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Biedrība AKKA/LAA
Reģistrācijas Nr. 40008043690
Biedrības nosaukums

Bilance
uz 2011.gada 31.decembri
(latos)
Nr.p.
k.

I
II
1.
2.

II
III

Posteņu nosaukums
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi:
Nekustamais īpašums
Pārējie pamatlīdzekļi
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Debitori
Nauda
Kopā apgrozāmie līdzekļi
BILANCE

AKKA/LAA izpilddirektore

uz
31.12.2011

uz
31.12.2010

11369
479944
467672
12272
491313

11567
488421
471798
16623
499988

212462
4073310
4285772
4777085

189802
3695999
3885801
4385789

Inese Paklone
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Biedrība AKKA/LAA
Reģistrācijas Nr. 40008043690
_____________________________________________________________________
Biedrības nosaukums

Posteņu nosaukums

Nr.p.
k.

(latos)
uz
31.12.2010

uz
31.12.2011

PASĪVS
I

Fondi:

1. Mērķfonds
2. Rezerves fonds
3. Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve
Kopā fondi
II
Īstermiņa kreditori:
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
2. Pārējie kreditori, t.sk.
1) Uzkrātās saistības
2) Norēķini ar Latvijas autoriem un
ārvalstu organizācijām
3) Nesadalītā atlīdzība
4) Nākamo periodu ieņēmumi
5) Norēķini ar kreditoriem
Kopā īstermiņa kreditori
BILANCE

AKKA/LAA izpilddirektore

20217
176531
304988
501736

16649
155366
304988
477003

26112

40785

4249237
126900

3868001
93988

3779487
111662
205535
25653
4275349

3450130
116168
182796
24919
3908786

4777085

4385789

Inese Paklone
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Biedrība AKKA/LAA
Reģistrācijas Nr. 40008043690
_____________________________________________________________________
Biedrības nosaukums

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
par 2011. gadu
(latos)
Nr.p.
k.

Ieņēmumu un izdevumu posteņi

I

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
IEŅĒMUMI KOPĀ
Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu veikšanai
t.sk.
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Citi izdevumi
Nodokļi:
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodokļi kopā

IV
V
VII
VIII

1.
2.
3.
4.
IX
1.

X
XI

IZDEVUMI KOPĀ
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

AKKA/LAA izpilddirektore

pārskata
periodā
2011.gadā

pārskata
periodā
2010.gadā

1070
667458
26903
695431

1095
644372
52142
697609

670036

665823

397419
93606

380611
92144

14936
164075

19629
173439

4230
4230

3691
3691

674266
21165

669514
28095

Inese Paklone
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Ziņojums
1. Vispārīga informācija par biedrību
1.1.Biedrības nosaukums un juridiskā adrese:
Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru
apvienība (AKKA/LAA), A. Čaka iela 97, Rīga, LV 1011
1.2. Reģistrācijas Nr. un datums:
40008043690, 2004. gads 30.decembrī
1.3. Pārvaldes institūcijas:
1) Biedrības AKKA/LAA padome, ievēlēta 2010.gada 29.jūlijā:
Māra Zālīte (prezidente)
Ēriks Hānbergs
Juris Kulakovs
Valdis Muktupāvels
Inese Paklone
Juris Petraškevičs
Valts Pūce
Valdis Rūmnieks
Ungars Savickis
2) Biedrības AKKA/LAA izpilddirektore:
Inese Paklone, apstiprināšanas datums 13.12.2004
1.4. Darbības mērķi un metodes to īstenošanai:
1) autoru apvienošana autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma realizēšanai saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem un normatīviem aktiem un starptautiskajām
konvencijām un līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija;
2) autortiesību aizsardzības sistēmas sakārtošana Latvijas Republikā;
3) kultūras daudzveidības veicināšana Latvijā, nodrošinot sabiedrībai ārvalstu autoru
darbu likumīgas izmantošanas iespējas;
4) Latvijas autoru darbu un kultūras pieejamības veicināšana ārvalstīs;
5) Latvijas autortiesību subjektu tiesību kolektīvā pārvaldīšana Latvijas Republikā
un ārvalstīs;
6) ārvalstu autortiesību subjektu tiesību kolektīvā pārvaldīšana Latvijas Republikā;
7) labvēlīgu apstākļu veicināšana autoru radošai darbībai, realizējot viņu
autortiesības un aizstāvot viņu likumīgās intereses.
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1.5. Svarīgākie sasniegumi 2011.gadā
un attīstības perspektīvas
2011.gads autoru biedrībai, autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijai AKKA/LAA bija sešpadsmitais darbības gads, ja pieskaitām sākotnējo
AKKA divu gadu darbības laiku, tad – astoņpadsmitais darbības gads un septītais gads
biedrības statusā. 2011.gadā kopējie ieņēmumi sasniedza 3,015 miljonus latu, kas ir par
1,41 % vairāk nekā 2010.gadā. Papildus savāktajai atlīdzībai tiesību īpašnieki saņēma arī
procentus no bankās noguldītajiem depozītiem.
96,63 % no atlīdzības kopējā apjoma veido autoriem savāktā atlīdzība, bet 3,37%
no savāktās atlīdzības saņēma blakustiesību īpašnieki.
2011.gadā savāktā atlīdzība

1.

Tiesību veids
Muzikālo darbu tiesības,
tai skaitā publiskais izpildījums

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.

Darbu mehāniskā ieraksta reproducēšanas tiesības
(AKKA/LAA – NCB)
Dramatisko darbu tiesības
Literāro darbu tiesības
Vizuālo darbu tiesības
Audiovizuālo darbu tiesības
Atlīdzība no tukšajiem audionesējiem
Atlīdzība no tukšajiem audiovizuālajiem nesējiem
Publiskā patapinājuma atlīdzība
Autoru atlīdzība no ārvalstu organizācijām
Mērķa rezerves no kabeļtelevīzijām
Ieņēmumi no banku % autoriem
Atlīdzība autoriem kopā
Blakustiesību organizācijām Latvijā
Citu tiesību īpašnieku daļas no kabeļtelevīzijām
(AGICOA, ZDF)
Ieņēmumi no banku% blakustiesību organizācijām
Citu tiesību īpašnieku atlīdzība kopā
Atlīdzība kopā
t.sk. ieņēmumi no banku uzkrātajiem depozītu %

Summa
1923807

%
63.82

1177030

39.04

67566

2.24

288838
69931
39745
163452
30274
23031
83000
138543
2836
82351
2913374
92134
8826

9.58
2.32
1.32
5.42
1.00
0.76
2.75
4.59
0.09
2.72
96.63
3.06
0.29

749
101709
3015082

0.02
3.37
100

83100

2.74

Kā redzams, lielākās autoratlīdzības summas iekasētas par muzikālo darbu,
dramatisko un audiovizuālo darbu lietojumu, kā arī par Latvijas autoru darbu
izmantojumu ārvalstīs.
Kopš 2004.gada 1.maija stājušies spēkā grozījumi „Autortiesību likumā”,
saskaņā ar kuriem mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai nepieciešama
Kultūras ministrijas izsniegta atļauja. Kultūras ministrija ir izvērtējusi AKKA/LAA, kas
pārstāv visu žanru mākslas un literatūras darbu autorus, darbību un izsniegusi visas
nepieciešamās atļaujas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai. Autoru
mantiskās tiesības attiecībā uz izmantojumu publiskā izpildījumā izklaides vietās,
kafejnīcās, veikalos u.c. tamlīdzīgās vietās tiek administrētas tikai kolektīvi un to
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Latvijas teritorijā veic viena autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija
– AKKA/LAA.
Par muzikālo, literāro un horeogrāfisko darbu izmantojumu publiskā
izpildījumā 2011.gadā iekasēti 1,17 milj. lati. Iekasētās autoratlīdzības pieaugums par
3,3 %, salīdzinot ar 2010.gadu, liecina, ka pēc krasā autoratlīdzības inkasācijas
samazinājuma 2009.gadā ir pieaugusi sabiedrības interese par mūzikas izmantojumu un
stabilizējies pakalpojuma nozaru pieprasījums. Nozīmīgākais autoratlīdzības pieaugums
2011.gadā ir par darbu izmantojumu koncertos, festivālos – par 17% vairāk nekā
2010.gadā. 2011.gadā par 25,6 % pieaugusi no pašvaldību kultūras/tautas namu
segmenta iekasētā autoratlīdzība, kas skaidrojams ar kultūras/tautas namu darbības
stabilizēšanos pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas. Stabilizējusies no
izklaides sektora – mūzikas klubiem, naktsklubiem iekasētā autoratlīdzība. Šajā
segmentā licencēto objektu skaitam ir tendence palielināties. Tā kā mūzikas klubu un
naktsklubu sektorā saglabājas prakse atteikties no ieejas maksas (biļetēm), tad klubi
attiecīgi maksā tikai autoratlīdzības minimumu par pasākumu. 2011.gadā lielāka vērība
tika pievērsta atsevišķu ar stacionārām vietām nesaistītu diskotēku rīkotājiem, rezultātā
par darbu izmantojumu diskotēkās iekasēti 7904 lati vairāk nekā iepriekšējā pārskata
periodā. Toties samazinājusies iekasētā autoratlīdzība par mūzikas publisko izpildījumu,
demonstrējot filmas. Neskatoties uz to, ka palielinājies filmu mūzikas izmantojumam
izsniegto licenču skaits, 2011.gadā iekasēts par 22% mazāk nekā 2010.gadā. 2011.gadā
restorānu, bāru, kafejnīcu segmentā kopējais licencēto objektu skaits saglabājās
iepriekšējo gadu līmenī, bet turpinājās samērā liela uzņēmumu mainība. Daudzi
uzņēmēji pārtrauca darbību šajā nozarē, savukārt jaunajiem tirgus dalībniekiem tika
veltīts daudz laika, lai nodrošinātu licenču saņemšanu. Šajā sektorā 2011.gadā iekasēti
par 21, 2 tūkst. latu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Nemainīgs licencēto objektu skaits
2011.gadā bija veikalu, tirdzniecības zāļu segmentā, tomēr pārskata periodā iekasēta
autoratlīdzība ir par 21% mazāka nekā iepriekšējā gadā, kas skaidrojams ar tarifa
samazinājumu mūzikas publiskam izpildījumam veikalos. 2011.gadā nav mainījusies no
pakalpojumu uzņēmumiem (frizētavas, solāriji u.c.) iekasētā autoratlīdzība un šajā
sektorā izsniegto licenču skaits. Pārskata periodā par Ls 7140 palielinājies
autoratlīdzības ieņēmums par muzikālu, literāru un horeogrāfisku darbu izmantojumu
vienreizējos kultūras, sporta un izklaides pasākumos. Ieņēmums palielināts, pastiprinot
privātā sektora organizēto vienreizējo pasākumu uzraudzību. 2011.gadā Muzikālo darbu
nodaļa ir pilnveidojusi licencēšanas procesa vadību. Trijos segmentos - veikalu,
sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas sektoros - uzņēmumu vadītājiem
piedāvājām saņemt neterminētas (beztermiņa) licences. Kopumā no 2011.gadā
stacionārajiem objektiem izsniegtajām licencēm 78% gadījumu tika noslēgti
neterminētie licenču līgumi, kas dod iespēju ekonomēt licencēšanas procesa
administratīvās izmaksas. Kopumā Muzikālo darbu nodaļas veiktajā licencēšanā
2011.gadā saglabājas trīs tendences:
- palielinās kopējais licencēto objektu skaits,
- palielinās izsniegto licenču skaits sakarā ar objektu īpašnieku maiņu,
- stabilizējas mūzikas izmantojuma apjoms un iekasētās autoratlīdzības apjoms.
Raidorganizāciju nodaļa 2011.gadā iekasēja 1,05 milj. latu. Salīdzinot ar
2010.gadu, pērn autoriem tika iekasēts par 192 tūkst. latu vairāk. Salīdzinot ar
2010.gadu, privātās televīzijas muzikālo darbu autoriem 2011.gadā samaksāja par 33
tūkst. latu vairāk nekā gadu iepriekš. Arī komerciālie radio 2011.gadā autoriem ir
samaksājuši par 16 tūkstošiem latu vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr 2011.gadā lielākās
Latvijas komerciālās radio stacijas – Radio SWH, Radio Skonto un Star FM – raidīja
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muzikālos darbus bez licences un maksāja atlīdzību autoriem pēc saviem ieskatiem,
respektīvi, mazāk par AKKA/LAA tarifos noteikto autoratlīdzības maksājumu.
2012.gadā beigsies tiesvedības process ar Radio Skonto par raidīšanu ēterā bez licences
1999., 2000., 2003. līdz 2005.gadiem. Šīs tiesvedības ietvaros licences līgums starp
AKKA/LAA un Radio Skonto tika atzīts par noslēgtu līdz 2010.gada 31.decembrim.
2011.gadā Radio Skonto turpināja izmantot autoru muzikālos darbus bez AKKA/LAA
licences. Tas nozīmē, ka būsim spiesti gatavot jaunu prasību, jo autortiesību pārkāpums
turpinās.
Tā kā 2011.gadā tika paaugstināts tarifs par autoru darbu izmantošanu
kabeļoperatoru piegādātajās programmās (tajā skaitā retranslēšanu) no 1,23% uz 1,5%,
2011.gadā tika veikts liels darbs, lai noslēgtu jaunus licences līgumus ar visiem
kabeļoperatoriem. Daļa licences līgumu vēl nav parakstīti, un 2012.gadā turpinās darbs
pie šo līgumu noslēgšanas.
2011.gadā par audiovizuālu darbu izmantošanu tika iekasēti 20,7 tūkst. latu.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pagājušajā gadā filmu autoriem tika iekasēts par Ls 3329
mazāk. Diemžēl gadu no gada valsts SIA “Latvijas Televīzija” demonstrē AKKA/LAA
pārstāvētu autoru veidotās filmas arvien mazāk. Tā 2009.gadā par latviešu filmu
raidīšanu ēterā LTV samaksāja Ls 27 386, 2010.gadā - Ls 15 460.36 un 2011.gadā - Ls
9324.86.Toties par filmu demonstrēšanu publiskās vietās iekasēta vairāk nekā divas
reizes lielāka atlīdzība, arī par filmu reproducēšanu autoriem iekasēts par Ls 469 vairāk.
Laba sadarbība audiovizuālo darbu izmantošanas jomā bija ne vien ar muzejiem Latvijā
– Latvijas Okupācijas muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju, Limbažu muzeju,
Ventspils muzeju, Kuldīgas novada muzeju, Nacionālā Kino centra Kino muzeju, bet arī
ar Lietuvas mākslas muzeju, kurš izņēma licenci AKKA/LAA pārstāvēto autoru
dokumentālo filmu publiskai demonstrēšanai izstādē “Modernisms Baltijas mākslā,
arhitektūrā un dizainā 1960tie–70tie gadi”.
Salīdzinot no izdevniecībām un preses izdevējiem savāktās atlīdzības dinamiku
pēdējo divu gadu laikā, secinām, ka iepriekš novērotā lejupslīde ir apstājusies un sācies
nozares atkopšanās process, kas izpaužas arī AKKA/LAA iekasētās autoratlīdzības
pieaugumā par 21%. 2010.gadā nozare devusi 12,63 tūkstošus latu, bet 2011.gadā –
15,32 tūkstošus latu. Arī izsniegto licenču skaits ir palielinājies – ja 2010.gadā
izdevniecībām tika izsniegtas 78 licences, tad 2011.gadā –110 licences. Neliels
pieaugums vērojams arī no preses izdevējiem iekasētās autoratlīdzības apjomā par
2011.gada publikācijām (3,72 tūkstoši latu 2010.gadā, 3,87 tūkstoši latu 2011.gadā).
Teātru jomā pagājušajā gadā vērojams iekasētās summas kritums par 7,63%
(kas gan ir mazāks nekā iepriekšējā periodā, kad kritums bija 29%) – ja 2010.gadā
iekasētā atlīdzība bija 222,54 tūkstoši latu, tad 2011.gadā tā samazinājusies līdz 205,56
tūkstošiem latu. Daļēji šī tendence ir skaidrojama ar to, ka autori slēdz tiešos līgumus ar
teātriem, tādējādi autoratlīdzība netiek maksāta caur AKKA/LAA. Uzteicama ir
Daugavpils teātra jaunās vadības attieksme pret autoratlīdzības maksājumu savlaicīgu
samaksu – šobrīd Daugavpils teātrim vairs nav maksājumu parādu. Diemžēl ar 1 līdz 2
mēnešu kavējumu izrakstītos autoratlīdzības rēķinus joprojām apmaksā Nacionālais
teātris un Nacionālā opera. 2011.gadā bija vērojams būtisks amatierteātriem un skolu
teātriem izsniegto licenču pieaugums, jo vasarā Rīgā noritēja IV Latvijas Skolu teātru
festivāls „Kustības turpinājums”. Lai arī šī festivāla izrāžu licencēšanā tika ieguldīts
milzīgs darbs, ieņēmumus gan tas ļoti būtiski nepalielināja, jo skolu teātriem tiek
piemērots tas pats tarifs, kas amatierteātriem – 10 lati par iestudējuma rādīšanas reizi, un
pārsvarā šie teātri savus iestudējumus publiski parādīja 1-2 reizes. Tomēr šis darbs ir ļoti
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svarīgs, jo tādējādi tiek audzināta jaunās paaudzes - skolu teātru godprātīga attieksme
pret autora tiesību ievērošanu. Kopumā teātriem izsniegto licenču skaits pieaudzis no
181 licences 2010.gadā uz 264 licencēm 2011.gadā.
Kopš 2011.gada AKKA/LAA iekšējas darbu sadales reorganizācijas rezultātā
Literāro un dramatisko darbu nodaļa ir uzsākusi arī literāro darbu licencēšanu interneta
vidē. Pirmā gada pieredze gan liek izdarīt vairākus būtiskus secinājumus –literāro darbu
autoriem ir diezgan rezervēta attieksme pret savu darbu izmantojumu interneta vidē.
Sadarbībā ar Dokumentācijas nodaļas kolēģiem tika veikts nopietns darbs to autoru
apzināšanā, kuri vēlētos uzticēt AKKA/LAA savu darbu administrēšanu internetā.
Sastapāmies gan ar autoru vēlmi pašiem pārraudzīt šo jomu, gan krasi noraidošu
attieksmi pret savu darbu izmantošanu internetā. Autori vēlas zināt un paši izvērtēt,
kurās vietnēs viņu darbi tiks izmantoti, tāpat ir dalīta attieksme pret darbu izvēli –
piemēram, autors vispār nevēlas, ka kādi konkrēti darbi tiktu ievietoti internetā.
Konstatējām, ka vismaz pagaidām šo jomu ir sarežģīti administrēt kolektīvi, darbs ar
interneta vietnēm un autoriem ir ļoti individuāls, kas būtiski sadārdzina tā
administrēšanu. Kopējā 2011.gada literāro darbu interneta bilance – izsniegtas 12
licences, iekasēta Ls 1722 atlīdzība.
Vizuālo mākslu darbu autoriem 2011.gadā savāktā atlīdzība ir Ls 39,7 tūkst. latu
kas ir par 32% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rādītājs ir labs un norāda uz to, ka situācija
šai jomā stabilizējas. 2011.gadā blakus tradicionālajiem darbu izmantošanas veidiem ir
nākuši klāt retāk izmantojamie, kā, piemēram, mākslas darbu reproducēšana un
demonstrēšana teātru izrādēs un dažādos pasākumos, to iekļaušana filmās. Joprojām
aktuāla ir mākslas darbu reproducēšana uz dažādiem materiāliem un izstrādājumiem.
Būtiski ir palielinājies izmantojums kabeļtelevīzijās – par 61% vairāk nekā 2010.gadā.
Diemžēl vizuālo darbu tālākpārdošana ir samazinājusies gandrīz uz pusi salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu. Izdevniecības ir ievērojami samazinājušas izdoto grāmatu tirāžu un
– tā kā AKKA/LAA tarifu likme ir atkarīga no šīs pozīcijas – tad arī atlīdzība ir
samazinājusies par 23%. Izsniegto atļauju skaits mākslas darbu izmantošanai ir
palielinājies par 20%. Turpinās veiksmīga sadarbība ar ārvalstu organizācijām. Nu jau
ne tikai Francijā, bet arī Vācijā un Zviedrijā ir palielinājies Latvijas autoru darbu
izmantojums. Darbi tiek rādīti kabeļtelevīzijās, publicēti, ievietoti interneta vietnēs, kā
arī pārdoti izsolēs.
Muzikālo darbu reproducēšanu mehāniskajā ierakstā administrē AKKA/LAA un
visam Ziemeļvalstu un Baltijas reģionam kopīgās organizācijas NCB (Nordic Copyright
Bureau) nodaļa AKKA/LAA/NCB.
Sasnieguši zemāko punktu (56 tūkst. latu) 2010.gadā, NCB nodaļas ieņēmumi
2011.gadā pieauga līdz LVL 66,1 tūkst. latu. (Salīdzinājumam - 65 tūkst. latu,
2009.gadā un 99 tūkstoši - 2008.gadā). Aktīvākie producenti fizisko nesēju jomā
2011.gadā bija Swedbank, Mārtiņa Freimaņa fonds, Linda Leen, SIA Lo-Fi, „Upe
tuviem un tāliem´ un Platforma.lv, kā arī izdevniecības JFK, KMC „Lauska”, SIA
Instrumenti un jauns producents - Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”. Tiešsaises jomā
nozīmīgākie producenti ir Draugiem.lv, Doremi (MicRec), Platforma.lv, Intech, kā arī
jauns producents - Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”.
NCB nodaļas ieņēmumu kritums fizisko nesēju (CD un DVD) sektorā, kas
2010.gadā bija 77% no kopējiem NCB nodaļas ieņēmumiem, 2011.gadā veidoja 54%.
Ieņēmumu pieaugums tiešsaistes sektorā, kas 2010.gadā bija 8% no kopējiem
ieņēmumiem, 2011.gadā palielinājās līdz 15%. Palielinājās ieņēmumi par darbu
reproducēšanu DJ profesionālām vajadzībām: ja 2010.gadā tie bija 10% no kopējiem
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nodaļas ieņēmumiem, tad 2011.gadā attiecīgi 12%. Jauns sektors ieņēmumu sadaļā ir
atlīdzība no NCB standarta producenta „Mikrofona ieraksti”.
Atlīdzība par 2010. gada publisko patapinājumu veidojās no diviem
ieņēmumiem: Kultūras ministrijas finansējums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija
samazināts par 28.6%, valsts samaksāja 83 308 latus un privātās bibliotēkas - 281 latu.
2011.gada laikā publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanai pieteicās 40 jauni autori.
Par saviem darbiem jaunu informāciju sniedza arī 32 AKKA/LAA autori un 60 autori,
kas patapinājuma atlīdzības saņemšanai bija pieteikušies jau iepriekšējos gados. Kā
2010.gada atlīdzība par publisko patapinājumu 2011.gada decembrī tiesību īpašniekiem
tika sadalīti 65,6 tūkst lati. 65 093, 74 lati – 1 540 autoriem, 590 lati – blakustiesību
īpašniekiem. Autoriem sadalītajā summā tika iekļauti arī 6978, 34 lati – neidentificēto
autoru un nepieteikušos mantinieku atlīdzība no iepriekšējām sadalēm. Atlīdzība tika
sadalīta, pamatojoties uz 51 bibliotēkā un bibliotēkas filiālē apkopotajiem izsnieguma
datiem.
Salīdzinājumā ar sadali par 2009.gadu atlīdzību saņēmušo autoru skaits ir
samazinājies par 62 autoriem, autoriem sadalītās atlīdzības apjoms samazinājies par 24
tūkst. latiem.
Kopš 2002.gada AKKA/LAA veic atlīdzības iekasēšanu autoriem,
izpildītājiem, fonogrammu un filmu producentiem par tukšajiem materiālajiem
nesējiem un reproducēšanai izmantotajām iekārtām, ja tās paredzēts izmantot
personīgām vajadzībām. Šo atlīdzības veidu maksā audiokasešu, videokasešu, lāzeru
disku, kompaktdisku, minidisku un ierakstīšanai paredzēto iekārtu importētāji.
2011.gadā iekasēta nesēju atlīdzība 144 tūkst. latu, kas ir par 5% mazāk nekā
pagājušajā gadā.
Iekasētās nesēju atlīdzības kritumu ietekmēja tas, ka tehnoloģijas mūsdienās ir
spērušas nozīmīgu soli uz priekšu un šobrīd iedzīvotāji izmanto jaunu tehnoloģiju
ierīces, kurās var veikt kopēšanu vai ieraksta funkciju, taču par šiem datu nesējiem
atlīdzība netiek maksāta. Atlīdzība tiek piemērota audio, video kasetēm un disketēm,
kuru lietojums mūsdienās ir vien 1-3%. Zaudējumus tiesību īpašniekiem joprojām rada
tas, ka Kultūras ministrija nav spējusi izstrādāt grozījumus Ministru Kabineta
noteikumos, kuros būtu definēti jaunie nesēji un noteikts maksājamās atlīdzības lielums.
Lai mainītu situāciju, AKKA/LAA, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība
(LaIPA), Latvijas Kinoproducentu asociācija (LKA) un Latvijas Profesionālo aktieru
apvienība (LaPAA) ir lūgušas Satversmes tiesu vērtēt, vai, piemērojot atlīdzību
ierobežotam datu nesēju lokam, netiek aizskartas tiesību īpašnieku tiesības.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.321 iekasēto 2011.gada atlīdzību,
papildinot ar procentiem no depozītos noguldīto nesēju atlīdzību līdz sadales brīdim un
atskaitot administrēšanas faktiskos izdevumus, AKKA/LAA sadalījusi tiesību īpašnieku
grupām un izmaksājusi Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībai, Latvijas
Kinoproducentu asociācijai, Latvijas Profesionālo aktieru apvienībai.
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2011.gadā AKKA/LAA visiem tiesību īpašniekiem izmaksājusi par 17% mazāku
atlīdzību nekā 2010.gadā.
Izmaksātās atlīdzības struktūru raksturo sekojoša tabula:

N.p.k.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

2011.gadā AKKA/LAA izmaksājusi
(ieskaitot ienākuma nodokli)
Ls
Tiesību īpašnieki
Summa
Atlīdzība Latvijas mūzikas, literāro,
1179193
dramatisko, vizuālo, audiovizuālo
un horeogrāfisko darbu autoriem un
izdevējiem
Atlīdzība ārvalstu autortiesību
716977
organizācijām
Atlīdzība ārvalstu blakustiesību
45436
īpašniekiem no kabeļTV
Atlīdzība mūzikas izpildītājiem un
38250
producentiem Latvijā
Atlīdzība filmu producentiem
14594
Latvijā
Atlīdzība izpildītājiem – aktieriem
14594
Latvijā
Kopā:
2009044

Atbilstoši savāktajai atlīdzībai, kas parādās bilances aktīva pusē kā naudas
līdzekļi bankā un kasē, bilances pasīva pusē atspoguļojas uz 2011.gada 31.decembri vēl
sadalāmā, kā arī sadalītā un vēl neizmaksātā atlīdzība tiesību īpašniekiem.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar lielākajiem autoru darbu izmantotājiem
(radio, TV, kabeļTV, koncertorganizācijas u.c.) norēķināšanās notiek noteiktos laika
periodos gada laikā, iesniedzot programmas par autoru darbu izmantojumu līdz nākamā
gada martam. Pēc tam notiek programmu apstrāde, atlīdzības sadale autoriem un
atlīdzības izmaksa. Latvijas autori savu atlīdzību var reāli saņemt sekojošā gada augustā
– septembrī. Ārvalstu autoriem atlīdzības sadale notiek vienu reizi gadā, apkopojot visas
saņemtās programmas par iepriekšējo gadu, tāpēc ārvalstu organizācijām atlīdzības
izmaksa var notikt ne ātrāk kā gadu pēc atlīdzības saņemšanas biedrībā. Jāatzīmē, ka
autoratlīdzības sadali un izmaksu aizkavē nekvalitatīvi sagatavotas izmantoto darbu
programmas. Tā periodiski veidojas uz noteiktu laiku autoriem vēl nesadalītā atlīdzība.
Autoratlīdzības sadalē ārvalstu autoriem AKKA/LAA izmanto Skandināvijas un
Baltijas valstu autortiesību organizāciju kopīgo datu bāzi NORD-DOC. Datu bāze, uz ko
balstās ārvalstu autoratlīdzības sadale, ir plašāka un sarežģītāka par Latvijas autoru datu
bāzi. Uz 2011.gada 31.decembri AKKA/LAA pārstāvēja 4504 Latvijas tiesību
īpašniekus un 4,8 miljonus autoru no 108 ārvalstu autortiesību organizācijām.
Saskaņā ar AKKA/LAA toreizējās valdes lēmumu 1997. gadā tika izveidots
Kultūras, izglītības un sociālais fonds. AKKA/LAA vienīgā dalībnieka kopsapulcē 2003.
gada 5.februārī fondu pārdēvēja par Kultūras un izglītības (KI) fondu. KI fonda
līdzekļus veido atskaitījumi no atlīdzības ārvalstu autoriem 10% apmērā atbilstoši
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līgumiem ar ārvalstu autortiesību organizāciju pilnvarojuma līgumiem. Uzkrātos fonda
līdzekļus izlieto saskaņā ar KI fonda noteikumiem. KI fonda līdzekļu izlietojumu
2011.gadā AKKA/LAA padome apstiprināja savā sēdē 2012.gada 23.februārī. Fonda
līdzekļu atlikums 2011.gada 31.decembrī bija 20217 lati.
2011. gadā turpinājās ISO darba kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana
autoru biedrības AKKA/LAA darbībā.
Biedrības AKKA/LAA pilns 2011.gada pārskats un revidenta ziņojums
elektroniski tiek iesniegts VID Rīgas Ziemeļu rajona klientu apkalpošanas centrā un
saskaņā ar Autortiesību likumu – LR Kultūras ministrijā. Saīsinātā bilance tiek publicēta
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Pārskats par AKKA/LAA savākto un autoriem sadalīto
atlīdzību tiek izsūtīts visām ārvalstu organizācijām, ar kurām AKKA/LAA noslēgusi
līgumus, kā arī Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas (CISAC)
sekretariātam, publiskots AKKA/LAA mājas lapā www.akka-laa.lv un publicēts biļetenā
„AKKA/LAA Ziņas”.

AKKA/LAA izpilddirektore

Inese Paklone
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2. Grāmatvedības politika un skaidrojumi par bilances un ieņēmumu,
izdevumu pārskatu posteņiem.
2.1. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības
principiem. Grāmatvedības uzskaites organizācija un sākotnējās dokumentācijas
noformēšanas kārtība atbilst LR likuma “Par grāmatvedību” un „Biedrību un
nodibinājumu likuma” prasībām. Gada pārskats sagatavots atbilstoši 2006.gada
3.oktobra LR MK noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un
arodbiedrību gada pārskatiem”. Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši sekojošiem
grāmatvedības principiem:
1) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes kā iepriekšējā pārskata gadā;
2) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:
- pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam iegūtie ieņēmumi.
- ņemti vērā izdevumi, kas radušies pārskata gadā, kā arī tās saistības, kas kļuvušas
zināmas laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu.
3) biedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā
to ekonomisko saturu un būtību.
Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr.808
2. pielikumā pievienotajai shēmai. Ieņēmumus veido administrēšanas atskaitījumi no
saņemtās atlīdzības, biedru nauda un iestāšanās nauda. Citu ieņēmumu daļu veido
ieņēmumi no telpu un zemes iznomāšanas un ieņēmumi no izdevumu kompensācijas.
No saņemtās atlīdzības biedrība sedz faktiskos izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības
iekasēšanu, sadalīšanu un izmaksāšanu (Autortiesību likuma 66. panta 2. daļa). Tas
atbilst ieņēmumu un izdevumu pārskata izdevumu postenim „Izdevumi statūtos
paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai”. Materiālo un finanšu līdzekļu atlikumi
pārbaudīti inventarizācijās. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot
nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes. Amortizācijas
normas apstiprinājusi AKKA/LAA izpilddirektore.
Grāmatvedības uzskaites reģistrs ir kontu apgrozījumu pārskats. Kontu plāns
detalizēts atbilstoši biedrības saimnieciskās darbības īpatnībām.
Naudas atlikumi ārzemju valūtās pārrēķināti pēc Latvijas bankas valūtas kursa uz
2011.gada 31.decembri. Valūtas kursa starpības neto vērtībā ir atspoguļotas ieņēmumu
un izdevumu pārskatā postenī „citi ieņēmumi” vai „citi izdevumi”.
Ieņēmumu un izdevumu pārskatā netiek iekļauti procenti no banku
depozītiem, bet tie tiek pievienoti kārtējai atlīdzības sadalei autoriem. Ieņēmumu
pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda atlikuma. Ieņēmumu pārsniegums tiek uzkrāts
un novirzīts nekustamā īpašuma iegādei izlietoto naudas līdzekļu kompensācijai.
Debitoru un kreditoru parādi ir reāli, un tie tiek novērtēti pēc pārskata perioda
beigām saskaņā ar uzskaites datiem un salīdzināšanas aktiem. Ja debitoru parādu
atgūšana ir apšaubāma, šaubīgajiem debitoriem tiek izveidoti uzkrājumi. Debitoru parādi
bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot šaubīgos debitorus un uzkrājumus
šaubīgajiem debitoru parādiem.
Grāmatvedības uzskaitei izmantoti datori, finanšu analīzei izmantota
grāmatvedības datorprogramma “Tildes Jumis”. Pašlaik tiek veidoti uzkrājumi jaunas
konsolidētas un apjomīgas licenču uzskaites, autoru atlīdzības uzskaites un sadales
datorprogrammas izveidei.
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Biedrība AKKA/LAA, reģistrācijas Nr.4008043690, A.Čaka iela 97, Rīga

1.pielikums pie 2011.g.pārskata

2.2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2011. gadu

Nemateriālie
Datorprogrammas
ieguldījumi
izveidošana
datorprogrammām
Sākotnējā vērtība 31.12.2010.
Iegādāts 2011. gadā
Izslēgts 2011. gadā
Pārvērtēšana
Pārvietošana
Sākotnējā vērtība 31.12.2011.

660

11369

Zeme

279619

Pagalma
Ēka un
Pārējie
izbūve saimniecības pamatlīdzekļi
ēka
0

11369

279619

(latos)
Kopā
ilgtermiņa
ieguldījumi

0

593466

253185

48633

0

5325
-9777

0

5325
-10437

0

253185

44181

0

588354

-660

0

Avansa
maksājumi

Uzkrātais nolietojums
31.12.2010.
Pārvietošana
Aprēķināts 2011. gadā
Izslēgts 2011. gadā
Uzkrātais nolietojums
31.12.2011.
Atlikusī vērtība 31.12.2010.

462

0

61006

32010

93478

198
-660

0
0

4126
0

9582
-9683

13906
-10343

0

0

65132

31909

97041

198

11369

279619

0

192179

16623

0

499988

Atlikusī vērtība 31.12.2011.

0

11369

279619

0

188053

12272

0

491313

AKKA/LAA izpilddirektore
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2.2.2 Skaidrojums
biedrības AKKA/LAA 2011. gada bilances posteņiem
Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 1. pielikuma shēmai.

(latos)
uz 31.12.2011 uz 31.12.2010
11369
11567

Nemateriālie ieguldījumi
Datorprogrammu vērtība, atskaitot nolietojumu
Pamatlīdzekļi
1) Nekustamais īpašums
Zemes un biroja ēkas vērtība, atskaitot nolietojumu

467672
279619

471798
279619

12272

16623

212462

189802

205535

182796

2) nākamo periodu izmaksas, t.sk.

6927

7006

– Preses abonēšana 2012. gadam
– Nestes degvielas kartes atlikums
– Veselības apdrošināšana darbiniekiem 2012.gada 1. pusei
– Drošības naudas iemaksa Latvijas Pastā
– Aviobiļešu iegāde 2012.g. komandējumiem

420
54
5100
870
483

272
0
5514
870
350

t. sk. zemes vērtība
(īpašuma tiesības uz zemi un biroja ēku nostiprinātas zemesgrāmatā, kadastra
Nr.0100-033-0036 28.03.2003, kā biedrībai 17.03.2006

2) Pārējie pamatlīdzekļi
Biroja tehnika un inventāra vērtība, atskaitot nolietojumu
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustību skat. pielikumā 2.2.1

Debitori
t. sk.
1) parādnieki par neapmaksāto atlīdzību,
t.sk. Raidorganizāciju nodaļa Ls 62093, Literāro un dramatisko darbu nodaļa
Ls 7613, Nesēju atlīdzības nodaļa Ls 4684, Muzikālo darbu nodaļa Ls
121742, u.c. Ls 9403.

2011. gadā šaubīgajiem debitoriem izveidoti uzkrājumi Ls 28665

Nauda
t. sk.
1) naudas līdzekļi kasē
2) naudas līdzekļi Swedbank, SEB un Hipotēku bankas kontos
(ārvalstu valūta pārrēķināta latos saskaņā ar Latvijas Bankas
valūtas kursu pārskata gada pēdējā darba dienā)

3695999
1099
663132

1435
816069

3409079

2878495

20217

16649

176531

155365

21165

28095

noteikto

3) naudas līdzekļu noguldījums depozītos Swedbank, SEB
bankā un Hipotēku bankā
Fondi
1) Mērķfonds
Kultūras un izglītības fonda (KI) līdzekļi saskaņā ar Autortiesību
likuma 66. panta 3. daļu un statūtiem, fonds izveidots 1997. gadā
Atskaiti par KI fonda līdzekļu izlietojumu skatīt pielikumā 2.3

2) Rezerves fonds
- Veidojas no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem,
paredzēts izdevumu kompensācijai par nekustamā īpašuma
iegādi un renovāciju
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- Iepriekšējo gadu ieņēmumu pārsnieguma summa
3) Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve
Pārvērtēšana veikta 2007.gadā
Nekustamā
īpašuma
veids
Zeme
Biroja ēka
Saimniecības
ēka
Kopā

Kadastrālā
Vērtība

279619
207253
1729

Nekustamā
īpašuma bilances
vērtība līdz
pārvērtēšanai
74087
109526
-

488601

183613

127271
304988

4275349
26112

3908786
40785

4249237

3868001

126900
58782
43755

93988
28782
40843

24363
3779487
167515

24363
3450130
177672

82148
85367

71243
106429

223968
3283059
104945
111662

143332
3019544
109582
116168

205535

182796

25653
6440
19213

24919
6162
18757

Pārvērtēšanas
rezerve

205532
97727
1729
304988

Īstermiņa kreditori
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz
31.12.2011 Norēķini ar budžetu veikti 03.01.2012. Skatīt pielikumā 2.4
2. Pārējie kreditori
t.sk.
1) Uzkrātās saistības
t.sk. – uzkrājumi programmatūras izstrādei
- uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu naudas maksājumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas atskaitījumiem, darbinieku
materiālai stimulēšanai par iepriekšējā gada rezultātiem
- uzkrājumi tiesāšanās izdevumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā
2) Norēķini ar Latvijas autoriem un ārvalstu organizācijām
t.sk. Sadalītā autoratlīdzība Latvijas autoriem
- sadalītā un neizmaksātā atlīdzība sakarā ar mantojuma lietu kārtošanu,
slēgtiem banku kontiem u.tml.
- nepieprasītā atlīdzība
par 2009. gadu Ls 27917
par 2010. gadu Ls 28706
par 2011.gadu Ls 28744

Sadalītā atlīdzība ārvalstu autortiesību organizācijām
Vēl sadalāmā atlīdzība 2012.gadā
Kabeļtelevīziju rezerve
3) Norēķini par nesadalīto atlīdzību
Nesēju atlīdzība, publiskā patapinājuma atlīdzība
4) Nākamo periodu ieņēmumi
– aprēķinātā atlīdzība , kura vēl nav iekasēta debitoru parādu dēļ
5) Norēķini ar kreditoriem
- saimnieciskās darbības rēķinu apmaksa par decembri
- norēķini par decembra darba algu

AKKA/LAA izpilddirektore

155365
304988

Inese Paklone
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2.2.3 Skaidrojums biedrības AKKA/LAA
Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2011. gadu
Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu
un arodbiedrību gada pārskatiem” 2. pielikuma shēmai.

(latos)
2011.g

2010.g

Biedru nauda, iestāšanās nauda un % no biedru naudas konta
Kopā 309 biedri, t.sk. 306 fiziskās personas un 3 juridiskas org.
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kopā
Atskaitījumi no saņemtās atlīdzības administrēšanas izdevumiem
t.sk. AKKA/LAA
AKKA/LAA – NCB
Publiskais patapinājums
Nesēju atlīdzība
Citi ieņēmumi
1) citi ieņēmumi saistībā ar saimniecisko darbību (zemes
iznomāšana)
2) izdevumu kompensācija AKKA/LAA – NCB biroja
administrēšanas izdevumiem no NCB (Dānija); tiesvedības un tiesu.
izdevumu komp.
Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai,
kopā:

1070

1095

667458

644372

586829
9769
25028
45832
26903
-

566814
8408
29992
39158
52142
144

26903

51998

670036

665823

Saskaņā ar Autortiesību likuma 66. panta 2. daļu „no atlīdzības , kas iekasēta saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija sedz faktiskos
izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības iekasēšanu, sadalīšanu un izmaksu”.

2011. gadā faktiskie izdevumi bija sekojoši:
1) darba algas
2) valsts soc. apdrošināšanas maksājumi
3) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
4) citi izdevumi
t.sk.
- komandējuma izdevumi, transporta pakalpojumi
- biroja tehnikas apkalpošana, rezerves daļu iegāde
- semināru organizēšana un darbinieku apmācība, ISO
- juridiskie pakalpojumi un debitoru parādu piedziņa
- sakaru pakalpojumi
- informācijas iegāde un izpēte
- kancelejas un saimniecības preču iegāde
- izdevumi saistībā ar īpašuma uzturēšanu, remontu un komunālie
pakalpojumi, īpašuma apdrošināšana
- dažādu pakalpojumu apmaksa
- darba aizsardzības izdevumi, darbinieku veselības apdrošināšanas
polises

397419
93606
14936
164075

380611
92144
19629
173439

12379
8026
3633
24148
10569
15962
3902

18719
8036
5688
14228
12778
15411
7589

17242
7296

17437
8223

11630

6534
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- dalības maksa CISAC, GESAC, EVA un ārvalstu datu bāzes
papildināšana
- reprezentācijas izdevumi
- uzkrāto saistību atvaļinājumu naudām un soc. apdrošināšanas
atskaitījumiem papildināšana 2012. gadam
- uzkrātās saistības datorprogrammas izveidei
- zaudējumi no valūtas kursu starpības
Nodokļi
- Nekustamā īpašuma nodoklis

AKKA/LAA izpilddirektore

14191
2185

4856
3082

2912
30000
-

40843
10000
15

4230

3691

Inese Paklone
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Pielikums Nr......
AKKA/LAA 23.02.2012. padomes sēdes protokolam Nr.65
APSTIPRINĀTS
Biedrības AKKA/LAA padomes sēdē 23.02.2012.
Padomes sēdes vadītājs
M.Zālīte
Rīgā, 23.02.2012.

KI FONDA FAKTISKIE IZDEVUMI 2011. GADĀ
1. Finanšu informācijas izsūtīšana autoriem

1130.21

2. Biļetena “AKKA/LAA Ziņas” izdošana (2 numuri),
informatīvo materiālu veidošana, publicēšana, izsūtīšana

4323.82

3. Autortiesību bezgalības balvas-2011 pasākuma izmaksas

25654.12

4. „Autoru dienas” aktivitātes, Autoru akadēmija
5. KI fonda projektu vadība

290.64
11346.49

6. Autortiesību muzeja uzturēšanas izdevumi
7. Mājas lapas izveides izdevumi, uzturēšanas izdevumi,
WIPO autortiesībām veltīto filmiņu tulkošana
8. Projekta „Mūzikabiznesam.lv” uzturēšana
KOPĀ :

446.76

1235.36
1800.00
46227.40 Ls

KI FONDA FAKTISKIE IEŅĒMUMI 2011. GADĀ
Atlikums uz 31.12.2010

16649.06

Ieņēmumi 2011.gadā,
tai skaitā
1. Atskaitījumi no ārvalstu autoratlīdzības sadales
2. Procenti par KI fonda depozītu

49795.10

KOPĀ :

Atlikums uz 31.12.2011

49113.90
681.20
66444.16 Ls

20216.76 Ls
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2.4. Informācija par nodokļiem un nodevām
Nodokļu maksājumi budžetā 2011.gadā

Nr.

Nodokļu veids

1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
kopā:
t.sk.
- no darba algām
- no atlīdzības autoriem
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Uzņēmuma ienākuma nodoklis no
atlīdzības nerezidentiem
Nekustamā īpašuma nodoklis
Riska nodeva
Kopā:

2
3
4
5

Aprēķināts par
2011.gadu
310593

(latos)
Samaksāts
2011.gadā
317474

90482
220111
143874
82685

96753
220721
150627
83726

4230
108
541490

4230
105
556162

Biedrībai nav nokavētu nodokļu maksājumu

AKKA/LAA izpilddirektore

I.Paklone
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2.5.

Pārējā informācija

2.5.1 Biedrībai nav bilancē neuzrādītu finansiālu saistību. Galvojumi vai garantijas
citām personām nav sniegtas, biedrības manta nav ieķīlāta.
2.5.2 Par vadības funkciju pildīšanu 2011.gadā prezidentei un padomes locekļiem
aprēķināta atlīdzība 16171 latu apmērā. Nekāda cita veida izdevumi nav
atlīdzināti.
2.5.3 Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits pārskata
gadā bija 33 darbinieki. Minētajiem darbiniekiem par 2011.gadu aprēķināta
darba alga 324371 lati.
2.5.4 Biedrība 2011.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus.

AKKA/LAA izpilddirektore

2012.gada 26.martā
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