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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.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

Baznīcas iela 5-2, Rīga, LV-1010

Vadītājs (amats)

Ieva Salmane-Kuļikovska, personas kods 15107312357, valdes priekšsēdētāja, ar tiesībām pārstāvēt
sabiedrību atsevišķi, ievēlēta amatā 10.03.2009.,
atkārtoti ievēlēta 17.12.2013., atcelta no amata
14.12.2016.;
Vita Dumpe, personas kods 061076-11715, valdes
priekšsēdētāja, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību
atsevišķi, ievēlēta 14.12.2016.

Valdes locekļi

Vita Dumpe, personas kods 061076-11715, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 18.08.2012., atkārtoti ievēlēta 17.12.2013.,
pārvēlēta par valdes priekšsēdētāju 14.12.2016.
Signe Mežinska, personas kods 120573-11095, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 17.12.2013., atkārtoti ievēlēta 14.12.2016.
Elita Poplavska, personas kods 180985-12157, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 14.12.2016.

Pārskata gads
Revīzijas komisija

2016. gada 1.janvāris – 2016. gada 31.decembris.
Tamāra Bērzupe
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.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; 6.) veicināt medikamentu pieejamību
pacientiem.
Sadarbībā ar starptautisku organizāciju “Health Action International” 2016.gadā biedrība mērķu
sasniegšanai ir organizējusi medicīnas un farmācijas studentu vasaras skolu “Affordable Access
to Needed Medicines and Their Rational Use in Europe”. Vasaras skola norisinājās 4 dienas un
pulcēja 10 starptautisku pasniedzēju komandu un 30 motivētus studentus no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Nīderlandes, Serbijas, Ukrainas, Dānijas, Vācijas un Lielbritānijas. Gada nogalē
biedrība rīkoja vasaras skolas follow-up pasākumu Baltijas studentiem, kā rezultātā studentiem
tika sniegta padziļināta informācija par zāļu reklāmu un tika pilotēta un veikta medicīnas un
farmācijas studentu aptauja par studentu saskarsmi ar zāļu un medicīnisko ierīču ražotājiem
studiju procesā.
Biedrības mērķu sasniegšanai tika izmantots arī atklātā projektu konkursā piesaistītais Latvijas
NVO fonda finansējums diviem projektiem. Pirmā projekta ietvaros “Atbalsts biedrības
“Veselības projekti Latvijai” darbībai medikametu pieejamības uzlabošanai Latvijas
iedzīvotājiem” tika rīkota diskusija par HIV/AIDS medikamentu pieejamības problēmām
(galvenā mērķa grupa - pacientu organizācijas un medicīnas studenti), kā arī 5 Latvijas pilsētās
organizēti semināri senioriem par racionālu zāļu lietošanu un iespējām uzlabot zāļu pieejamību.
Otrā projekta “Atbalsts biedrības “Veselības projekti Latvijai” iedzīvotāju interešu aizstāvības
aktivitātēm farmācijas nozares normatīvā regulējuma jomā” ietvaros tika veikti divi pētījumi (1)
par Veselības inspekcijas mājas lapā publiskoto datu analīzi par zāļu ražotāju 2015.gadā
veiktajiem maksājumiem veselības aprūpes iestādēm, organizācijām vai asociācijām saistībā ar
profesionālas un zinātniskas ievirzes pasākumu sponsorēšanu veselības aprūpes speciālistiem un
(2) par horizontālo un vertikālo integrāciju farmācijā. Pētījumu rezultātā tika iesniegti ziņojumi
Veselības ministrijai, Veselības inspekcijai, Zāļu valsts aģentūrai un Konkurences padomei ar
konstatētajiem faktiem un biedrības ieteikumiem. Pētījumi piesaistīja ar sabiedrisko mēdiju
uzmanību.
Lai arī 2016.gada nogalē biedrībai ir izdevies piesaistīt finansējumu 2017.gada aktivitātēm gan
no Latvijā reģistrētas juridiskas personas, gan no ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas,
joprojām aktuāls ir jautājums par noturīgu finanšu avotu rašanu biedrības ilgtspējīgas darbības
nodrošināšanai. Lai arī biedrības biedri ir augsti motivēti arī brīvprātīgajam darbam, biedrības
darbība būtu ievērojami efektīvāka, ja tiktu rastas iespējas ilgtermiņā un uz pilnu darba laiku
algot vismaz 1 – 2 darbiniekus.
__________________________

Vita Dumpe
Valdes locekle
2017. gada 27.marts
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats

Bilance 2016.gada 31.decembris
31.12.2016.

31.12.2015.

EUR

EUR

-

139
139

-

1 798

1

-

25 001

113

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

25 002

1 911

Aktīvu kopsumma

25 002

2 050

Paskaidrojums
Aktīvs
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

2

Apgrozāmie līdzekļi
Debitoru parādi
1.1. Uzkrātie ieņēmumi
1.2. Citi debitori
1.3. Naudas līdzekļi bankā

Pasīvs
Fondi
Rezerves fonds

3

99

333

Mērķfonds

3

24 903

-

25 002

333

-

1 717

-

1 717

25 002

2 050

Fondi kopā:
Īstermiņa kreditori:
Pārējie kreditori

4

Īstermiņa kreditori kopā:
Pasīvu kopsumma

__________________________

Vita Dumpe
Valdes locekle
2017. gada 27.marts
Pielikumi no 8.līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016.gadu

Paskaid-

01.01.2016.31.12.2016.

01.01.2015.31.12.2015.

105

150

43 050

144

14 983

-

-

19 724

58 138

20 014

371

188

rojums
Ieņēmumi
Biedru nauda
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas

5

No Eiropas Savienības Ekonomikas zonas
(EEZ) fondiem saņemtais finansējums
Ieņēmumi kopā:

Izdevumi
Materiālie izdevumi
Algas

7

14 770

13 924

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

7

2 841

3 181

Pamatlīdzekļu nolietojums

2

139

196

Citi izdevumi

6

15 348

2 320

Izdevumi kopā:

33 469

19 809

Ieņēmumu un izdevumu starpība

24 669

205

____________________
Vita Dumpe
Valdes locekle
2017. gada 27.marts
Pielikumi no 8.līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2016.gadu
Paskaidrojums

31.12.2016.
EUR
(naudas
ziedojumi)

31.12.2015.
EUR
(naudas
ziedojumi)

I Atlikums pārskata gada sākumā

183

664

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

183

164

-

500

43 050

140

50

140

1.1. LR reģistrētas juridiskās personas

-

-

1.2. Ārvalstu juridiskā persona

-

-

50

140

43 000

-

1.1. LR reģistrētas juridiskās personas

25 000

-

1.2. Ārvalstu juridiskā persona

18 000

-

-

-

18 293

621

196

121

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

196

121

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

196

121

18 097

500

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

18 097

500

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

18 097

500

24 940

183

37

183

24 903

-

Mērķziedojumi (Noteiktam mērķim)
II Pārskata gadā saņemto un dāvinājumu
kopsumma
1.Neierobežotai lietošana:.

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)
2.Noteiktam mērķim:

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)
III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
1.Neierobežotai lietošanai:

2.Noteiktam mērķim

IV Atlikums pārskata gada beigās
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)
Mērķziedojumi (Noteiktam mērķim)

____________________
Vita Dumpe
Valdes locekle
2017. gada 27.marts
Pielikumi no 8. līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats

Pielikums
1 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”.
Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi
Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk;
2) gada pārskata posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;
3) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
4) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci ;
5) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
6) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
maznozīmīgi posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
7) darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Ārvalstu valūtas novērtējums
Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti EUR pēc darījuma dienā līdz plkst. 15.15. spēkā esošā Eiropas Centrālās
Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa. Monetārie līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti EUR pēc
Eiropas Centrālās Bankas pēc plkst. 15.15 noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu
svārstības rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir ilgtermiņa ieguldījumi, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Visi
pamatlīdzekļi novērtēti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes
attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā.
%
Pārējie pamatlīdzekļi
Datortehnika

36 mēn. vai 33.33%

Uzkrātās saistības
Saistību summas pret piegādātājiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances
datumā vēl, nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments
Uzkrātie ieņēmumi
Postenī uzkrātie ieņēmumi norāda saņemtās dotācijas, kas saņemtas pēc pārskata datuma un pirms gada pārskata
iesiegšanas, bet attiecas uz izdevumiem, kas izveidojušies pārskata periodā.

Biedru nauda
Biedru nauda ietver pārskata gadā saņemtos maksājumu, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas
brīdī.
Ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie ziedojumi postenī norāda ziedojumus, kas ir saņemti pārskata gadā biedrības bankas kontā.
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats
Pielikums (turpinājums)
2

Pamatlīdzekļi
Datortehnika
EUR

Sākotnējā vērtība
31.12.2015.
Iegādāts 2016.gadā
31.12.2016.

589
589

Nolietojums
31.12.2015.
Aprēķināts par 2016.gadu
31.12.2016.

450
139
589

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2015.
Atlikusī bilances vērtība*
31.12.2016.

139
-

*-Biedrības uzskaitē un rīcībā ir divi pamatlīdzekļi, kuru atlikusī vērtība ir 0.00EUR.

3

Informācija par fondiem
Pamatfonds
EUR

Mērķfonds
EUR

Atlikums uz 01.01.2016.

-

Pieaugums samazinājums no ieņēmumu un
izdevumu starpības
Atlikums uz 31.12.2016.

4

Kopā
EUR

-

Rezerves
fonds
EUR
333

-

24 903

-234

24 669

-

24 903

99

25 002

333

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

-

17
1 700
1 717

Pārējie kreditori

Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats
Pielikums (turpinājums)
Saņemtas dotācijas

5
a)

Saņemts un izlietots finansējums
2016.
EUR

Saņemts finansējums no Latvijas valsts budžeta *
Izlietots finansējums no Latvijas valsts budžeta

14 983
(14 983)
-

*-Saņemts finasējums no Latvijas valsts budžeta, “NVO fonds”progrmammas ietvaros, par diviem projektiem, lai
īstenotu sabiedriskā labuma mērķus. Projekti:
1. “Atbalsts biedrības “Veselības projekti Latvijai”darbībai medikamentu pieejamības uzlabošanai Latvijas
iedzīvotājiem”;
2. “Atbalsts biedrības “Veselības projekti Latvijai”iedzīvotāju interešu aizstāvības aktivitātēm farmācijas nozares
normatīvā regulējuma jomā”

b)

finansējuma izlietojums sadalījums
2016.
EUR

Algas
Semināru organizēšana
Sociālās iemaksas
Komandējuma izdevumi
Interneta mājas lapas uzlabošana
Grāmatvedības pakalpojumi
Pārējie

6

9 884
1 855
1 648
640
490
424
42
14 983

Citi izdevumi

Semināru organizēšana
Komandējuma izdevumi
Mājas lapas uzturēšanas izdevumi
Grāmatvedības ārpakalpojumi
Pārējie izdevumi
Kopā:
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31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

12 611
1 436
643
424
234
15 348

133
530
1 438
219
2 320

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats
Pielikums (turpinājums)
7

Informācija par darbiniekiem un viņu atalgojumu *

darba samaksa
1. EEZ projektos nodarbināto personu atalgojums
2. “NVO fonds”progrmammas projektos nodarbināto personu
atalgojums
3. Health Action International projekta vasaras skolas
organizēšanas ietvaros nodarbināto personu atalgojums
· sociālā apdrošināšanas iemaksas
1. No EEZ projektos nodarbināto personu atalgojuma
2 No “NVO fonds”progrmammas projektos nodarbināto
personu atalgojuma
4. No Health Action International projekta vasaras skolas
organizēšanas ietvaros nodarbināto personu atalgojuma
·

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

14 770
9 884

13 924
13 924
-

4 886

-

2 841
1 648

3 181
3 181
-

1 193

-

17 611

17 105

* Valde par savu pienākumu pildīšanu atalgojumu nesaņem.
Uz darba līguma pamata nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2016.gadā 1 (2015.gadā - 6).
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Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Sociālais
nodoklis

Iedzīv. ienāk.
Nod.

Kopā

EUR

EUR

EUR

-

-

-

-

-

-

Aprēķināts par 2016.gadu

4 106

2 950

7 056

Samaksāts 2016. gadā

4 106

2 950

7 056

-

-

-

-

-

-

Saistības
01.01.2016.
Pārmaksa
01.01.2016.

Saistības
31.12.2016.
Pārmaksa
31.12.2016.
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NORAKSTS

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2016.gada pārskats

Revidenta ziņojums

Esmu veicis Biedrības „Veselības projekti Latvijai” bilances 2016.gada 31.decembrī, Ieņēmumu
un izdevumu pārskats par 2016.gadu un Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2016.gadu, kā
arī gada pārskata pielikumu revīziju. Biedrības „Veselības projekti Latvijai” vadība ir atbildīga
par šiem finanšu pārskatiem. Es esmu atbildīga 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 2016.gada 31.decembri, kā arī par
tās darbības rezultātu gadam, kas beidzas 2016.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/

T.Bērzupe

Rīga, 2017.gads 27.marts

NORAKSTS PAREIZS
Biedrības „Veselības projekti Latvijai”
Valdes locekle
Rīga 2017.gada 28.martā

Vita Dumpe
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