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Informācija par sabiedrību    
 
 
Sabiedrības nosaukums                                   AS” KURZEMES ATSLĒGA1”   
 
Sabiedrības juridiskais statuss                          akciju sabiedrība 
 
 Reăistrācijas nr.,vieta un datums                      40003044007,Rīga,29.11.1991 

                                                       Reăistrācija komercreăistrā 11.06.2004 
 

Juridiskā adrese                                                   Kalvenes iela 27,Aizpute, 
                                                                               Aizputes novads, LV3456 
 
Dalībnieki un to daĜas īpatsvars                         AS”Kurzemes atslēga” - 48.36% 
                                                                              Olivers Wiederholds   - 23.3 %    
                                                                   SIA” Aizputes atslēgas” – 8.5% 
                                                                              Pārējie – 19.84% 
                                                                              Valdes un padomes locekĜiem                                      
                                                                   sabiedrības akcijas nepieder.  
 
AS padomes locekĜi:                                           Guntars Stekjānis,padomes pr-tājs. 
                                                                             Voldemārs Magone, padomes pr-tāja 
                                                                              vietnieks 
                                                                              Rolands Līvmanis, padomes loceklis 
                                                                              Jānis KārkliĦš, padomes loceklis 
                                                                              Irēna Burve, padomes locekle 
 
AS valdes locekĜi                                                 Agris KārkliĦš ,valdes priekšsēdētājs 
                                                                              Aldis Ozols,valdes loceklis 
                                                                              Ieva NiedoliĦa, valdes locekle 
 
Pārskata periods                                                  01.01.2016-31.12.2016 
 
Iepriekšējais pārskata periods                           01.01.2015 – 31.12.2015 
 

Gada pārskatu sastādīja : 
AS‘’KURZEMES ATSLĒGA 1” galv.grāmatvede      Irēna Burve 

 

Revidents                                                              Aivars Rutkis , 
                                                                               LZRA sertifikāta nr. 18 
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Vadības ziĦojums. 
Sabiedrības darbība pārskata periodā. 

 

Akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 2016.gadā darbības veids salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem periodiem nav mainīts, tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeĜu 

furnitūra, metāla kalumi, būvkonstrukcijas, tehnoloăiskais aprīkojums, sniegti cinkošanas pakalpojumi 

u.c. 

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls ir 1 285 401 EUR, neto apgrozījums 2016.gadā ir 1 

508 226  EUR 

Neto apgrozījums 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu samazinājies par 357 730 EUR, kas sastāda 

19.2% no 2015.gada apgrozījuma. Eksports samazinājies par  152 tūkst. EUR jeb 64.7 % . 

Samazinājies pieprasījums  Uzbekistānā. 

Piegādes uz ES samazinājušās par 26.6 tūkst.EUR jeb 4.7%.Galvenie ES piegāžu tirgi ir Lietuva un 

Igaunija. Latvijā realizācija samazinājusies par 179.4 tūkst.EUR jeb 16.7% 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes redzams,ka Latvijā būvniecības apjoms 2016.gada pirmā 

pusgadā samazinājies par 19% un tas zināmā mērā iespaido AS’’KURZEMES ATSLĒGA 

1’’pamatprodukcijas-atslēgu un viru realizāciju.  . 

Realizētās produkcijas apjoms 2016.gadā sadalās sekojoši: 

• realizācija Latvijas tirgū – 58.4%  

• piegādes ES 37.7 % 

• eksports–3.9 % 

Realizētās produkcijas apjoms 2015.gadā sadalījās sekojoši: 

• realizācija Latvijas tirgū – 56.8%  

• piegādes ES 30.6% 

• eksports–12.6 % 

Vidējais strādājošo skaits  2016.gadā bija 79, vidējā darba alga par 2016.gadu 504 EUR, vidējais 

strādājošo skaits  2015.gadā bija 88, vidējā darba alga par 2015.gadu - 479 EUR. Vidējā darba alga, 

salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaugusi par 5.2%.  

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis. 

Sabiedrība 2016.gadu noslēgusi ar zaudējumiem  228 465 EUR apmērā. 

Zaudējumi uz 1 akciju – 0.25 EUR 

Likviditātes rādītāji 2016.gads 2015.gads 

Likviditātes kopējais koeficients 5.06 6.2 

Likviditātes starpseguma koeficients 0.86 1.65 

Absolūtas likviditātes koeficients 0.08 0.44 

Likviditāte- maksātspēja, t.i. spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiĦa saistības. 
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Saistību rādītāji   

Saistību īpatsvars bilancē 0.16 0.14 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu 0.19 0.16 

Pašu līdzekĜu  īpatsvars uzĦēmuma līdzekĜu 

kopsummā 
0.84 0.86 

AizĦemto līdzekĜu īpatsvars 0.19 0.16 

Saistību rādītāji atspoguĜo sabiedrības spēja segt īstermiĦa un ilgtermiĦa saistības 

Aktivitātes rādītāji  

Krājumu aprites koeficients 1.82 1.82 

Krājumu aprites koeficents zemāks, kā normatīvais. Tas saistīts ar samērā garu ražošanas tehnoloăisko 

procesu un nepieciešamās iestrādes līmeĦa uzturēšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanu.  

Rentabilitātes rādītāji  

Realizācijas rentabilitāte  -6.9 0.03% 

Pašu kapitāla rentabilitāte  -15.1 0.03% 

 

Sabiedrībai nav kavētu nodokĜu un citu maksājumu parādu valsts un pašvaldību budžetam. 

Savu finanšu darbību sabiedrība nodrošina galvenokārt ar saviem līdzekĜiem, ir piesaistīta kredītlīnija 

ar limitu 70 000 EUR apmērā 

 Finanšu risku vadība 

Lai nodrošinātu finanšu risku vadību, A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ seko līdzi likviditātei, 

regulāri tiek kontrolēta uzĦēmuma naudas plūsma. Notiek aktīvs darbs ar debitoru parādu iekasēšanu. 

Tiek piesaistīti finanšu resursi kredīta veidā. 

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizĦēmumi no kredītiestādes, aizĦēmumi no citiem 

uzĦēmumiem un nauda. Šo finanšu instrumentu uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības 

finansējumu. UzĦēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju 

parādi, parādi piegādātājiem un citiem kreditoriem, kas izriet no saimnieciskās darbības. 

Finanšu riski 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir procentu likmju risks, 

likviditātes risks un kredītrisks. 

Procentu likmju risks 

Sabiedrība ir pakĜauta procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar īstermiĦa kredītlīniju un 

aizĦēmumiem no citiem uzĦēmumiem. AizĦēmumu apjoms salīdzinājumā ar pašu kapitālu ir neliels 

.Tiek piemērotas gan pastāvīgas, gan mainīgas kredīta  procentu likmes. 

Likviditātes risks 

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot 

atbilstošu finansējumu, izmantojot bankas piešėirto kredītlīniju. 

Valūtas risks 
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UzĦēmums pakĜauts ārvalstu valūtas riskam saistībā ar ASV dolāru. Lai kontrolētu valūtas risku, 

uzĦēmums plāno  nepieciešamo materiālo resursu iegādi  valūtā. 

Kredītrisks 

Sabiedrība ir pakĜauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem. UzĦēmums kontrolē 

savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot savu klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas 

noteikumus katram klientam atsevišėi. Bez tam uzĦēmums uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai 

mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju 

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes 

Sakarā ar produkcijas realizācijas tirgus samazināšanos Uzbekistānā, Krievijā, Ukrainā un 

pašizmaksas paaugstināšanos Latvijā(pieaug darba alga, elektroenerăijas un metālu cenas) ir strādāts 

ar zaudējumiem. 

Lai uzlabotu situāciju ,ar LIAA palīdzību meklējam patstāvīgus partnerus.Ir ieplānota piedalīšanās 

izstādē Maskavā. 

Tiek veidots jauns metālapstrādes cehs ar mūsdienīgām iekārtām, dažādu metālapstrādes darbu 

veikšanai būvobjektiem Latvijā un Skandināvijas valstīs. 

 

AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde: 

 

_________________________________ 

valdes priekšsēdētājs Agris KārkliĦš 

_________________________________ 

 valdes loceklis Aldis Ozols 

______________________________ 

valdes loceklis Ieva NiedoliĦa 

 

 

2017.gada 28.februārī 
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PaziĦojums par vadības atbildību 

 

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

2016.gada pārskats par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim 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 pārskatu uzĦemas akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 

valde. 

 

 

AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde: 

 

_________________________________ 

valdes priekšsēdētājs Agris KārkliĦš 

_________________________________ 

valdes loceklis Aldis Ozols 

_______________________________ 

valdes loceklis Ieva NiedoliĦa 

 

 

2017.gada 28.februārī 
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Bilance 
 

AKTĪVS 

 Piezīme 31.12.2016. 31.12.2015. 

 numurs EUR EUR 

1 .ILGTERMIĥA IEGULDĪJUMI    

I. PamatlīdzekĜi    

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie 

stādījumi  525420 540524 

Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas  80579 98447 

Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs  9054 12093 

PamatlīdzekĜu izveidošanas un nepab.  

celtn. obj. izmaksas  5822 5822 

I Kopā: 1 620875 656886 

1.iedaĜas kopsumma  620875 656886 

2. APGROZĀMIE LĪDZEKěI    

1. Krājumi    

Izejvielas, pamatmateriāli un 

palīgmateriāli 2 399772 463206 

Nepabeigtie ražojumi  320142 287100 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 3 108850 114929 

Avansa maksājumi par precēm 4 37157 39981 

I.Kopā:  865921 905216 

II.Debitori    

Pircēju un pasūtītāju parādi 5 146759 187170 

Citi debitori 6 15016 52162 

Nākamo periodu izmaksas 7 0 642 

II.Kopā:  161775 239974 

IV Naudas līdzekĜi (kopā) 8 16559 87459 

2.iedaĜas kopsumma  1044255 1232649 

Bilance  1665130 1889535 

 

Pielikumi no 13. līdz 28.lapai ir neatĦemama šī finanšu pārskata sastāvdaĜa. 
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PASĪVS 

 Piezīmes 31.12.2016. 31.12.2015. 

  numurs EUR EUR 

 PAŠU KAPITĀLS     

Akciju vai daĜu kapitāls (pamatkapitāls) 9 1285401 1285401 

Pamatkapitāla rezerve 10 21000 21000 

IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerve 11 22193 22193 

Nesadalītā peĜĦa:    

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa  301360 300867 

b)pārskata gada nesadalītā peĜĦa  -228465 493 

Pašu kapitāls kopā  1401489 1629954 

KREDITORI    

1.ILGTERMIĥA PARĀDI    

Atliktā nodokĜa saistības 12 57148 61025 

 I.IlgtermiĦa kreditori kopā  57148 61025 

2.ĪSTERMIĥA PARĀDI    

AizĦēmumi no kredītiestādēm 13 34229 39324 

No pircējiem saĦemtie avansi  7695 9080 

Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 14 64187 66010 

Parādi asociētajām sabiedrībām 15 14131 1757 

NodokĜu un sociālās nodrošināšanas 

maksājumi 16 19442 23016 

Pārējie kreditori 17 25600 26137 

Uzkrātās saistības 18 41209 33232 

ĪstermiĦa parādi kopā  206493 198556 

Kreditori kopā  263641 259581 

BILANCE  1665130 1889535 

 

Pielikumi no 13. līdz 28.lapai ir neatĦemama šī finanšu pārskata sastāvdaĜa. 
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PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins 
 

 
 

Rādītāji 

 

Pieliku

- 

mi 

31.12.2016. 

EUR 

31.12.2015. 

EUR 

Neto apgrozījums 19 1508226 1865956 

Pārdotās produkcijas ražošanas 

izmaksas 20 1611876 1733640 

Bruto peĜĦa vai zaudējumi  -103650 132316 

Pārdošanas izmaksas 21 55086 37131 

Administrācijas izmaksas 22 81470 91819 

Pārējie saimnieciskās darbības 

ieĦēmumi 23 40800 20970 

Pārējās saimnieciskās darbības 

izmaksas 24 31382 21378 

PeĜĦa vai zaudējumi no 

saimnieciskās darbības  -230788 2958 

Pārējie procentu un tamlīdzīgi 

ieĦēmumi  0 0 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 

izmaksas 25 1554 1330 

PeĜĦa vai zaudējumi pirms ārkārtas 

posteĦiem un nodokĜiem   -232342 1628 

PeĜĦa vai zaudējumi pirms 

nodokĜiem   -232342 1628 

Atliktā nodokĜa izmaiĦas  3877 1675 

UzĦēmuma ienākuma nodoklis  0 -2810 

Pārskata gada peĜĦa vai zaudējumi    -228465 493 

 

Pielikumi no 13. līdz 28.lapai ir neatĦemama šī finanšu pārskata sastāvdaĜa. 
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Naudas plūsmas pārskats 

 

Nr. 
 

 
Rādītāji 

 
2016.g. 
EUR 

2015.g. 
EUR 

 I. Pamatdarbības naudas plūsma   

1. 
PeĜĦa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteĦiem un 
nodokĜiem 

-232342 6854 

 Korekcijas:   

a) pamatlīdzekĜu nolietojums; 52497 52127 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;   

c) 
uzkrājumu veidošana (izĦemot uzkrājumus nedrošiem 
parādiem); 

 -3211 

d) peĜĦa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstības -1378 -5701 

e) 
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 1332 1326 

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

-179891 51395 

 Korekcijas:   
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 78199 -52781 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 39296 96185 

c) 

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

13033 -33603 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma -49363 61196 

4. Izdevumi uzĦēmuma ienākuma nodokĜa maksājumiem 0 -660 

5. Izdevumi citu nodokĜu maksājumiem 0 -5226 

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma -49363 55310 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

1. PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -16487 -6249 

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma -16487 -6249 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

2 SaĦemtie aizĦēmumi -5096 18457 

4 Izdevumi aizĦēmumu atmaksāšanai -1332 -1326 

7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma -6428 17131 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 1378 5701 

V. Pārskata gada neto naudas plūsma -70900 71893 

VI. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā 

87459 15566 

VII. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās 

16559 87459 
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Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats 

 
(EUR) 

 

Pamatkapitāls Rezerve 

IlgtermiĦa 
ieguldījum

u 
pārvērtēša
nas rezerve 

Pārskata 
gada 

nesadalīta 
peĜĦa 

Iepriekšējo 
gadu 

nesadalītā 
peĜĦa 

Pašu 
kapitāls 

kopā 

Atlikums 
uz 
31.12.2014 

1285401 21000 22193 25282 275585 1629461 

2015. gada 
nesadalītā 
peĜĦa  

0 0 0 493 0 493 

Pārskata 
periodā 
izveidota 
rezerve 

0 0 0 0 0 0 

Atlikums 
uz 
31.12.2015 

1285401 21000 22193 493 300867 1629954 

2015.gada 
peĜĦas 
pārvietošan
a uz 
iepriekšējo 
gadu 
nesadalīto 
peĜĦu 

0 0 0 -493 493 0 

Pārskata 
perioda 
peĜĦa vai 
zaudējumi 

0 0 0 -228465 0 -228465 

Atlikums 
uz 
31.12.2016. 

1285401 21000 22193 -228465 301360 1401489 
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2016.gada finanšu pārskata pielikumi. 

1.Grāmatvedības Politika 
Pārskata sagatavošanas pamats 
 
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaĦā ar Latvijas Republikas likumiem “Par 

grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, ‘’Finanšu instrumentu tirgus 

likums ’’un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 

piemērošanas noteikumi”.  

Bilanci, PeĜĦas vai zaudējumu aprēėinu, Naudas plūsmas pārskatu , Pašu kapitāla izmaiĦu pārskatu 

sagatavo, pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos 

pielikumos noteikto shēmu. 

PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins klasificēts pēc izdevumu funkcijām. 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. 

 

Finanšu pārskata sagatavošanas vispārējie principi 

Gada 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 gada 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.  

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav 

mainītas. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietots EUR. Visi posteĦi pārrēėināti EUR pēc Eiropas 

Centrālās  Bankas (CBS) noteiktā valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā: 
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Valūta 31.12.2016. 31.12.2015. 

USD 1.0541 1.0887 

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

zaudējumu aprēėinā. 

Pārskata periods. 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016. 

Aplēšu izmantošana 

Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieĦēmumus, kas ietekmē 

atsevišėus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieĦēmumu un izdevumu pārskata posteĦu atlikumu, 

kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieĦēmumus. 

Jebkāda šādu aplēšu un pieĦēmumu maiĦas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta 

finanšu pārskatos to noteikšanas brīdī.  

PosteĦu pārklasificēšana 

2016.gada 1.janvārī, stājoties spēja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, mainīts 

peĜĦas vai zaudējumu aprēėina klasifikācijas nosaukums aizstājot “pēc apgrozījuma izmaksu metodes” 

ar “klasificēts pēc izdevumu funkcijas”.  

Atbilstoši minētā likuma prasībām mainīti arī atsevišėu peĜĦas vai zaudējumu aprēėina un bilances 

posteĦu nosaukumi, kā arī veikta posteĦu pārklasifikācija gan atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 

22.decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas 

noteikumi” 305.2 punkta normām, gan pārklasificējot iepriekšējā perioda salīdzinošos rādītājus 

atbilstoši pārskata gadā lietotajiem principiem, tādejādi pārskata perioda finanšu rādītāji ir savstarpēji 

salīdzināmi. 

1)Nekustamā īpašuma nodoklis pārklasificēts no posteĦa “Pārējie  nodokĜi” uz pēc būtības atbilstošu PZA 

posteni “Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa.’’ 

2)AtvaĜinājumu rezerves, kas iepriekš uzskaitītas postenī “Citi uzkrājumi”, pārklasificētas uz posteni 

“Uzkrātās saistības”. Atbilstoši MK noteikumu Nr.775: 

 

 

IlgtermiĦa un īstermiĦa posteĦi 

IlgtermiĦa posteĦos uzrādītas summas, kuru saĦemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiĦi 

iestājas vēlāk par gadu pēc pārskata gada beigām. Summas, kas saĦemamas, maksājamas vai 

norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiĦa posteĦos. 

 

IeĦēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez 

piešėirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokĜa. 

Pārējie ieĦēmumi tiek atzīti šādi: 

1) ieĦēmumi no komunāliem pakalpojumiem - to rašanās brīdī; 
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2) ieĦēmumi no soda un kavējuma naudām - saĦemšanas brīdī 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekĜi 

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekĜi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.Par pamatlīdzekĜiem 

tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 70 EUR un kalpošanas laiks ir garāks par 

2gadiem.Iegādātie aktīvi, kas neatbilst šim kritērijam ir mazvērtīgais inventārs. 

PamatlīdzekĜi bilancē 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: 

 (% 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 

Transporta līdzekĜi 14.3 

Instrumenti 20 

Inventārs 10 

 

Debitoru parādi 

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. 

Krājumi 

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. 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietots EUR. Visi posteĦi pārrēėināti EUR pēc Eiropas Centrālās  

Bankas (CBS) noteiktā valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā: 

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

zaudējumu aprēėinā. 
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Rezerves 

Pamatkapitāla rezerve 

Rezerve izveidojusies pamatkapitāla denominizācijas rezultātā. 

 

IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 

Rezerve izveidota, novērtējot iekārtu, kas iegūta dāvinājuma ceĜā. 

 

Uzkrātās saistības 

1)Skaidri zināmas norēėinu summas ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem par pārskata gadā 

saĦemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja bilances datumā vēl nav saĦemts attiecīgs norēėinu 

dokuments saskaĦā ar piegādes, pirkuma vai uzĦēmuma līguma nosacījumiem vai citu iemeslu dēĜ, 

atzīst par uzkrātajām saistībām. 

2) Uz pārskata perioda beigām izveidotas uzkrātās saistības neizmantotiem atvaĜinājumiem, kas 

aprēėināti saskaĦā ar neizmantoto atvaĜinājuma dienu skaitu uz 2016.gada 31.decembri un dienas 

vidējo darba algu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos. 

 

 UzĦēmumu ienākuma nodoklis 

UzĦēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēėināts saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. 

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 nākošiem 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. 

Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiĦu. 

2016.gadā sabiedrība veica peĜĦas vai zaudējumu aprēėina posteĦu pārklasifikāciju atsbilstoši 

Gada pārskatu  un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. 

Postenis  2015.gadā 
Pēc 

pārkvalificēšanas 

IzmaiĦas Pirms 

pārkvalificēšanas 

Pārējie nodokĜi 0 (5226) 5226 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  1733640 5226 1728414 

Uzkrājumi atvaĜinājumiem 0 (22045) 22045 

Uzkrātās saistības 33232 22045 11187 
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Sagatavojos 2016.gada pārskatu, saskaĦā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” normām, 
sabiedrība, pamatojoties uz likuma 13.panta 4. un 5.daĜas nosacījumiem ir atkāpusies no finanšu pārskata 
posteĦu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem, atspoguĜojot finanšu pārskatā atliktā nodokĜa 
saistības, sakarā ar to, ka bez šīs informācijas atspoguĜošanas nav ievērots patiesa un skaidra priekšstata 
princips. Sabiedrība atlikto nodokli ir atzinusi arī iepriekšējos periodos, tā apmērs ir būtisks. Atliktā nodokĜa 
aprēėinā un atspoguĜošanā tiek izmantots Starptautiskais  grāmatvedības standarts Nr. 12. ”Ienākumu nodokĜi” 

Atliktā nodokĜa saistības ir uzĦēmumu ienākuma nodokĜa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata 
gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli. 

Atliktais uzĦēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēėināts pēc saistību metodes attiecībā uz laika noviržu izraisītām 
pagaidu starpībām starp aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokĜu aprēėināšanas 
vajadzībām.  

Atliktais nodoklis tiek aprēėināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokĜa likmi. Minētās pagaidu atšėirības 
galvenokārt radušās, izmantojot atšėirīgas nemateriālo ieguldījumu un  pamatlīdzekĜu nolietojuma likmes finanšu 
uzskaitē un nodokĜu aprēėināšanas vajadzībām, no uzkrājumiem lēnas aprites krājumiem, no uzkrājumiem 
neizmantotajiem atvaĜinājumiem, uzkrājumiem nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, 
iestāsies likuma “Par uzĦēmumu ienākuma nodokli” 9.pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokĜu zaudējumiem, kas 
pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokĜa aprēėina rezultāts būtu 
atspoguĜojams bilances aktīvā, to iekĜauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana droši sagaidāma. 
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Paskaidrojumi bilances posteĦiem. 

1. PamatlīdzekĜu kustības pārskats 
(EUR) 

Rādītāji 
Zemes 
gabali 

Ēkas, 
būves 

Tehnolo-
ăiskās 

iekārtas 

Pārējie 
pamatlīd

zekĜi 

Pamatlīd
zekĜu 

izveidoša
na 

Kopā 

Iegādes vērtība uz 
31.12.2014 

23924 988353 1154040 137060 6732 2310109 

Iegādāts pārskata gadā 0 0 6610 549 0 7159 
Izslēgts pārskata gadā 0 0 0 0 910 910 
Pārklasificēšana 0 0 0 0 0 0 
Iegādes vērtība uz 
31.12.2015 

23924 988353 1160650 137609 5822 2316358 

Uzkrātais nolietojums  
31.12.2014. 

0 456586 1029385 121375 0 1607345 

Aprēėināts pārsk.gadā 0 15167 32819 4141 0 52127 
Izslēgts pārskata gadā 0 0 0 0 0  
Uzkrātais nolietojums  
31.12.2015. 

0 471753 1062203 125516 0 1659472 

Bilances vērtība 
31.12.2014. 

23924 531767 124656 15685 6732 702764 

Bilances vērtība 
31.12.2015. 

23924 516600 98447 12093 5822 656886 

Iegādes vērtība uz 
31.12.2015 

23924 988353 1160650 137609 5822 2316358 

Iegādāts pārskata gadā 0 0 14997 1490 0 16487 

Izslēgts pārskata gadā 0 0 14443 6231 0 20674 

Pārklasificēšana 0 0 0 0 0  

Iegādes vērtība uz 
31.12.2016 

23924 988353 1161203 132868 5822 2312170 

Uzkrātais nolietojums 
uz 
31.12.2015. 

0 471753 1062203 125516 0 1659472 

Aprēėināts pārsk.gadā 0 15104 32864 4529 0 52497 

Izslēgts pārskata gadā 0 0 14443 6231 0 20674 

Uzkrātaisnolietojums  
31.12.2016. 

0 486857 1080624 123814 0 1691295 

Bilances vērtība 
31.12.2015. 

23924 516600 98447 12093 5822 656886 

Bilances vērtība 
31.12.2016. 

23924 501496 80579 9054 5822 620875 

PamatlīdzekĜu likvidācijas rezultāts 
 

Rādītāji 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
PamatlīdzekĜu iegādes vērtība 20674 0 
Uzkrātais nolietojums 20674 0 
Zaudējumi no likvidācijas 0 0 
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Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 
 
 

Īpašums Kadastra Nr. 
Kadastrālā 

vērtība EUR 
Bilances vērtība 

EUR 

OgĜu- šėeldas laukums 
nojume 

64050100122011 2367 5061 

Galdniecības ēka 64050100122012 6293 10666 

Nojume garāža 64050100122008 6801 7726 

Ražošanas ēka nr.2 64050100122002 15096 17753 

Inženiertehniskais korpuss 64050100122003 6047 2067 

Slīpēšanas- galvaniskas 
iecirkĦa-kluba ēka 

64050100122005 32914 24984 

Remontu iecirknis 64050100122006 18279 15659 

Elektrolītisko komponentu 
noliktava 

64050100122007 32713 8983 

Katlu māja 64050100122010 112163 43228 

Rūpnīcas medpunkts 64050100122013 9101 4080 

Noliktava 64020100122014 25379 10710 

Noliktava 64050100122015 8315 328 

Galvenais ražošanas korpuss ar 
kompresoru apakšstaciju 

64050100122016 117855 273653 

Kantora ēka 64050100122017 37055 11018 

Neitralizatora ēka 64050100122018 2345 12043 

Sargu māja 64050100122019 332 0 

Zāăētavas ēka 64050100122020 5762 2375 

Transformatoru apakšstacija 64050100220021 1930 1593 

Zemes gabals Aizputē, 
Kalvenes ielā 27 42695 m2 
(93/100) 

64050100206 20727 23924 

Garāža –saimn.ēka 64050100122009 1793 2280 

Kopā  454166 478131 
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2.Izejvielas,pamatmateriāli,palīgmateriāli 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 

Materiāli 191961 185873 

Mazvērtīgais inventārs 23249 23098 

Štances,presformas 184562 254235 

Kopā 399772 463206 
 
3.Gatavā produkcija . 
 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 

Preču atlikumi noliktavā 89734 94140 

Prece veikalā 19116 20789 

Kopā 108850 114929 
 

 

4. Avansa maksājumi par materiāliem. 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 

Par degvielu 218 285 

Par materiāliem 36939 39696 

Kopā 37157 39981 
 
5. Pircēju un pasūtītāju parādi. 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites 
vērtība 

168604 209993 

   
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 21845 22823 
Neto pircēju un pasūtītāju parādi 146759 187170 

 
IzmaiĦas uzkrājumos šaubīgiem debitoriem. 

Nosaukums Pircēju un pasūtītāju parādi(EUR) 
Uzkrājumi 31.12.2015. 22823 
Uzkrājumu samazinājums 1111 
Uzkrājumu palielinājums 133 
Uzkrājumi 31.12.2016. 21845 
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6.Citi debitori. 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Budžetā pārmaksātie nodokĜi vai 
nodokĜu avansa maksājumi 

4030 0 

Avansa norēėinu personu parādi 420 163 
Parādi par komunālajiem 
pakalpojumiem 

6956 5657 

Pārējie debitori 3610 46342 
Kopā 15016 52162 

 
7. Nākamo periodu izmaksas. 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Darbinieku apdrošināšana 0 642 
Preses izdevumu abonēšana 0 0 
Kopā 0 642 

 
8. Naudas līdzekĜi. 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Naudas līdzekĜi kasē 786 990 
Naudas līdzekĜi bankā 15773 86469 
Kopā 16559 87459 

 

9. Akciju vai daĜu kapitāls 

( 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. 

23.3 % (213695 akcijas ) pieder Oliveram Wiederholdam. 

 8.5%(78117akcijas)   pieder SIA’’Aizputes atslēgas’’reă.nr. 42103001587 

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. 
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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. 
 

10.Pamatkapitāla rezerve.(izveidota pamatkapitāla denominizācijas rezultātā) 

Nosaukums Pamatkapitāla rezerve (EUR) 
Atlikums uz 31.12.2015. 21000 
pieaugums 0 
samazinājums 0 
Atlikums 31.12.2016. 21000 

 

11. IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve( Izveidota 2008.gadā, novērtējot iekārtu, 
kas iegūta dāvinājuma ceĜā.) 

Nosaukums 
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerve (EUR) 
Atlikums uz 31.12.2015. 22193 
pieaugums 0 
samazinājums 0 
Atlikums 31.12.2016. 22193 

 
 

 

12. Atliktā nodokĜa saistības 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Atliktā nodokĜa saistības uz gada sākumu 61025 62700 
Pārskata gada ieĦēmumi no atliktā nodokĜa 
saistību samazināšanās 

3877 1675 

Kopā 57148 61025 
 
13. AizĦēmumi no kredītiestādēm (īstermiĦa) 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
AS DNB BANKA 34229 39324 

 
Kredīta nodrošinājumam AS DNB Bankai ir izsniegta komercėīla uz ražošanas krājumiem 
97986 EUR apmērā. 
14.Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem(īstermiĦa) 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Parādi piegādātājiem par materiāliem Latvijā 45701 52347 
Parādi piegādātājiem par materiāliem ES 3386 13208 
Parādi par pakalpojumiem 15100 568 
Kopā 64187 66010 
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15. ĪstermiĦa parāds asociētajam uzĦēmumam 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
AS”KURZEMES ATSLĒGA” 
reă.Nr.40003123254 

14131 1757 

 
16. NodokĜu un sociālās nodrošināšanas maksājumi 
( EUR) 

NodokĜa 
nosaukums 

Atlikums 
31.12.2015 

Aprēėināts 
2016.gadā  

Samaksāts 
2016.gadā  

Atlikums 
31.12.2016 

Sociālās 
apdrošināšanas 
iemaksas 

13589 158964 159499 13054 

Iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis 

5858 71746 71655 5949 

Pievienotās vērtības 
nodoklis 

1145 39062 41417 -1210 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis 

0 5388 5388 0 

UzĦēmuma 
ienākumu nodoklis 

1930 0 4750 -2820 

Dabas resursu 
nodoklis 

462 1280 1337 405 

UzĦēmējdarbības 
valsts riska nodeva 

32 387 387 32 

Kopā 23016 276827 284433 15410 
 
t.sk.:  
NodokĜu pārmaksa 4030 
NodokĜu parāds 19440 

 

 

17. Pārējie kreditori 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Darba alga par decembri 21377 21855 
Kaitējuma atlīdzība  1367 1354 
Ieturējumi no algas 0 40 
Pārējie kreditori 2856 2888 
Kopā 25600 26137 

 
18. Uzkrātās saistības 

Nosaukums 31.12.2016. 
EUR 

31.12.2015. 
EUR 

Gada revīzijas izdevumi  1420 1420 
AS „Latvenergo” 8078 8138 
AtvaĜinājuma rezerves 31308 22045 
Citi 403 1629 
Kopā 41209 33232 

 



 24 

Pielikums peĜĦas vai zaudējumu aprēėinam 

19.Neto apgrozījums 

Nosaukums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Ienākumi no produkcijas realizācijas 1 416 407 1750816 
Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu 
izpildes 

91819 115140 

Kopā 1508226 1865956 
 

Neto apgrozījuma ăeogrāfiskais sadalījums (tūkst. EUR) 
 

Nr.p/k Valsts nosaukums Valsts kods Realizācija 

    2016.g.(EUR) 2015.g.(EUR) 

1.  Latvija LV 880.2 1059.5 

2.  Lietuva LT 344.5 346.8 

3.  Uzbekistana UZ 58.9 212.1 

4.  Igaunija EE 171.9 175.3 

5.  Ukraina UA 10.8 0 

6.  Vācija DE 4.9 25.0 

7.  Krievija RU 13.4 23 

8.  Dānija DK 20.8 23 

9.  Somija FI 2.8 1.3 

                                                                                          Kopā:  1508.2 1866 
 
 
20.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
 

Izmaksu posteĦi 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 

Materiālu izmaksas 753001 879303 

Darba alga 405628 422790 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas.  

92981 97538 

Elektroenerăija 92635 88871 

PamatlīdzekĜu amortizācijas izmaksas 52497 51105 

Mazvērtīgā inventāra nolietojums 1127 932 

Pašu ražoto štanču nolietojums 69900 3252 

Ievedmuita 4694 4971 

SaĦemti pakalpojumi no ārpuses 88475 75026 
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Dabas aizsardzības izmaksas 8094 8062 

Uzkrātās saistības atvaĜinājuma.rezervei 9264 0 

Nekustamā īpašuma nodoklis 5385 5226 

Pārējās izmaksas 57131 65793 

Izmaksas kopā 1640812 1702869 

Nepabeigtās ražošanas atlikumu izmaiĦas -33043 2979 

Pašu ražotās štanču un presformu atlikumu 
izmaiĦas 

-299 -7040 

Gatavās produkcijas atlikumu izmaiĦas 4406 34832 

Kopā 1611876 1733640 

 
21. Pārdošanas izmaksas. 

 

Izmaksu posteĦi 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Darba samaksa 10789 13449 
Sociālās izmaksas 2522 3135 
Pārējie izdevumi 6750 537 
Mārketinga pakalpojumi 35025 20010 
Kopā 55086 37131 
 

 

22. Administrācijas izmaksas. 

Izmaksu posteĦi 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 

Darba samaksa 60389 68790 
Sociālās izmaksas 14272 16179 
Pārējie izdevumi 5389 5430 
Uzkrājums gada pārskata revīzija apmaksai 1420 1420 
Kopā 81470 91819 
 
23. Pārējie saimnieciskās darbības ieĦēmumi. 

 

IeĦēmumu veidi 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Apgrozāmo līdzekĜu realizācija 37108 11343 
IeĦēmumi no uzkrājuma samazinājuma 0 3212 
IeĦēmumi no valūtas kursa svārstībām 3692 5701 
Citi ieĦēmumi 0 714 
Kopā 40800 20970 
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24. Pārējās uzĦēmuma saimnieciskās darbības izmaksas. 

 

Izdevumu veidi 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Sociālās sfēras izdevumi 1290 1229 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, 
ziedojumi 

1065 2171 

Kaitējuma atlīdzība par veselībai nodarīto 
zaudējumu 

16429 16339 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 133 1111 
Pārējie izdevumi 12465 528 
Kopā 31382 21378 
 
25. Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas 

Izdevumu veidi 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Procenti 1331 1326 
Soda nauda 223 4 
Kopā 1554 1330 
Pielikums 
 
26. Vispārīgas piezīmes 

 
2016.gads 

EUR 
2015.gads 

EUR 

1. Gada vidējais nodarbināto skaits 

Vidējais nodarbināto skaits  79 88 

2. Personāla izmaksas kopā 587873 623110 

- darba alga 477868 506023 

- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 110005 117087 

Tajā skaitā 
Ražošanā(pamatdarbībā)nodarbināto darba samaksa 

- darba alga 405628 422790 

- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 92981 97538 

Kopā: 498609 520328 

Administrācijā nodarbināto darba alga 

- darba alga 60390 68790 
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- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 14272 16179 

Kopā: 74662 84969 

tai skaitā atlīdzība valdei 

- atlīdzība  9448 11635 

- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 2150 2543 

Kopā: 11598 14178 

tai skaitā atlīdzība padomei 

- atlīdzība  8892 8892 

- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 2533 2021 

Kopā: 11425 10913 

Pārdošanas izmaksas 

- darba alga 10789 13449 

- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 2522 3135 

Kopā: 13311 16584 

Sociālā infrastruktūra 
- alga 
- valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 

1061 
230 

994 
235 

Kopā: 1291 1229 

 

 

27. Atlīdzība zvērinātam revidentam 

 

Nosaukums 2016. gads. 
EUR 

2015.gads. 
 EUR 

Zvērināts revidents Aivars Rutkis 1420 1420 

Kopā 1420 1420 
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28. Darījumi ar asociētām personām 

Saistītās personas nosaukums 
 

No asociētā 
uzĦēmuma 
iepirktie 
materiāli, 
saĦemtie 
pakalpojumi 

2016.gads 
EUR 

Asociētam 
uzĦēmumam 

sniegti 
pakalpojumi, un 

pārdotā prece 
2016.gads 

EUR 

AS‘’KURZEMES ATSLĒGA’’ 
reăistrācijas nr.40003123254 

117176 10683 

No tā uzrādīts kā   
IlgtermiĦa parādi asociētajam uzĦēmumam 0 0 
īstermiĦa parādi asociētajam uzĦēmumam 117176 10683 

 
Notikumi pēc bilances datuma 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanai nav bijuši 

nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu šajos finanšu pārskatos atspoguĜoto informāciju un 

kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro. 

 

 

 

 

AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde: 

_________________________________ 

valdes priekšsēdētājs Agris KārkliĦš 

_________________________________ 

valdes loceklis  Aldis Ozols 

_________________________________ 

valdes loceklis  Ieva NiedoliĦa 

2017.gada 28.februāris 


