Biedrības “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” revīzijas
komisijas atzinums par LIKTA darbību 2020. gadā.
Rīgā, 2021. gada 30. martā.
Revīzijas komisija savā darbībā un šī atzinuma sagatavošanā balstījās uz LR „Biedrību un nodibinājumu
likumu”, LIKTA Statūtiem un dokumentiem:
 Biedrības „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” 2020. gada
pārskatu;
 LIKTA valdes darbības pārskatu (par laiku no 2020.g. 10. jūnija līdz 2021.g. 30. martam).
Biedrība LIKTA ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 24. maijā ar Nr.
40008038242. Juridiskā adrese: Stabu iela 47-1, Rīga, LV-1011. LIKTA darbības mērķi, uzdevumi un
metodes ir noteiktas Statūtos. Uzņēmējdarbību LIKTA neveic.
Pārskata periodā Biedrības darbība bijusi vērsta uz tās pamatmērķu īstenošanu, t.i.,:
- veicināt informācijas sabiedrības attīstību Latvijā,
- izglītot un informēt sabiedrību par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) iespējām;
- uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas IKT jomā;
- veicināt Latvijas IKT nozares attīstību Latvijā un starptautisko konkurētspēju.
-

-

- veicināt informācijas sabiedrības izveidošanu Latvijā;
- veicināt IKT nozares attīstību un izaugsmi;
- uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā.

LIKTA savu mērķu sasniegšanai pielieto informējošas un izglītojošas metodes: biedru sanāksmes,
ikgadējas profesionālas konferences, publikācijas presē un citos masu informācijas līdzekļos, kā arī veic
citu publisko darbību.
Revīzijas komisija konstatē, ka dokumenti „Biedrības „Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija” 2020. gada pārskats” un „LIKTA valdes darbības pārskats” izsmeļoši informē
par LIKTA un tās valdes darbu, tādēļ šīs informācijas atkārtošana Revīzijas komisijas atzinumā nav
lietderīga. Izņēmums ir finanšu informācija1.
LIKTA kopējie ieņēmumi 2020. gadā ir EUR 570 276, tai skaitā:
 biedru nauda un dalības nauda - EUR 117 583;
 ziedojumi un dāvinājumi - EUR 12 739;
 finansējums no ES fondiem u.c. ārvalstu fondiem - EUR 439 805;
 un citi ieņēmumi - EUR 149.
LIKTA kopējie izdevumi 2020. gadā ir EUR 531 396. Izdevumi ir par EUR 38 880 mazāki nekā
ieņēmumi.
LIKTA bilance uz 2020. gada 31. decembri ir EUR 485 772. Bilanci veido:
 aktīvā – ilgtermiņa ieguldījumi EUR 1 323 un apgrozāmie līdzekļi EUR 484 449;
 pasīvā – fondi EUR 212 067 un kreditori EUR 273 705.

Šajā ziņojumā ietverta finanšu informācija no Biedrības LIKTA 2020. gada pārskata, ievērojot atrunu (Vadības
ziņojuma sadaļā Tiesas procesi) par Biedrībai izveidojušos pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu EUR 137 560
apmērā uz 31.12.2020. un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu atteikt atmaksāt pārmaksāto pievienotās vērtības
nodokļa summu, tā kā LIKTA Revīzijas komisijas ziņojuma sagatavošanas brīdī lietas izskatīšana
Administratīvajā rajona tiesā vēl turpinās.
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Revīzijas komisija atzīst, ka LIKTA un tās valde pārskata periodā ir strādājusi, lai īstenotu biedrības
mērķus, un rīkojusies atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LIKTA Statūtiem.
Pārkāpumi nav novēroti. Revīzijas komisija LIKTA darbību vērtē pozitīvi.
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