
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008046606
Nosaukums WORLD-OUR HOME BIEDRĪBA
Adrese Maskavas iela 26–57, Rēzekne, LV-4604
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Darbinieku skaits 5
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1494 1264
II. Pamatlīdzekļi 30 1494 1264
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1494 1264
Apgrozāmie līdzekļi 80 26081 59457
I. Krājumi 90 0 58
1. Materiāli 100 0 58
II. Debitori 120 853 822
IV. Nauda 140 25228 58577
Kopā aktīvi 150 27575 60721

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 26391 60721
3. Rezerves fonds 40 26391 60721
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 0 40779
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 26391 19942
III. Īstermiņa kreditori 80 1184 0
3. Pārējie kreditori 110 1184 0
Kopā pasīvi 120 27575 60721
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 6233 11065
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 84745 138746
VII. Citi ieņēmumi. 60 6101 5449
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 97079 155260
IX. Izdevumi. 80 131409 135318
2. Materiālu izdevumi. 100 18376 18548
3. Algas. 110 34490 32702
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 7949 7424
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 1541 520
6. Citi izdevumi. 140 69053 76124
XI. Izdevumi kopā. 160 131409 135318
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -34330 19942
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

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 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

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 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

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 40008046606 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_2017_GP.odt
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Ziņojuma 6.lapa ar skenētu parakstu Zi_ojums_6.lapa.jpg

Sagatavoja NATĀLIJA COVVO
E-pasts natashatsovvo@hotmail.com
Tālrunis 29433012

Dokumenta numurs EDS: 53680596 Dokumenta sagatavotājs: NATĀLIJA COVVO

Parakstītāja vārds, uzvārds: NATĀLIJA COVVO Parakstīšanas datums: 19.03.2018
Parakstītāja personas kods: 19045311436 Parakstīšanas laiks: 17:08:08
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Saskaņā ar LR MK 2006.gada 3.oktobrī

Noteikumu Nr.808.pielikumu

„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un

Arodbiedrību gada pārskatiem”





Ziņojums



		Vispārīgā informācija par biedrību

		Biedrības nosaukums un juridiskā adrese:









European Association „ World-Our-Home”

Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604

				 Reģistrācijas numurs un datums









40008046606

1999.gada 23.novembris.

1.3. Ziņas par pārvaldes  institūcijas locekļiem

 Natālija Covvo – valdes locekle

				 Darbības mērķi un metodes to īstenošanai:









. Īstenojot darba programmu, organizācijas mērķis ir attīstīt un paplašināt darbību, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un NVO līdzdalību Latvijas un Eiropas sabiedriskajos procesos, veikt kultūras un jauniešu iniciatīvu atbalstu, iesaistīt jauniešus organizācijas aktivitātēs un popularizēt Eiropas pilsonību un apziņu. Lai sasniegtu mērķi, organizācija rīkoja starptautiskus Eiropas projektus, kā arī vietējas iniciatīvas un pasākumus, piedalījās un nosūtīja jauniešus, jaunatnes darbiniekus semināros, apmācības kursos, apmaiņas programmās un Eiropas brīvprātīgajā darbā visā Eiropā. 



				 Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas









European Association „World-Our-Home” 2017. gadā ir attīstījusi savu darbību kā European Association „World-Our Home” sadarbības tīkls. Organizācija īstenoja 1 jaunatnes Eiropas projektu - semināru „EVS Power”, kurā piedalījās 35 jaunatnes darbinieki no 11 Eiropas valstyīm - Turcijas, Maltas, Grieķijas, Bulgārijas, Ungārijas, Itālijas, Maķedonijas, Spānijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.   European Association „World-Our Home”  organizēja arī 1 Eiropas jauniešu apmaiņas projektu “Tolerance and diversity in common Europe”, kurā piedalījās dalībnieki 40 jaunieši no 5 Eiropas valstīm - Maltas, Spānijas, Itālijas, Slovēnijas un Latvijas. 

Organizācija īstenoja Eiropas Brīvprātīgā darba projektus - 2017.gadā organizācijā kopumā  strādāja 2 brīvprātīgie jaunieši no Itālijas un Vācijas. Organizācija koordinēja Eiropas brīvprātīgā darba projektu Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā, kurā strādāja 4 jaunieši no Portugāles, Spānijas, Francijas , Armēnijas.  Organizācija koordinēja Eiropas brīvprātīgā darba projektu  Pirmsskolas izglītības iestā'dē "Namiņš", kur strādāja brīvprātīgā no Francijas. Organizācija European Association „World-Our Home” organizēja piedalīšanos Eiropas Tautu Festivāla Francijā. 



2. Grāmatvedības politika un skaidrojumi par bilances un ieņēmumu, izdevumu pārskatu posteņiem. 



2.1. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes 



Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem.



 Grāmatvedības uzskaites organizācija un sākotnējās dokumentācijas noformēšanas kārtība atbilst LR likuma “Par grāmatvedību” un „Biedrību un nodibinājumu likuma” prasībām. 



Gada pārskats sagatavots atbilstoši 2006. gada 3. oktobra LR MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. Biedrības apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, un tā ir izvēlējusies grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. 



Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši sekojošiem grāmatvedības principiem:



1) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: - pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam iegūtie ieņēmumi. - ņemti vērā izdevumi, kas radušies pārskata gadā, kā arī tās saistības, kas kļuvušas zināmas laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu.



 2) biedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību.



 Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 2. pielikumā pievienotajai shēmai. Ieņēmumus veido saņemtie dotacijas un ieņēmumi no saimnieciskās darbības. No saņemtajiem ieņēmumiem biedrība sedz faktiskos izdevumus, kas atbilst ieņēmumu un izdevumu pārskata izdevumu postenim „Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai”. 



Materiālo un finanšu līdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijās.



 Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes. Amortizācijas normas apstiprinājusi biedrības valdes locekle.

. 

 Kontu plāns detalizēts atbilstoši biedrības saimnieciskās darbības īpatnībām. 





Debitoru un kreditoru parādi ir reāli, un tie tiek novērtēti pēc pārskata perioda beigām saskaņā ar uzskaites datiem un salīdzināšanas aktiem. 



2.2. Skaidrojums biedrības bilances posteņiem. 



2.2.1. Pamatlīdzekļi 

 

		Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem ir samaksāta (EUR) uz 01.01.2017

		5 698



		Iegādāti pamatlīdzekļi 2017

		881



		Norakstīti pamatlīdzekļi 2017

		0



		Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017

		6579



		Pamatlīdzekļu nolietojums uz 01.01.2017

		4 434



		Aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums 2017

		651



		Norakstīts pamatlīdzekļu nolietojums 2017

		0



		Pamatlīdzekļu nolietojums uz 31.12.2017

		5085



		Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība EUR uz 31.12 2017, uzrādīta bilances 30.rindā 

		1494







2.2.2. Pārskata gadā samaksātie nodokļi :



		Nodoklis

		Summa (EUR)



		1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

		6 886



		1.1 No darba algas

		5 798



		1.2. No uzņēmumu līgumiem

		834



		1.3. No fiziskām personām veiktajām izmaksām

		254



		2. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

		11 444



		2.1. Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

		3 495



		2.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

		7 949



		3. Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva 

		17















3. Skaidrojums Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2017. gadu



Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 2. pielikuma shēmai. 



3.1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats

		Rādītāja nosaukums

		2017.gads

		2016.gads



		Biedru nauda

		

		



		Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

		

		



		Saņemtās dotācijas

		

		



		Ieņēmumi no saimnieciskās darbības



		6 233

		11 065



		No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

		84 745

		138 746



		Citi ieņēmumi

		6 101

		5 449



		Ieņēmumi kopā

		97 079

		155 260



		Materiālu izdevumi

		18 376

		18 548



		Algas

		34 490

		32 702



		Sociālās apdrošināšanas maksājumi

		7 949

		7 424



		Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

		1 541

		520



		Citi izdevumi

		69 053

		76 124



		Izdevumi kopā

		131 409

		135 318



		Ieņēmumu un izdevumu starpība

		-34 330

		19 942







3.2. Darbinieku skaits un atalgojums. 



 Saskaņā ar darba līgumiem, projektu ietvaros,  nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2017.gadā  ir 5 darbinieki.



Darba algas kopsumma ir EUR 34 490.



Biedrībā ir 17 biedri, iesaistīto personu skaits  183.



3.3. Saņemtās dotācijas un izlietojums.



Pārskata gadā nav saņemtas dotācijas.



3.4. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem un krājumiem.



Pārskata gadā nav saņemti pamatlīdzekļi un krājumi ziedojumā vai dāvinājumā.



3.5. Bilancē neuzādītās finansiālās saistības.



 Biedrībai nav bilancē neuzrādīto finansiālo saistību. Galvojumi vai garantijas citām personām nav sniegtas, biedrības manta nav ieķīlāta. 



3.6. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, EEZ fondiem un citiem ārvalstu fondiem.





		Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017

		58 247



		Saņemtais finansējums 2017.gadā

		84 744



		Izlietotais finansējums 2017.gadā

		119 115



		Līdzekļu atlikums uz 31.12.2017

		23 876













Biedrības  direktore: 						Natālija Covvo

 

 

2018.gada 19.martā



European Association “World-Our Home”

reģistrācijas numurs 40008046606

2017.gada pārskats

