
 

 

Nosaukums Latvijas Boulinga federācija     

 

Nodokļu maksājumu reģistrācijas kods 40008026277 

 

Reģistrācijas datums  1995. gada 20. novembris 

 

Juridiskā adrese  Uzvaras bulvāris 2/4, Rīga, LV 1048 

 

Tālrunis 67610714   Fakss 67615625 

 

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas teritoriālā iestāde  
    (pēc organizācijas atrašanās vietas) 

 

Mērvienība: EUR 

 

 

 

BILANCE 

 

 2014. gada 31. decembris 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 Apstiprinu:  

    

Iesniegšanas datums              

_____________________  

 

Saņemšanas datums _____________________  



 

 

 

AKTĪVS 

 

 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Rindas 

kods 

Pārskata perioda 

beigās sākumā 

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  

I. Nemateriālie ieguldījumi   0,00 0,00 

     

     

II. Pamatlīdzekļi   0,00 0,00 

1. Nekustamais īpašums     

2. Pārējie pamatlīdzekļi     

     

     

III. Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 

  0,00 0,00 

1. Akcijas un daļas     

     

     

2. Ilgtermiņa aizdevumi      

     

     

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 

I. Krājumi     

1. Materiāli     

2. Preces     

   0,00 0,00 

     

II. Debitori   569 569 

     Nākamo periodu izdevumi     

     

III. Vērtspapīri   0,00 0,00 

     

     

IV. Nauda   584 3945 

     

     

BILANCE   1153 4514 

  

 

 

 



 

 

PASĪVS 
 

 

Pasīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Rindas 

kods 

Pārskata perioda 

beigās sākumā 

I. Fondi     

1. Pamatfonds     

2. Mērķfondi     

3. Rezerves fonds   1153 4514 

     

II. Ilgtermiņa kreditori   0,00 0,00 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no 

kredītiestādēm 

   
 

2. Citi aizņēmumi     

     

     

III. Īstermiņa kreditori   0,00 0,00 

1. Īstermiņa aizņēmumi no 

kredītiestādēm 

   
 

2. Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

   

 

3. Pārējie kreditori     

     

     

BILANCE   1153,00 4514 

 

 

 

 

 

           

           

           

 Atbildīgā persona:  Aleksandrs Rihters  ______________________ 

  paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nosaukums  Latvijas Boulinga federācija 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  40008026277 

 

Juridiskā adrese  Uzvaras bulv. 2/4, Rīga, LV 1048 

 

Tālrunis  7610714 Fakss  7615625  

 

Valsts ieņēmuma dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas teritoriālā iestāde  

 (pēc organizācijas atrašanās vietas) 

 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

Par 2014. gadu 

 Mērvienība: EUR 

 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Rindas 

kods 

Pārskata periods 

2014. 2013. 

I 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 
 10  1337 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  20 2600 3557 

III Saņemtie mantojumi  30   

IV 
Saņemtās dotācijas (no valsts budžeta 

un pašvaldības budžetiem) 

 40 3820 10662 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  50   

VI Citi ieņēmumi  60 5891 2783 

VII Ieņēmumi kopā  70 12311 18339 

VIII Izdevumi    15672 19419 

1. Naudas maksājumi personām  80   

2. Materiālu izdevumi  90   

3. Algas  100   

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  110   

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 

 120   

6. Citi izdevumi  130 15672 19024 

IX Nodokļi  140  395 

X Izdevumi kopā   15672 19419 

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība   -3361 -1080 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā persona:  Aleksandrs Rihters                                 ___________________ 

  paraksts 

 

 

 

 



Nosaukums Latvijas Boulinga federācija 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40008026277  

Juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 2/4, Rīga, LV 1048 

Valsts ieņēmuma dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas  teritoriālā iestāde  
               (pēc organizācijas atrašanās vietas) 

 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 

Par 2014. gadu 
 

I Atlikums pārskata gada sākumā 3084 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 

2600 

 

tai skaitā: 

Neierobežotai lietošanai 

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 
 

Noteiktiem mērķiem 

(t.sk. mērķziedojumi) 

nauda manta nauda manta 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas  

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) 

1.1. Alter Nīp SIA 40003045712 2000,00    

1.2. Zelta Boulinga Centrs SIA  

LV40003623763 

600,00    

Kopā 2600,00  0,00  

2. Ārvalstu juridiskās personas (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) 
2.1.      

Kopā 0,00  0,00  

3. Fiziskās personas – iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti)  

(vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (personas kods)) 
3.1.      

Kopā 0,00  0,00  

4. Fiziskās personas – ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti)  

(vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods, valsts) 
4.1.      

Kopā 0,00  0,00  

5. Anonīmi (nezināmi) ziedojumi un 

dāvinājumi 

0,00  0,00  

6. Citi ziedotāji 0,00  0,00  
 

III Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

0,00 

tai skaitā Neierobežotai lietošanai  

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem  

(t.sk. mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem: 

5555    

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai     
1.1.1.      

1.2. t.sk.citiem mērķiem un uzdevumiem     
1.2.1.      

2. Administratīvajiem izdevumiem     

3. Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 

    

 Kopā 5555  0,00  

IV Atlikums pārskata gada beigās 129,00 

Atbildīgā persona: Aleksandrs Rihters                       _______________ 

          paraksts 



 

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas  teritoriālā iestāde  
              (pēc organizācijas atrašanās vietas) 

 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2014. gada pārskata 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese : Latvijas Boulinga federācija, 

Uzvaras bulvāris 2/4, Rīga, LV 1048 
 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs  40008026277, datums 1995.gada 20. novembris 

 

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

Aleksandrs Rihters, valdes priekšsēdētājs , 2004. gada 15. novembris 

Visvaldis Trokša, valdes loceklis, 2004. gada 15. novembris 

Zan Bagdasarov, valdes loceklis, 2004. gada 15. novembris 

 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 

Nav.  

 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

 

. Pārskata periodā Latvijas Boulinga federācija noorganizējusi XVII Latvijas 

meistarsacīkstes, nodrošinājusi Latvijas boulinga izlašu dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos jauniešiem un pieaugušajiem. Izcīnītas 2 zelta medaļas Eiropas Sieviešu 

meistarsacīkstēs, uzstādīts sacensību rekords 3 spēļu summā. Izcīnīta 11. Vieta Pasaules 

kausā boulingā. 

      Visi iespējamie līdzekļi tiek novirzīti perspektīvo spēlētāju atbalstam. Pateicoties 

sportistu vecāku pūlēm, esam saņēmuši arī Rīgas Domes atbalstu.  

 

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

 
6.1.1. Saņemtie ziedojumi –       2600,- EUR, 

 

6.1.2. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējas iemaksas –  

nav  

 

6.1.3. Citi ieņēmumi ( finansiālais atbalsts ) -    5891,00 EUR, 

 

6.1.4. No valsts budžeta un pašvaldību budžetiem saņemtās dotācijas – 3820 EUR 

 

6.2. Izdevumi, tai skaitā:       15671,79 EUR 

 

6.2.1. Biedra nauda Starptautiskajā boulinga federācijā  FIQ  par 2014. gadu   

                  1300 EUR 

 

6.2.2. Latvijas izlases dalība Eiropas Jauniešu meistarsacīkstēs boulingā Kopenhāgenā, 

Dānijā, no 11.04. līdz 21.04.:  

    - turnīra dalības maksa –      1150,00 EUR                      

     - viesnīcas apmaksa – 23715 DKK    3176,95 EUR 

     - aviobiļetes -       460,88 EUR 

      Kopā :  4787,83 EUR 



 

6.2.3. Latvijas izlases dalība Europas Sieviešu meistarsacīkstēs boulingā Minhenē, 

Vācijā, 04.06.-15.06.: 

    - dalības maksa -        1840 EUR      

    - viesnīcas apmaksa -       2898 EUR   

      Kopā :  4738 EUR 

  

6.2.4. Latvijas izlases dalība Pasaules Jauniešu meistarsacīkstēs boulingā Hong Kongā, 

no 06.08. līdz 15.08.     :  

    - turnīra dalības maksa – 1000 ASV dolaros           749,57 EUR 

       

6.2.5. Latvijas izlases dalība Eiropas Individuālā kausa izcīņā boulingā Reikjavikā, 

Islandē, no 13.10. līdz 19.10.       

    - turnīra dalības maksa –      610,00 EUR                      

     - viesnīcas apmaksa –       1140,00 EUR 

     - aviobiletes -       1917,00 EUR 

      Kopā :  3667 EUR 

 

6.3. Citi izdevumi -      429,39 EUR  
- bankas pakalpojumu apmaksa un izdevumi no valūtas kursa izmaiņām -           

        180,05 EUR 

- federācijas mājas lapas uzturēšana -    121,91 EUR 

- sporta balvas Latvijas čempionatām -    127,43 EUR 

 

6.4. Pamatlīdzekļi  un  nemateriālie ieguldījumi : nav. 

 

6.5. Debitori :        569,14 EUR, t.sk. 

- Boulinga Attīstības centrs -       213,43 EUR 

- Baltijas 1. boulinga skola -       213,43 EUR 

- SIA „Zelta Boulinga Centrs” -      71,14 EUR 

- LABA -         71,14 EUR 

 

6.7. Naudas līdzekļi –       583,94 EUR, t.sk.  

- kase –         563,78 EUR, 

- norēķinu konts SEB bankā –      3,23 EUR, 

- norēķinu konts Valsts kasē -      16,93 EUR 

 

6.8. 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) 

Pamatlīdzekļu nav. 

 

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) 

Mērķfondu nav. 

 

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Atlikums uz 01.01.14. – 4514 EUR 

Atlikums uz 31.12.14. – 1153 EUR 

 

7.2. 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 Nav. 



 

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 

virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 

vērtības samazinājums 

Fonds samazinājās no ieņēmumu un izdevumu starpības. 

  

8. Informācija par nodokļiem un nodevām Nav. 

 

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 

nodevu veidiem nav. 

 

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 

norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 

Nav. 

 

8.3. 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 Nav. 

 

8.4. 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 Nav. 

 

8.5. 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  nav. 

 

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 

darba algas kopsumma Algotu darbinieku nav. 

 

 

Atbildīgā persona: Aleksandrs Rihters    _________________ 

    paraksts  


