
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008242131
Nosaukums APVIENĪBA I.K.P. BIEDRĪBA
Adrese Jāņu iela 14, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008242131 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 2
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008242131 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. 10 208 165
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 350 1175
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 28065 16367
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 28623 17707
IX. Izdevumi. 80 20677 16386
3. Algas. 110 2153 962
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 337 498
6. Citi izdevumi. 140 18187 14926
XI. Izdevumi kopā. 160 20677 16386
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 7946 1321
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008242131 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 1175 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 1175 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 350 1175
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 350 1175
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 350 1175
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1525 1175
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 1525 1175
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008242131 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 40008167115 LATVIJAS
KOMERCST
RĪDU
MEDIATOR
U
ASOCIĀCIJ
A
BIEDRĪBA

350,00 Noteiktam mērķim biedrības mērķiem

Kopā (euro) 350,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 350,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008242131 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 40008242131 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)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008242131 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Vad_bas zi_ojums.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja LOLITA STRODE
E-pasts lolitastrode@inbox.lv
Tālrunis 26160403

Dokumenta numurs EDS: 60616663 Dokumenta sagatavotājs: LOLITA STRODE
Parakstītāja vārds, uzvārds: LOLITA STRODE Parakstīšanas datums: 26.03.2019
Parakstītāja personas kods: 31016712574 Parakstīšanas laiks: 11:13:33
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Vadības ziņojums





		Biedrības  nosaukums

		Biedrība „Apvienība I.K.P.”



		

		



		Reģistra Nr.,	

		40008242131



		

		



		

		



		Juridiskā adrese                                              

		Jāņu iela 14, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV



		

		LV 5052



		

		



		Izpildinstitūcija

		Lolita Strode (310167 – 12574) 

valdes locekle 



		

		



		

		Viktorija Portere (230570-11803) 

valdes loceklis



		

		



		

		Jānis Strods (050788-125) – 

valdes loceklis 



		

		



		

		



		

		



		Pārskata  gads                                    

		01.01.2018. - 31.12.2018.



		

		





			



	

	

					









	

				

					



					









	 












Vadības ziņojums  (turpinājums)



1. Biedrības mērķi ir 2.1. veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā, sekmējot sociālo attiecību harmonizāciju;

2.2. iesaistīties un aktīvi darboties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās, sadarboties ar starptautiskajām organizācijām, sabiedrībām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām;

2.3.veicināt biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka  pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu.

3. Revidents ir Daiga Latkovska.

4. . Biedrība 2018.gadā turpina  atvērtu Mediatoru apmācību programmu, kas regulāri izskata mediatoriem aktuālas tēmas.

5. Biedrība ir iniciējusi un atbalsta dažādu mediatoru pašizgītošanās formas un organizatoriskos veidus.

6. Biedrība piedalās TM darba grupā par mediācijas turpmāku attīstību Latvijā.

7. Lai attīstītu mediatora profesijas ietekmi, biedrība veidoja iekšējo darba grupu šajā jomā,  kuras darbs reazlizējās ar priekšlikumu Labklājības ministrijai par mediatora profesijas ieslēgšanu Profesiju katalogā.

8. Biedrība veica mājas lapas uzturēšanu un administrēšanu, kā arī  regulāru jaunumu izsūtīšanu lapas jaunumu parakstītājiem. Mājas lapā visi interesanti var atrast informāciju par aktualitātēm mediācijas jomā, atrast mediatoru pēc ievietotajiem sarakstiem, iepazīties ar apmācību iespējām u.c.

9. Biedrības biedru skaits 2018. gada 31.decembrī - 5 fiziskas personas

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām:  Laika periodā kopš pārskata perioda  pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai būtisku notikumu, kas nebija būtisku notikumu, kas varētu ietekmēt pārskata perioda rezultātus. Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši grāmatvedības ierakstiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par biedrības finanšu stāvokli.

___________________

Lolita Strode

Biedrības Apvienība IKP valdes locekle

		

Rīgā, 2019.gada 25.marts

