu līdzekļu samazmaJumS pārskata gadā kopsurnmā un sadalījumā pa
virzieniem - pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to
vērtības samazinājums

8. Informācija par nodokļiem un nodevām
VSAOI-1115,87 euro
IIN-661,44 euro
8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas
nodevu veidiem

sadalījumā

pa nodokļu un

VSAOI-1115,87 euro
IIN-661,44 euro
Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem

8.2.

par katru nodokli
atvieglojumiem un

atlaidēm

nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par
nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda
palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts

8.3. Dati par

nokavētajiem

budžetam vai pašvaldThu budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa
veidiem - pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju

nodokļu

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistThām, kas nav ietvertas bilancē,
par biedribas, nodibinājuma vai arodbiedrThas sniegtajām garantijām (galvojumiem),
kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistThas.
Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir
nodrošināti ar ķTiu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par
nodrošinājumu

vai arodbiedribas pārvaldes institūcijas locekļi ir
algu vai atlīdzibu par noteikta veida izdevumiem, - algas vai atlīdzibas
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
3 darbinieki decembra mēnesī 995,72 euro
8.5. Ja

biedrības, nodibinājuma

saņēmuši

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku
darba algas kopsumma
13 darbinieki- 37270,76 euro kopā 2019. gadā
Atbildīgā

persona __Anda Vītola- - vārds, uzvārds

vidējais

skaits

gadā

paraksts

un

viņu

