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PREAMBULĖ
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA (toliau – AVAKA) atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos aktų keliamus reikalavimus pateikti būtinus duomenis, teikia Skaidrumo ataskaitą pagal
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮV-509 numatytą privalomai
teikiamos informacijos sąrašą.

SĄVOKOS
Šiame dokumente naudojamos sąvokos ir trumpiniai:
• AVAKA - Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA;
• TL – Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą asmeniniais tikslais dar kitaip vadinamas tuščios
laikmenos atlyginimas arba kompensacinis atlyginimas;
• AV kūriniai – audiovizualiniai kūriniai;
• Retransliavimas – kabelinė retransliacija kabelinių operatorių tinklais arba kabelinis
retransliavimas;
• KAO – kolektyvinio administravimo organizacija.

1. KOLEKTYVINIO
INFORMACIJA

ADMINISTRAVIMO

ORGANIZACIJŲ

TEIKIAMA

APSKAITOS

1.1. informacija apie pajamas už kolektyviai administruojamų autorių teisių ir gretutinių teisių
naudojimą (pvz., teisė transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai
prieinamu kompiuterių tinklais (internete)), įskaitant informaciją apie pajamas iš investuotų kolektyvinio
administravimo pajamų ir tokių pajamų panaudojimą (paskirstytos kolektyviai administruojamų autorių
teisių ar gretutinių teisių turėtojams (toliau – kolektyviai administruojamų teisių turėtojas), kitoms
kolektyvinio administravimo organizacijoms, ar kitaip panaudotos);
Surinktas atlyginimas už teisę retransliuoti AV kūrinius (€)
731 870,63

Kompensacinis atlyginimas už AV Kūrinių atgaminimą
asmeniniais tikslais (€)
480 679,07

1.2 informacija apie teisių administravimo ir kitų paslaugų, kurias kolektyvinio administravimo
organizacija teikia kolektyviai administruojamų teisių turėtojams, sąnaudas:
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1.2.1 visas tiesiogines bei netiesiogines veiklos ir finansines sąnaudas, išskaidytas pagal
administruojamas teises, ir, kai sąnaudos negali būti susietos su viena ar daugiau administruojamų teisių,
tokių sąnaudų paskirstymo metodo paaiškinimą;
Sąnaudų dydis pagal administruojamas sritis

Nr.

Pavadinimas

Visa suma (€)

Retransliavimo teisės
administravimas

Kompensacinio atlyginimo
administravimas
(€)
10 792,48

1.

Biuro ir turto išlaikymas

21 584,96

(€)
10 792,48

2.

Darbo užmokestis ir kitos
susijusios išlaidos

91 918,90

45 959,45

45 959,45

3.

Paslaugos

42 483,42

21 241,71

21 241,71

4.

Vykdomų projektų išlaidos

5 400,96

2 700,48

2 700,48

161 388,24

80 694,12

80 694,12

VISO:

Sąnaudų paskirstymo paaiškinimas
AVAKA administruoja dvi pagrindines AV kūrinių teisių turėtojų teises: retransliavimo teisę bei kompensacinį atlyginimą už
atgaminimą asmeniniais tikslais. Teisių administravimo sąnaudos dalinamos 50/50 proc.

1.2.2. tik su teisių administravimo paslaugomis susijusias tiesiogines bei netiesiogines veiklos
ir finansines sąnaudas, išskaidytas pagal administruojamas teises, ir, kai sąnaudos negali būti susietos
su viena ar daugiau teisių, tokių sąnaudų paskirstymo metodo paaiškinimą, įskaitant kolektyvinio
autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo atskaitymus (toliau - kolektyvinio administravimo
atskaitymai), atskaitytus iš kolektyvinio administravimo pajamų už teisių naudojimą ir bet kurių kitų
pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų;
Sąnaudų dydis pagal administruojamas sritis

Nr.

Pavadinimas

Visa suma (€)

Retransliavimo teisės
administravimas

Kompensacinio atlyginimo
administravimas
(€)
10792,48

1.

Biuro ir turto išlaikymas

21 584,96

(€)
10 792,48

2.

Darbo užmokestis ir kitos
susijusios išlaidos

91 918,90

45 959,45

45 959,45

3.

Paslaugos

42 483,42

21 241,71

21 241,71

155 987,28

77 993,64

77993,64

VISO:

Sąnaudų paskirstymo paaiškinimas
AVAKA administruoja dvi pagrindines AV kūrinių teisių turėtojų teises: retransliavimo teisę bei kompensacinį atlyginimą už
atgaminimą asmeniniais tikslais. Teisių administravimo sąnaudos dalinamos 50/50 proc.

3

2017 SKAIDRUMO ATASKAITA

1.3. veiklos ir finansines sąnaudas, nesusijusias su teisių administravimu, bet susijusias su kitomis –
socialinėmis, kultūros ir švietimo, paslaugomis;
Sąnaudų dydis pagal administruojamas sritis

Nr.

Pavadinimas

Visa suma (€)

Retransliavimo teisės
administravimas

1.

Vykdomų projektų sąnaudos

5 400,96

(€)
2 700,48

(€)
2 700,48

5 400,96

2 700,48

2 700,48

VISO:

Kompensacinio atlyginimo
administravimas

Sąnaudų paskirstymo paaiškinimas
AVAKA administruoja dvi pagrindines AV kūrinių teisių turėtojų teises: retransliavimo teisę bei kompensacinį atlyginimą
už atgaminimą asmeniniais tikslais. Teisių administravimo sąnaudos dalinamos 50/50 proc.

1.4. atskaitymus iš pajamų už teisių naudojimą, išskaidytus pagal administruojamas teises, nurodant
atskaitymo paskirtį (su teisių administravimu arba socialinėmis, kultūrinėmis ar švietimo paslaugomis
susijusiomis sąnaudomis);

Nr.

Pavadinimas

Atskaitymų
suma pagal
sąnaudų rūšį (€)

Retransliavimo teisės
administravimas

Kompensacinio atlyginimo
administravimas
(€)

57 681,48

1.

Administravimo išlaidos

164 168,66

(€)
106 487,18

2.

Socialinis – kultūrinis fondas

40 910,39

19 760,51

21 149,88

3.

Atsargos rezervas

26 090,01

4940,13

21 149,88

231 169,06

131 187,82

99 981,24

VISO:

1.5. kolektyviai administruojamų teisių turėtojams teikiamų teisių administravimo ir kitų paslaugų
sąnaudų procentinį dydį, palyginti su atitinkamų finansinių metų pajamomis už teisių naudojimą, pagal
administruojamas teises, ir, kai sąnaudos negali būti susietos su viena ar daugiau teisių, tokių sąnaudų
paskirstymo metodo paaiškinimą;
PAVADINIMAS

Retransliavimo teisės
administravimas
(%)

Kompensacinio atlyginimo administravimas
(%)

Administravimo sąnaudų procentinis
dydis (%)

14,55

12

1.6. kolektyvinio administravimo organizacijos teikiama finansinė informacija apie kolektyviai
administruojamų teisių turėtojams mokėtinas sumas:
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1.6.1. visą kolektyviai administruojamų teisių turėtojams priskirtą mokėtiną sumą, išskaidytą
pagal administruojamas teises;

Nr.

1.

2.

Administruojamos
teisės rūšis

Kompensacinis
atlyginimas

Retransliavimo
teisė

Teisės
Kategorija

Laikotarpis, už
kurį atliekamas
paskirstymas

Gretutinė

2016 m.

Autorinė

2016 m.

Autorinė

2015 m.

Gretutinė

2016 m.

Autorinė

2016 m.

VISO

Skirstoma
suma
(€)

Suma priskirta1
teisių
turėtojams (€)

223 890,25

189 066,34

62 201,07

55 294,10

71 487,90

60 149,31

107 699,99
107 686,34
572 922,36

Išmokėta
suma
(€)
170 940,52

Mokėjimo
dažnumas
(paskirstymo
atlikimo data)
2017 m.
birželio 28 d.

50 727,08

2017 m.
gruodžio 15 d.

57 666,04

2017 m. sausio
9 d.

98 355,59

96 288,24

2017 m.
rugsėjo 15 d.

97 631,35

95 821,89

2017 m.
rugsėjo 15 d.

500 496,69

471443,77

1.6.2 visą kolektyviai administruojamų teisių turėtojams išmokėtą sumą, išskaidytą pagal
administruojamas teises;
Žiūrėti punktą Nr. 1.6.1.
1.6.3. informaciją apie mokėjimo dažnumą pagal administruojamas teises;
Žiūrėti punktą Nr. 1.6.1.
1.6.4. visą kolektyviai administruojamų teisių turėtojams priskirtą, tačiau dar nepaskirstytą
sumą, išskaidytą pagal administruojamas teises, nurodant finansinius metus, kuriais tos sumos surinktos;
Nepaskirstytų sumų nėra. Nepaisant to, kad sumos nėra išmokėtos teisių turėtojams dėl
objektyvių priežasčių, tokių kaip teisių turėtojų paieška, asmeninių duomenų trūkumas ir pan., visos
sumos yra paskirstytos ir priskirtos visiems AV kūriniams, apie kuriuos surinkta informacija apie tai,
kad jie buvo panaudoti per ataskaitinius t.y. 2016 metus.

Priskirta suma yra lygi sumai priskirtai AV kūriniams, už kuriuos yra pateiktos AVAKA AV kūrinių registracijos
kortelės.
1
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1.6.5. delsimo priežastis tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija nepaskirstė
ir neišmokėjo sumų per Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 729 straipsnio 2
dalyje nurodytą terminą;
Kompensacinis atlyginimas AV kūrinių autoriams paskirstytas ir išmokėtas vėliau negu per 9
mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos.
Priežastis – derybų procesas tarp asociacijų dėl atstovaujamų AV kūrinių autorių proporcijų
nustatymo.
LR Kultūros ministro 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-443 Audiovizualinių kūrinių
autorių teisių asociacija AVAKA ir Asociacija LATGA buvo paskirtos atsakingos asociacijos paskirstyti
ir išmokėti kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais atstovaujamiems AV
kūrinių autoriams.
1.6.6. visas, kolektyviai administruojamų teisių turėtojams nepaskirstomas sumas ir
informacija apie šių sumų panaudojimą;
2017 metais nepaskirstomomis sumomis nebuvo disponuota.
Vadovaujantis AVAKA paskirstymo taisyklėmis patvirtintomis 2017 m. vykusiame
Visuotiniame narių susirinkime nepaskirstomos sumos pridedamos prie artimiausio skirstomo
atlyginimo sumos ir yra iš naujo perskirstomos tiems teisių turėtojams, kurių AV kūriniai buvo panaudoti
per laikotarpį, už kurį atliekamas paskirstymas.
1.7. informacija, susijusi su kitomis kolektyvinio administravimo organizacijomis:
1.7.1. iš kitų kolektyvinio administravimo organizacijų gautą informaciją apie sumas,
išskaidytas pagal administruojamas teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas. Kitoms
kolektyvinio administravimo organizacijoms išmokėtas sumas, išskaidytas pagal administruojamas
teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas;
Gautos sumos iš kitų KAO
Administruojamos
Nr.
teisės rūšis

1.

2.

Kompensacinis
atlyginimas

Retransliavimo
teisė
VISO

Teisių
turėtojams
paskirstytos
sumos (€)
-

Teisės
Kategorija

Kolektyvinio
administravimo
organizacija

Gauta suma
(€)

Administravimo
atskaitymai (€)

Kiti
atskaitymai
(€)

Gretutinė

-

-

-

-

Autorinė

Asociacija
LATGA

750,46

-

-

750,46

Gretutinė

-

28,42

-

-

28,42

Autorinė

Asociacija
LATGA

144,16

-

-

144,16

923,04

-

-

923,04
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Nr.

Administruojamos
teisės rūšis

1.

Kompensacinis
atlyginimas

Teisės
kategorija
Gretutinė
Autorinė

Gretutinė

2.

Retransliavimo teisė

Išmokėtos sumos kitoms KAO
Kolektyvinio
Išmokėta
administravimo
suma (€)2
organizacija
Asociacija LATGA
5 428,30
Asociacija LATGA

AGICOA

Administravimo
atskaitymai
(€)

Kiti atskaitymai (€)

12 %

5 % atsargos rezervas
5 % socialinis –
kultūrinis fondas

441 208,40

6%

10 % mokesčiai
sumokėti Lietuvos
Respublikoje

11,71

Gretutinė

Asociacija LATGA

10,84

25 %

5 % atsargos rezervas
5 % socialinis –
kultūrinis fondas3

Autorinė

Asociacija LATGA

4,58

25 %

5 % atsargos rezervas
5 % socialinis –
kultūrinis fondas3

-

-

VISO

446 648,41

1.7.2. kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kitus atskaitymus nuo kitoms kolektyvinio
administravimo organizacijoms mokėtinų sumų (išskaidytus pagal administruojamas teises ir
kolektyvinio administravimo organizacijas);
Žiūrėti punktą Nr. 1.7.1.
1.7.3 kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kitus atskaitymus nuo sumų, kurios buvo
gautos iš kitų kolektyvinio administravimo organizacijų (išskaidytus pagal administruojamas teises ir
kolektyvinio administravimo organizacijas);
Atskaitymai nuo gautų sumų iš kitų KAO neatliekami. Teisių turėtojams išmokama tokia
suma, kokia buvo gauta. Išskyrus sumą (kompensacinį atlyginimą), kurią pervedė Lietuvos gretutinių
teisių asociacija (AGATA), kuri yra skirta paskirstyti ir išmokėti AV kūrinių gamintojams ir
atstovaujamiems AV kūrinių autoriams. Išsamiau žiūrėti punktą 1.7.4.

Suma teisių turėtojams priskiriama atskaičius administravimo ir kitus atskaitymus.
Pagal Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių
retransliavimą, paskirstymo taisykles, galiojusias atliekant paskirstymą teisių turėtojams už 2014 m. retransliavimą kabelinių
operatorių tinklais.
2
3
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1.7.4 kolektyviai administruojamų teisių turėtojams paskirstytas sumas, gautas iš kitų
kolektyvinio administravimo organizacijų, išskaidytas pagal administruojamas teises ir kolektyvinio
administravimo organizacijas;
LR Kultūros ministro 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-443 Lietuvos gretutinių teisių
asociacija (AGATA) paskirsta atsakinga asociacija surinkti kompensacinį atlyginimą už kūrinių
atgaminimą asmeniniais tikslais ir paskirstyti šį atlyginimą kitoms KAO pervedant kompensacinį
atlyginimą KAO galutiniam paskirstymui atsižvelgiant į administruojamas teises. Gauta suma iš AGATA
skirta paskirstymui ir išmokėjimui AV kūrinių teisių turėtojams yra lygi - 480 679,07 €. Nuo šios sumos
atliekami atskaitymai patvirtinti Visuotiniame narių susirinkime. Atskaitymai atvaizduoti 1.4. punkte.
1.8. informacija apie bendrą atlyginimo sumą, per ataskaitinius metus išmokėtą kolektyvinio
administravimo organizacijos priežiūros funkciją atliekantiems organams bei valdymo organams ir apie
kitas jiems skirta išmokas.
AVAKA valdymo organas

Išmokėta suma (€)

TARYBA

4 976,42

2. KOLEKTYVINIO
INFORMACIJA

ADMINISTRAVIMO

ORGANIZACIJŲ

TEIKIAMA

VEIKLOS

2.1. ataskaitinių metų veiklos ataskaita;
Priedas Nr. 1 VEIKLOS ATASKAITA 2017

2.2. kolektyvinio administravimo organizacijos teisinės ir valdymo struktūros aprašas;
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA teisinė forma – asociacija.
Aukščiausias valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas.
Kolegialus valdymo organas – Taryba.
Atsižvelgianti į tai, kad Asociacija atstovauja dvi skirtingas audiovizualinių kūrinių teisių grupes:
autorių ir gretutines, Asociacijoje veikia du savarankiški organai, vienijantys atskirų teisių turėtojus
– Autorių ir Prodiuserių gildijos, kurios turi teisę paskirti nustatytą skaičių savo atstovų į Asociacijos
Tarybą ir teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Visuotiniam susirinkimui ir Tarybai dėl Asociacijos
veiklos tobulinimo. Stebėtojų funkcija pavesta 2017 m. naujai suformuotam organui – Stebėtojų
komisijai.
Administracijai vadovauja direktorius.
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2.3. informacija apie subjektus, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš dalies valdo ar
kontroliuoja kolektyvinio administravimo organizacija (subjekto pavadinimas, teisinė forma,
kontaktiniai duomenys, subjekto administruojamos teisės);
Nėra.
2.4. kolektyviai administruojamos teisės;
• retransliavimas kabelinių operatorių tinklais;
• kompensacinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.

2.5. ataskaitiniais metais naujai pradėtos kolektyviai administruoti teisės ir kolektyviai
administruojamos teisės, kurių administravimas nutrauktas ataskaitiniais metais;
Faktiškai pradėtų naujai administruoti teisių nėra.
Tačiau 2017 metais pradėti veiksmai ir derybos su AV kūrinių naudotojais bei juos atstovaujančiomis
asociacijomis siekiant, kad visi apgyvendinimo paslaugas teikiantys ūkio subjektai su AVAKA sudarytų licencines
sutartis dėl viešo paskelbimo teisės naudojimo teikiant apgyvendinimo paslaugas.
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2.6. duomenys apie teismo procesus, kuriuose dalyvauja kolektyvinio administravimo
organizacijos ir priimtų sprendimų apibendrinimas.
AVAKA visuomet siekia išspręsti klausimus derybų būdu, tačiau yra pasirengusi operatyviai
reaguoti į atstovaujamų teisių turėtojų interesų pažeidimus. Per 2017 m. pradėta keletas teisminių
procesų, siekiant užtikrinti AVAKA narių interesus:
•
Su kabelinės televizijos operatoriais, kurie piktybiškai vengė mokėti atlyginimą AVAKA
atstovaujamiems teisių turėtojams už teikiamas retransliavimo paslaugas.
•
Su kabelinės televizijos operatoriumi dėl sutarties aiškinimo, kadangi AVAKA nuomone visi
kabelinės televizijos operatoriams turi būti taikomos vienodos ir tos pačios sąlygos rinkoje.
•
Su torrent svetainės administratoriais, kurie vykdė neteisėtą veiklą internete bei viešai skelbė filmus,
neturėdami tam licencijos. AVAKA teisminį procesą pradėjo gavusi 10 prodiuserių įgaliojimus atstovauti jų
interesus teisme.

3. KITA KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ TEIKIAMA INFORMACIJA
3.1. darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje;
Metų pradžioje 2017.01.01

Metų pabaigoje 2017.01.01

7

6

Darbuotojų skaičius

3.2. narių skaičius, iš jų fiziniai ir juridiniai asmenys bei narių skaičius pagal administruojamas
teises;
Narystės pagrindu
Nr.

Administruojamos teisės rūšis

Atstovavimo pagrindu

Fiziniai
asmenys

Juridiniai
asmenys

Fiziniai
asmenys

Juridiniai
asmenys

1.

Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą
asmeniniais tikslais

293

73

32

27

2.

Retransliavimas kabelinių operatorių tinklais

293

73

32

27

293

73

32

27

Narių skaičius 2017-12-31
VISO

366

59

3.3. užsienio kolektyvinio administravimo organizacijų, su kuriomis ataskaitiniais metais
pasirašytos atstovavimo sutartys, sąrašas;
Nėra.
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3.4. naujų bei pasitraukusių kolektyviai administruojamų teisių turėtojų (narių), pagal kolektyviai
administruojamas teises, skaičius ataskaitiniais metais;

Nr.

Narystės pagrindu

Administruojamos teisės rūšis

Atstovavimo pagrindu

Nauji

Pasitraukę

Nauji

Pasitraukę

1.

Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą
asmeniniais tikslais

70

5

59

0

2.

Retransliavimas kabelinių operatorių tinklais

70

5

59

0

70

5

59

0

VISO

3.5. licencinių sutarčių, sudarytų su kolektyviai administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų
naudotojais, skaičius ataskaitiniais metais bei atsisakymų išduoti licenciją naudotojams skaičius
ataskaitiniais metais;
Sudarytų licencinių sutarčių skaičius - 3.
3.6. turima informacija apie kolektyviai administruojamų teisių turėtojų savarankiškai suteiktas
licencijas naudoti kolektyviai administruojamus kūrinius ar gretutinių teisių objektus (licencijų skaičius,
suteiktos teisės).
Tokios informacijos nėra. AVAKA administruojamos teisės, vadovaujantis LR teisės aktais
yra administruojamos tik kolektyviniu būdu.
4. KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ TEIKIAMOS SPECIALIOSIOS
ATASKAITOS, KURI YRA KOLEKTYVINIO AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ
ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ SKAIDRUMO ATASKAITOS SUDEDAMOJI DALIS,
INFORMACIJA
4.1. sumos, finansiniais metais atskaitytos nuo kolektyvinio administravimo pajamų, socialinėms,
kultūrinėms ir švietimo paslaugų reikmėms, išskaidytos pagal paskirtį ir pagal administruojamas teises:
Pavadinimas

Retransliavimo teisės administravimas
(€)

Socialinis-kultūrinis fondas

19 760,51

VISO

Kompensacinio atlyginimo
administravimas
(€)
21 149,88

40 910,39
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4.1.1. lėšos, skirtos socialinių paslaugų reikmėms ir jų panaudojimo pobūdis, paraiškų ir
asmenų gavusių finansavimą skaičius;
Lėšos, skirtos socialiniųkultūrinių paslaugų reikmėms
(€)

Paraiškų ir asmenų, gavusių finansavimą
skaičius
Gavusių finansavimą
Paraiškų skaičius
asmenų skaičius

36 610,00

24

11

Kompensacinio atlyginimo administravimas
(€)
Remiami socialiniai-kultūriniai ir su
švietimu susiję projektai, susiję su
audiovizualiniu sektoriumi (festivaliai,
seminarai, dirbtuvės, apdovanojimai,
renginiai, skatinantys kūrybiškumą ir
profesinį tobulėjimą)

4.1.2. lėšos, skirtos kultūros paslaugų reikmėms ir jų panaudojimo pobūdis, paraiškų ir
asmenų gavusių finansavimą skaičius;
Žiūrėti 4.1.1. punktą.
4.1.3. lėšos, skirtos švietimo reikmėms ir jų panaudojimo pobūdis, paraiškų ir asmenų
gavusių finansavimą skaičius.
Žiūrėti 4.1.1. punktą.
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ARČIAU KŪRĖJO

Audiovizualinių kūrinių
Autorių teisiųasociacija “AVAKA”
Naugarduko g. 3, 03231,Vilnius
Tel. +370 620 52 877
El. p. info@avaka.lt
www.avaka.lt
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