
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008128512
Nosaukums LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA

FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Stirnu iela 4–61, Rīga, LV-1082
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Darbinieku skaits 2
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 3 037 1 037
II. Pamatlīdzekļi 30 3 037 1 037
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 3 037 1 037
II. Debitori 120 185 154
IV. Nauda 140 7 266 386
Apgrozāmie līdzekļi 80 7 451 540
Kopā aktīvi 150 10 488 1 577

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 915 337
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 6 603 578
3. Rezerves fonds 40 7 518 915
I. Fondi 10 7 518 915
2. Citi aizņēmumi 70 634 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 634 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 85 151
3. Pārējie kreditori 110 2 251 511
III. Īstermiņa kreditori 80 2 336 662
Kopā pasīvi 120 10 488 1 577
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

IV. Saņemtās dotācijas. 40 32 784 22 118
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 18 228 10 800
VII. Citi ieņēmumi. 60 10 321 24 642
3. Algas. 110 9 505 5 160
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 2 323 1 243
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 596 822
6. Citi izdevumi. 140 41 069 49 753
X. Nodokļi. 150 9 4
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 61 333 57 560
IX. Izdevumi. 80 53 493 56 978
XI. Izdevumi kopā. 160 53 502 56 982
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 7 831 578
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

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 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

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

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_2020.odt
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja KRISTĪNE VEDERŅIKOVA
E-pasts christinaifbb@inbox.lv
Tālrunis 29287666

Dokumenta numurs EDS: 72695122 Dokumenta sagatavotājs: KRISTĪNE VEDERŅIKOVA
Parakstītāja vārds, uzvārds: KRISTĪNE VEDERŅIKOVA Parakstīšanas datums: 29.01.2021
Parakstītāja personas kods: 10066810129 Parakstīšanas laiks: 13:46:24
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ZIŅOJUMS

 pie 2020. gada pārskata										

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese:			

Biedrība „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” Stirnu iela 4-61, Rīga, LV-1082

											

2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008128512, datums 05.06.2008				

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

Kristīne Vederņikova – 28.03.2017

Vladimirs Belovs – 28.03.2017

Aivars Visockis – 28.03.2017

Anastasija Domņina – 28.03.2017



4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas	:



		Mācību treniņu pasākumi un aktivitātes visa vecuma sportistiem – MyFitness sporta klubs, Elektrum Olimpiskais centrs, FitSpot Gym, Rīga, Latvija; 



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Eiropas Online čempionātā bodibildingā un fitnesā, 20.–30.jūnijs, 2020, Online;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Fit Model Pasaules kausā, 5.– 7.septembris, 2020, Rīga, Latvija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Starptautiskajā Latvijas kausā “Rīgas Pērle 2020”, 6. septembris, 2020, Rīga, Latvija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Pasaules Fit Model čempionātā, 17.–19.oktobris, 2020, Rīga, Latvija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Pasaules kausa posmā “Arnold Classic Europe”, 10.–14. decembris, 2020, Santa Susanna, Spānija;



		Izglītojošo semināru un antidopinga semināru (kopā 11 semināri) organizēšana treneriem, tiesnešiem, sportistiem, Elektrum Olimpiskajā centrā, sporta klubā Myfitness, FitSpot Gym. Kopā piedalījās 202 dalībnieks;



		Licencētā fitnesa mācību treniņu projekta „Fit Model Latvija” organizēšana  – sporta klubs MyFitness (pavasaris/rudens).







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.



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. Rezerves fonds:		

Atlikums pārskata gada sākumā - 915,00 EUR.

Atlikums pārskata gada beigās - 6603,00 EUR.



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.

	

Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā - 5688,00 EUR	– no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības.	

		

6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums.



7. Informācija par nodokļiem un nodevām:

						

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

VSAOI - 3436,- EUR

IIN-357,- EUR

Riska nodeva –9,- 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

Ārpusbilances saistības (galvojumi un ķīlas citām fiziskām un juridiskām personām, to apjoms un risks)-nepastāv.

							

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.		

Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem.	

								

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

2 darbinieki, darba algas kopsumma - 10638,00 EUR





11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu	.		

Dotācijas no LSFP un RD tika izlietotas:		

		LBFBF sportistu un delegātu dalībai IFBB Starptautiskajās sacensībās (2020.gada Eiropas un Pasaules čempionāti, pieaugušajiem, IFBB Arnold Classic turnīri, Pasaules kausa posmi, IFBB Kongresi u.c. nozīmīgi pasākumi): aviobiļetes, izmitināšana, sacensību dalības maksas, transports, dienas nauda u.c. izdevumi. Kopā 5 Starptautiskās sacensības.



		IFBB Pasaules Fit Model čempionāta (17. – 19.oktobris, Rīga) un IFBB Fit Model Pasaules kausa (5. – 7.septembris, Rīga) organizēšanas izdevumi 2020.gadā: pasākumu zāles īre, apbalvojumu: kausu, medaļu, piemiņas suvenīru iegāde, reklāmas pakalpojumi, tipogrāfijas pakalpojumi, inventāra un iekārtu noma, biroja preču iegāde, izmitināšanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, pasākumu tiešās TV translācijas nodrošināšana, personāla darba apmaksa utt.



		IFBB Starptautiskā Latvijas kausa “Rīgas Pērle 2020” (6. septembris) organizēšanai Rīgā 2020.gadā: pasākumu zāles īre, apbalvojumu: kausu, medaļu, diplomu iegāde, reklāmas pakalpojumi, tipogrāfijas pakalpojumi, inventāra un iekārtu noma, biroja preču iegāde, pasākuma tiešās interneta translācijas nodrošināšana utt.





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.



Saimnieciskās darbības ieņēmumi no mācību praktiskajiem fitnesa projektiem, semināriem, praktiskajām ieskaitēm, sacensību dalības maksām, pasākuma ieejas biļetēm tāpat tika izlietoti:





		sacensību organizēšanas izdevumi (IFBB Starptautiskais Latvijas kauss “Rīgas Pērle 2020”, IFBB Pasaules Fit Model čempionāts un IFBB Fit Model Pasaules kauss): apbalvojumi, inventārs, transports, degviela, mobilie sakari, personāla darba apmaksa, autorlīgumu apmaksa u.c.izdevumi;







		komandējuma braucieni uz sacensībām un Starptautiskajiem Kongresiem un semināriem;



		ielūgto fotogrāfu un tiesnešu aviobiļešu, izmitināšanas pakalpojumu un ēdināšanas izdevumu apmaksa;



		sportistu treniņprocesa nodrošināšana: sporta inventārs, treniņu vietas nodrošināšana, sporta uzturs, sacensību grims utt.



		semināru pasākumu vietu izmaksas;



		praktisko ieskaišu pasākumu vietu izmaksas;



		biroja izdevumi; 



		pamatlīdzekļu nolietojums;



		samaksa par darbiem un pakalpojumiem;



		transporta izdevumi (degviela, apdrošināšana);



		sakaru izdevumi;



		naudas apgrozījuma blakus izdevumi.











Atbildīgā persona  Kristīne Vederņikova  ___________________							

	 vārds, uzvārds			 paraksts 			

