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Bilance 2021. gada 31. decembī 

Pielikums no 10. līdz 13. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2021 
EUR

31.12.2020 
EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi 1 277 45

Pamatlīdzekļi 7  1277 45

Apgrozāmie līdzekļi 59 127 66 897

Debitori 8 10 605 392

Nauda 9 48 522 66 505

Aktīva kopsumma 60 404 66 942

PASĪVS Piezīme 31.12.2021 
EUR

31.12.2020 
EUR 

FONDI: 22 915 25 537

Rezerves fonds: 10 22 915 25 303

Iepriekšējo gadu rezerves fonds 25 303 19 569

Pārskata gada rezerves fonds -2389 5735

ĪSTERMIŅA KREDITORI: 37 489 41 405

Nodokļi un valsts sociālās aprosināšanas 
obligātās iemaksas 11 5 377 230

Pārējie kreditori 12 32 112 41 175

Pasīva kopsumma 60 404 66 942
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī 

Pielikums no 10. līdz 13. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

Posteņa nosaukums Piezīme 2021 
EUR

2020 
EUR

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gad-
skārtējās iemaksas 1   

105

Saņemtās dotācijas 2 60 891 89 583

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 3 5 479 1000

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 
finansējums 4 58 471 10 738

Citi ieņēmumi 5 7 7

Ieņēmumi kopā 124 849 101 432

Izdevumi:

1. Algas 59 774 10 954

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 14 196 2 661

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu noli-
etojums un norakstīšana 45 800

4. Citi izdevumi 6 53 222 81 283

Izdevumi kopā 127 237 95 698

Ieņēmumu un izdevumu starpība -2 389 5 735
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums Rindas 

kods
Pārskata 

gada 
beigās 

Ie-
priekšējā 
pārskata 

gada 
beigās

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 0,00 0,00

 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 12   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedo-
jumi un dāvinājumi 14   

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 20 0,00 0,00

 

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 0,00 0,00

 

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 40 0,00  

1.2. Ārvalstu juridiskās personas 50   

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 60   

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 70   

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 80   

1.6. Citi ziedotāji 90   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100 0,00 0,00

 

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 110   

2.2. Ārvalstu juridiskās personas 120   

2.3. Fiziskās personas (rezidenti) 130   

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 140   

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 150   

2.6. Citi ziedotāji 160   

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 0,00 0,00

 

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 180 0,00 0,00

 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 190 0,00 0,00

 
1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200   

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 210   

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 220 0,00  

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 230   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedo-
jumi un dāvinājumi 240 0,00 0,00

 

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 250 0,00 0,00

 
2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260   

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270   
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Pielikums no 10. līdz 13. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

2.2. Administratīvajiem izdevumiem 280   

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 290   

IV Atlikums pārskata gada beigās 300 0,00 0,00

 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 310 0,00 0,00

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedo-
jumi un dāvinājumi 320 0,00 0,00
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Ziņojums 

1. Informācija par Biedrību 

Biedrības nosaukums „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40008084078  
Rīga, 2004.gada 12.augusts

Adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1010

Darbības veids pēc NACE klasifikācijas 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība

Padome Līga Rudzīte, 
Roberts Osis, 
Agita Hauka, 
Agnese Alksne, 
Krišjānis Liepa, 
Inga Belousa, 
Daiga Zaķe

Izpildinstitūcija Inese Vaivare - direktore

Pārskata gads 2021. gada 1. janvāris - 31. decembris

Revīzijas komisija Inete Ielīte, Ilze Norvaiša 
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2. Vadības ziņojums 

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbība” (LAPAS) ir dibināta ar mērķi nodrošināt Latvijas NVO lab-
vēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī.  

2.1. LAPAS uzdevumi ir: 

• Nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas NVO interešu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās at-
tīstības sadarbības politikas veidošanā; 

• Organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas 
pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti; 

• Veicināt Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm; 

• Sekmēt attīstības NVO iesaistīšanos nacionālajās un starptautiskajās iniciatīvās; 

• Sniegt NVO informāciju par resursu piesaistes iespējām attīstības sadarbības aktivitāšu 
īstenošanai; 

• Sekmēt citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu. 

• Gada pārskats atspoguļo biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” darbību no 
2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31.decembrim. 

2.2. LAPAS vīzija ir: 

Savstarpēji sadarbojoties un aktīvi rīkojoties, mēs visi varam padarīt šo pasauli drošāku un  ilgtspējīgāku. 
Globālās krīzes iezīmē pastāvīgu pārmaiņu ceļu, kurā kritiski svarīga loma ir indivīda atbildībai un kopienu 
noturībai. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir līderis attīstībā un kompetents partneris valsts pārvaldei, 
pašvaldībām, privātajam un akadēmiskajam sektoram. 

2.3. LAPAS darbības dimensijas ir: 

• Lokāli LAPAS spēcina vietējo kopienu drošumspēju ar profesionālu atbalstu un pozitīvas 
pieredzes piedzīvošanu. 

• Nacionāli LAPAS apzina un pārstāv cilvēku intereses ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības no-
turībai, attīsta starpnozaru sadarbību šajā jomā. 

• Globāli LAPAS pārstāv nacionālās intereses līdzsvarotai politiku koordinācijai un nodot 
zināšanas un pieredzi citām valstīm.  

2.4. Biedru organizāciju izmaiņas: 

2021.gadā kopsapulcē tika izslēgtas četras neaktīvās organizācijas, uz 31.decembri biedru organizāciju 
skaits ir 30. 

2.5. Svarīgākie sasniegumi 2021.gadā LAPAS funkcionālajos attīstības virzienos: 

Satura un sadarbības attīstība 

LAPAS iesaistījās aktuālajās interešu pārstāvības aktivitātēs: 

• nacionālā līmenī pārstāvot NVO sektoru Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā, 
Atveseļošanās un noturības mehānisma izstrādē, kā arī iesaistoties NVO un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda padomes darbā; 

• nacionālā līmenī sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Pārresoru ko-
ordinācijas centru ilgtspējīgas attīstības, attīstības sadarbības, drošības politikas jomās, tai 
skaitā, gatavojoties Latvijas kandidatūrai ANO Drošības padomē; 
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• Starptautiskā līmenī piedaloties SDG Watch Europe, Eurodad, CONCORD Europe, UN RCEM, 
Forus, GCAP, CIVICUS darbā - pasākumos, kampaņās, darba grupās, ziņojumu un pozīciju 
izstrādē.  

LAPAS bija iesaistītas vairāku dokumentu izstrādē: 

• Globālās izglītības stratēģiskās vadlīnijas 2021.-2025.gadam; 

• Attīstības sadarbības politikas horizontālo prioritāšu rezultātu vadlīnijas projektu ieviesējiem; 

• CONCORD AidWatch; 

• CONCORD salīdzinošais nevienlīdzības pētījums; 

• Viedokļu dokumenti godīgai starptautiskajai nodokļu politikai; 

• CIVICUS civil society space monitor ziņojumiem par Latviju un citiem. 

LAPAS plaši iesaistījās dažādos pasākumos: 

• nacionālā līmenī Saeimas un NVO forumā, biedru pasākumos, augstskolu vieslekcijās, UN-
ESCO LNK un OECD pasākumos, Saeimas komisiju sēdēs un Ārlietu ministrijas darba grupās; 

• starptautiskā līmenī ANO reģionālajos NVO pasākumos, dažādu organizāciju podkāstos, 
pasākumos un paneļdiskusijās. 

Lokālā līmenī LAPAS turpināja veidot jaunas partnerības un īstenot pasākumus, kā arī piedalīties citu orga-
nizāciju pasākumos.  

Tika īstenots projekts Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam un ilgtspējīgas attīstības tēmas aktual-
izācijai, kā arī uzsākts projekts noturības tēmā ar Latvijas nacionālo bibliotēku. 

Tika aktualizēta un pastiprināta Baltijas sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus un aktīvu informācijas 
apmaiņu. 

Komunikācijas attīstība 

• Tika uzsākts diskusiju cikls ar jauniešiem reģionos ESi Nākotne! ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā atbalstu, apzinot viedokļus par ilgtspēju atīstību un Eiropas nākotni.  

• Jau astoto gadu ar Ziemeļu-Dienvidu centra atbalstu notika Globālās izglītības nedēļa - 30 
lokālie pasākumi ar 587 dalībniekiem, online aktivitātes Ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā, ie-
saistot biedru un partneru organizācijas, kampaņas “Mērķē attīstībā!” ietvaros. Centrālais 
pasākums bija konference “Tepat ārā”, kura apskatīja tādas tēmas kā klimata taisnīgums, no-
turība un nevienlīdzība, pulcējot 113 dalībniekus no visas Latvijas. 

• Sadarbībā ar Islandes partneri Festa un ar Aktīvu iedzīvotāju fonda atbalstu tika organizētas 
divas apaļā galda diskusijas - “Sociālā iekļaušana: politika, izglītība un prakse” un  “IAM 
ieviešana publiskā un privātā sektora organizācijās”. 

• Tika palielināta dinamika sociālajos tīklos - ievietojot YouTube dažādu pasākumu video, ak-
tivizējot Instagram, kā arī uzlabojot Twiter un Facebook.  

• Tika izstrādāts jauns organizācijas logo un komunikācijas stratēģija, uzsākta mājas lapas 
izstrāde, veidojot mūsdienīgu un aktuālu komunikāciju. 

Organizācijas attīstība 
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• LAPAS gatavoja dažādus projektu pieteikumus ilgtspējas nodrošināšanai, pārskatīja savu ad-
ministratīvo darbību un piesaistīja jaunus darbiniekus projektu vadības un komunikācijas jomā, 
kā arī darbam ar jauniešiem, ņemot vērā Eiropas Jaunatnes gada prioritāti.  

• LAPAS pastāvīgi piesaista arī Erasmus+ praktikantus, kas dod iespēju pilnveidot organizācijas 
kapacitāti.  

Tika tupināts darbs komunikācijas uzturēšanai Starpnozaru koalīcijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ieviešanai atbalstam, piedāvājot iesaistīties kopīgās kampaņās un aktivitātēs 

2.6.Turpmākā attīstība 

2022.gadā LAPAS turpinās stratēģijas īstenošanu, izstrādājot ziņojumus un viedokļu dokumentus, orga-
nizējot diskusijas un pilnveidojot komunikācijas kanālus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta partneru loka 
paplašināšanai, jaunu biedru uzrunāšanai, iesaistei attīstības sadarbības projektos un organizācijas kapac-
itātes stiprināšanai tās ilgtspējai.  
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Finanšu pārskata pielikums 

Grāmatvedības politika 

Biedrības gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006. gada 3. ok-
tobra noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” (turp-
māk - MK noteikumi Nr. 808). 

Biedrības pārskata gads ir 12 mēnešu periods no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Pielietotie grāmatvedības principi 
Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a)  Pieņemts, ka Biedrība darbosies arī turpmāk. 
b)  Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā. 
c)  Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

" pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
" ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 

iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu 
pārskata sagatavošanas dienu; 

" aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no 
tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

d)  Izņemot kā aprakstīts pie ieņēmumu skaidrojuma attiecībā uz ieņēmumiem no biedru naudām un 
ziedojumiem, 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)  Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 
h)  Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 

juridisko formu. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  

Visi bilances posteņi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti uz euro pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktās valūtas 
kursa likmes bilances datumā. Eiropas Centrālās Bankas noteiktie valūtas kursi uz 31. decembri bija: 

Pamatlīdzekļi 

Biedrība pamatlīdzekļus novērtē atbilstoši izmaksu metodei: no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolieto-
jumu, un vērtības samazināšanās zaudējumus. Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir zemāka par to 
novērtējumu bilancē un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, tie ir novērtēti atbilstoši 
zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts ieņēmumu un izdevumu pārskatā. 

Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli 
gaidāmajai aktīva izmantošanai, balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes 
plāniem. Saskaņā ar vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izman-
tošanas laiks ir šāds:  

Debitoru parādi 

Debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites 
vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru pārādiem. Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem izvei-

31.12.2021. 31.12.2020.

USD 1.13260 1.22710

%

Pārējie pamatlīdzekļi 20 - 35
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doti, vadībai individuāli izvērtējot katra parāda atgūstamību. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata 
perioda izdevumos. 

Nodokļi 

Biedrības saistību kopsumma attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem 
nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

Uzkrātās saistības 

Uz pārskata perioda beigām nav veidotas uzkrātās saistības uz 2021. gada 31. decembri.  

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas 
vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstā-
mas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos. 

Rezerves fonds 

Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 
noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu 
summu norāda bilances postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli. 

Ieņēmumi 

Ieņēmumi no biedru naudām 
Pārskata gada ieņēmumos atzīst faktiski iekasēto (kasē vai bankas kontā iemaksāto) biedru naudu, 
iestāšanās naudu un citas gadskārtējās iemaksas . 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 
Pārskata gada ieņēmumos atzīst faktiski saņemtos ziedojumus un dāvinājumus Biedrības kasē vai bankas 
kontā.  

Ieņēmumi no projektu finansējuma 

Ieņēmumi, kas kompensē Biedrībai radušās izmaksas projektu izpildes procesā, tiek atzītas ieņēmumu un 
izdevumu pārskata izmaksu rašanās periodā. Projekta ieņēmumi, kas paredzēti aktīvu iegādei, tiek 
uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi un tiek iekļauti ieņēmumu un izdevumu pārskatā proporcionāli 
iegādāto aktīvu kalpošanas termiņam. Ieņēmumi netiek atzīti, ja ir šaubas par izmaksu segšanu. 

Ieņēmumi, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir saņemti no finansētāja un attiecas uz nākamajiem pe-
riodiem, tiek atspoguļoti bilancē kā atlikts ienākums Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā. 

(1) Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 

(2) Saņemtās dotācijas 

2021 2020

EUR EUR

Biedru naudas - 105

- 105

2021 2020

EUR EUR

LR Ārlietu ministrija (projektu un plāna ieviešanas finansējums) 60 891 89 583
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 (3) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

(4) No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

(5) Citi ieņēmumi 

(6) Citi izdevumi 

60 891 89 583

2021 2020

EUR EUR

Ieņēmumi no mācībām 5 479 1000

5 479 1000

2021 2020

EUR EUR

AMREF (EK DEAR projekta subgrants) 5024

Centre Garant (ES-Krievijas pilsoniskās sabiedrības foruma projek-
ts)

5714

EFTA FMO (AIF projekts) 26 689

EURODAD (EK DEAR projekta subgrants) 26 732

Eiropas Padome (Ziemeļu-Dienvidu centra projekts) 4 050

FAIR TRADE (Fair Trade International projekts) 1 000

58 471 10 738

2021 2020

EUR EUR

Konvertācija 7 7

7 7

2021 2020

EUR EUR

Pasākumu organizēšanas izdevumi 14 853 18 296

Komandējuma izmaksas 2 639 319

Autoratlīdzību izmaksas 6 214 376

Pētniecības, revīzijas un tulkošanas izmaksas 1 600 685
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(7) Pamatlīdzekļi 

(8) Debitori 

Sakaru izdevumi 549 538

Samaksātās biedru naudas 1 601 1 268

Bankas pakalpojumu izdevumi 350 66

Projektu administratīvie izdevumi, nomas un komunālie maksājumi, 
inventārs 10 692 7 200

Zaudējumi no valūtas maiņas 11 4

Izsniegtie finansējumi 14 712 52 800

53 222 81049

Pārējie pa-
matlīdzekļi un in-

ventārs

EUR

Sākotnējā vērtība 

31.12.2020. 9 196

Iegādāts 1 277

31.12.2021. 10 473

Uzkrātais nolietojums

31.12.2020. 9 151

Aprēķināts par 2021. gadu 45

Uzkrātais nolietojums 31.12.2021. 9 196

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020. 45

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021. 1 277

2021 2020

EUR EUR

Uzkrātie ieņēmumi 8689

Iemaksa Vienotajā nodokļu kontā (skat. 11. piezīmi) 1420

Drošības nauda (Valsts nekustamie īpašumi VAS) 314 207

Avansa norēķini 182 185

10 605 392
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(9) Nauda 

(10)

2021 2020

EUR EUR

Naudas līdzekļi bankā 48522 66505

48522 66505
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(10) Fondi 

(11) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 

(12)  Pārējie kreditori 

(13)
Gada pārskatu ar drošu e-parakstu parakstījusi valdes locekle Inese Vaivare  un gada pārskats  satur laika 
zīmogu, skat. sertifikātu.

Rezerves fonds EUR

2020. gada 31. decembrī 25 303

Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem -2 389

2021. gada 31. decembrī 22 915 

Sociālās ap-
droši-nāšanas 

iemaksas
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis

Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva

EUR EUR EUR

Parāds 31.12.2020. 9 234 -

(Pārmaksa) 31.12.2020. - - 13

Aprēķināts par 2021. gadu 20 476 11 536 18

Samaksātie nodokļi Vieno-
tajā kontā 28238

Attiecinātā samaksa uz 
nodokļiem 31.12.2021

17 504 9 311 3

Nodokļu atlikums 
31.12.2021

2 916 2 459 2

Neattiecinātās iemaksas 
31.12.2021

1 420

Nodokļu pārmaksa 
31.12.2021

2021 2020

EUR EUR

Nākamo periodu ieņēmumi par projektiem 25 968 36 724

Neizlietoto projektu līdzekļu atgriešana 549 474

Avansa norēķini 197

Norēķini par darba algu 5 012

Pārējie kreditori 386 3977

32 112 41 175
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