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Vispārīga informācija 
 
Uzņēmuma nosaukums „Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūts”   
  

Juridiskais statuss Biedrība 
  

Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā, 
vieta un datums  

4000817127 
 

  

  

Juridiskā adrese Lāčplēša iela 20A-14 
Rīga, LV – 1011 

  

  
  

Valdes locekļi Dace Helmane, direktore 
  
  
  
  
  
Finanšu gads 2016. gada 1. janvāris – 31. decembris 
  
Grāmatvedis SIA „NUMERI”, reģ.Nr.40003563943 
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                               Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 
 

 

Piezīme 2015 2015

Eur Eur

Ieņēmumi no biedra naudām 11 3 800                  -                         

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 12 5 600                  7 500                  

Saņemtās dotācijas 13 12 839                4 308                  

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 14 5 928                  5 678                  

Citi ieņēmumi 15 18 760                

Ieņēmumi kopā 28 167                36 246                

Algas, autoratlīdzības (1 333)                 (2 630)                 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi -                         

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana (773)                   (773)                   

Citi izdevumi 16 (29 410)               (32 021)               

Izdevumi kopā (31 516)               (35 424)               

Ieņēmumu un izdevumu starpība (3 349)             822                 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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  Bilance 

AKTĪVS      
Piezīme 31.12.2016. 31.12.2015.

EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi 709                     1 482                  

KOPĀ 709                     1 482                  

2 709                     1 482                  

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Debitori

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 3 66                      66                      

Citi debitori 4 301                     -                         

KOPĀ 367                     66                      

Nauda un naudas ekvivalenti 5 712                     2 064                  

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 1 079                  2 130                  

KOPĀ AKTĪVS 1 788                  3 612                  

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

 
 
 

PASĪVS

Piezīme 31.12.2016. 31.12.2015.

FONDI EUR EUR

Pamatfonds

Mērķfonds

Rezerves fonds 6 (287)                   3 064                  

KOPĀ FONDI (287)                   3 064                  

KREDITORI

Īstermiņa kreditori

Citi aizņēmumi 7 10                      10                      

Norēķini ar piegādātājiem 8 1 611                  344                     

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 260                     

Pārējie kreditori 10 194                     194                     Uzkrātās saistības

KOPĀ 2 075                  548                     

KOPĀ  KREDITORI 2 075                  548                     

KOPĀ PASĪVS 1 788                  3 612                  
 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Finanšu pārskatu pielikums 
 
1. Vispārīga informācija par Uzņēmumu 
 
Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” dibināts 2011. gada februārī, un tās mērķis ir stiprināt valsts un vietējās 
kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās 
sabiedrības attīstību. 
 
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta biedri ir vadošie konsultāciju uzņēmumi dažādos ilgtspējas aspektos: COBALT, Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment, Latvijas Zaļais punkts, McCANN CONSULTING, Spring Valley un TNS Latvia. Savukārt biedrības 
pārvaldes institūcija ir valde, kuru veido viena valdes locekle – Dace Helmane, kā arī padome trīs padomes locekļu sastāvā. Atbilstoši 
Statūtiem pārskatā gadā biedrībā pirmo reizi tika uzņemti arī divi korporatīvie biedri AS Swedbank un VAS Latvijas dzelzceļš. 
 
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts kopā ar nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību 
un Latvijas Darba devēju konfederāciju organizē Ilgtspējas indeksu, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības 
ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, 
lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Lai paplašinātu institūta darbību un 
ļautu uzņēmumiem salīdzināt savu sniegumu dažādās valstīs, tika veikti ieguldījumu Ilgtspējas indeksa novērtējuma platformas 
pilnveidē, dodot iespēju piedāvāt šo novērtējumu dažādās valodās.  
 
Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un 
nepieciešamajiem uzlabojumiem, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts piedāvā tiem Atbildīga biznesa novērtējumu. Līdzīgi kā 
Ilgtspējas indeksā, arī Atbildīgā biznesa novērtējumā visi atbildīga biznesa aspekti ir ietverti kritērijos, kas sadalīti piecās būtiskās 
sekcijās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība jeb vietējā kopiena. Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas 
reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr primāri tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits 
nepārsniedz 50. 
 
Ar mērķi diskutēt par valsts un uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību, kā arī rosināt Latvijas sabiedrību, nodarbinātos un patērētājus pievērst 
lielāku uzmanību atbildīgai biznesa praksei, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts jau trešo gadu organizēja Atbildīga biznesa 
nedēļu. Kampaņas ietvaros tika organizēta virkne pasākumu dažādām mērķauditorijām. 6. jūnijā forumā “Latvija: ILGT-SPĒJA?” 
valdības pārstāvji, uzņēmēji un eksperti diskutēja par problēmām ēnu ekonomikas kontekstā un kopīgi meklēja risinājumus tās 
mazināšanai. “Atbildīgu ideju tirgus” 8. jūnijā pulcēja kopā vairāk nekā 150 dažādu uzņēmumu speciālistus, kuri dalījās ar labo praksi, 
iedvesmojot un iedrošinot arī citus īstenot stratēģiskas un atbildīgas iniciatīvas. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties kopumā ar 15 labās 
prakses piemēriem, saņemot atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku motivāciju un attīstību, veselīgu dzīvesveidu veicinošiem 
pasākumiem un dažādu ietekmes pušu iesaisti. 
 
Pārskata gadā tapa arī vairāki izglītojošie materiāli, tai skaitā, Atbildīgu ideju katalogs, kurā apkopoti Atbildīgu ideju tirgus piemēri, 
ekspertu komentāri un svarīgi pētījumu dati. 2016. gadā tika atsākta sadarbība ar AS Dienas Mediji, kopīgi veidojot un izdodot pielikumu 
Uzņēmēja Diena, kas tika veltīta atbildīga un ilgtspējīga biznesa jautājumiem. Visi materiāli un organizācijas ietekmes pusēm svarīgā 
informācija ir pieejama tiešsaistes režīmā gan biedrības interneta vietnē www.incsr.eu, gan sociālajos tīklos: 
www.facebook.com/ilgtspeja, www.youtube.com/ilgtspeja un www.slideshare.net/ilgtspeja.  
 
Pārskata gadā biedrība turpināja partnerību ES projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas 
strādā nestandarta darba laiku”. Projekta mērķis ir sadarbībā ar Labklājības ministriju, Jelgavas, Rīgas un Valmieras pašvaldībām attīstīt 
elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un 
veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. 2016. gadā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 
piedalījās projekta mērķgrupas atlasē, izstrādāja rekomendācijas darba un ģimenes dzīves saskaņošanai, kā arī piedalījās divu 
izglītojošu pasākumu organizēšanā, tai skaitā, Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros maijā.  
 
Līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos tika īstenota virkne bezmaksas semināru u.c. pasākumu par darba vides indikatoriem, veselīgu 
uzturu, godīgu komercpraksi u.tml., tai skaitā sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un citām organizācijām. Biedrības eksperti ir vadījuši 
arī vieslekcijas studentiem un snieguši konsultācijas uzņēmumiem un organizācijām dažādos ilgtspējas jautājumos.  
 
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta darbību veicina stabilā un ilgstošā sadarbība ar Ārlietu, Ekonomikas un Labklājības 
ministrijām, kā arī Valsts darba inspekciju, Sabiedrības integrācijas fondu un RSU Darba drošības un vides veselības institūtu. Būtiski, 
ka pēdējos gados ir izveidojies uzņēmēju loks, kas ir gatavi iesaistīties un atbalstīt dažādu vides un sociālo problēmu risināšanu valstī. 
Pozitīvi, ka visi Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti un atbalsta personāls (piemēram, juristi, komunikācijas speciālisti) 
iegulda savu laiku un zināšanas pro bono, tādejādi izslēdzot nepieciešamību dažādām aktivitātēm piesaistīt finansējumu speciālistu 
algošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Eiropas Komisijas aktivitātes, valdības prioritātes un biznesa vides vajadzības, biedrības 
attīstības perspektīvas arī nākamajā plānošanas periodā ir vērtējamas kā labas.

http://www.ilgtspeja.lv/
http://www.incsr.eu/
http://www.facebook.com/ilgtspeja
http://www.youtube.com/ilgtspeja
http://www.slideshare.net/ilgtspeja
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2. nemateriālie ieguldījumi 

E-apmācību 

platforma

KOPĀ         

izņemot        

avansa      

maksājumus
Sākotnējā vērtība 01.01.2016. 3 866            3 866             

Iegāde -                    

Likvidācija -                    

Sākotnējā vērtība 31.12.2016. 3 866            3 866             

Uzkrātais nolietojums 31.12.2015. 2 384            2 384             

Nolietojums 773               773                

Likvidēto aktīvu nolietojums -                    

Uzkrātais nolietojums 31.12.2016. 3 157            3 157             

Atlikusī vērtība 31.12.2015. 1 482            1 482             

Atlikusī vērtība 31.12.2016. 709               709                

2016

2016

 

3. Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 66 66 

KOPĀ: 66 66 

 

 

4. Citi debitori 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Pārmaksātie nodokļi 101 - 

Aizdevums 200 - 

KOPĀ: 301 334 

 

5. Nauda un naudas ekvivalenti 

   31.12.2016. 31.12.2015. 

Naudas līdzekļi bankas kontos EUR   701 2 053 

Naudas līdzekļi bankas kontos GBP   11 11 

KOPĀ: 712 2 064 

6. Rezerves fonds ir zaudējumi 287 EUR 

7. Citi aizņēmumi 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Citi aizņēmumi 10 10 
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KOPĀ: 10 10 

 

8. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Parādi piegādātājiem 1 611 344 

KOPĀ: 1 611 344 

 

9. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli 261 - 

KOPĀ: 261 - 

 

10. Pārējie kreditori 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Norēķini par darba algu 194 194 

KOPĀ: 194 194 

 

11. Saņemtās biedra naudas 

 2016. 2015 

Saņemtās biedra naudas 3 800 - 

KOPĀ: 3 800 - 

 

12. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

 2016. 2015 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 5 600 7 500 

KOPĀ: 5 600 7 500 

 
 

13. Saņemtās dotācijas 

 2016. 2015 

Saņemtās dotācijas 12 839 4 308 

KOPĀ: 12 839 4 308 
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14. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

 2016. 2015 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 5 928 5 678 

KOPĀ: 5 928 5 678 

 

 

15. Citi Ieņēmumi 

 2016. 2015 

Citi ieņēmumi - 18 760 

KOPĀ: - 18 760 

 

 

 

 

16. Izdevumi 

 2016. 2015 

Ārpakalpojumi 3 810 - 

Autoratlīdzības  1 333 2 630 

Aptauju izdevumi - 10 259 

Ilgtspējas indeksa izdevumi 17 858 11 573 

Nemateriālo ieguldījumu nolietojums 773 774 

Izdevumi darbības veikšanai 6 277 7 945 

Sakaru izdevumi 715 1 426 

Grāmatvedības kārtošanas izdevumi 641 726 

Bankas pakalpojumi 109 91 

KOPĀ: 31 516 35 424 

 

 

 


