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ZIŅOJUMS
pie Gada pārskata par periodu 01.01.2017 – 31.12.2017

Rīgā

Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu pārvalde
Talejas ielā 1
Rīgā, LV-1978
2018.gada 16.aprīlī.

Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”, reģ.No.40008012686, dibināta 1992.gadā.
Biedrības galvenais darbības mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā, pārstāvot
un iestājoties par jauniešu vajadzībām, vēlmēm un viedokli- valstiskā, reģionālā un lokālā
līmenī.
LJP uzdevumi ir:





piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā;
atbalstīt biedrus jaunatnes politikas īstenošanā;
stiprināt biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti;
nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā.

2017.gadā Biedrība īstenoja vairākus projektus, kurus finansēja Eiropas Komisija un
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Tajā pašā laikā Biedrība saņēma dotāciju no valsts budžeta 27000 EUR apmērā –
Biedrības darbības nodrošināšanai.
Biedrība veica arī saimniecisko darbību salīdzinoši nelielā apjomā – apmēram 5%
attiecībā pret kopējo ieņēmumu summu.
Diemžēl, bijušās Biedrības izpilddirektores Ineses Šubēvicas vainas dēļ un Biedrības
Valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja – prezidenta un valdes locekļa – viceprezidenta)
pieredzes trūkuma dēļ gan 2016.gadā, gan 2017.gadā Biedrībai nodarīti zaudējumi
ievērojamā apjomā.

Atbalstiet biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” darbību ar savu ziedojumu:
AS Swedbank, HABALV22, LV34HABA0551041012072

Vislielāko zaudējumu daļu sastāda Valsts ieņēmumu dienesta tematiskajā pārbaudē
konstatētie fakti par Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu ignorēšanu –
fiziskām personām tika izmaksātas ievērojamas naudas summas, neaprēķinot, neieturot
un valsts budžetā neiemaksājot darbaspēka nodokļus.
Pieļauti arī citi zaudējumi, pārtērējot ES finansējumu un citus finansējuma avotus.
Tādējādi uz taksācijas perioda beigām Biedrība ir parādā valsts budžetam sociālo nodokli
un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ieskaitot nokavējuma naudu, vairāk kā 59 tūkstoši eiro.
Bijusī izpilddirektore Inese Šubēvica ir atbrīvota no darba. Biedrība ir noslēgusi līgumu
ar NVO juristi nolūkā vismaz daļēji atgūt Biedrībai radītos zaudējumus.
Vienlaicīgi ar Gada pārskatu par periodu 01.01.2017 – 31.12.2017 tiek precizēts Gada
pārskats par periodu 01.01.2016 – 31.12.2016. Pamatojums – bijušās izpilddirektores
I.Šubēvicas vainas dēļ grāmatvedības uzskaite līdz 31.12.2016 netika kārtota atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Diemžēl, Biedrībai neizdevās saņemt jelkādus izejas datus no iepriekšējā grāmatvedības
ārpakalpojumu uzņēmuma SIA „DPP Baltija”, tāpēc precīzi Biedrības aktīvu un pasīvu
atlikumi ir tikai Gada pārskatā par periodu 01.01.2017 – 31.12.2017.

Valdes priekšsēdētājs

E.Anškens
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