
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008109761
Nosaukums ROMU KULTŪRAS CENTRS BIEDRĪBA
Adrese Doma laukums 8A–5, Rīga, LV-1050
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008109761 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008109761 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Nemateriālie ieguldījumi 20 29 000 29 000
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 11 634 16 578
II. Pamatlīdzekļi 30 11 634 16 578
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 40 634 45 578
1. Materiāli 100 25 395 25 777
2. Preces 110 1 913 1 940
II. Debitori 120 6 263 13 218
IV. Nauda 140 12 128 4 815
I. Krājumi 90 27 308 27 717
Apgrozāmie līdzekļi 80 45 699 45 750
Kopā aktīvi 150 86 333 91 328

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 4 815 600
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 13 239 4 215
3. Rezerves fonds 40 18 054 4 815
I. Fondi 10 18 054 4 815
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 7 736 11 203
II. Ilgtermiņa kreditori 50 7 736 11 203
3. Pārējie kreditori 110 60 543 75 310
III. Īstermiņa kreditori 80 60 543 75 310
Kopā pasīvi 120 86 333 91 328
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008109761 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 0 300
IV. Saņemtās dotācijas. 40 30 000 54 750
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 4 428 1 100
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 60 000 108 889
VII. Citi ieņēmumi. 60 1 872 1 830
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 5 350
3. Algas. 110 0 255
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 126
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 4 944 7 053
6. Citi izdevumi. 140 78 117 149 655
X. Nodokļi. 150 0 215
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 96 300 166 869
IX. Izdevumi. 80 83 061 162 439
XI. Izdevumi kopā. 160 83 061 162 654
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 13 239 4 215

2/6



Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008109761 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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 40008109761 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 40008109761 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

1 nav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 nav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 nav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 nav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 nav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008109761 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zi_ojums 2018. RKC_preciz_jums_pdf.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja ROKSANA RUDEVIČA
E-pasts roksana.rudevica@gmail.com
Tālrunis 29964592

Dokumenta numurs EDS: 64197858 Dokumenta sagatavotājs: ROKSANA RUDEVIČA
Parakstītāja vārds, uzvārds: ROKSANA RUDEVIČA Parakstīšanas datums: 22.10.2019
Parakstītāja personas kods: 24038510652 Parakstīšanas laiks: 17:14:56
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ZIŅOJUMS 


pie 2018. gada pārskata 


                      


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese  


Nosaukums: „Romu Kultūras Centrs” (saīsinājumā - RKC) 


Juridiskais statuss: Biedrība 


Juridiskā adrese: Doma laukums 8A-5, Rīga, LV-1050. 


 


2. Organizācijas reģistrācijas numurs  


Reģistrācijas numurs: 40008109761, datums  02.01.2007 


Reģistrācijas apliecība: Nr. B015368, datums 11.05.2011 


Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas datums: 


 


3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem 


Vadītājs (amatpersona) Roksana Rudeviča, personas kods 240385-10652, iecelšanas amatā datums no 


18.01.2018.g.. 


Vadītājs (amatpersona) Raisa Kopiļenko, personas kods 180674- 10668, iecelšanas amatā datums no  


18.01.2018.g.; 


 


4. Darbības  mērķi  


NACE pamatdarbības kods: 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība 


 Iepazīstināt plašāku sabiedrības daļu ar Romu (čigānu) mākslas mantojumu;  


 Romu (čigānu) nacionālās kultūras, īpašību, sadzīves tradīciju un valodas saglabāšana un kopšana;  


 sekmēt Romu (čigānu) tautības aizsardzību un veicināt pilnvērtīgāk izmantot savas tiesības; 


 mazināt sociālo spriedzi kopienā, kā arī veicināt pilnvērtīgāku integrāciju sabiedrībā; 


 veicināt Romu (čigānu) tautības etniskās identitātes saglabāšanu, informēt sabiedrību un rosināt starp 


kultūru dialogu;  


 sadarbība ar Starptautisko Romu Savienību (International Romani Union); 


 savstarpējo sakaru, kā arī sakaru ar tautiešiem ārzemēs nostiprināšana un uzturēšana;  


 organizēt svētdienas skolu, Romu (čigānu) klubu(s), muzikālos un teātra ansambļus, koncertus, 


konkursus, festivālus un citus kultūras pasākumus 


                                                  Uzņēmējdarbība netiek veikta. 


 
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 


Biedrība „Romu Kultūras Centrs” (turpmāk – Biedrība) tika dibināta 2007.gada 2.janvārī Rīgā, lai 


iepazīstinātu plašāku sabiedrības daļu ar romu mākslas mantojumu, romu kultūru un tradīcijām, kā arī 


saliedētu romu jaunatni un aktivizētu viņu darbību sabiedrībā. 


2017. gadā Saeima apstiprināja 2018. gada valsts budžeta likumu, kas paredz nodrošināt biedrības „Romu 


kultūras centrs” un Romu vēstures un mākslas muzeja darbību 2018.gadā, piešķirot NVO „Romu kultūras 


centrs” 30 000 eiro, kā arī tika saņemts gala maksājums 60 000 eiro apmērā no Eiropas Komisijas 


programmas “Radošā Eiropa” pēc projekta realizēšanas. 


Piešķirtais finansējums nodrošinājis būtisku ieguldījumu Biedrības nosprausto mērķu sasniegšanā:  


1) tiek turpināts darbs Samudaripen/Romu holokausta izpētē; 


2) turpināts darbs ar senjoriem, vairāk nekā 50 romu senjoru jau ir saņēmuši holokausta 


kompensācijas 2556 eiro apmērā; (Veiktas individuālās konsultācijas romu holokausta upuriem, 


aizpildītas pieteikuma veidlapas, veikta sarakste ar fondiem); 


3) Latvijas un ārvalstu viesiem dota iespēja apmeklēt Romu Vēstures un Mākslas muzeju; 


(Organizētas ekskursijas gida pavadījumā Romu Vēstures un Mākslas muzejā, kopā Muzeju 


apmeklējuši ap 400 cilv.  


4) izstrādāti un iesniegti vairāk nekā 7 projektu pieteikumi kā Latvijas tā ES fondos; 


5) nodrošinātas telpas mākslinieku mēģinājumiem. Starptautiskais Romu Kultūras festivāls; 


6) veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi, lai 2018.gada septembrī novadītu Starptautisko Romu 


Kultūras festivālu “ROMA WORLD” 2018;  
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21. un 22.septembrī, VEF kultūras pilī norisinājās 4 Starptautiskais Romu Kultūras festivāls ROMA 


WORLD 2018 


Festivāla ietvaros norisinājās: 


• 21.septembrī, Maskavas romu teātra “Romen” viesizrāde “Četri līgavaiņi”  


• 22.septembrī, Starptautiskā Romu Kultūras festivāla ietvaros krāšņs muzikāls šovs ar augsta līmeņa 


romu mākslinieku piesālīšanos, koncerta sākums plkst.19:00 pasākuma ilgums 3h. Emociju viesulis un 


kaislība, juteklīgums un skaistums, vienreizēji kostīmi – visā Pasaulē pazīstamāko dziedātāju, mūziķu un  


dejotāju salidojums.  


Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 4228,07 eiro apmērā, tika novirzīti Romu Kultūras festivāla izdevumu 


segšanai. 


24.04.2018 Rīgas domes telpās tika atklāta Ornellas Rudevičas pirmā personālizstāde "Ornellas 


Atspulgs". Pēc vairāk nekā 20 gadiem Romu Kultūras Centrs atklāj kāda jauna savas tautas pārstāvja 


mākslas izstādi. Tika irganizēta labdarības izsole, kurā tika izsolīta un pārdota Ornellas Rudevičas glezna 


“Iespēja”. Izsolē iegūtie līdzekļi 1700,00 eiro apmērā tika ziedoti labdarībai, konkrēti romu bērna 


āstniecības izdevumu segšanai.  


Festivāla, un pārējo Biedrības organizēto pasākumu organizēšanai tika piesaistīta Brīvprātīgo organizācija 


“Trepes”, un ROMU KULTŪRAS CENTRA Biedri. 


 


Romu kopienas pārstāvjiem ir nodrošināta kvalitatīva un pieejama informācija no valsts un pašvaldības 


iestādēm. Īstenotas konsultācijas ar mērķi aizpildīt pieteikuma anketas holokausta kompensāciju 


saņemšanai 2 Pasaules karā holokaustā cietušajiem romiem, kompensācijas jau ir saņēmuši vairāk nekā 


30 cilvēki, pašlaik darbs vēl tiek turpināts, veikta sarakste ar Berlīnes fondu. Muzeja viesi iepazinās ar 


Latvijas romu kultūru, dzīves veidu, vēsturi, paplašinot savu izpratni par Latvijā dzīvojošiem romiem un 


mazinot stereotipus par šo tautību. 


Nepārtraukti tiek papirdināta Biedrības mājas lapa www.romucentrs.lv,  kā arī izveidotā speciāla interneta 


platforma www.livingmemory.lv, kurā pieejama informācija par īstenotiem romu genocīda projektu 


rezultātiem.  


 


Tā pat piešķirtais finansējums daļēji tika izlietots Biedrības uzturēšanai, proti, tika izlietots Biedrības 


biroja telpu nomas un komunālo maksājumu maksas segšanai, sakaru pakalpojumu, apsardzes 


pakalpojumu apmaksai, u.c. Biedrības biroja un Romu Vēstures un Mākslas muzeja darbības 


nodrošināšani nepieciešamo izdevumu segšanai.  


 


Biedrība nodrošināja ap 400 bezmaksas ieejas biļetes uz Starptautiskā Romu Kultūras festivāla 


koncertiem.  


Biedrības Biedri ar labdarības Ziemassvētku koncertu un saldumu pakām viesojās Bērzupes Speciālā 


internāt pamatskolā, kā arī Sabiedrības integrācijas pārvāldē Jelgavā Ziemassvētku pasākumā Romu 


bērniem. 
 


6. Nozīmīgākie grāmatvedības principi 


Šajā skaidrojumā sniegts RKC 2018.  gada finanšu pārskatu sagatavošanā konsekventi  


izmantoto nozīmīgāko grāmatvedības principu īss apraksts. 


 


FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTAIS VĒRTĪBAS MĒRS 


Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantota Latvijas Republikas naudas vienība – eiro (EIRO). 


 


FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATS 


        Pamatojoties  uz   Latvijas  Republikas  likuma  „Par  grāmatvedību”  13.panta  ceturtās  daļas  2. 


punktu, finanšu  pārskati  sagatavoti  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  2006.  gada  3.  


oktobrī pieņemtajiem  noteikumiem  Nr.808  „Noteikumi  par  biedrību,  nodibinājumu  un  arodbiedrību  


gada pārskatiem”, MK noteikumi Nr.775  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 


likumapiemērošanas, ievērojot  iegādes  vērtības  grāmatvedības  principu,  kas  lietots,  ietverot  


atsevišķu  finanšu pārskatu posteņu pārvērtēšanas rezultātu.  


MK 21.10.2006. noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 



https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
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Grāmatvedības kārtošanu var uzdot vienam vai vairākiem darbiniekiem (grāmatvedim), kādam no 


biedriem vai brīvprātīgajam, kas nav biedrs. 


Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 


1) pieņemts, ka RKC darbosies pārredzamā nākotnē; 


2) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 


- posteņos  norādītie  skaitļi  pamatoti  ar  ierakstiem  grāmatvedības  reģistros  un  attiecīgiem 


attaisnojuma dokumentiem; 


- ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 


- pārskata  gada  beigās  izvērtēts  iespējamais  aktīvu  vērtības  samazinājums,  un,  ja  tāds  


atklāts,  tas ņemts vērā, nosakot pārskata gada darbības rezultātu; 


3) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas 


vai  izrakstīšanas  un  maksājuma  veikšanas  vai  saņemšanas  datuma  (izņemot  sertificēšanas, 


licencēšanas,  biedru  naudas  un  iestāšanās  naudas  ieņēmumus,  kas  atzīti  ieņēmumu  un  izdevumu 


pārskatā to saņemšanas gadā);  


4) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 


5)  finanšu  pārskati  sagatavoti  un  saimnieciskie  darījumi  pārskata  gadā  iegrāmatoti,  ņemot  vērā  šo 


darījumu ekonomisko būtību, nevis to formu. 


Salīdzinot  ar  iepriekšējo  pārskata  gadu,  Biedrības  lietotās  uzskaites  un  novērtēšanas  metodes  nav 


mainītas. 


APLĒŠU IZMANTOŠANA 


Finanšu  pārskatu  sagatavošanā RKC  valde  veikusi  vairākas  aplēses  un  pieņēmumus,  kas  ietekmē 


atsevišķu  bilances  un  ieņēmumu  un  izdevumu  pārskata  posteņu  apmēru,  kā  arī  iespējamo  saistību 


apmēru.  Notikumi  nākotnē  var  ietekmēt  minētās  aplēses  un  pieņēmumus.  Jebkāda  šādu  aplēšu  un 


pieņēmumu maiņas ietekme uz JSC darbības rezultātiem tiek uzrādīta tā gada finanšu pārskatos, kad 


noteikta attiecīgā ietekme. 


ĀRVALSTU VALŪTU NOVĒRTĒJUMS 


Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa 


darījuma dienā. Monetārie aktīvi un  saistības ārvalstu valūtās izteikti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā 


attiecīgās  ārvalstu  valūtas  kursa  pārskata  gada  beigās.  Peļņa  vai  zaudējumi,  kas  radušies  


monetāros aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot latos, attiecīgi ietverti ieņēmumu un izdevumu 


pārskata postenī „Citi ieņēmumi” vai „Citi izdevumi”. Nozīmīgākie  RKC darījumi  ārvalstu  valūtā  


pārskata  gadā  veikti  EIRO valūtā.   


NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 


Neamteriālie ieguldijumi ir  objekti(Glēznas un skices), kuram pamatojoties uz  likuma "Par kultūras 


pieminekļu aizsardzību" izpratnē ir  vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūrvēsturiska 


vērtība un ir novertēti pec komisijas akta.Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku, 


kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo nolietojumu 


neaprēķina.saskaņa ar  5.4.apakšnodaļu  (97) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 


likumapiemērošanas noteikumi MK noteikumi Nr.775. 


Nemateriālie  ieguldījumi  ietver  datorprogrammu  lietošanas  tiesību  jeb  licenču  iegādes  izmaksas,  no 


kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. Nemateriālie ieguldījumi tiek  novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu 


vērtības,  atskaitot  uzkrāto  nolietojumu.  Nolietojums  tiek  aprēķināts  pēc  lineāras  metodes,  


pielietojot 33,33% nolietojuma likmi gadā. 


PAMATLĪDZEKĻI 


Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība  nav mazāka par EUR 200  un kuru 


lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti RKC uzdevumu 


veikšanai. Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. 


Pamatlīdzekļa nolietojums  aprēķināts  novērtētajā  pamatlīdzekļa  lietderīgās  izmantošanas  laikā,  


izmantojot  lineāro metodi. Mākslas darbiem nolietojums nav rēķināts. 


Pamatlīdzekļu nolietojums  2017. gadā aprēķināts atbilstoši šādām gada likmēm.(%) 


Biroja mēbeles  ____________________________________________________  20 


Datortehnika   _____________________________________________________  35 


Pārējā biroja elektrotehnika un aprīkojums_______________________________  20 


Vieglais transportlīdzeklis____________________________________________  30 



https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
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Pamatlīdzekļu  uzturēšanas  un  remonta  izdevumi  ietverti  ieņēmumu  un  izdevumu  pārskatā  to  


rašanās brīdī. 


 


DEBITORI 


Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to neto vērtībā, no  prasību sākotnējās vērtības 


atskaitot  uzkrājumus  iespējamiem  aktīvu  zaudējumiem.  Uzkrājumi  iespējamiem  aktīvu  zaudējumiem 


veidoti tajos gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka RKC saskaņā ar attiecīgo vienošanos 


nosacījumiem nespēs atgūt tās prasības pret debitoriem pilnā apmērā. 


 


IESTĀŠANĀS UN BIEDRU NAUDAS  


RKC  iestāšanās  un RKC  biedru  nauda  ietver  pārskata  gadā  saņemtos  maksājumus,  kas  atzīti 


ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas brīdī.  


 


NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI 


Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kase.  


 


IEŅĒMUMU ATZIŠANA 


 Ieņēmumi pēc kases principa tiek uzskaitīti biedru naudām un ziedojumiem. Projektu un dotacijas 


ieņēmumi tiek uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām un 


nerealizēto daļu uzrādot nākamo periodu ieņēmumos. Pārskata gada ieņēmumos tiek atspoguļota tikai tā 


projekta ieņēmumu daļa, kas attiecas uz biedrību, projekta partneru ieņēmumu daļa biedrības ieņēmumos 


netiek  atspoguļota.  


 


UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS 


Tā  kā  RKC  ir  biedrība,  kuras  mērķis  nav  peļņas  vai  kapitāla  pieauguma  gūšana  tās  biedriem,  tā  


ir atbrīvota  no  uzņēmumu  ienākuma  nodokļa  maksāšanas  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likumu  


„Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. 


 


7. Skaidrojumi par noteiktiem bilance posteņiem 


    Bilances posteņu skaidrojumi  


Bilances aktīvi 


        


                                                                                                                             2018 


                                                                                                                            EIRO  


2017 


EIRO 


Ilgtermiņa ieguldījumi (10)                                                                              40634     45578 


(I) Nemateriālie ieguldījumi (20)                                                                     29000 29000 


Iegādes vērtība gada sākumā  29000 29000 


Iegādāts (davīnajums) pārskata gadā  


Gleznas   20 ps.=22000,00 


Skices      14 ps.*500,00=7000,00     


0  0  


Izslēgts pārskata gādā  0  0  


Iegādes vērtība gada beigās  29000 29000 


Uzkrātais nolietojums gada sākumā  0  0  


Aprēķināts par pārskata gadu  0 0 


Norakstīts pārskata gadā  0  0  


Uzkrātais nolietojums gada beigās  0 0 


Atlikusī vērtība gada sākumā  29000  29000  


Atlikusī vērtība gada beigās  29000  29000  
        


                                                                                                                             2018 


                                                                                                                            EIRO  


2017 


EIRO 


(II) Pamatlīdzekļi (30)                                                                                      11634    16578 


(2)Pārējie pamatlīdzekļi(50)  


Iegādes vērtība gada sākumā  16284 23264 
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Darba galds  294 367 


Iegādāts  (Līzings AS SWEDBANKA Vieglā automšīna MB S320  ) 0 0 


Izslēgts pārskata gādā  0 0  


Iegādes vērtība gada beigās  16578 23631 


Uzkrātais nolietojums gada sākumā  10825 1886 


Aprēķināts par pārskata gadu  4944 7053 


Norakstīts pārskata gadā  4944 7053 


Uzkrātais nolietojums gada beigās  11997 7053 


Atlikusī vērtība gada sākumā  16578  23264 


Atlikusī vērtība gada beigās  11634 23264 


           


                                                                                                                             2018 


                                                                                                                            EIRO  


2017 


EIRO 


Apgrozāmie līdzekļi  (80)  


I. Krājumi                                                                                                          27308 27717 


(1) Materiāli  (100) 25395 25777 


 Roll-UP stendi ar druku  100X200cm 10gab.*93,17=931,70 


(holokausts) 


 Roll-UP stendi ar druku  100X200cm 10gab.*120=1200,00 


(holokausts) 


 Bukleti A4 3 daļas druka 4+4 250X2 cm  atl.1000 gab*0,50=500,00 


(Holokausts+Muzejs) 


  Festivālā  lielformātā afišās 10 gab.*8=80,00 


  Festivālā (kongresa)lielformātā Banneri 4*102,33=409,32 


  Festivālā un Holokausta, kongressa, seminari  


VIDEO  30 gab.*145,20=4356,00     


VIDEO    3 gab.* 350,00=1050,00   


VIDEO DVD 300 gab.*1,53=458,59                 


 Muzeja eksponāti     16713,98 eiro 


 Galda statīvi 1 komp.*41,75=41,75 eiro 


 Uzlīmes  400 gab.*0,09=36,00 eiro 


  


(2) Preces  (110)    1913 1940 


 Metāla pildspalva ar gravējumu atl. 80 gab.*0,61 =48,80 


 Standarta nozīmīte 25mm atl.  50 gab.*0,49=24,50 


 Piespraude(25mmX13mm) atl. 20gab.*1,82=36,40 


 USB 4GB  atl.5 gab.*5,42=27,10  


 Grāmatas   400 gab.*1,27 =127,00  


 Grāmatas 20 gab.*10,00=200,00 


 Grāmatas 50 gab.*5,00=250,00  


 Grāmatas  60  gab.*20,44=1226,40 


  


II Debitori(120)  6263 13218 


Citi debitori :   


Nodokļu pārmaksa  t.sk.  


• Iedzīvotaju ienakuma nodoklis 


• VSAOI  nodoklis                                                                                                                                                   


0 0 


 


Drošībā nauda  VAS VNI par tēlpu nomu 3263 3263 


Sanatorijs « Jantarnij Bereg» 3000 3000 


Nakamo periodu izdevumi: 


Diāna Garance saskaņa ar Norvēģija – Līgums GSLV – 468;85PC NB 


NGO                                      


Roksana Rudeviča saskaņa ar Norvēģija – Līgums GSLV – 468;85PC NB 


Normunds Rudevičs saskaņa ar Norvēģija – Līgums GSLV – 468;85PC 


ES fondi un LR KM  projekti 


0 


0 


 


0 


0 


0 


6955 


380 


 


900 


860 


4815 
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Avansa noreķinī ar personalu (AVN) 0 0 


Projekti: 0  0 


EUROPEN COMMSSION  “Europe for Citizen programme”(romu 


genocīds, kongress; festivāls)     


0 0 


Jūrmalas pilsētas Domes Līgums Līdzfinprojekts Nr.1.2-16.5/684 0 0 


Latvijas valsts budžeta fin.programma “NVO fonds” Līgums  SIF 


Nr..LV./NVOF/PSA/024/57 


0 0 


LR Kultūras ministrija Līgumas Nr.2.5.-12-46 projekts Romu platforma        0 0 


Nodibiājums Valmieras novada fonds (ES fondi) Liīgums Nr. 


58/2016/MAZ-8 


0 0 


 


                                                                                                                             2018 


                                                                                                                            EIRO  


2017  


EIRO 


(IV) Nauda   (140)                                                                                             12128 4815 


Banka konti:       12128 4815 


 AS Citadele Bank   1111 93.33 


 AS SWEDBANK   61 3499.46 


 Valsts kase LV 60TREL908779000300B 0 0,52 


 Valsts Kase LV69TREL908779000200 0 1217.76 


 Valsts Kase LV11TREL922779000100 10956 3.78 


Kase: 0 0 


 


Bilances posteņu skaidrojumi  


Bilances pasīvi 


 


                                                                                                                             2018 


                                                                                                                            EIRO  


2017 


EIRO  


I. Fondi                                                                                                             


(1) Pamatfonds (20)             


Pamatfonds gada sākumā  0 0 


Ieņēmumu un izdevumu starpība  0 0 


Pamatfonds gada beigās  0 0 


(2) Mērķfondi  ID 01 ROMA WORD FESTIVALS un ROMU KONGRES (30) 


Mērķfonds gada sākumā  0 0 


Ieņēmumu un izdevumu starpība  0 0 


Merķfonds gada beigās  0 0 


(3) Rezerves fonds(40) 


Rezerves fonds gada sākumā  4815 600 


Ieņēmumu un izdevumu starpība  9017 4215  


Rezerves fonds gada beigās  13832 4815 


   


II. Īlgtermiņa kreditori(50)                                                                                   7528 11203 


(1) Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm(60) 


      SWEDBANK Līzings SIA                                                                                    


7528 11203 
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III. Īstermiņa kreditori(80)   64973 75310 


(2) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi (100)                                                0 0 


 (3) Pārējie kreditori (110)                                                                                           64973 75310 


 Piegādātāji   un pakalpojumu sniedzēji                                                                                                                


Jūrmalas pilsētas Domes līdzifinansejums Nr.1.2-16.5\684 


SIA Koblenz Drosiba 


SIA Lattelecom 


SIA Mogotel (2015g.)                                                                                                       


SIA UKLAK -10   (2015g.)  


SIA Bilešu Paradize  


Biedrība SF Latvija uzņemdarbības un sporta atbalstsa                                                 


Valsts Nekustāmie Īpašumi                                                                                                    


SIA Kuvera pluss                                                                                                                     


Lyra General Management Limites UK                                                                             


Assoc.Them Romano reģ.00201665 A.Spinelli)                                                           


SIA ISLANDE HOTEL  


 


 


Citi aizņemumi     
Istermiņa  aizdevumi no fiziskas personas                                                           


Nadežda Rone   ID 09057610223                                                                  


Sanita Beļeviča ID 13027310600                                                                                                                                       


Ričards Zaks ID 26056813103                                                                          


Īstermiņa aizdevumi no juridiskas personas                                                          


SIA CORVISON  reģ.  40103426957     


Starptautiskais Romu Humanitārais fonds   reģ.Nr.50008186211   


Starptautiskā Romu Apvienība Pārstāvniecība  reg.40006013526                    


Nākamo periodu ieņēmumi  


LR Kultūras ministrija. Par piešķirtā valsts finansējuma izlietošanu  


57071 


2734 


40 


157 


0 


0 


0 


0 


2325 


0 


0 


0 


18864 


 


3472 


 


 


0 


0 


1850 


 


0 


1280 


342 


 


55380 


2734 


0 


0 


0 


0 


0 


825 


6.28 


32951 


0 


0 


18864 


 


19930 


 


 


15500 


0 


1850 


 


1300 


1280 


0 


0 


 


 


 
8. Informācija par nodokļiem un nodevām 


Sabiedriskā organizācija „Romu Kultūras Centrs” ir atbrīvota no uzņēmuma ienākuma nodokļa 


maksājumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par uzņēmumu ienākuma  nodokli” otrā  panta  


otro  daļu,  kas  nosaka, ka  uzņēmuma  ienākuma  nodokli  nemaksā  valsts uzņēmumu, no  valsts  


budžeta  finansēšanas  institūcijas,  kuru  ienākumi  no  saimnieciskās  darbības paredzēti pašvaldību 


budžetos, un bezpeļņas organizācijas, kā arī privātie pensiju fondi. 


NAV 


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


ķīlas u.tml.): 


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 


 
10. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 


kopsumma: 


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 
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mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.  Saskaņā ar darba 


līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma 


                                                                      


NAV 


11. Pārskata gads  


 2018.gada .01.janvarī – 31.decembris 


 2018.gada pārskats apstiprināts RKC kopsapulcē 2018.gada 1.aprīlī, protokols Nr.08 


 


 


Valdes loceklis    


Roksana Rudeviča                       
    
2019.gada. 1.aprīlī 





