Latvijas Reto slimību alianses
2014. GADA ZIŅOJUMS
UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES – VISPĀRĪGIE PRINCIPI
Pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīvajai bāzei, t.i. Biedrību un nodibinājumu
likumam, likumam "Par grāmatvedību", MK noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, „Par gada pārskatiem”, MK noteikumiem Nr. 808
„Par biedrību un nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par biedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo
stāvokli uz pārskata gada pēdējo dienu, bilances datumu, kā arī parāda biedrības saimniecisko
u.c. darījumu ieņēmumus un izdevumus pārskata gadā.
Pielietotie grāmatvedības principi
Finanšu grāmatvedības uzskaite tiek veikta, izmantojot ārpakalpojumu.
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem tā, ka finanšu pārskatā
sniegtā informācija ir saprotama, atbilstoša darījuma raksturam, ticama un salīdzināma, ka
pareizi uzrādīti biedrības darbības rezultāti uz gada slēgumu un finanšu stāvoklis ir patiess:
1. Pārskatā sniegtā informācija nav subjektīva, ir ievērots piesardzības princips, būtiskajos
aspektos pārskata posteņi ir pilnīgi.
2. Pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk.
3. Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
- pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam veiktie finanšu darījumi;
- objektīvi izvērtēti visi darījumi, kas radušies laika posmā starp bilances datumu
un gada pārskata sastādīšanas dienu un tie nav ietekmējuši šī pārskata
sastādīšanu.
4. Finanšu uzskaitē ieņēmumi un izdevumi grāmatoti to rašanās brīdī. Ir ņemti vērā ar
pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un
rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem
pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva, ienākumu un izdevumu posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai
lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums ir izvērsti
sniegts pielikumā.
7. Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un
būtību, nevis juridisko formu.
Pārskata periods
Pārskata periods 03.10.2014. līdz 31.12.2014.
Ieņēmumu atzīšana
Biedrības ieņēmumi ir iemaksātās biedru naudas, ziedojumi, projektu un grantu ieņēmumi,
dāvinājumi un balvas. Ieņēmumi tiek atzīti to rašanās brīdī.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – eiro (EUR).
Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa saistību un kreditoru biedrībai nav. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai
norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.
Fondi
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Rezerves fondā atspoguļots ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem.
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Informācija par biedrību - juridiskā adrese, reģistrācijas datums
Latvijas Reto slimību alianse, reģ.nr. 40008228689, juridiskā adrese Maskavas iela 421-18,
Rīga, LV-1063. Reģistrācijas datums biedrību un nodibinājumu reģistrā – 2014.gada 3.oktobris
Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums
Biedrības valdes priekšsēdētāja – Ieva Plūme, 03.10.2014.
Valdes locekļi – Alla Beļinska, 03.10.2014., Dita Kļaviņa-Lauberte, 03.10.2014., Valerijs
Rakovs, 03.10.2014., Baiba Ziemele, 03.10.2014.
Izmantotās metodes statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā,
svarīgākie sasniegumi un attīstības perspektīvas
2014.gadā Latvijas Reto slimību alianse uzsāka darbību, lai pārstāvētu Latvijas reto slimību
nevalstisko organizāciju intereses nacionālajās un starptautiskajās institūcijās, sniegtu atbalstu
Latvijas reto slimību jomas organizācijām savu interešu īstenošanai, iesaistītu reto slimību
nevalstiskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, veicinātu Latvijas veselības aprūpes un
sociālās sistēmas pilnveidošanu reto slimību jomā.
Organizācijas darbības mērķu īstenošanai tika apzinātas un iesaistīts piecas nevalstiskās
organizācijas. Notika dibināšanas sapulce un darbības plānošanas sapulce. Notika viena
tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar organizācijas mērķiem.
2014.gadā Latvijas Reto slimību alianses mērķi tiek realizēti tikai daļēji. Organizācija turpinās
darboties iesāktajās darbības jomās un aktivitātēs atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem un
uzdevumiem.
Informācija par fondiem
Atlikumi
2014.gada beigās Rezerves fonds: 2 147 EUR
Citu fondu nav.
Nodarbināto vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma
2014.gadā biedrībai nebija algotu darbinieku.
Informācija par gada pārskata apstiprināšanu
Biedrības 2014.gada pārskats ir apstiprināts Latvijas Reto slimību alianses valdes sapulcē 2015.
gada 30. martā.
Valdes priekšsēdētāja

Ieva Plūme

2014. gada 30. martā
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