
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008115541
Nosaukums SATEKA BIEDRĪBA
Adrese O. Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 3
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 2066 1888
II. Pamatlīdzekļi 30 2066 1888
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 2066 1888
II. Debitori 120 16 77
IV. Nauda 140 65395 25592
Apgrozāmie līdzekļi 80 65411 25669
Kopā aktīvi 150 67477 27557

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 7612 7559
2. Mērķfondi 30 57916 19908
I. Fondi 10 65528 27467
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 1210 0
3. Pārējie kreditori 110 739 90
III. Īstermiņa kreditori 80 1949 90
Kopā pasīvi 120 67477 27557

1/6



Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 4044 4078
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 400
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 3393 2701
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 81202 37413
VII. Citi ieņēmumi. 60 518 741
1. Naudas maksājumi personām. 90 441 580
3. Algas. 110 23371 18937
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 5626 4467
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 668 645
6. Citi izdevumi. 140 20963 17232
X. Nodokļi. 150 27 9
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 89157 45333
IX. Izdevumi. 80 51069 41861
XI. Izdevumi kopā. 160 51096 41870
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 38061 3463
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 1 1

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 300
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 100
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 400
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 1 1
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 400
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 400
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 400
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 400
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 400
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1 1
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1 1
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums SATEKA_GP_2018_Zinojums_pie_gada_parskata.xlsx
2 Administratīvo izdevumu pārskats SATEKA_GP_2018_Administrativo_izdevumu_parskats.pdf
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Revidenta atzinums SATEKA_GP_2018_Revidenta_atzinums.pdf
5 Pārskata pielikumi SATEKA_GP_2018_PARSKATA_PIELIKUMI.pdf
6 Ziņas par organziāciju SATEKA_GP_2018_Zinojums_par_organizaciju.pdf

Sagatavoja DAIGA GARGURNE
E-pasts daiga.gargurne@gmail.com
Tālrunis 29177019

Dokumenta numurs EDS: 59095620 Dokumenta sagatavotājs: DAIGA GARGURNE

Parakstītāja vārds, uzvārds: DAIGA GARGURNE Parakstīšanas datums: 29.03.2019
Parakstītāja personas kods: 08127112277 Parakstīšanas laiks: 08:16:53
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Sateka

		Valsts ieņēmumu dienesta Gulbenes teritoriālā iestāde

				                                   (pēc organizācijas atrašanās vietas)





										ZIŅOJUMS

		                                                                                                                       pie 2018. gada pārskata





		1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese:
Biedrība "SATEKA",  O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401



		2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008115541, datums 23.05.2007



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

		Biedrības patstāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde:
- Valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne, kas apstiprināta šajā amatā 23.11.2018.
- Valdes locekle, priekšsēdētājas vietniece Inese Zvejniece, kas apstiprināta šajā amatā 23.11.2018.
- Valdes locekle Daira Grende (ar 09.02.2019. Andževa (uzvārda maiņa saistībā stāšanos laulībā)), kas apstiprināta šajā amatā 23.11.2018.

		4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

		2018.gadā biedrības biedru skaits: 55 
1. Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens dažādu jomu biedrību un uzņēmējdarbības jomu pārstāvjiem.
2. Noorganizēti 8 apmācību semināri biedrībām un citiem interesentiem par dokumentācijas sagatavošanu  dažādu projektu līdzekļu piesaistei.
3. Līdzdarbošanās dažādu normatīvo aktu izstrādes procesos, komentāru sniegšana. 
4. Sniegtas konsultācijas par gada pārskatu un projektu iesniegumu sagatavošanu, kā arī citas konsultācijas par biedrību darba organizēšanu, lietvedību, darba drošību. 
5.Izsludināts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) projektu pieņemšanas 4. un 5.kārta, kas izsludināta pamatojoties uz biedrības izstrādāto SVVA stratēģiju 2015.-2020. 
6. Biedrība turpina "Biedrības "SATEKA" darbības teritorijas attīstības stratēģiju (2009.-2013.)" 4.,5.,6.,7. un 8.kārtā aptiprināto projektu pēcieviešanas uzraudzību. Tāpat, ir uzsākta SVVA 1., 2. un 3.kārtas projektu ieviešanas un pēcieviešanas uzraudzība. 
7. Izsludināts mazo projektu konkurss 2018 "Sveiks un vesesels", nodrošināts finansējums 7 biedrību un iniciatīvu grupu izstrādāto projektu ieviešanai (3174,13 EUR). 
8. Biedrība aktīvi līdzdarbojas Latvijas Lauku foruma un citu organizāciju rīkotajās aktivitēs un darba grupās, kas ļauj biedrībai veiksmīgāk realizēt izvirzītos mērķus.
9. Biedrība 2018.gadā piedalījās ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā, kura ietvartos tikai apmācīti 2 jaunieši - bezdarbnieki.
10. Noorganizēta 1 konference, kurā sniegta informācija par vietējo iniciatīvu realizācijas iespējām, kā arī uzņēmēju pēcpusdiena. 
11. Noorganizētas 9 Apkaimes ideju darbnīcas (9 Gulbenes novada pagastos), kuros aicinājām vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādu projekta ideju ģenerēšanā un ieviešanā. 
Arī turpmāk biedrība plāno organizēt gan apmācības, gan pieredzes apmaiņas braucienus visiem interesentiem. 
Tiks izsludināts Mazo projektu konkurss 2019., kurā varēs piedalīties Gulbenes novada biedrības un nodibinājumi, kā arī neformālās grupas. Līdzekļi projekta konkursam ir biedru naudas, ziedojumi un saimnieciskās darbības ieņēmumi.





























































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

		5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums saskaņā ar minēto noteikumu 13.punktu)																								 

		Pamatlīdzkeļa nosaukums 										Sākotnējā vērtība, EUR				Atlikusī vērtība, EUR				Pamatojums

		Skapis ar bīdāmām durvīm										508.20				118.58				pašu iegādīti, nolietojums 

		Printeris Brother DCP-T300										160.00				98.74				pašu iegādīti, nolietojums 

		Metāla skapji FL Birojs SBM 203, 2 gab.										395.36				124.35				pašu iegādīti, nolietojums 

		Daudzfunkciju printeris Canon i-SENSYS MF418										665.20				354.92				pašu iegādīti, nolietojums 

		Stacionārais dators ar aprīkojumu un programmatūru										1027.33				565.09				pašu iegādīti, nolietojums 

		Portat\ivais dators Deli Latitude ar programmatūtu										847.00				804.64				pašu iegādīti, nolietojums 

		6. 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)

		6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

		-

		6.2. 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

		-

		6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums

		-

		7. Informācija par nodokļiem un nodevām

		7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

		2018.gadā biedrība samaksājusi šādus nodokļus un nodevas:
1. Norēķini ar VSAOI- darba devēja sociālais nodoklis EUR 5625,61
2. Uzņēmējdarbības riska nodeva EUR 12,60
3. Valsts nodeva (Uzņēmuma reģistram) EUR 14,23





		7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm

		nav

		7.3. 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. 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

		9. 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

		10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma

		2 darbinieki (darba līgumi spēkā no 22.02.2016.), kopējais atalgojums EUR 17698,72
1 darbinieks (darba attiecības uzsāktas 2018.g.), atalgojums EUR 5279,07



		11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu

		-

		12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)

		12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

		nav

		12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā

		nav

		13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem

		13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

		nav

		13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā

		nav

		14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma)

		nav 

		15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās

		1. Saņemts ELFLA publiskais finansējums EUR 36202,28 
Izlietojums ELFLA publiskajam finansējumam tiek izlietots atbilstoši 2015.gada 22.decembra
 Ministru kabineta noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014. -2020.gada plānošanas periodā" noteiktajām darbībām - vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, un, teritorijas aktivizēšanai. 
Atlikums 31.12.2018. - EUR 15317,66.
2.  Saņemts ELFLA publiskais finansējums EUR 45000,00 
Izlietojums atbilstoši 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālajai un starpvalstu sadarbībai" izstrādātajam un Lauku atbalsta dienestā apstiprinātajam starptautiskās sadarbības projekta Nr. 18-00-A019.333-000014 realizācijai apstiprinātajai tāmei. 
Atlikums 31.12.2018. - EUR 42477,55









		16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi

		n/a

		17. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

		Ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir novirzīti vietējo kopienu apmācībām, pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai. Tāpat,  daļa līdzekļu ir novirzīti Mazo projektu konkursam 2019.gadam.  







		Gulbene, 2019.gada 1.martā 



		Atbildīgā persona: valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne       ___________________

																paraksts 








GulbenE, 2019.gada 2 1 .februErT


Biedribas ,TSATEKI'r
REVIDENTA ATZINUMS


Es, biednaas ,,SATEKA" revidente Inga Ceple, personas kods 130674-12564, esmu
veikusi biedntas ,,SATEKA" 2018.gada darblbas revlziju, finansi6l6s darbibas pdrbaudi
atbilsto5i biedgibas statiitos paustajiem uzdevumiem, un konstatEju sekojo5o:


Biedritas ,,SATEKA" naudas lidzekli uz 01.01.2018. veidoja EUR 25 592,10 (divdesmit
pieci t0ksto5i pieci simti devi4desmit divi eiro un desmit centi), t.sk. :


- AS SEB Bankas norE$nu kontEi: EUR 7 741,75;
- Valsts Kases norElinu kontS: EUR 17 754,92.
- Naudas lidzekfi kas€: EUR 95,43.


Biednaas,,SATEKA" naudas l-rdzekfi vz31.12.2018. veidoja EUR 65395,31 (sesdesmit
pici tiiksto5i ris simti devi4desmit pieci eiro un tr{sdesmit viens cents), t.sk. :


- AS SEB Bankas norEkinu kont6: EUR 7 490,89;
- Valsts Kases norEkinu kont6: LV10TREL9164440000000: EUR 15 317,66
- Valsts Kases norE$nu kontE: LV85TREL9166026002000: EUR 42 477,55
- Naudas lidzekfi kas€: EUR 109,21.


Biedriba,,SATEKA" laika posmE no 01.01.2018. lldz 31.12.2018. veidoja:
- Gadsk6rt6jie ie4Emumi no biedru naudas EUR 4 028,34 (6etri tiiksto5i divdesmit asto4i


eiro un tnlsdesmit detri centi);
- Iest65an6s nauda EUR 16,00 (se5padsmit eiro un 00 centi);
- Ieq€mumi no saimniecisk6s darbibas- EUR 3 393,00 (trIs t[kstoSi tn]ssimti devi4desmit


tris eiro un 00 centi);
- ELFLA Lauku atbalsta dienesta maks6jums -SWA VRG darbibas nodro5inasana,


teritorijas aktiviz65ana- EUR 36 2A2,28 (trtsdesmit se5i tfiksto5i divi simti divi eiro un
divdesmit astor,ri centi);


- ELFLA Lauku atbalsta dienesta maksdjums- starptautisk6s sadarbibas projekta Nr.18-
00-A019.333-000014 realiz6cijas nodroSindsanai EUR 45 000,00 (detrdesmit pieci
tEksto5i eiro un 00 centi);


- Parejie ieqEmumi:
-projektu finansEjumi (NVA atbalsts jaunie5a brivprAtigajam darbam) - EUR 517,93
(pieci simti septiqpadsmit eiro un devi4desmit tn--s centi).


Ie4Gmumu kopsumma:
EUR 89 157155 (asto4desmit devipi t0ksto5i viens simts piecdesmit septiqr eiro un piecdesmit
pieci centi).


Es, revidente Inga Ceple, personas kods 130674-12564, veicu biedribas ,,SATEKA"
finan5u pdrskatu revlziju. Esmu iepazinusies ar biednaas "SATEKA" 2087.gada bilanci,
ie4Emumu un izdevumu pErskatu, ziedojumu un d6vin6jumu p6rskatu, vadibas zigojumu un
pielikumiem, ka ari esmu pdrbaudijusi finan5u p6rskatos norddlto summu un skaidrojumu
pamatojumu. Par visiem Siem pdrskatiem un dokumentiem ir atbild-rga biedribas valde, t.sk. par
taj6 sniegto datu patiesumu, piem6rotas grdmatvedibas metodes inr€li un lieto5anu.


Es esmu izdanjusi revTziju saskaq6 ar visptu piegemtajiem revlzijas principiem, kas
piepras4 lai revlzija biitu plAnota un t6s rczultiltil bfitu ieg[ta pietiekama pErlieclba, ka finan5u
p6rskati nesatur neprecizitiltes. Rev-rzijas laikE izlases veid6 tika veikta finan5u pdrskatos
uaddlto swnmu un poste4u apliecino56s dokument6cijas pdrbaude, kE an- vispdrEj6 finan5u
p6rskata sagatavo5anas nov€rt€Sana:


/ 6k-







l. Grdmatvedibas uzskaite, pamatdokumentu noformEsana un gramatvedibas registri
biednaE atbilst Latvijas Republikas likumam ,,Par grdmatvedibu" un ptuEjiem sp€ka
eso5aj iem likumiem un normatTvaj iem dokumentiem.


2. Kontu atlikumi atbilst analTtiskajiem un sintetiskajiem uzskaites datiem.
3. Biedribas gada pErskats ir sast6dits saskaqr6 ar Latvijas Republikas Ministru kabineta


2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 ,Noteikumi par biednau, nodibinajumu un
arodbiednau gada pdrskatiem". P6rskat6 ir iekfauti dati par visu biedribas darbibu
2018.gada period6.


4. Bilances poster,ri atbilst atlikumiem, kE pEc aktiva, 6 arl pEc paslva konta atlikumiem
biedribas bilances kontu apgroz-rj uma sarakstE.


5. Ieqemumu un izdewmu pdrskats ir sastiidr-ts saska46 ar Latvijas Republikas likumu un
normativo aktu prasibdm un dod prec-rzu biedrfbas darbibas rezultEitu par 20l8.gadu.


Uzskatu, ka iepriek5 minOtie p6rskati un dokumenti man sniegu5i skaidru un patiesu
priek5statu par biedribas ,,SATEKA'' darbibu, pdrvaldi, finan5u un mantas stavokli 20l8.gada
31. decembn-.


Balstoties uz rev-rzijas laik6 konstatEto, secinu, ka biednaas grEmatvediba un lietvedTba tiek
organiz6t4 kE an- gada pdrskats sagatavots atbilsto5i normatr-vo aktu prasibdm. T6pat gada
p6rskatii sniegtE inform6cija sakrtt ar revlzijas laik6 veiktajam parbaudem un pamatojuma
dokumentiem. Tdpat secinu, ka biednaas Biedru kopsapulces, padomes un valdes scdes tiek
noturEtas atbilsto5i stat0tiem.


Balstoties uz revTzijas laikE iegEto informEciju, sniedzu poziuvu atsauksmi par biedribas*SATEKA" valdes darbu un kopEjo biednaas *SATEKA" darbibu - biedriba ir stradajusi
atbilsto5i statiitos noteiktaj am.


Revidente /@ 
^.cepre/








Pflrskats par administratlvajiem izdevumiem no


vispfl rEjiem ziedojumiem 201 8.gadii


Nr.
p.k.


Raditaja nosaukums
Pdrskata


gads


I Sa4emto vispar6jo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma


merki heuma nav noteikti) kopsumma


0


2. Admini stratrvie izdevumi : 0


2.1 organizacijas pa5u vajadzbdm patEretie parskata gada


pirktie, ziedojumd vai davindjumd sa4emtie materiali,
preces un citi kraiumi


0


2.2. pamathdzeklu iegades, raZoSanas vai uzstadT5anas


izdevumi, datorprogrammu, citi nematerialo


ieguld-rjumi, kapitala hdzdahbas da!u, akciju un citu
vertspaplru iegades izdevumi


0


2.3. darba lEmEjiem parskata gadd aprEkinds


atlldz:ba vai citu darba samaksai


maksajumu summas un ar to saistrtas


valsts socidlas apdro5ina5anas obligatds


organizacijas
darba algas,
piehdzinamu
darba devEja
iemaksas


0


2.4. organizacijas ka darba devejas parskata gadd


aprElf indtds valsts social6s apdroSinaSanas obligato
iemaksu summas, aprEl,<indtos likumd paredzetos


maksajumus darbiniekiem darbnespEjas gad-rjumos


(bruto summas), naudas iemaksas privdtajos pensiju


fondos un citus ar darbinieku socialo apdro5ina5anu


saistltus naudas maksai umus


2.5. parskata gada aprEl,<inatas


nodokla un nekustama rPa5uma


lkumauz4emumu leni
nodok!a surnmas


0


2.6. izdevumi par sa4emtajiem citu personu


pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismo5anu,


talruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus,


komandejumu izdevumus, reklamas izdevumus, ka art


or sanizacii as rpa5uma apdro 5in65an@


0


aJ, Izdevumi kopa, EUR 0


Sabiedriskd labuma organizacij as


Biedrlba,,SATEKA" valdes priek5sEdcl5ja


2019.gada l.marta


0
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Finan5u parskata pielikumi:


1. Uzskaites un novertelana metodes-visparrgie principi
Piirs kats sagatavoi anas pamats


Finan5u parskats sagatavots atbilsto5i likumam ,,Par grdmaNedTbu", Lanijas gramatvedTbas


standartiem un LR MK 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr. B0B ,,Noteikumi par biedrlbu,
nodibinajumu un arodbiedrtbu gada parskatiem. Ie4Emumu un izdevumu p6rskats ir sagatavots


atbilsto5i apgrozljuma izmaksu metodei.


P ie lie to t ie g rii matve dtb as p r inc ip i


FinanSu parskata poste4i novErtEti atbilsto5i Sddiem gramatvedrbas principiem:
a) pie4emts, ka biedrrba darbosies arr turpmak;
b) izmantot6s novErtE5anas metodes, tiks izmantotas nakamajos periodos;
c) poste4u novOrtEsana veikta ar pienacrgu piesardzrbu:
- parskat6 ieklauta tikai lldz bilances datumam iegDtais apgroz-rjums un uzkrajums;
- apr€[<indtas un 4emtas vera visas vertrbu samazina5anas un nolietojuma summas.
d) 4emti vera ar parskata gadu saistrtie ier,remumi un izmaksas neatkarlgi no maksajuma


datuma un re$ina sa4emsanas vai izrakstrSanas datuma. Izmaksas saskalotas ar


ie4emumiem parskata period6;
e) aktrva un paslva posteqru sastdvdafas novertetas atsevi5li;
0 noradrti visi poster,ri, kuri bltiski ietekme gada parskata lietotaju novertejumu vai lemumu


pie4emSanu.
g) Saimnieciskie darijumi gada parskata atspogufoti, 4emot vErd to ekonomisko saturu un


butrbu, nevis juridisko formu.


Pdrskata periods


Pdrskata periods ir 12 mene5i no 2018.gada 01 janvaralldz 2018.gada 3 l.decembrim.


Naudas vienlba


Sajos finan5u parskatos atspogulotie raditAji ir izteikti Latvijas naciondlaja vallta - eiro (EUR).


N e mat e r iii lo ie g uldlj um u u n p amat lTdze k ! u no lietoj ums


Licences bilance tiek uzrddltas to atliku5ajd vErub6.


Uzkrdjumi


2018.gadd biedrrba nav veidojusi uzkrdjumus.







2. Ieqemumu un izdevumu parskata piezimju at5ifrejums


Nr.
p. k.


Rindas nosaukums Rindas
kods


Summa,
EUR


AtSifrEiums


Ien€mumi


1


Biedru nauda,
iesta5an6s nauda un
sadskarteias iemaksas


l0
4044
4028
t6


t.sk.
IkgadEja biedru nauda
Iesta5anas nauda


2.
Ie4Emumi no
saimnieciskas darbrbas


50
3393
2893
500


le4Emumi no saimnieciskas darbrbas, t.sk.


pieredzes apmai4as organize5ana
intereiu aizstavrba


1
J. Sa4emtas dotacijas 55


81202
36202


4s000


ELFLA*, t.sk.,
Viet6j 6s rlcTbas grupas darblbas nodroS i naSan a,


prasmju apguve un teritorijas aktivize5anas
nodroiinaSanai
Starptautiskds sadarblbas proiekts


4. Citi ienemumi 60 518 Jaunie5a stipendijas atmaksa (NVA)
Ien€mumi kopfr 70 891 57
Izdcv umr
5. Naudas maksajumi


person6m
90 441 NVA Jaunie5a stipendija


6. Darba samaksa 110 23371


Algas:
administratrvais vadrtajs, projekta


koordinators
ELFLA proiektu vErtEtdii


7.
Socialas apdro5ina5anas
iemaksas


120 s626


NorE\ini par oblig6tajdm socialajam
iemaksdm, darba deveja soc. nodoklis-
23.59% (ELFLA finansejums)


8.


un
ieguld-rjumu


un


Pamathdzek!u
nematerialo
nolietojums
norakstT5ana


130 668


Datortehnikas un citas biroja tehnikas
nolietojums, Mebelu nolietojums (ELFLA
finansEjums)


9. Citi izdevumi 140


20963
7 t42
104


64


797
2t8t


89
336
166
8l
17


133


3174
10814
1091


395
1495
1256
450
333 l
480
930


No tx:
pamatdarbrba
Citi vadlSanas izdevumi (kancelejas preces.


sludindjumi)
Transporta izdevumi
Prezentdciju izdevumi (suvenlri u.tml.)
Semin6ru un apmdcrbu organizESanas izdevumi
Bankas pakalpojumi
Citiizdevumi
Citipakalpojumi
Apdro5ind5anas izmaksas
Pasta izdevumi
Licences
Mazo projektu konkursa 2018 finansEjums
ELFLA ad ministre5ana/ a ktivizelana
PublicitdtEs nodro5ina5anas izmaksas
Biedru nauda citas organizdcijds
Dallbas maksa apmaclbas, sem indros
Transporta izmaksas, t.sk. aviobiletes
Kancelej as preces, biroja aprTkoj ums
Biroja telpu lrei, komunalie maksdjumi
Sakaru pakalpojumu izrnaksas
Proiektu vcrte5anas pakalpoiumi







s26
267
331


262
3007
738
158


295
392


I 040
368
16


Pakalpojumi
Telpu noma semindriem
Sem in6ru organizESanas izdevum i


Citiizdevumi
ELFLA sadarbrbas proiekti
Viesnrcas pakalpojumi
Telpu noma
Semin6ru organizESanas izmaksas
Lektoru pakalpojumi
Transpofta izmaksas, t.sk. avio biletes
Komandejuma izmaksas
ApdroSin65anas izmaksas


10. Nodok!i
150


27
13


t4


t.sk.,
UD Riska nodeva
Valsts nodeva Uznemuma reAistrd


1l Izdevumi kopa, EUR 160 51096


t2. Ie4emumu un izdevumu
starprba


170
38061


3. Bilances piezrmju at5ifrejums


Nr.
p. k.


Rindas nosaukums lli ndas
kods


Summa,
BUR


AtSifr€jums


AKT VS
l.Iletermina ieeuldliumi
I II. Pamatlidzekfi


datortehnika un cita biroja
tehnika 30


t724 Datortehnika (stacionarais datori.
poftatlvie datori, projektors, ekrans.
printeri. fotoaparats)


2. Mebelr.r korrplekts 342 MEbelu komplekts, metala skap.ji


J. Il gtermina ieguldliumi kopd 50 2066
2. Aosrozdmie lidzekli


4.
lI. Debitori:


120


t6
Biedru nauda t6


8


8


Dita Grigore
Biedrrba "Esi akttvs!"


5.


6 IV. Naudas hdzekli, EUR


140


7491 Naudas lidzekfi nore[inu konta AS
SEB bankd


1531 8 Naudas lidzekli nore\inu konta Valsts
Kas€ -VRG aktivize5anai


42477
109 Naudas lidzekli kase


7. Naudas lidzekli kopa, EUR 6539s


8. Bilance 150 67477
PAS VI
I Fondi
9. Par-natfonds 20 7612 Uzkrata rezerve


M€rl,<fonds 30 579t6 VietEjds nclbas grupas darbTbas


nodroSina5ana, prasmju apguve un


teritoriias aktivize Sanas


nodro5inaSanai/ starptautiskas un


starpteritorialas sadarblbas projektu
realizaciia GLFLA)


10. Fondi kopa l0 65528


ItI Istermina kreditori







11 III. nodokli 100 1210
t2. Nodokli konfl. EUR 100 1210
13. ParEiie kreclitori 110 739
14. Bilance 120 67477
* ELFLA- izmaksas segtas no Eiropas Lauksaimniecrbas fonda lauku attlst-rbai, Vietejas ncrbas


grupas darbTbas nodro5ina5ana, teritorijas aktivizeSanas nodroSina5anai


2019.gada l.marta


Biedrrbas,,SATEKA" valdes priek5sEdEtdja 1_/D.Gargume/








Ziryas par organiziicii u


Organizacij as nosaukums ,,SATEKA''


Organizacij as j uridiskais
statuss


Biedrlba


Registracijas numurs,
vieta un datums


40008 I 1 5 54 1, Rtga, 23,05.2007


.luridiska adrese O.Kalpoka ielct 60, Gulbene, Gulbenes novods, LV-4401


Biroja adrese Abelu ieta 17, Gulbene, Grlbtnes noradt,LV-4401
Darblbas veidi Veiciniit ilgtspejQu un Edzsvorotu teritoriius attlstrhu


Gulbenes novacld, piirstiivot sobiedrlbas intereses un rosinot
tfrs oktt-vu l-rdzdollbu sociali ekonomisko ioutiiiumu
risiniiiand.
PtirstiivEt Gulbenes novudo iedZwotiiiu intereses nucion[ilrt
un storptcrutisku fime4t orgun iziiciitls.


Biedri ,, Austrumvidzeme" miiclbu centrs, SIA
Latvijus Lauku konsultdciiu an izgEttbas centru Gulbenes


nodala, SIA
G ulbenes lauksuimnieku apvienlba, biedrlba
Gulbenes NVO apvienlba
G u I b e n es p at E r Etdj u aiu ar dztb us k I u b s, b ie drtb a


Gulbenes novadu invaltdu biedrlba
DEms, biedrtba
Maldupi, z/s
Rugtiji, S. Ldces z/s
Sondte, SIA
Tirzas pogasta atttstlbas b iedrlba
Mdrtiqti Kokurs
,, P E r ! u zv ej n ie k i" D r uv ie n as p a g usta uttls tlb os b ie d rlb a


Rudoid apvienlba ,,Piektd mdia", biedrlba


,,Krustaltces mantoj ums" bieclrtba


,,FB Gulbene 2005", biedrlba
B iedrtb u,, Tauts ko la,,Vij ato "'
Biedrtbu ,,Ltkloii"
Stdlgu utttsttbss biedrtbu
Duiga Gargurne
B iedrtbu,,Lizumo Tuuts kolo"
Dace Kuria
B ie drlb u,,S tiime riena'
Ditu Grigore
Gulbenes novads dome


G ulbenes pilsEtas ptirvalde
Belavas pagasta pdrvalde
D a ukst u p ag as ta p drvalde
Dr uvienas pagasta pdrvalde
Galgaus kas pagusta piirvalde
Ja ung ul b e n es p agas ta pdrv alde
Lej as cie ma p ag asta p tirvalde
Litenes pagasta pdrvalde
Lizuma pagasta pdrvalde







Llgo pagasta pdrvalde
Ran kas pagasta pdrvalde
Stiime rie n as p agasta p fr rv a lde
Stradu pagasta ptirvalde
Tirzus pagasta pdrvalde
B ie d rlb a,, G ul b e n es Ki k b o ks a. S p E k avlr u. P a u e r I ift i n g a " S p o rt ct


klubs"
Llga levdne
B ie drtb u,, C e r iqtzie ds "
Biedrlbu ,,Gulbenes Velo fans"
Andris Graumanis
Antra Sprudziine
Lana Cernoglazova
B iedrtba,,Sporta klubs,,Lej asciems " "
Biedrtba,,KAPO"
SIA,,Pededzes"
Biedrtba,,Esi akttvs ! "
Biedrtba "Mednieku klubs "Liiisalas""
B iedrlbt "Ktirtenes s kati"
Ingars Bumburs
Aija Supe
Dairu Grende


Biednbas koordinatore
(01.01 .- 22.r 1.2018.)
valdes priekSsedetdja (no


23.1 1.2018.)


Daigo Gargurne, p.k. 081271-12277


,,Tor4tkalns", Galgauskus pogasts, Gulbenes novacls,


LV-4428


Biedribas valdes locekli
(no 23.1 1 .201 8.)


Inese Zvejniece, p. k. 0 I 07 6 7- I 2 5 5 2


"Diirx,iqti", Druviena, Druvienas pogosts, G ulbenes novods,
LV-4426
Duira Grende, p.k. 050896-12663, Llkti iela 25a-44,
Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401


Parskata gads 0 1.0 1.201 8. - 3 1.1 2.20 I 8.


Revidents Ingo Ceple, p.k. 130674-12564
Lazdu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads,
LV-4401





