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1. Ziņas par uzņēmumu. 
 

Valsts Reģistra Nr.un datums 000304400 1996.gada februāris. Izslēgta no uzņēmuma 
reģistra 2004.11.06. A/S „KURZEMES ATSLĒGA 1”  
ierakstīta Komercreģistrā 2004.gada 1.jūnijā ar reģ. Nr. 
40003044007 

PVN Reģistrācijas numurs LV 40003044007 1997.gada 22. Janvārī 
Uzņēmuma nosaukums un adrese Akciju sabiedrība „KURZEMES ATSLĒGA1 1” 

Aizpute, Kalvenes iela –27, LV 3456 
Uzņēmuma galvenais darbības veids NACE 2572 

Slēdzeņu un būvapkalumu ražošana 
Finansu periods  2014. gada 1. Janvāris –30.jūnijs 
 
Padome 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guntars Stekjānis   - A/S „KURZEMES ATSLĒGA 1” 
darba ekonomists  - padomes priekšsēdētājs. 
Valdis Biķis  - A/S „KURZEMES ATSLĒGA 1” , padomes  
pr-tāja vietnieks 
Rolands Līvmanis – padomes loceklis 
Ulrich Arndt Schaefer - padomes loceklis 
Irēna Burve – A/S „KURZEMES ATSLĒGA 1” galvenā 
grāmatvede, padomes locekle. 
 

 
Valde 
 

Aldis Ozols –valdes loceklis , A/S „KURZEMES 
ATSLĒGA 1” ražošanas direktors 
Voldemārs Magone, valdes loceklis, AS „KURZEMES 
ATSLĒGA 1” tehniskais direktors 

Valdes priekšsēdētājs Pēteris Frīdenbergs 
Revidents SIA’’ES Audits’’zvērināta revidente Edīte Sončika 

Sertifikāts nr.1 
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Vadības ziņojums 

 
 2014.gada 1.pusgadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 

darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts , joprojām tiek 

ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra ,metāla kalumi, 

tehnoloģiskais aprīkojums u.c. 

    Neto apgrozījums 2014.gada 1.pusgadā ir 1060032 EUR, salīdzinājumā ar 2013. 

gada 1.pusgadu neto apgrozījums pieaudzis par 6% jeb 59563 EUR.. 

2014.gada 1.pusgads noslēgts ar peļņu 15003 EUR apmērā.  

Realizētās produkcijas apjoms sadalās sekojoši: 

• realizācija Latvijas tirgū – 49.4% jeb 523467 EUR 

• eksports– 50.6% jeb 536565EUR 

Realizācija Latvijā pieaugusi par 6827 EUR 

Eksports pieaudzis par   52735 EUR. 

Uzņēmumam 1.pusgadā nav bijuši darījumi ar Ukrainu.2013.gadā Ukrainā tika 

realizēta produkcija par 33.6 tūkst. EUR kas sastādīja 1.6% no kopējās 

realizācijas. 

Valstis 30.06.2014 

EUR 

% 30.06.2013 

EUR 

% 

Latvija 523467 49.4 516640 51.6 

Lietuva 194500 18.3 170355 17.1 

Uzbekistāna 94768 8.9 129009 12.9 

Igaunija 79894 7.5 73417 7.3 

Belize 127959 12.1 70085 7 

Dānija 17200 1.6 19559 2 

Krievija 20036 1.9 11773 1.2 

Somija 2208 0.2 2158 0.2 

Ukraina 0 0 7473 0.7 

Kopā 1060032 100 1000470 100 

 

2013.gada 1.pusgadā realizētās produkcijas apjoms sadalījās sekojoši: 

• realizācija Latvijas tirgū – 51.6%, jeb 516640EUR 

• eksports– 48.4 %  jeb 483829 EUR 
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Pašlaik uzņēmumā tiek nodarbināti 104 darbinieki. 

Sabiedrībai nav kavētu nodokļu maksājumu. Savu finanšu darbību sabiedrība 

nodrošina galvenokārt ar saviem līdzekļiem, ir piesaistīta kredītlīnija  ar limitu 70000 

EUR apmērā.  

Valde uzskata, ka rentablas darbības nodrošināšanai stingri jākontrolē izmaksu 

līmenis un jāpanāk izmaksu samazināšana. Tiek strādāts pie realizācijas tirgus 

paplašināšanas. 
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2014 .gada 29.augustā      Aizpute 

 

Paziņojums par vadības atbildību. 

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA1’’ valde apliecina, ka A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 

1’’ pārskats par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam sagatavots saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz skaidru un patiesu  

priekšstatu par A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ aktīviem, saistībām , peļņu un finansiālo 

stāvokli 

  Atbildību par 2014.gada 1.pusgada pārskatu uzņemas akciju sabiedrības ‘’ 

KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde. 

 

 

AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” valde 

 

Valdes priekšsēdētājs Pēteris Frīdenbergs 

 

Valdes loceklis Aldis Ozols 

 

Valdes loceklis  Voldemārs Magone 
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BILANCE 30.06.2014    

    

AKTĪVS Piezīmes 30.06.2014 30.06.2013 

1 numurs EUR  EUR 

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     

I.Nemateriālie ieguldījumi     

1.Attīstības izmaksas  0 14229 

1.Datorprogrammas , licences  0 464 

I.Kopā nemateriālie ieguldījumi  0 14693 

II. Pamatlīdzekļi     

1.Zemes gabali ,ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   563417 565993 

2.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   130347 128155 

3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   29438 32555 

4.Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepab. .celtn.obj.izmaksas     

5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem     

II Kopā:   723202 726703 

III. Kopā:     

1.iedaļas kopsumma   723202 741396 
2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

1.Krājumi     

1.Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli   524553 467950 

2.Nepabeigtie ražojumi   234115 260663 

3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai   186966 136369 

5.Avansa maksājumi par precēm   29683 22964 

I.Kopā:  975317 887946 
II .Debitori     

1.Pircēju un pasūtītāju parādi  167340 156892 

4.Citi debitori  10394 12672 

7.Nākamo periodu izmaksas   355 299 

II. Kopā:   178089 169863 
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos     

IV . Naudas līdzekļi (kopā)   51787 90093 

2.iedaļas kopsumma   1205193 1147902 
      

Bilance   1928395 1889298 
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PASĪVS Piezīmes 30.06.2014 30.06.2013 

  numurs EUR  EUR 

1.PAŠU KAPITĀLS      

1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 1306401 1306401 

3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  22193 22193 

4.Rezervēs:    

a)likumā noteiktās rezerves    

4.Kopā:    

5.Nesadalītā peļņa:  290588 302027 

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  275585 315812 

b)pārskata gada nesadālītā peļņa  15003 13785 

1.iedaļas kopsumma  1619182 1630621 
2.Uzkrājumi atvaļinājumiem  33552 30290 

3.KREDITORI    

1.ILGTERMIŅA PARĀDI    

1.Citi aizņēmumi    

2.Parādi asociētiem uzņēmumiem    

3. Atliktais uzņēmumu ienākumu nodoklis  63824 65775 

4..Nākamo periodu ieņēmumi    

Kopā  63824 65775 
2.ĪSTERMIŅA PARĀDI    

4.Citi aizņēmumi  0 0 

5.Aizņēmumi no kredītiestādēm 2 50606 9710 

6.No pircējiem saņemtie avansi  16021 8337 

7.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  78153 75853 

8.Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem  3125 11776 

9.Nodokļu un sociālās nodrošināšanas maksājumi 3 29648 26555 

10.Pārējie kreditori 4 27146 23227 

11.Nākamo periodu ieņēmumi  0 0 

Uzkrātās saistības  7138 7153 

II.Kopā:  211837 162611 
3.iedaļas kopsumma  275661 228387 

    

BILANCE  1928395 1889298 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins. 

      

    Piez.   30.06.2014 30.06.2013 

Nr p.k. Rādītāja nosaukums Nr. Kods EUR EUR 

1 2 3 4 5 8 

1 Neto apgrozījums 1 10 1060032 1000470 

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 20 (929655) (894505) 

3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  30 130377 105965 

4 Pārdošanas izmaksas 3 40 (25716) (32259) 

5 Administrācijas izmaksas 4 50 (84990) (89156) 

6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm. 5 60 11637 14011 

7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm. 6 70 (10378) (9279) 

8 Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saist.uzņ.   80   

9 Zaudējumi no vērtspap. pārdošanas   90   

10 Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi  100   

11 Ilgtermiņa finansu ieguld.un īstermiņa      

  vērtspapīru vērtības norakstīšana  110   

12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  120 (629) (460) 

13 Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem  130 20301 (11178) 

14 Ārkārtas ieņēmumi  140   

15 Ārkārtas izmaksas  150   

16  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  160 20301 (11178) 

16 Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu  170   

17 Pārējie nodokļi  180 (5298) (2607) 

18 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem   190 15003 (13785) 

          

Peļņa uz  akciju 30.06.2014 - 0.02EUR 

Zaudējumi uz akciju 30.06.2013 - 0.02EUR 

 

 
Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekļi :               Aldis  Ozols 
 
                                                                                    Voldemārs Magone                
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Naudas plūsmas pārskats. 

 

Rādītāji 

Pi
el
i- 

 
 
30.06.2014 30.06.2013 

k
u
m
i 

EUR EUR 

2 
  
1
. 

4 5 

              

  I. Pamatdarbības naudas plūsma       

            

1.     Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.    20301 (11178) 

            

Korekcijas:         27044 29172 

a) pamatlīdzekļu nolietojums;       27529 31124 

b) ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstījumi;        

c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);       

d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;      (1114) (2412) 

e) ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos      

f) ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus     

g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi        

h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana      

i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas      629 460 

            

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību    47345 17994 

atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām         

            

Korekcijas:         (118012) (30640) 

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;    (27383) (3137) 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;      (53237) 3595 

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo     (37392) (31098) 

parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.        

            

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.       (70667) (12646) 

4. Izdevumi procentu maksājumiem.       (629) (460) 

5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem     (576)  

6. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem     (5298) (2607) 

7. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.      (77170) (15713) 

8. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem.        
            

  8. Pamatdarbības neto naudas plūsma.    (77170) (15713) 
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 II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

1. 
2
.  5 

            

1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde.       

2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšana     

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.     (1529) (501) 

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.      

5. Izsniegtie aizdevumi          

6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas         

7. Saņemtie procenti          

8. Naudas līdzekļi depozītā          

9. Saņemtās dividendes          

            

  9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma     (1529) (501) 

           

          

 III. Finansēšanas darbības naudas plūsma     

          

1. 
2
. 4 5 

            

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisija vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem     

2. Saņemtie aizņēmumi         20394 9710 

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi        

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai          

5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam         

6. Izmaksātās dividendes       -   

7. Rezervju izmaiņas           

  7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma     20394 9710 

             

                  

 IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.   1114 2412 

          

 V.  Pārskata gada neto naudas plūsma.   (57191) (4092) 

          

 
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā. 108978 94186 

 
VII.   Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās.  51787 90093 

          
          



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
2014.gad 30.jūnijā 

 EUR 
  
 
 
 
 

Rādītāji 
Pamat- 
kapitāls 

Akciju 
(daļu) 

emisijas 
uzceno-

jums 

Ilgt. 
ieguldī-

jumu 
pārvēr-
tēšanas 
rezerve 

Fin. 
instrumen- 

tu 
pārvērtēša- 

nas rez. 

Rezerves 
Nesadalītā 

peļņa 
Kopā 

  1 2 3 4 5 6 7 
                
Atlikums 2012.gada 31.decemnbrī 1306401  22193   315812 1644406 

Pamatkapitāla piesaistīšana, palielināšana, samazināšana        

Finanšu instrumentu izmaiņas        

No peļņas izveidoto rezervju izmaiņas        

Pārskata gada finanšu rezultāts      (40227) (40227) 

Citi fakti vai notikumi, kuri maina pašu kapitāla apmēru        

Atlikums 2013.gada 31.decemnbrī 1306401  22193   275585 1604179 

Pamatkapitāla piesaistīšana, palielināšana, samazināšana        

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve        

Finanšu instrumentu izmaiņas        

No peļņas izveidoto rezervju izmaiņas        

Pārskata gada finanšu rezultāts      15003 15003 

Citi fakti vai notikumi, kuri maina pašu kapitāla apmēru        

Atlikums 2014.gada 30.jūnijā 1306401  22193   290588 1619182 



Grāmatvedības politika. 
 
I. Vispārīgie principi 
 
Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem: 
1) pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 
3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 
• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
• ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā 

vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances 
datumu un finanšu pārskata sastādīšanas dienu; 

• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas 
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, 
neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. 
Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 
6) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 
7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai 

lēmumu pieņemšanu; 
8) Sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā 

to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 
9)   Finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti EUR. Visi posteņi pārrēķināti EUR pēc 

Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. 
 

Valūta 30.06.2013 30.06.2013 
USD 1.3658 1.3039 
LTL 3.4528 3.4528 

 
 Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi  ir atspoguļoti 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
 

II. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 
 

5. Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības 
kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. 

6. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: 
6.1. ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem - to rašanās brīdī; 
6.2. ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī; 

 
 

III. Pamatlīdzekļi 
 

9. Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.  
 

10.. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina 
pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai 
norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas 
perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: 
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  (% gadā) 
Ēkas un būves  2 
pārvadu ierīces  5 
Nerūpnieciskās ēkas  2 
Spēka un darba mašīnas un iekārtas 10 
Enerģētiskās iekārtas 14.3 
skaitļošanas iekārtas un aprīkojums 20 
transports 14.3 
instrumenti 20 
inventārs 10 

 
IV. Debitoru parādi 

 
11. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot 

speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi 
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka 
šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 
 

V. Finanšu līzings 
 

12. Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar 
tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu 
iegādāties ar tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi 
tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. 

VI. Krājumi 
 

13. Krājumi uzrādīti atbilstoši pašizmaksai vai tirgus cenai, ja tā ir zemāka nekā 
pašizmaksa. Krājumi novērtēti, izmantojot vidējās svērtās vērtības metodi. Novecojušo, lēna 
apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts. Krājumi uzskaitīti pēc 
nepārtrauktās  inventarizācijas metodes. 

 
VII. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
14. Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
 
15. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu 

atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu 
aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma 
periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, 
izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas 
pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa 
aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, 
kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt 
atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu. 

 
VIII. Uzkrājumi. 

 
 16.Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, 
kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas  laikā ir 
paredzami, vai droši zināmi, bet kuru apjoms un segšanas datums nav skaidri zināms. 
 17.Uz pārskata perioda beigām  izveidoti uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem, 
kas aprēķināti saskaņā ar neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu uz 2013.gada 31.decembri un 
dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos 
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Bilances skaidrojumi 
 
 
1.Akciju vai daļu kapitāls.                                                                1                                                               
( informācija saskaņā ar Finanšu instrumenta tirgus likuma 56.  pantu ) 
 
Akciju kapitālu veido 918144 akcijas ar nominālvērtību 1.- LVL, t.sk. : 
  - Publiskajā apgrozījumā - 656356 vai 71.5 % 
 - slēgtā emisija - 261788 , vai 28.5 % 
48,36 % no akciju kopskaita ( 443976 akcijas ) pieder A/S ‘’KURZEMES 
ATSLĒGA’’, reģ. Nr. 40003253124 
21.4% - 196414 akcijas pieder SCI AG 
9.5 % - 87199 akcijas pieder Rolandam Līvmanim. 
 Visas akcijas ir parastās vārda akcijas ar balsstiesībām. 
 
 
 
2. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 

Debitora Kreditors 30.06.2014 
EUR 

30.06.2013 
EUR 

A/S DNB BANKA 50606 9710 
 

3.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. 
 
Nodokļu veids 30.06.2014 

EUR 
30.06.2013 

EUR 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 6422 6148 
Valsts soc. apdroš. obligātie 
maksājumi 

15468 14583 

Pārējie nodokļi 7758 5824 
Kopā 29648 26555 

 
 
 
 
 
 
4.Pārējie kreditori.  
 
Kreditoru veids 
 

30.06.2014 
EUR 

30.06.2013 
EUR 

Darba  alga par jūnija mēnesi 22423 18581 
Pārējie kreditori 4723 4646 
Kopā 27146 23227 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķina skaidrojumi. 

1. Neto apgrozījums. 

Darbības veidi 30.06.2014 
EUR 

30.06.2013 
EUR 

Ieņēmumi no atslēgu un 

būvapkalumu pārdošanas 

1013108 948730 

Ieņēmumi no pakalpojumu 

sniegšanas 

46924 51740 

Kopā : 1060032 1000470 

 
 
 
 
 
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 
 
Galvenie  izmaksu elementi 30.06.2014 

EUR 
30.06.2013 

EUR 

Materiālu izmaksas  
582250 545802 

Darba  alga 
 

 
204009 194306 

Valsts soc.apdroš. obl. iemaksas 47515 46265 
Elektroenerģija 54232 52248 
Pamatlīdzekļu amortizācijas 
izmaksas 

27529 31124 

Pārējās izmaksas 42558 45067 
Ievedmuita 4209 4977 
Saņemti pakalpojumi no ārpuses 27523 20987 
   
Izmaksas kopā 989825 940776 
Izmaksu korekcija   
Nepabeigtās ražošanas atl . izm. 7327 (32857) 
Pašu ražoto štanču un presf.un 
mat. atl. izmaiņas 

(12967) (10208) 

Gatavās prod.atl. izmaiņas (54530) (3206) 
Kopā 929655 894505 
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3.Pārdošanas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2014 

EUR 
30.06.2013 

EUR 

Darba samaksa 7423 6616 
Sociālās izmaksas 1717 1574 
Mārketinga pakalpojumi 16464 23860 
Pārējās izmaksasas 112 209 
Kopā 25716 32259 
 
4.Administrācijas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2014 

EUR 
30.06.2013 

EUR 

Darba samaksa 66065 68749 
Sociālās izmaksas 15064 16086 
Sakaru izdevumi 1296 1210 
Naudas apgrozījuma un blakus 
izmaksas 

 
866 1414 

Pārējie izdevumi 1699 1697 
Kopā 84990 89156 
 
5.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 
Ieņēmumu veidi 30.06.2014 

EUR 
30.06.2013 

EUR 

Apgrozāmo līdzekļu realizācija. 10233 11398 
Ieņēmumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
1114 

 
2412 

Pārējie ieņēmumi 290 201 
Kopā 11637 14011 
 
6.Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas. 
 
Izdevumu veidi 30.06.2014 

EUR 
30.06.2013 

EUR 

Kaitējuma atlīdzība par veselībai 
nodarīto zaudējumu 

8440 8415 

Sociālās sfēras izdevumi 499 461 
Ar saimniecisko darbību 
nesaistītie izdevumi, ziedojumi 

 
398 

 
202 

Citi 1041 201 
Kopā 10378 9279 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekļi :     Aldis Ozols 
                                                                                      
                                                                                    Voldemārs Magone   
                                                                                      
 


