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Biedrība "Latvijas kinoproducentu asociācija"
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pils. Vidzemes pr-pils. nodaļai

ZIŅOJUMS
pie 2012. gada pārskata
1. Organizācijas pilns nosaukums: Biedrība "Latvijas kinoproducentu asociācija"
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008005237 datums 03.10.1993.
3. Organizācijas juridiskā adrese: Elizabetes iela 49, Rīga,LV 1010, Latvija
4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā
stāšanās datums):
Asociācijas valde:
1. prezidents - Vilnis Kalnaellis - pers.kods 230261-11801, no 20.12.2010.
2. viceprezidents - Antra Cilinska - pers.kods 120363-11491, no 20.12.2010.
3.viceprezidents - Kārlis Rudzītis - pers.kods 080343-10303, no 20.12.2010.
5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības
no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
Organizācijas pašreizējās darbības metodes neatšķirās no metodēm visā iepriekšējā darbības
periodā.
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
Turpinās asociācijas struktūrvienības "Latvijas audiovizuālo darbu blakustiesību
aģentūra"darbība aptverot arvien jaunus blakustiesību īpašniekus (filmu producentus). Aktīvi
piedalāmies tukšo materiālo nesēju tarifu apspriešanā un noteikumu izstrādāšanā. Turpinām arī
nodarboties ar atlīdzības sadali par audiovizuālo darbu publisko patapinājumu bibliotekās. Kopā
ar Nacionālo Kino centru un EDN (Eiropas dokumentālistu apvienība) organizējām ikgadējo
starptautisko Baltijas jūras valstu dokumentālo filmu forumu (filmu projektu tirgu). Ar KKF
atbalstu realizēti projekti "Latviešu filmu pirmizrādes 2012.gada 4.maija kino maratonā..Ar
VKKF atbalstu kopā ar Nacionālo Kino centru un Rīgas Domes Rīgas filmu fondu pārstāvējām
Latviju Berlīnes filmu tirgū un Kannu filmu tirgū. Tiek turpināta sadarbība ar Lattelecom par
filmu producentu filmu izplatīšanu Lattelecom interaktīvajā televīzijā.
7. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Par visām fiziskām personām izmaksātām atlīdzībām ir nomaksāti visi likumā paredzētie
nodokļi:
iedzīvotāju ienākumu nodoklis - 3020,02 LVL
sociālais nodoklis - 535,68 LVL
uzņēmejdarbības riska nodeva - 3,00 LVL
8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas
(galvojumi), ķīlas u.tml.)
LKPA tādu nav.
9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas
kopsumma:
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Regulāri tiek apmaksāts tikai aģentūras izpilddirektora darbs uz pusslodzi . 2012. gadā tas kopā
sastādīja 2135,64 LVL kopā ar visiem nodokļiem.
10.Informācija par fondiem.
Latvijas kinoproducentu asociācija nekādus fondus nav izveidojusi.

2013.gada 20.martā
Vadītājs: __________________________ Kārlis Rudzītis
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