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Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība „ATBALSS”

gada pārskats par 2013.gadu



INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBU

Biedrības nosaukums Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
biedrība “Atbalss” (Biedrība “Atbalss”)

Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 87a, Rīgā, LV-1011

Biroja adrese: Lāčplēša ielā 87a, Rīgā, LV-1011

Darbības veids: Juridiskie pakalpojumi

Reģistrācijas datums LR UR: 2005.g.18.janvāris

Reģistrācijas Nr.
Uzņēmumu Reģistrā: 40008087731

Bankas iestādes un norēķinu
kontu numuri: A/S “Citadele Banka”, 

konta nr. (IBAN): LV68PARX00007699030001

Valdes priekšsēdētājs: Vladimirs Kalniņš

Valdes loceklis: Nikolajs Veics

Revidents: Ineta Kola



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Mantisko  tiesību  kolektīvā  pārvaldījuma  biedrība  „Atbalss”,  kas  darbojas
saskaņā ar LR Autortiesību likuma 63.panta 5.daļu, un, pamatojoties uz LR Kultūras
ministrijas 2005.g. 29.aprīļa izdoto atļauju Nr. 2.4.2.-7/6 un 2.4.2.-7/7, veic erotisko un
pornogrāfisko filmu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz
nomu, retranslēšanu pa vadiem, reproducēšanu, tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai
elektroniskā veidā individuāli izraudzītā vietā un  laikā.

Biedrība  „Atbalss”  savā  darbībā  Latvijā  uz  pilnvarojuma  pamata  pārstāv
Vācijas Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības GÜFA mbH pārstāvēto 426.
filmu producentus, kā arī aizstāv tos intereses. 

Veicot kolektīvu administrēšanu, Biedrība „Atbalss” 2013.gadā ir iekasējusi 
7720,35 Ls, no tiem: 

 par tiesībām retranslēt pa kabeļiem –  3258,24   Ls
 par VHS, DVD iznomāšanas tiesībām –   907,56   Ls
 par tiesībām padarīt pieejamu pa vadiem vai citādā veidā, tādējādi,

ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā –    448.00   Ls
 kā atlīdzību par tukšajiem  materiālajiem nesējiem un 

reproducēšanai  izmantojamām iekārtām          –   3106,55   Ls

Savukārt, ņemot vērā visus ieņēmumus un izdevumus, biedrības „Atbalss” 2013. gada
finansiālais rezultāts  ir palicis iepriekšējā gada līmenī ( neliels ieņēmumu  pārsniegums
pār izdevumiem 2  Ls apmērā). Līdz ar to biedrības finanšu darbības galīgais rezultāts ir
pozitīvs rezerves fonds 607 Ls apmērā. 

2013.gadā  Biedrība  „Atbalss”  no  kopējiem ieņēmumiem  ir  izmaksājusi  erotisko  un
pornogrāfisko filmu tiesību īpašniekiem (producentiem) –  1795,14 Ls, pārskaitot martā
un  septembrī  minēto  summu  Biedrības  GÜFA  mbH  kontā,  atskaitot  uzņēmumu
ienākuma nodokli par nerezidenta gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā – 90,46 Ls,
kas ieskaitīts Valsts Kasē.



No gada pārskata pēdējās dienas līdz šodienai nav notikuši nekādi starpgadījumi, kas
varētu būtiski  ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

2013.gadā vidējais darbinieku skaits ir 1 cilvēks.

2013.gadā pārskaitīti valsts un pašvaldības budžetā nodokļi  kopsummā 1206,75 Ls :

t. sk. - soc. nodoklis - 905,28 Ls
- iedz. ienāk. nod. - 211,01 Ls
- uzņ. ienāk. nod. par
  nerezidentu (5% no
  maksājumiem par intelekt.
  īpašumu) - 90,46 Ls

Biedrības  vadība   arī   2013.gadā  plāno,  iespēju  robežās,  palielināt   licences
līgumu  skaitu   ar  blakustiesību  objektu  izmantotājiem,  kā  arī  uzlabot  sadarbību  ar
esošajiem blakustiesību objektu izmantotājiem.

Nikolajs Veics
Biedrības „Atbalss” 
valdes loceklis



Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība „ATBALSS”

BILANCE
2013. gada 31.decembrī

(latos)
Nr.
p. k.

Posteņu nosaukums
Uz pārskata

perioda beigām
Uz pārskata

perioda sākumu
AKTĪVS

I Debitori 69 103
II Nauda 1021 1262

Kopā apgrozāmie līdzekļi 1090 1365

BILANCE 1090 1365

Nr.
p. k.

Posteņu nosaukums
Uz pārskata

perioda beigām
Uz pārskata

perioda sākumu
PASĪVS

I
1.

Fondi:
Rezerves fonds 607 605
Kopā fondi 607 605

II
1.

Īstermiņa kreditori:
Nodokļi  un  valsts  sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

83 260

2. Pārējie kreditori 400 500
Kopā īstermiņa kreditori 483 760
Kopā kreditori 483 760

BILANCE 1090 1365

Atbildīgā persona Nikolajs Veics



Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība „ATBALSS”

Ieņēmumu un izdevumu pārskats   par 2013. gadu
(latos)

Nr.
p. k.

Posteņu nosaukums Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
perioda
sākumu

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās izmaksas

--- ---

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi --- ---
III Saņemtie mantojumi --- ---
IV Saņemtās dotācijas --- ---
V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 7720 9227
VI Citi ieņēmumi 7 17

VII IEŅĒMUMI  KOPĀ 7727 9244

VIII Izdevumi 

1. Naudas maksājumi personām --- ---
2. Materiālu izdevumi --- ---
3. Algas 2580 2870
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 622 691
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu nolietojums un norakstīšana --- ---
6. Citi izdevumi 4433 4196
IX Nodokļi 90 78

X IZDEVUMI KOPĀ 7725 7835

XI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
STARPĪBA

2 1409

Atbildīgā persona Nikolajs Veics



Mantisko tiesību kolektīvā
pārvaldījuma biedrības “Atbalss” valdei

REVIDENTA ZIŅOJUMS

            Kā Biedrības “Atbalss” kopsapulces ievēlēta revidente, esmu veikusi Biedrības
gada pārskata revīziju par 2013.gadu, kas atspoguļota no 1. līdz 6. lapai.  Revidētais
gada pārskats ietver Biedrības „Atbalss” bilanci 2013.gada 31.decembrī, ieņēmumu un
izdevumu pārskatu,  ziņojumu pie 2013.gada pārskata.  Par  gada pārskatu ir  atbildīga
Biedrības  „Atbalss”  vadība.  Es  esmu  atbildīga  par  atzinuma  sniegšanu  par  šo  gada
pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju. 

Revīziju esmu veikusi saskaņā ar pieņemtajiem principiem, veicot nepieciešamās
pārbaudes. Esmu saņēmusi visu pieprasīto informāciju gada pārskata revīzijai, kā arī
esmu  iepazinusies  ar  Biedrības  grāmatvedības  datorprogrammu.  Grāmatvedības
uzskaites  sintētiskais  reģistrs  ir  galvenā grāmata.  Grāmatvedības  reģistru sastādīšanā
tiek  izmantota  grāmatvedības  datorprogramma  “Pasaka”.  Ieņēmumu  un  izdevumu
aprēķins veikts atbilstoši apgrozījuma izmaksu modeļiem.

Visi rēķini ārvalstu valūtā pārvērsti Latvijas naudas vienībās pēc gada pārskata
pēdējās dienas spēkā esošās valūtas kursa. 

Visi  maksājamie  nodokļi  aprēķināti  atbilstoši  likumam  “Par  nodokļiem  un
nodevām”,   “Par  sociālo  nodokli”,  “Par  iedzīvotāju  ienākumu  nodokli”,  un  citiem
dokumentiem  (t.sk. LR Ministru Kabineta noteikumiem un Valsts Ieņēmuma Dienesta
metodiskajiem norādījumiem).
Manuprāt,  iepriekš  minētais  gada  pārskats  sniedz  patiesu  un skaidru  priekšstatu  par
Biedrības „Atbalss” finanšu stāvokli 2013.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem
2013.gadā.
Pārliecinājos,  ka Biedrības grāmatvedības uzskaite  un gada pārskats  atbilst  likumam
“Par  grāmatvedību”  un  LR  MK  2006.g.  3.oktobra  „Noteikumiem  par  biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” Nr.808. 

Rīgā, 2014.g. 13.martā

Revidente   Ineta Kola
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