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1. ZiĦas par uzĦēmumu. 
 

Valsts Reăistra Nr.un datums 000304400 1996.gada februāris. Izslēgta no uzĦēmuma 
reăistra 2004.11.06. A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’  
ierakstīta Komercreăistrā 2004.gada 1.jūnijā ar reă. Nr. 
40003044007 

PVN Reăistrācijas numurs LV 40003044007 1997.gada 22. janvārī 
UzĦēmuma nosaukums un adrese Akciju sabiedrība ‘’KURZEMES ATSLĒGA1’’ 1’’ 

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

SlēdzeĦu un būvapkalumu ražošana 
Finansu periods  2016 gada 1. Janvāris –30.jūnijs 
 
Padome 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guntars Stekjānis   - A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 
darba ekonomists  - padomes priekšsēdētājs 
Voldemārs Magone- A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ , 
tehniskais direktors, padomes  pr-tāja vietnieks 
Rolands Līvmanis –padomes loceklis 
Jānis KārkliĦš-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 
Ieva NiedoliĦa-valdes loceklis. 

Valdes priekšsēdētājs Agris KārkliĦš 
Revidents zvērināts revidents Aivars Rutkis 

Sertifikāts nr.18 
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Vadības ziĦojums 
 

 2016.gada 1.pusgadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 

darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts , joprojām tiek 

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

tehnoloăiskais aprīkojums u.c. 

    Neto apgrozījums 2016.gada 1.pusgadā ir 730 386 EUR, salīdzinājumā ar 2015. 

gada 1.pusgadu neto apgrozījums samazinājies par 15.4%  jeb 133 382 EUR. 

2016.gada 1.pusgads noslēgts ar zaudējumiem 96446 EUR apmērā.  

            Zaudējumi uz akciju 30.06.2016-0.11 EUR 

Zaudējumi uz akciju 30.06.2015 - 0.04 EUR 

Realizētās produkcijas apjoms sadalās sekojoši: 

• realizācija Latvijas tirgū – 60.9% jeb  444 962 EUR .Tas ir  par 38462 EUR 

mazāk kā 2015 gada 1.pusgadā. 

• realizācija ES – 36.7% jeb 268149 EUR,t.i par 25923 EUR mazāk kā 

2015.gada 1.pusgadā. 

• Eksports  - 2.4% jeb 17275 EUR t.i. par 68997 EUR mazāk kā 2015.gada 

1.pusgadā. 

 

Valstis 30.06.2016 

EUR 

% 30.06.2015 

EUR 

% 

Latvija 444962 60.9 483424 56 

Lietuva 165229 22.6 181435 21 

Uzbekistāna 0 0 70673 8.2 

Igaunija 88587 12.1 87883 10.2 

Dānija 8301 1.1 10530 1.2 

Krievija 6436 0.9 15599 1.8 

Somija 1161 0.2 0 0 

Ukraina 10839 1.5 0 0 

Vācija 4871 0.7 14224 1.6 

Kopā 730386 100 863768 100 

 

Pašlaik uzĦēmumā tiek nodarbināti  79darbinieki, 2015.gada 6 mēnešos vid.strādājošo 

skaits -93. 
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Vid.alga  504 EUR, 2015gada  6 mēn.- 466 EUR 

Sabiedrībai nav kavētu nodokĜu maksājumu. Savu finanšu darbību sabiedrība 

nodrošina galvenokārt ar saviem līdzekĜiem, 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. 

Tiek aktivizēts darbs ar klientiem vairumtirdzniecībā, lai popularizētu 

uzĦēmuma produkciju un palielinātu realizācijas apjomu.  
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2016 .gada 31.augustā      Aizpute 

 

PaziĦojums par vadības atbildību. 

 

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA1’’ valde apliecina, ka A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 

pārskats par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam sagatavots saskaĦā ar 

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

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

stāvokli 

  Atbildību par 2016.gada 1.pusgada pārskatu uzĦemas akciju sabiedrības       

‘’ KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde. 

 

 

AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde 

 

Valdes priekšsēdētājs Agris KārkliĦš 

 

Valdes loceklis Aldis Ozols 

 

Valdes locekle Ieva NiedoliĦa 
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BILANCE 30.06.2016    

    

AKTĪVS Piezīmes 30.06.2016 31.12.2015 

1 numurs EUR  EUR 

1.ILGTERMIĥA IEGULDĪJUMI     

I.Nemateriālie ieguldījumi     

1.Attīstības izmaksas  0 0 

1.Datorprogrammas , licences  0 0 

I.Kopā nemateriālie ieguldījumi  0 0 

II. PamatlīdzekĜi     

1.Zemes gabali ,ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   532969 540524 

2.Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas   85887 98447 

3.Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs   10365 12093 

4.PamatlīdzekĜu izveidošanas un nepab. .celtn.obj.izmaksas   5822 5822 

5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem     

II Kopā:   635043 656886 

III. Kopā:     

1.iedaĜas kopsumma   635043 656886 
2.APGROZĀMIE LĪDZEKěI     

1.Krājumi     

1.Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli   455337 463206 

2.Nepabeigtie ražojumi   289224 287100 

3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai   141021 114929 

5.Avansa maksājumi par precēm   44841 39981 

I.Kopā:  930423 905216 
II .Debitori     

1.Pircēju un pasūtītāju parādi  154158 187170 

4.Citi debitori  36147 52162 

7.Nākamo periodu izmaksas   0 642 

II. Kopā:   190305 239974 
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos     

IV . Naudas līdzekĜi (kopā)   16400 87459 

2.iedaĜas kopsumma   1137128 1232649 
      

Bilance   1772171 1889535 
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PASĪVS Piezīmes 30.06.2016 31.12.2015 
  numurs EUR EUR 

1.PAŠU KAPITĀLS      

1.Akciju vai daĜu kapitāls (pamatkapitāls) 1 1285401 1285401 

3.IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  22193 22193 

4.Rezervēs:    

a)likumā noteiktās rezerves  21000 21000 

4.Kopā:    

5.Nesadalītā peĜĦa:  204914 301360 

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa  301360 300867 

b)pārskata gada nesadalītā peĜĦa  (96446) 493 

1.iedaĜas kopsumma  1533508 1629954 
2.Uzkrājumi atvaĜinājumiem  22045 22045 

3.KREDITORI    

1.ILGTERMIĥA PARĀDI    

1.Citi aizĦēmumi  0 0 

2.Parādi asociētiem uzĦēmumiem  0 0 

3. Atliktais uzĦēmumu ienākumu nodoklis  61025 61025 

Kopā  61025 61025 
2.ĪSTERMIĥA PARĀDI    

4.Citi aizĦēmumi  0 0 

5.AizĦēmumi no kredītiestādēm  0 39324 

6.No pircējiem saĦemtie avansi  21544 9080 

7.Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem  73442 66010 

8.Parādi asociētajām sabiedrībām  2150 1757 

9.NodokĜu un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2 25423 23016 

10.Pārējie kreditori 3 26391 26137 

11.Nākamo periodu ieĦēmumi  0 0 

12.Uzkrātās saistības  6643 11187 

II.Kopā:  155593 176511 

3.iedaĜas kopsumma  216618 237536 
    

BILANCE  1772171 1889535 
    

 

Valdes priekšsēdētājs:    Agris KārkliĦš 
 
Valdes locekĜi :               Aldis  Ozols 
 
                                                                                   Ieva NiedoliĦa            
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PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins. 

      

    Piez.   30.06.2016 30.06.2015 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Neto apgrozījums 1 10 730386 863768 

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 20 (763685) (833441) 

3 Bruto peĜĦa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  30 (33299) 30327 

4 Pārdošanas izmaksas 3 40 (13185) (21485) 

5 Administrācijas izmaksas 4 50 (43535) (44027) 

6 Pārējie uzĦēmuma saimnieciskās darbības ieĦēm. 5 60 7141 12554 

7 Pārējās uzĦēmuma saimnieciskās darbības izm. 6 70 (10275) (9795) 

8 IeĦēmumi no līdzdalības meitas un saist.uzĦ.   80   

9 Zaudējumi no vērtspap. pārdošanas   90   

10 Pārējie procentu ieĦēmumi u.tml. ieĦēmumi  100   

11 IlgtermiĦa finansu ieguld.un īstermiĦa      

  vērtspapīru vērtības norakstīšana  110   

12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  120 (557) (830) 

13 PeĜĦa un zaudējumi pirms ārkārtas posteĦiem  130 (93710) (33256) 

14 Ārkārtas ieĦēmumi  140   

15 Ārkārtas izmaksas  150   

16  PeĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem  160 (93710) (33256) 

16 UzĦēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu  170   

17 Pārējie nodokĜi  180 (2736) (2654) 

18 Pārskata perioda peĜĦa vai zaudējumi pēc nodokĜiem   190 (96446) (35910) 

          

Zaudējumi uz  akciju 30.06.2016 - 0.11EUR 

Zaudējumi uz akciju 30.06.2015 - 0.04EUR 

 

 
Valdes priekšsēdētājs:    Agris KārkliĦš 
 
Valdes locekĜi :               Aldis  Ozols 
 
                                                                                   Ieva NiedoliĦa            
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Naudas plūsmas pārskats. 

 

Nr. 
 

 
Rādītāji 

 
30.06.2016 

EUR 
30.06.2015
EUR 

 I. Pamatdarbības naudas plūsma   

1. 
PeĜĦa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteĦiem un 
nodokĜiem 

(-93710) (33256) 

 Korekcijas:   

a) pamatlīdzekĜu nolietojums; 21843 26366 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; 0 0 

c) 
uzkrājumu veidošana (izĦemot uzkrājumus nedrošiem 
parādiem); 

0 0 

d) peĜĦa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstības 1029 (6284) 

e) 
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 557 830 

2. 
PeĜĦa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekĜu un 
īstermiĦa saistību atlikumu izmaiĦu ietekmes korekcijām. 

(70281) (12344) 

 Korekcijas:   
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 50593 13702 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; (25207) 26003 

c) 

piegādātājiem, darbuzĦēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugumu vai 
samazinājums. 

18406 (9254) 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma (26489) 18107 

4. Izdevumi uzĦēmuma ienākuma nodokĜa maksājumiem (924)  

5. Izdevumi citu nodokĜu maksājumiem (2739) (2654) 

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma (30152) (15453) 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

1. PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 0 0 

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 0 0 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

2 SaĦemtie aizĦēmumi (39321) (15113) 

4 Izdevumi aizĦēmumu atmaksāšanai (557) (830) 

7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (39878) (15943) 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (1029) 6284 

V. Pārskata gada neto naudas plūsma (71059) 5794 

VI. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā 

87459 15566 

VII. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās 

16400 21360 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIĥU PĀRSKATS  
2016.gada 30.jūnijā 

 EUR 
  
 
 
 
 

Rādītāji 
Pamat- 
kapitāls 

Akciju 
(daĜu) 

emisijas 
uzceno-

jums 

Ilgt. 
ieguldī-

jumu 
pārvēr-
tēšanas 
rezerve 

Fin. 
instrumen- 

tu 
pārvērtēša- 

nas rez. 

Rezerves 
Nesadalītā 

peĜĦa 
Kopā 

  1 2 3 4 5 6 7 
                
Atlikums 2014.gada 31.decemnbrī 1285401  22193  21000 300867 1629461 

Pamatkapitāla piesaistīšana, palielināšana, samazināšana        

Finanšu instrumentu izmaiĦas        

Pārskata gadā izveidota rezerve        

Pārskata gada finanšu rezultāts      493 493 

Citi fakti vai notikumi, kuri maina pašu kapitāla apmēru        

Atlikums 2015.gada 31.decemnbrī 1285401  22193  21000 301360 1629954 

Pamatkapitāla piesaistīšana, palielināšana, samazināšana        

IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve        

Finanšu instrumentu izmaiĦas        

No peĜĦas izveidoto rezervju izmaiĦas        

Pārskata gada finanšu rezultāts      (96446) (96446) 

Citi fakti vai notikumi, kuri maina pašu kapitāla apmēru        

Atlikums 2016.gada 30.jūnijā 1285401  22193  21000 204914 1533508 



Grāmatvedības politika. 
 
I. Vispārīgie principi 
 
Finanšu pārskata posteĦi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem: 
1) pieĦemot, 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 iekĜauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peĜĦa; 
• Ħemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā 

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

• aprēėinātas un Ħemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas 
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peĜĦu vai zaudējumiem; 

4) peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieĦēmumi un izmaksas, 
neatkarīgi no maksājuma datuma un rēėina saĦemšanas vai izrakstīšanas datuma. 
Izmaksas ir saskaĦotas ar ieĦēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 

5) aktīva un pasīva posteĦu sastāvdaĜas novērtētas atsevišėi; 
6) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 
7) norādīti visi posteĦi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai 

lēmumu pieĦemšanu; 
8) Sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguĜoti gada pārskatā, Ħemot vērā 

to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 
9)   Finanšu pārskatā atspoguĜotie rādītāji ir izteikti EUR. Visi posteĦi pārrēėināti EUR pēc 

Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. 
 

Valūta 30.06.2016 30.06.2015 
USD 1.1102 1.1189 

 
 Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peĜĦa vai zaudējumi  ir atspoguĜoti 
peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā. 
 
 

II. IeĦēmumu atzīšana un neto apgrozījums 
 

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

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

 
 

III. PamatlīdzekĜi 
 

9. Visi pamatlīdzekĜi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.  
 

10.. PamatlīdzekĜi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēėina 
pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekĜu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai 
norakstītu pamatlīdzekĜa 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 
Enerăētiskās iekārtas 14.3 
skaitĜošanas 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 pamatlīdzekĜi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārĦemti ar 
tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekĜi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu 
iegādāties ar tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi 
tiek iekĜauti tā perioda peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā, 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. UzĦēmumu ienākuma nodoklis 

 
14. Pārskata gada uzĦēmumu ienākuma nodokĜa izmaksas ir aprēėinātas saskaĦā ar 

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

atšėirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokĜu 
aprēėinu mērėiem. Atliktā nodokĜa aprēėinos tiek izmantota nodokĜu likme, kas sagaidāma 
periodos, kad pagaidu atšėirības izlīdzināsies. Pagaidu atšėirības galvenokārt rodas, 
izmantojot atšėirīgas pamatlīdzekĜu nolietojuma likmes, kā arī no nodokĜu zaudējumiem, kas 
pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokĜa 
aprēėina rezultāts būtu atspoguĜojams bilances aktīvā, to iekĜauj finanšu pārskatā tikai tad, 
kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peĜĦa, uz kuru varēs attiecināt 
atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokĜa 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 atvaĜinājumiem, 
kas aprēėināti saskaĦā ar neizmantoto atvaĜinājuma dienu skaitu uz 2015.gada 31.decembri un 
dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos 
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Bilances skaidrojumi 
1.Akciju vai daĜu kapitāls.                                                                1                                                               
( informācija saskaĦā ar Finanšu instrumenta tirgus likuma 56.  pantu ) 
 
Akciju kapitālu veido 918144 akcijas ar nominālvērtību 1.40 EUR, 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’’, reă. Nr. 40003253124 
26 % (239121 akcijas ) pieder Oliveram Wiederholdam. 
6.4%(58481 akcijas)   pieder SIA’’Aizputes atslēgas’’reă.nr. 42103001587 
 
AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valdes un padomes locekĜiem nepieder 
AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ akcijas. 
 
Slēgtās emisijas akcijas ir parastās vārda akcijas ar balsstiesībām. 
Publiskā piedāvājumā esošās akcijas ir uzrādītājakcijas  ar balss tiesībām. 
ZiĦas par akciju atsavināšanas ierobežojumiem     

Ierobežojumi akciju atsavināšanai vai īpašas piekrišanas saĦemšana akciju 
atsavināšanai nav noteikti. 
Akcionāru tiesības un vienošanās      

Reglamentē LR likumdošana, Sabiedrības statūtos nav noteikti īpaši ierobežojumi vai 
noteikumi attiecībā uz balsstiesībām. 
Valdes locekĜu pilnvaras un īpašas vienošanās     
SaskaĦā ar AS ‘’Kurzemes atslēga 1’’statūtiem valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt 
Sabiedrību atsevišėi, vai pārējiem 2 valdes locekĜiem kopā. 
Starp Sabiedrību un valdes locekĜiem nav vienošanās par kompensācijām, atkāpjoties 
no amata. 
Noteikumi valdes locekĜu ievēlēšanai, statūtu grozīšanai    

Reglamentē LR likumdošana, Sabiedrības statūtos nav noteikti īpaši ierobežojumi vai 
noteikumi attiecībā uz valdes locekĜu ievēlēšanu, izmaiĦām valdes sastāvā un statūtu 
grozīšanu. 
2.NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. 
 
NodokĜu veids 30.06.2016

EUR 
31.12.2015 

EUR 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 6165 5858 
Valsts soc. apdroš. obligātie 
maksājumi 

13536 13589 

Pārējie nodokĜi 5722 3569 
Kopā 25423 23016 

 
3.Pārējie kreditori.  
Kreditoru veids 
 

30.06.2016 
EUR 

31.12.2015 
EUR 

Darba  alga par jūnija mēnesi 22134 21855 
Kaitējuma atlīdzība 1367 1355 
Pārējie kreditori 2890 2927 
Kopā 26391 26137 
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PeĜĦas vai zaudējumu aprēėina skaidrojumi. 

1. Neto apgrozījums. 

Darbības veidi 30.06.2016 
EUR 

30.06.2015 
EUR 

IeĦēmumi no atslēgu un 

būvapkalumu pārdošanas 

681422 801869 

IeĦēmumi no pakalpojumu 

sniegšanas 

48964 61899 

Kopā : 730386 863768 

 
 
 
 
 
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 
 
Galvenie  izmaksu elementi 30.06.2016

EUR 
30.06.2015 

EUR 

Materiālu izmaksas  
407354 

 
415951 

Darba  alga 
 

 
197920 

 
219008 

Valsts soc.apdroš. obl. iemaksas 45464 50449 
Elektroenerăija 45094 42967 
PamatlīdzekĜu amortizācijas 
izmaksas 

21843 26366 

Pārējās izmaksas 30535 35655 
Ievedmuita 2316 3040 
SaĦemti pakalpojumi no ārpuses 41517 30101 
   
Izmaksas kopā 792043 823537 
Izmaksu korekcija   
Nepabeigtās ražošanas atl . izm. (2124) 9452 
Pašu ražoto štanču un presf.un 
mat. atl. izmaiĦas 

(143) (5730) 

Gatavās prod.atl. izmaiĦas (26091) 6182 
Kopā 763685 833441 
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3.Pārdošanas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2016 

EUR 
30.06.2015 

EUR 

Darba samaksa 5669 7460 
Sociālās izmaksas 1315 1722 
Mārketinga pakalpojumi 6074 11976 
Pārējās izmaksas 127 327 
Kopā 13185 21485 
 
4.Administrācijas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2016 

EUR 
30.06.2015 

EUR 

Darba samaksa 33228 33477 
Sociālās izmaksas 7922 7986 
Sakaru izdevumi 680 876 
Naudas apgrozījuma un blakus 
izmaksas 

 
560 

 
609 

Pārējie izdevumi 1145 1079 
Kopā 43535 44027 
 
5.Pārējie saimnieciskās darbības ieĦēmumi. 
 
IeĦēmumu veidi 30.06.2016 

EUR 
30.06.2015 

EUR 

Apgrozāmo līdzekĜu realizācija. 7141 5818 
IeĦēmumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
0 

 
6023 

Pārējie ieĦēmumi 0 713 
Kopā 7141 12554 
 
6.Pārējās uzĦēmuma saimnieciskās darbības izmaksas. 
 
Izdevumu veidi 30.06.2016 

EUR 
30.06.2015 

EUR 

Kaitējuma atlīdzība par veselībai 
nodarīto zaudējumu 

 
8228 

 
8212 

Sociālās sfēras izdevumi 617 383 
Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
1029 

 
0 

Ar saimniecisko darbību 
nesaistītie izdevumi, ziedojumi 

 
334 

 
1087 

Citi 67 113 
Kopā 10275 9795 
 
                                                                                        
    
                                                                                      
 


