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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2012.gada pārskats

Vispārīga informācija par biedrību
Biedrības nosaukums

„Veselības projekti Latvijai”

Uzņēmuma juridiskais statuss

Biedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40008138050, Rīga, 20.03.2009.
Juridiskā adrese

Dzirnavu iela 66-22, Rīga

Vadītājs (amats)

Ieva Salmane-Kuļikovska, pers.kods. 15107312357, valdes priekšsēdētāja, ar tiesībām pārstāvēt
sabiedrību atsevišķi, ievēlēta amatā 10.03.2009.

Valdes locekļi

Liene Šulce, personas kods 091184-11501, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta amatā 10.09.2009.
Vita Dumpe, personas kods 061076-11715, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 18.08.2012.

Valdes locekļi, kas līdz gada pārskata Ilze Aizsilniece, personas kods 21266-10123, valdes
iesniegšanai ir atbrīvoti no valdes
locekles, atbrīvota 18.08.2012.
locekļa amata

Pārskata gads
Revīzijas komisija

2012. gada 1.janvāris – 2012. Gada 31.decembris.
Aija Karlsberga

3

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2012.gada pārskats
.

Vadības ziņojums
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” mērķi ir: 1.) sekmēt medikamentu racionālu un saprātīgu
lietošanu Latvijā; 2.) sekmēt labāku un caurskatāmāku veselības aprūpes / zāļu tirgus politiku
Latvijā; 3.) sniegt neatkarīgu informāciju par medikamentiem un to lietošanu; 4.) atbalstīt un
iedrošināt pacientus paust viedokli un aizstāvēt savas tiesības uz labāku veselības aprūpi; 5.)
sekmēt mediķu un pacientu attiecību uzlabošanos.
2012.gadā biedrība mērķu sasniegšanai ir organizējusi konferenci „Sadarbība veselības aprūpē –
labākam ārstēšanas rezultātam” (2012.gada aprīlis) un seminārus „Ētika un kritiskā domāšana
farmācijas industrijas, ārstu un pacientu attiecībās (2012.gada novembris) un „NVO loma
Nacionālās zāļu politikas veidošanā un īstenošanā” (2012.gada decembris).
2012.gada vasarā biedrība atklātā projektu konkursā iegūst Eiropas Sociālā fonda finansējumu
projekta „NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar
medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos” īstenošanai. Šis
finansējums dod biedrībai iespēju pirmo reizi tās pastāvēšanas laikā algot savus biedrus par
veikto darbu biedrības izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanā.
Tā kā viens no biedrības darbības virzieniem ir pierādījumu iegūšana ar pētījumu palīdzību,
2012.gada oktobrī tiek uzsākts 6 mēnešu ilgs kvalitatīvs pētījums par farmaceitiskās industrijas
promocijas pasākumu ietekmi uz ārstu un pacientu lēmumiem Latvijā, kas ietvers 25 intervijas ar
ārstu profesionālo organizāciju pārstāvjiem un 25 intervijas ar pacientu interešu aizstāvības
organizāciju pārstāvjiem. Pētījuma rezultātu apkopojums un rekomendācijas situācijas
uzlabošanai tiks iesniegtas Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai.
ESF finansētā projekta ietvaros tiek veikta arī ārvalstu NVO, kas nodarbojas ar farmaceitiskās
industrijas aktivitāšu uzraudzīšanu, pieredzes analīze un rekomendāciju apkopojums un notiek
sadarbība ar uz projekta laiku piesaistīto juristi grozījumu izstrādē MK noteikumos Nr. 378, kas
regulē zāļu reklamēšanas kārtību un kārtību, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem
bezmaksas zāļu paraugus.
Par svarīgāko sasniegumu 2012.gadā tiek uzskatīta Eiropas Sociālā fonda finansējuma piesaiste,
kas palīdz stiprināt biedrības „Veselības projekti Latvijai” finansiālo kapacitāti un ļauj biedriem
darboties organizācijas mērķu sasniegšanā ne tikai kā brīvprātīgajiem, bet arī kā algotiem
darbiniekiem. Būtiska loma ir arī ESF projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā piesaistītajai
mediju uzmanībai, kas ļauj sabiedriskā telpā aktualizēt farmaceitiskās industrijas – ārstu un
pacientu attiecību problemātiku.
Organizācijas vadība ir pārliecināta par pozitīvām tendencēm biedrības attīstībā. 2012.gada laikā
ir piesaistīti divi jauni brīvprātīgie un uz šī gada pārskata iesaistīšanas brīdi ir iesniegti 3 projektu
iesniegumi konkursos par finansējuma piesaisti turpmākās biedrības darbības nodrošināšanai
(EEZ grantu programmā „NVO fonds” un Nordic Council of Ministers grantu programmā).
Biedrībai 2012.gada pārskatā nav bijuši administrācijas izdevumi, tādēļ biedrība nesagatavo
Administratīvo izdevumu pārskatu.

__________________________

Vita Dumpe
Valdes locekle
2013. gada 27.marts
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Bilance 2012.gada 31.decembris
31.12.2012.

31.12.2011.

LVL

LVL

12

-

2 868

53

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

2 880

53

Aktīvu kopsumma

2 880

53

407

53

407

53

2 473

-

Īstermiņa kreditori kopā:

2 473

-

Pasīvu kopsumma

2 880

53

Paskaidrojums
Aktīvs
Apgrozāmie līdzekļi
Debitoru parādi
Naudas līdzekļi bankā

1

Pasīvs
Fondi
Rezerves fonds

2

Fondi kopā:
Īstermiņa kreditori:
Pārējie kreditori

3

__________________________

Vita Dumpe
Valdes locekle
2013. gada 27.marts
Pielikumi no 8.līdz 10.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012.gadu

Paskaid-

01.01.2012.31.12.2012.

01.01.2011.31.12.2011.

100

40

3 867

400

6 471

-

10 438

440

201

83

rojums
Ieņēmumi
Biedru nauda
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas

4

Ieņēmumi kopā:

Izdevumi
Materiālie izdevumi
Algas

5

4 531

-

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

5

1 091

-

Citi izdevumi

6

4 261

357

10 084

440

354

-

Izdevumi kopā:
Ieņēmumu un izdevumu starpība

____________________
Vita Dumpe
Valdes locekle
2013. gada 27.marts
Pielikumi no 8.līdz 10.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2012.gadu
Paskaidrojums

31.12.2012.

31.12.2011.

-

-

3 867

400

1 617

-

200

-

1 417

-

2 250

400-

2 200

-

50

400

3 613

400

1 363

400

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

1 363

-

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

1 363

I Atlikums pārskata gada sākumā
II Pārskata gadā saņemto un dāvinājumu
kopsumma
1.Neierobežotai lietošana:.
1.1. LR reģistrētas juridiskās personas
1.2. Fiziskās personas (rezidenti)
2.Noteiktam mērķim:
1.1. LR reģistrētas juridiskās personas
1.2. Fiziskās personas (rezidenti)
III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
1.Neierobežotai lietošanai:

2.Noteiktam mērķim

2 250

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

2 250

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

2 250

IV Atlikums pārskata gada beigās

254

____________________
Vita Dumpe
Valdes locekle
2013. gada 27.marts
Pielikumi no 8. līdz 10.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

7

-

-

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2012.gada pārskats

Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 808 no 2006.gada 03.oktobra „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada
pārskatiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 no 2005.gada 04.janvāra „Noteikumi par sabiedriskā labuma
organizāciju administratīvajiem izdevumiem”.
Līdz 2012.gada pārskatam grāmatvedības uzskaite tika kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā, sākot ar 2012.gada
pārskatu grāmatvedības uzskaite tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā.
Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
3) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci ;
4) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
5) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
maznozīmīgi posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
6) darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Biedrības pārskata periods ir no 01.janvāra līdz 31.decembrim .
Biedrībai 2012.gada pārskatā nav bijuši administrācijas izdevumi, tādēļ biedrība nesagatavo Administratīvo
izdevumu pārskatu.

1

31.12.2012.
LVL

31.12.2011.
LVL

2 332
536
2 868

53
53

Nauda

Nauda Biedrības kontā kredītiestādē
Nauda Biedrības kontā Valsts kasē *

*ESF līdzfinansētā projekta finansēšanas mērķiem

2

Informācija par fondiem
Pamatfonds

Mērķfonds

Kopā

-

Rezerves
fonds
53

Atlikums uz 01.01.2012.
Palielinājums
Aprēķināta ieņēmumu un izdevumu
starpība

-

-

354

354

Atlikums uz 31.12.2012.

-

-

407

407

8
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Pielikums (turpinājums)

3

31.12.2011.
LVL

343
2 130
2 473

-

6 471
6 471

-

Pārējie kreditori

Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi no uzņēmuma valdes

4

31.12.2012.
LVL

Saņemtās dotācijas

ESF līdzfinansējums**

**2012.gada 24 augustā Biedrība ir noslēgusi līgumu ar Eiropas Sociālo Fondu par līdzfinansējumu projektā „NVO
kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes
aspektiem saistītos jautājumos”. Projekta sākuma datums 03.09.2012. un beigu datums 31.05.2013.
Saņemtā dotācija ir izlietota Biedrības statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem, atbilstoši Sabiedriskā
labuma darbībai.
Izlietoti līdzekļi ESF līdzfinansētā projektā „NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un
izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos”:
2012.
Algas
Pakalpojumi no ārienes
Semināru organizēšana
Sociālās iemaksas
Komandējuma izdevumi
Materiālu izmaksas.
Kopā izlietoti līdzekļi:

4 531
1 598
1 745
1 091
273
201
9 439

Izlietotie līdzekļi segti no ESF dotācijas***

6 471

Biedrības līdzfinansējums projektam, t.sk.
No ziedojumiem noteiktam mērķim
No ziedojumiem neierobežotiem mērķiem

2 968
2 200
768

*** līdz bilance apstiprināšanas brīdim ESF nav samaksājis un apstiprinājis visus 2012.gada projekta izdevumus par
kuriem būtu jāsaņem ESF līdzfinansējums.
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Pielikums (turpinājums)
31.12.2012.
LVL
5

31.12.2011.
LVL

Informācija par darbiniekiem un viņu atalgojumu

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto cilvēku atalgojums
· darba samaksa
· sociālā apdrošināšana

4 531
1 091

-

Kopā personāla izmaksas

5 622

-

Valdes atalgojums***
· darba samaksa
· sociālā apdrošināšana

1 431
345

-

Kopā valdes atalgojums

1 776

-

*** Valdes atalgojums ir aprēķināts un izmaksāts ar bankas pārskaitījumu, par veiktajiem darbiem ESF līdzfinansētā
projektā „NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem
veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos”. Uzrādītais atalgojums valdes locekļiem nav saistīts ar biedrības
administrācijas darbu.
Uz darba līguma pamata nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2012.gadā 2 (2011.gadā - 0).

6

Citi izdevumi
2012.

Semināru organizēšana
Pakalpojumi no ārienes
Komandējuma izdevumi
Pārējie izdevumi
Kopā:

7

2 221
1 705
273
62
4 261

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Sociālais
nodoklis

Iedzīv. ienāk.
Nod.

Kopā

LVL

LVL

LVL

-

-

-

-

-

-

Aprēķināts par 2012.gadu

1 590

1 008

2 598

Samaksāts 2012. gadā

1 590

1 008

2 598

-

-

-

-

-

-

Saistības
01.01.2012.
Pārmaksa
01.01.2012..

Saistības
31.12.2012.
Pārmaksa
31.12.2012.
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2012.gada pārskats

Revidenta ziņojums

Esmu veicis Biedrības „Veselības projekti Latvijai” bilances 2012.gada 31.decembrī, Ieņēmumu
un izdevumu pārskats par 2012.gadu un Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2012.gadu, kā
arī gada pārskata pielikumu revīziju. Biedrības „Veselības projekti Latvijai” vadība ir atbildīga
par šiem finanšu pārskatiem. Es esmu atbildīgs par atzinumu sniegšanu par šiem finanšu
pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.
Revīzija tika veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka augstāk minētie pārskati un
bilance nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta gada pārskatos uzrādīto
summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Uzskatu, ka veiktā revīzija dod
pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.
Pēc manām domām, augstāk minētie pārskati un bilance sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” finansiālo stāvokli uz 2012.gada 31.decembri, kā arī par
tās darbības rezultātu gadam, kas beidzas 2012.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

Biedrības „Veselības projekti Latvijai”
revidents

/personiskais paraksts/

NORAKSTS PAREIZS
Biedrības „Veselības projekti Latvijai”
Valdes locekle
Rīga 2013.gada 27.martā

Aija Karlsberga

Vita Dumpe
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