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Bilance
2021.gada 31.decembrī

Euro
AKTĪVS

31.12.2021

I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I Pamatlīdzekļi
1. Pārējie pamatlīdzekļi
I KOPĀ
II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

31.12.2020

-

-

-

-

2
2
119 500
119 502
119 502

2
8,668
120 803
120 805
120 805

31.12.2021

31.12.2020

120,604
120,604

120 604
120 604

1 165
8
1 173
119 502

148
53
201
120 805

Debitori
1.Īstermiņa aizdevumi
2.Citi debitori
Debitori kopā
3.Nauda
II KOPĀ
BILANCE

PASĪVS
I Fondi
Rezerves fonds
I KOPĀ
II Kreditori
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2. Pārējie kreditori
II KOPĀ
BILANCE

_________
J.Johansons
Valdes loceklis
07.03.2022
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Par 2021.gadu
Euro
Nr.
p.k.
I
II
III
1.
2.
3.
4.
5.
XI

Rādītāja nosaukums
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C.
GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS
CITI IEŅĒMUMI
IEŅĒMUMI KOPĀ
IZDEVUMI
Naudas maksājumi personām
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
Citi izdevumi
IZDEVUMI KOPĀ
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

2021

2020
-

21

72 812
72 812

89 435
89 456

22 998
5 210

800
24 575
5 740

-

-

46 879
75 087
-2 275

42 333
73 448
16 008

Paskaidrojums par ieņēmumu izlietojumu
Euro
Rādītāja nosaukums

Ieņēmumi
biedru nauda
tukšo nesēju atlīdzības
publiskā patapinājuma atlīdzība
TV fiksācijas
radio atlīdzība
Izdevumi
Maksājumi izpildītājiem
izmaksātās atlīdzības
nominantu balvas
projekta izdevumi

2021

2020

72 812
32 155
751
18 042
21 864

89 456
21
32 389
471
34 117
22 458

43 167

40 209

42 767
400

39 079
800
330

Administrācijas izdevumi

31 920

33 239

samaksātā darba alga
sociālās iemaksas
banku pakalpojumi
sakaru pakalpojumi
biroja izdevumi
gada pārskata revīzijas izmaksas
Citi (transporta, komand. izd., balvu izgatavošana u.c.)
KOPĀ izdevumi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

22 998
5,210
208
282
242
895
2 085
75 087
-2 275

24 575
5 740
220
375
149
847
1 333
73 448
16 008

_________
J.Johansons
Valdes loceklis
07.03.2022
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
par biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
2021. gada darbību
Vispārīga informācija
Biedrība „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” (turpmāk tekstā – LaPAA), reģ.
nr. 40008081885, ir aktieru – izpildītāju mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija, dibināta 2004.g. 26. martā (reģistrācijas apliecība Nr. B 003413).
Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atļauju LaPAA ir tiesīga veikt
izpildītāju mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:
1) fonogrammās un audiovizuālos darbos fiksēto izpildījumu (izņemot muzikālu
izpildījumu) raidīšanu un retranslēšanu (atļauja nr. .4.2-7/9, 20.12.2005.);
2) audiovizuālos darbos fiksētu izpildījumu reproducēšanu personiskajām
vajadzībām (atļauja nr. 2.4.2-7/9, 30.12.2005.);
3) fonogrammās un audiovizuālos darbos fiksētu izpildījumu reproducēšanu un
padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā viedā tādejādi, ka tiem var
piekļūt individuāli izraudzītā vaidā un izraudzītā laikā (atļauja nr. 3.1.7/_1.
11.12.2006.).
Pārvaldes institūcija
Padome. Padomes sastāvā ir 11 biedru sapulcē apstiprinātie padomes locekļi, pa
vienam pārstāvim no valsts dibinātajiem teātriem, neatkarīgo teātru, brīvmākslinieku
un Latvijas Teātra darbinieku savienības pārstāvis. Padomes sastāvs: Gints Andžāns,
Marija Bērziņa, Jana Herbsta, Arnita Jaunzeme, Kaspars Kārkliņš, Jānis Kronis, Ilze
Pukinska, Daiga Šiliņa, Raimonda Vazdika, Kristīne Veinšteine, Kaspars Znotiņš
(padomes priekšsēdētājs).
Darbinieki
Apvienībā strādāja trīs darbinieki: padomes apstiprinātais valdes loceklis Jānus
Johansons , apvienības menedžere Diāna Kondraša , grāmatvede Iveta Bagone (uz
nepilnu slodzi).
Ārpakalpojumi
Apvienības zvērinātā revidente ir Nellija Pagrabniece. Par pārējiem pakalpojumiem,
t.sk. izmaksu programmas aprēķiniem, juridiskajām konsultācijās LaPAA slēdz
atsevišķus līgumus.
Telpas, birojs
Par LaPAA biroja telpu izmantošanu nomas maksu nemaksā. Saistībā ar izsniegto
aizdevumu telpu īpašniekam LTDS, noslēgts līgums līdz 2025. gadam par bezmaksas
telpu izmantošanu. Ar 2022. gada februāri būs jāmaksā maksa par komunālajiem
pakalpojumiem.
Biedrības darbība pārskata gadā
Pārskata periodā bija spēkā:
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1) 2020. gada 3. februārī noslēgtais „Līgumu par tiesībām izmantot fiksētos
izpildījumus raidīšanai ēterā un padarīt tos pieejamus sabiedrībai, un atlīdzības
izmaksu
izpildītājiem”, kas ir spēkā līdz 2022. gada beigām. Līguma darbības laikā VSIA „Latvijas
Televīzija” regulāri iesniedza atskaites un pārskaitīja atlīdzību par licences fiksācijām.
2) 2018. gada 17. janvārī parakstītais „Līgums par tiesībām izmantot fiksētos
izpildījumus raidīšanai programmās un internetā, kā arī padarīt pieejamus sabiedrībai
individuāli izraudzītā vietā un laikā” ar VSIA „Latvijas Radio”, kas bija spēkā līdz 2021.
gada beigām. No 2022.g. 1. janvāra ir spēka jauns līgums ar VSIA “Latvijas Radio” uz 5
gadiem.
Par 2020. gadu LaPAA saņēma nesēju atlīdzību: 32155,16 eiro, kopā ar
iepriekšējā gadā neizmaksāto nesēju atlīdzību 53272,04 eiro. LaPAA padome nolēma
sadalei novirzīt 40000,00 eiro. Rezervei izmaksām nākamajos gados saglabāti
13272,04 lai nesēju atlīdzību sadalītu taisnīgāk. Neizmaksāto nesēju atlīdzību par 2017.
gadu – 3793,54 eiro, pievienoja sadalei. “Spēlmaņu nakts” žūrijas nominētajiem LaPAA
biedriem 2021.g. balvas nepiešķīra. Atlikums balvām uz 2022. gadu – 600 eiro.
Pēc līguma 2021. gadā VSIA „Latvijas Radio” pēc atskaišu precizēšanas samaksāja
atlīdzību 21863,80 eiro par raidījumiem 2020.g. Pievienojot sadalei neizmaksāto
atlīdzību par 2017. g. 3839,02 eiro, sadalei par raidīšanu Latvijas Radio novirzīti
25702,82 eiro.
Pēc līguma ar VSIA „Latvijas Televīzija” LaPAA par 2020. g. saņēma atlīdzību par
raidīšanu kopā 30288,55 eiro. Pievienojot sadalei neizmaksāto atlīdzību par 2017.
gadu 3233,99 eiro, sadalei par raidīšanu Latvijas Televīzijā novirzīti 33522,54 eiro,
tajā skaitā 166,33 eiro par A.Anužīti-Lauciņu.
Kopā izmaksām novirzīts 103018,90 eiro, no tiem saglabāts administrēšanai
41207.56 eiro.
LaPAA 2021. gadā izmaksāja izpildītājiem nesēju atlīdzību, atlīdzību par raidīšanu
LTV un LR. Izmaksas izpildītājiem tika sāktas 26. augustā. Kopā izpildītājiem 2021. gadā
izmaksāti 42767 eiro, ieskaitot neizmaksātās atlīdzības par iepriekšējiem gadiem.
Neizmaksātie līdzekļi uzkrājas LaPAA kontā 3 gadus, pēc tam tiek pievienoti sadalei.
Saņemti publiskā patapinājuma līdzekļi par 2021. gadu 751,26 eiro, kas ar
iepriekš neizmantotajiem publiskā patapinājuma (PP) līdzekļiem (1571,26 eiro)
uzglabāti bankas kontā. 2021. gadā valde lēma patapinājuma līdzekļu daļu izmantot
L.Bērziņas un H.Liepiņa balvu izgatavošanai (400,00 eiro).
LaPAA ar situāciju uz 2022. gada 1. janvāri apvienoja 316 biedrus, noslēgti 362
pārstāvības līgumi, 61 līgums ar izpildītāju mantiniekiem, saņemti 92 iesniegumi par
aprēķinātās atlīdzības izmaksu. LaPAA biedriem biedru nauda nav jāmaksā.
Biedru sapulce notika 2021. g. 9. martā attālināti. Tajā apstiprināja LaPAA gada
pārskatu, LaPAA atklātības ziņojumu par 2020. gadu, zvērināta revidenta ziņojumu par
finanšu pārskatu.
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LaPAA darbība.
1. LaPAA ir uzskaitījusi un precizējusi izpildītājus 2021. gada raidījumos.
2. LaPAA veikusi nesēju atlīdzības, atlīdzības par raidīšanu LTV un LR sadali
atbilstoši padomes lēmumam pēc izstrādātās programmas, pamatojoties uz
raidorganizāciju 2020. gadā raidītajām fiksācijām.
3. Izmaksājusi atlīdzību izpildītājiem un viņu mantiniekiem.
4. LaPAA ir turpinājusi līgumu slēgšanu ar izpildītājiem un viņu mantiniekiem.
5. Slēgusi Licences līgumus ar raidorganizācijām, izpildītāju darbu
izmantotājiem.
6. “Spēlmaņu nakts” žūrijas nominētiem LaPAA biedriem: gada aktieriem un
gada aktieriem otrā plāna lomās 2021. gadā LaPAA nepiešķīra, jo “Spēlmaņu
nakts” žūrija nenominēja aktierus.
7. Ar 2022. gadu LaPAA palielinājusi noteiktos minimālos aktieru tarifus
darbam TV, radio, filmā un reklāmā.
Papildus tam LaPAA:
•
•
•
•

2021. gadā atjaunoja aktieru galeriju mājas lapā.
Uzturēja kontaktus ar raidorganizācijām, reklāmas un kino organizācijām.
Veidoja sakarus ar blakustiesību organizācijām Eiropā,
Sniedza juridiskas konsultācijas un juridisku palīdzību saviem biedriem par
līgumiem un tiesībām.

2021. gadā aprēķinātā darba alga 22 998 EUR, tajā skaitā:
- valdes loceklim 6 641 EUR, padomes locekļiem 2 120 EUR,
- pārējiem darbiniekiem 14 237 EUR.
2021. gadā samaksātie nodokļi 15 715 EUR, tajā skaitā:
- iedzīvotāju ienākuma (algas) nodoklis 10 492 EUR,
- VSAOI 5 210 EUR,
- riska nodeva 13 EUR.
Rezerves fonds
Atlikums 31.12.2020. 120 604 EUR
Samazinājums 2021. gada darbības rezultātā - 2 275 EUR
Atlikums 31.12.2021. 118 329 EUR, tajā skaitā:
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- izpildītājiem sadalītā neizmaksātā atlīdzība 55 659 EUR,
- nesadalītā atlīdzība 30 458 EUR,
- biedrības rezerves fonds 32 212 EUR.
Informācija par naudas līdzekļiem
Bilances postenī “Nauda” uzrādīti naudas līdzekļi 119 500 EUR, no tiem
55 667 EUR ir izpildītājiem pārskaitāmie līdzekļi,
30 458 EUR izpildītājiem sadalāmie līdzekļi,.
33 375 EUR biedrības nauda administrācijas izdevumu segšanai.
Garantijas vai galvojumus biedrība nav sniegusi, dāvinājumus vai ziedojumus nav
saņēmusi.

______________________________________
J.Johansons
Valdes loceklis
07.03.2022.
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SIA " Pagrabnieces Auditoru Birojs"
Nr. Rīga,
000203040,
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e-pasts:pagrabniece@gmail.com

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Biedrības Latvijas Profesionālo aktieru apvienība biedriem
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši biedrības Latvijas Profesionālo aktieru apvienība (“Biedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu
pārskata no 3. līdz 4. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
• bilanci 2021. gada 31. decembrī,
• ieņēmumu un izdevumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī,
• paskaidrojumu par ieņēmumu izlietojumu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par biedrības Latvijas Profesionālo aktieru
apvienība finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas
noslēdzās
2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu
un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju
saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas
noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Biedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starptautiskā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu
likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas
Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes
prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Biedrības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas sniegts pievienotajā gada
pārskatā no 5. līdz 8. lapai.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda
veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā,
un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Biedrību un tās darbības vidi, mēs
secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības
lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir
sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.808 „Noteikumi
par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
•

Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu
pārskatam, un

•

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.808 „Noteikumi par biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Biedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar LR
Ministru kabineta noteikumu Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” prasībām,
kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams
sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Biedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot
informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Biedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu,
ja vien vadība neplāno Biedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Biedrības
likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Biedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Biedrības finanšu pārskata sagatavošanas procesa
uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv.
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra
atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam
profesionālo skepticismu. Mēs arī:

•

identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas
pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas
būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo
krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas
nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem
atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Biedrības iekšējās kontroles efektivitāti;

•

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās
informācijas pamatotību;

•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Biedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska
nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem
apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti
ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu
ietekmē Biedrība savu darbību var pārtraukt;

•

izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Biedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles
trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA „Pagrabnieces Auditoru Birojs”
Licence Nr.8
Nellija Pagrabniece
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 87
Rīgā, 2022.gada 7.martā
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