
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008030357
Nosaukums LATVIJAS MINIGOLFA KLUBU ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Pasta iela 24–2, Liepāja, LV-3401
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008030357 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008030357 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Apgrozāmie līdzekļi 80 2488 1651
IV. Nauda 140 2488 1651
Kopā aktīvi 150 2488 1651

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 2160 1323
2. Mērķfondi 30 2160 1323
III. Īstermiņa kreditori 80 328 328
3. Pārējie kreditori 110 328 328
Kopā pasīvi 120 2488 1651
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008030357 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

IV. Saņemtās dotācijas. 40 8302 6900
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 8302 6900
IX. Izdevumi. 80 7465 6373
6. Citi izdevumi. 140 7465 6373
XI. Izdevumi kopā. 160 7465 6373
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 837 527
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008030357 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 40008030357 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 40008030357 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) 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

5/6



Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008030357 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinjojums_pie_GP_2017_Minigolf.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats Administr_izd_parskats_2017.pdf
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 2017.gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns LMKA darb plans_2017_Minigolf.pdf
5 Gada pārskata pielikums GP_pielikums_2017_Minigolfs.pdf

Sagatavoja INESE KUPCE
E-pasts inese.kupce@inbox.lv
Tālrunis 29426373

Dokumenta numurs EDS: 54396884 Dokumenta sagatavotājs: INESE KUPCE

Parakstītāja vārds, uzvārds: INESE KUPCE Parakstīšanas datums: 20.04.2018
Parakstītāja personas kods: 29065810813 Parakstīšanas laiks: 09:53:43
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Biedrība Latvijas Minigolfa klubu asociācija 


40008030357 


  


2017.gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 


  


I. Vispārīgā daļa 


  


 1. Organizācijas darbības mērķis 


 Latvijas Minigolfa klubu asociācijas mērķis ir organizēt, vadīt un attīstīt minigolfa sportu 


Latvijā.  


    


 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 


darbību 


 X veselības veicināšana 


  


  X sporta atbalstīšana 


  


 3. Sabiedrības daļa(turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 


labuma darbība 


  X 10–25 gadus veci jaunieši 


  X bērni, seniori 


  X ģimenes, sportisti (minigolferi 18-70 g.v.), sporta klubi 


                                                                                                                         


                                                                                                                                                 


 4. Informācijas saņemšanai: 


  juridiskā adrese  


Pasta ielā 24-2, Liepāja LV 3401 


  kontaktadrese  


Esperanto ielā 13-8, Liepāja LV 3401 


  tālruņa numurs 29426373 


  e-pasta adrese 


inese@minigolfs.lv                                                                                                                       


        


  mājaslapa 


www.minigolfs.lv                                                                                                                         


             


   



mailto:inese@minigolfs.lv

http://www.minigolfs.lv/
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II. 2017.gada darbības pārskats 


  


 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 


kalendāra gadā 


 Sportisti- Latvijas valsts mēroga sacensību organizācija 2017.gadā Latvijas kausa izcīņas 


sacensības 5 posmos, Latvijas čempionāti (ziemas un vasaras), LOC kausa izcīņas sacensības 


5 posmos, piedalīšanās Eiropas Junioru minigolfa čempionātā Askimā (Zviedrija) un Pasaules 


Minigolfa čempionātā Nina (Zaton/Horvātijā). 


Bērni, jaunieši un ģimenes- tautas sporta, skolēnu un amatieru sacensību organizēšana. 


Minigolfa skola (skolēniem) Liepājā. 


 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 


grupu un attiecīgajā jomā 


 2017.g.- Noorganizētas starptautiskās sacensības „Liepāja Open 2017” minigolfā ar 30 


dalībniekiem no Latvijas, Somijas, Polijas un Krievijas un 25 turnīri E grupas spēlētājiem, 


amatieriem, tautas klasei, bērniem, ģimenēm. 


 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


  dibinātāju/biedru skaits __3___ 


  iesaistīto personu skaits __99___ 


  sabiedriskā labuma guvēju skaits __83_ 


 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma __0_ eiro 


  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma __0_ eiro, tai skaitā: 


- sabiedriskā labuma darbībai _0_ eiro 


- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 


kopsummas _0_ eiro 


 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 


iestādēm, komersantiem) 


 Sadarbības līgums noslēgts ar Latvijas Sporta federāciju padomi, Sadarbība ar Liepājas OC, 


vietējo pašvaldību materiāls atbalsts (Liepāja), Pasaules Minigolfa federācijas atbalsts, 


sadarbība ar Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas minigolfa federācijām. 


  


 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


Naudas līdzekļu nepietiekamība valsts izlases sportistu treniņu darba uzlabošanai un 


treniņnometņu organizēšanai pirms dalības starptautiskajās sacensībās.   
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III. Turpmākās darbības plāns 


  


 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 


  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 


gadu): 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


Bērni un skolēni- Minigolfa skolas nodarbības Liepājas OC laukumos, (ar spējīgāko 


jauniešu atlasi pēc apmācības posma treniņu organizēšanai Latvijas junioru izlases 


līmenī), skolu turnīru organizēšana- ik gadu (aprīlī, maijā) Liepājā, Valmierā, Rīgā 


sacensību organizēšana interesentiem Liepājas OC un Jūrmalas parka laukumos. 


Ikgadēja starptautiska turnīra organizēšana Liepājas OC sporta veida 


popularizēšanai,  


   


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


Latvijas kausa izcīņas un Latvijas ziemas un vasaras čempionāta organizēšana 


sportistiem, Latvijas izlases sportistu dalība Pasaules junioru un pieaugušo 


čempionātā minigolfā, dalība Eiropas U23 sacensībās ar pilnu komandu, dalība 


Ziemeļvalstu čempionātā. 


  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 


gadam): 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 Tautas klases, ģimeņu un bērnu sacensību organizēšana- ik mēnesi (12 reizes 


gadā).  


 


 - plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


Treniņu bāzes paplašināšana Liepājas OC, uzstādot kombinējamus laukumus ar filca 


segumu, iesaistīties jaunu laukumu projektēšanas pasākumos Zirgu salā, Liepājā. 


     


  


 


___________________________                                   __________________________ 


 (organizācijas vadītāja paraksts
*
)                                                     (Inese Kupce) 


  


  


2018.gada 29.martā 
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2017.gada pārskata pielikums 


1. Uzskaites un novērtēšanas metodes - vispārīgie principi 


1.1 Pārskata sagatavošanas pamats 


Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un MK "Noteikumi par biedrību, 
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem". 
Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 


1.2 Pielietotie grāmatvedības principi 


Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 


a) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk 2018.gadā. 


b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā. 


c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 


 pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtie ieņēmumi; 
 aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanās un nolietojuma summas, 


neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 


d)  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. 


e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 


f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. 


g) Saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko 


formu. 


1.3 Pārskata periods 


Pārskata periods 12 mēneši. 


1.4 Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 


 Darījumu grāmatvedības uzskaitē atspoguļoti eiro, darījumi ārvalstu valūtās 2017.gadā pārrēķināti eiro pēc 


Latvijas Bankas kursa darījuma dienā. Atlikumi valūtā pārrēķināti pēc Latvijas Bankas kursa 31.decembrī. 


 


2. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem 


Piezīme Nr. 1 


Naudas līdzekļi 


 2017 2016 


 Valūtā EUR Valūtā EUR 


Banka - 2 488 - 1 651 


K


o


p


ā 


 2 488  1 651 
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Piezīme Nr. 2 


Mērķfondi 


Biedrības fondu veido iepriekšējo gadu finansiālais rezultāts, pie kura pieskaitīta tekošā gada ieņēmumu un 


izdevumu starpība 837. 


 


Piezīme Nr. 3 


Pārējie kreditori 


 2017 2016 


Avansa norēķinu personas pārtēriņš 328 328 


 


 


 


3. Paskaidrojumi pie ieņēmumu un izdevumu pārskata 


 


Piezīme Nr. 1 


Saņemtās dotācijas 


 2017 2016 


No valsts budžeta saņemtās dotācijas 986 400 


Starptautiskās federācijas dotācijas 7 316 6 500 


Kopā: 8 302 6 900 


 


Piezīme Nr. 2 


Citi izdevumi 


 2017 2016 


Sporta pasākumu saistīti izdevumi 7 418 5 903 


Citi izdevumi 47 470 


Kopā: 7 465 6 373 


 


 


4. Paskaidrojumi pie ziedojumu un dāvinājumu pārskata 


 


Saņemtie ziedojumi 2017.gadā -nav 


5. Biedrības administratīvie izdevumi 
 


nav 


 


 


Valdes priekšsēdētājs ____________________________________ / I.Kupce / 


2018.gada 29.martā 


 








Saskaņā ar Ministru kabineta 
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Biedrība 


"Latvijas Minigolfa klubu asociācija" 


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļai 


 


ZIŅOJUMS 
 


pie 2017. gada pārskata 


 
1. Organizācijas pilns nosaukums: Biedrība "Latvijas Minigolfa klubu asociācija" 
 


2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008030357datums 1997.gada 2.septembris. 
 


3. Organizācijas juridiskā adrese: Pasta iela 24-2, Liepāja 


4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās 


datums): 


Inese Kupce, LMKA valdes pr-ja 2001.gada 23.janvārī,  
valdes locekļi: Māris Gulāns, Jānis Ziediņš, Andis Jurjāns, Verners Kiršs 1997.gada 1.septembrī, Aivars 


Kupcis, Ģirts Ieleja 1998.gada 25.janvārī. 


 


5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 


iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 


Klubu Asociācijas darbības mērķis ir koordinēt minigolfa attīstību Latvijā, kas vērsts uz veselīgas atpūtas 


organizēšanu, fizisko un garīgo spēju atjaunošanu un paaugstināšanu, kā arī augstu rezultātu sasniegšanu 


sportā Latvijas Republikā un ārzemēs. 
 


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


 


2017. gadā Minigolfa klubu asociācija organizēja starptautiskās sacensības „Liepāja Open 2017”, 


Latvijas kausa izcīņas sacensības, Latvijas čempionātu un Latvijas Ziemas čempionātu minigolfā. 


2017. gadā Latvijas izlase piedalījās Eiropas junioru un U-23 čempionātā Askimā (Zviedrija), izcīnot 


34., 37., 40., 47. un 48.vietu jauniešiem, kā arī Pasaules čempionātā Nina/Zaton, Horvātijā, izcīnot 69., 


76., 81. un 83. vietu vīriešiem un 34., 36. un 41. vietu sievietēm, kā arī 10. vietu sieviešu komandām.  
 


7. Informācija par nodokļiem un nodevām: nav 


 


8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas 


u.tml.): nav 


- 
 


9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā- nav  


 


10. Informācija par fondiem: nav 


- 


 


2018. gada 29. martā 


Vadītājs: __________________________ Inese Kupce 


 








Saskaņā ar Ministru kabineta 


2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 
 


              VID – Kurzemes rajonā nodaļa 


 


 


Biedrības „Latvijas Minigolfa kluba asociācija” 2017.gada 


 


Administratīvo izdevumu pārskats  


 


 


1. Biedrība „Latvijas Minigolfa kluba asociācija”.  


Juridiskā adrese: Pasta iela 24-2, Liepāja 


 


2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008030357 


 


3. Amatpersonas: 


 valdes priekšsēdētāja Inese Kupce, LMKA no 2001.gada 23.janvāra,  


 valdes locekļi: Māris Gulāns, Jānis Ziediņš, Andis Jurjāns, Verners Kiršs no 


1997.gada 1.septembra, Aivars Kupcis, Ģirts Ieleja no 1998.gada 25.janvāra. 


 


 


 


Biedrībai „Latvijas Minigolfa kluba asociācija” administratīvie izdevumi NAV, jo 


amatpersonas strādā brīvprātīgi. 


 


 


 


Valdes priekšsēdētāja ____________________________ / I.Kupce / 


 





