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1. ZiĦas par uzĦēmumu. 
 

 
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 
NACE pamatdarbības kods                               25.72  SlēdzeĦu un eĦău ražošana 
 
Dalībnieki un to daĜas īpatsvars                         AS”Kurzemes atslēga” - 48.36% 
                                                                              Olivers Wiederholds   - 17.12 %    
                                                                   SIA” Aizputes atslēgas” – 15.26% 
                                                                     Pārējie – 19.4 % 
                                                                               
AS padomes locekĜi:                          Guntars Stekjānis,padomes pr-tājs. 

                             Voldemārs Magone, padomes pr. vietnieks(līdz                          
25.04.2019) 

                                                        Rolands Līvmanis, padomes loceklis 
                                                    Jānis KārkliĦš, padomes loceklis(līdz 25.04.2019) 
                                                    Irēna Burve, padomes pr.vietniece(no 25.04.2019) 
                                                  Ilgvars Jurjāns ,padomes loceklis(no 25.04.2019) 

                                                       Daiga Lankovska ,padomes locekle(no 25.04.2019) 
 

AS valdes locekĜi                              Pēteris Frīdenbergs,valdes pr-tājs 
                                                          Aldis Ozols (līdz 8.03.2019) 
                                                         Voldemārs Magone (no 4.06.2019) 
                                                          Aiga Ozola 
                                          

 
Pārskata periods                                                  01.01.2019 – 30.06.2019 
 
Iepriekšējais pārskata periods                           01.01.2018 – 30.06.2018 
 
Revidents                     SIA Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle .Licence nr.181 

                                        Atbildīgais zvērinātais revidents Gatis Sviklis ,sertifikāts nr. 202                   
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Vadības ziĦojums 
Sabiedrības darbība pārskata periodā. 

 
 2019.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. 

   AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ pamatkapitāls ir 1285401 EUR .Neto apgrozījums 

2019.gada 1.pusgadā ir 901437 EUR, salīdzinājumā ar 2018. gada 1.pusgadu neto 

apgrozījums palielinājies par 4.5 %  jeb 38657 EUR. 

Realizētās produkcijas apjoms sadalās sekojoši: 

realizācija Latvijas tirgū – 56.4% jeb  507981 EUR .Tas ir  par 26116 EUR vairāk kā 

2018gada 1.pusgadā. 

realizācija ES – 35.7 % jeb 322291 EUR, . 

eksports  - 7.9% jeb 71165 EUR  

 

Valstis 30.06.2019 

EUR 

% 30.06.2018 

EUR 

% 

Latvija 507981 56.4 534097 61.9 

Lietuva 218445 24.2 163558 19 

Igaunija 84938 9.4 97957 11.4 

Uzbekistāna 66086 7.3 0 0 

Nīderlande 9369 1.0 31086 3.6 

Dānija 6470 0.7 3136 0.3 

Krievija 5079 0.6 6336 0.7 

Somija 2430 0.3 0 0 

Vācija 0 0 19710 2.3 

Citi 639 0.1 6900 0.8 

Kopā 901437 100 862780 100 

 

 

2019.gada 6 mēnešos vid.strādājošo skaits ir 77 darbinieki, 2018.gada 6 mēnešos 

vid.strādājošo skaits ir 84 darbinieki. 
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Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis. 

2019.gada 1.pusgads noslēgts ar zaudējumiem  91692 EUR apmērā.  

Zaudējumi uz vienu akciju ir 0.10 EUR 

Sabiedrībai nav kavētu nodokĜu maksājumu. Savu finanšu darbību sabiedrība nodrošina 

galvenokārt ar saviem līdzekĜiem, ir piesaistīta kredītlīnija  ar limitu 47000 EUR apmērā.  

Sabiedrība uzskata ,ka tai būs pietiekoši resursi, lai nodrošinātu tās likviditāti 

Finanšu risku vadība. 

 
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 

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 
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Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes. 

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.  

 
 

 

 

AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde: 

Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekĜi :               Voldemārs Magone 
 
                                                                                   Aiga Ozola         
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2019 .gada 30.augustā      Aizpute 

 

PaziĦojums par vadības atbildību. 

 

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

pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.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 2019.gada 1.pusgada pārskatu uzĦemas akciju sabiedrības       

‘’ KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde. 

 

 

AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ valde 

 

Valdes priekšsēdētājs Pēteris Frīdenbergs 

 

Valdes loceklis Voldemārs Magone 

 

Valdes locekle Aiga Ozola 
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BILANCE 30.06.2019    

    

AKTĪVS Piezīmes 30.06.2019 30.06.2018 

1 numurs EUR  EUR 

1.ILGTERMIĥA IEGULDĪJUMI     

I.Nemateriālie ieguldījumi     

1.Attīstības izmaksas  0 0 

1.Datorprogrammas , licences  663 363 

I.Kopā nemateriālie ieguldījumi  663 363 

II. PamatlīdzekĜi     

1.Zemes gabali ,ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   487852 502879 

2.Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas   50945 57826 

3.Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs   6896 9383 

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

5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem   0 0 

II Kopā:   551515 575910 

III. Kopā:     

1.iedaĜas kopsumma   552178 576273 
2.APGROZĀMIE LĪDZEKěI     

1.Krājumi     

1.Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli   333774 361006 

2.Nepabeigtie ražojumi   243944 346225 

3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  74891 121610 

5.Avansa maksājumi par precēm   43736 29477 

I.Kopā:  696345 858318 
II .Debitori     

1.Pircēju un pasūtītāju parādi  228459 213584 

4.Citi debitori  9162 38209 

7.Nākamo periodu izmaksas   0 0 

II. Kopā:   237621 251793 
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos     

IV . Naudas līdzekĜi (kopā)   9602 17482 

2.iedaĜas kopsumma   943568 1127593 
      

Bilance   1495746 1703866 
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PASĪVS Piezīmes 30.06.2019 30.06.2018 

  numurs EUR EUR 

1.PAŠU KAPITĀLS      

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

3.IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  0 0 

4.Rezervēs:    

a)likumā noteiktās rezerves  21000 21000 

4.Kopā:    

5.Nesadalītā peĜĦa:  (71452) 94887 

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa  20240 94514 

b)pārskata gada nesadalītā peĜĦa  (91692) 373 

1.iedaĜas kopsumma  1234949 1401288 
3.KREDITORI    

1.ILGTERMIĥA PARĀDI    

1.Citi aizĦēmumi  0 0 

2.Parādi asociētiem uzĦēmumiem  0 0 

Kopā  0 0 
2.ĪSTERMIĥA PARĀDI    

4.Citi aizĦēmumi  0 0 

5.AizĦēmumi no kredītiestādēm  25953 46140 

6.No pircējiem saĦemtie avansi  20639 35350 

7.Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem  99157 99331 

8.Parādi asociētajām sabiedrībām  30317 27513 

9.NodokĜu un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2 25103 27637 

10.Pārējie kreditori 3 24855 27920 

11.Nākamo periodu ieĦēmumi   0 

12.Uzkrātās saistības  34773 38687 

II.Kopā:  260797 302578 

3.iedaĜas kopsumma  260797 302578 
    

BILANCE  1495746 1703866 
    

 
Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekĜi :     Voldemārs Magone 
 
                                                                                     Aiga Ozola 
 
Galv.grāmatvede                                                         Irēna Burve 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins. 

     

    Piez. 30.06.2019 30.06.2018 

Nr p.k. Rādītāja nosaukums Nr. EUR EUR 

1 2 3 4 5 

1 Neto apgrozījums 1 901437 862780 

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (932062) (808340) 

3 Bruto peĜĦa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  (30625) 54440 

4 Pārdošanas izmaksas 3 (22269) (21129) 

5 Administrācijas izmaksas 4 (42087) (43639) 

6 Pārējie uzĦēmuma saimnieciskās darbības ieĦēm. 5 13741 22347 

7 Pārējās uzĦēmuma saimnieciskās darbības izm. 6 (9570) (10591) 

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  (625) (783) 

9 PeĜĦa un zaudējumi pirms ārkārtas posteĦiem  (91435) 645 

10 Ārkārtas ieĦēmumi    

11 Ārkārtas izmaksas    

12  PeĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem  (91385) 645 

13 UzĦēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu  (257) (272) 

14 Pārskata perioda peĜĦa vai zaudējumi pēc nodokĜiem   (91692) 373 

        

 

 

 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekĜi :     Voldemārs Magone 
                                                                                     Aiga Ozola 
 
Galv.grāmatvede                                                         Irēna Burve 
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Naudas plūsmas pārskats. 

 

Nr. 
 

 
Rādītāji 

 
30.06.2019 

EUR 
30.06.2018
EUR 

 I. Pamatdarbības naudas plūsma   

1. 
PeĜĦa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteĦiem un 
nodokĜiem 

(91384) 645 

 Korekcijas:   

a) pamatlīdzekĜu nolietojums; 16590 15973 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; 50  

c) 
uzkrājumu veidošana (izĦemot uzkrājumus nedrošiem 
parādiem); 

  

d) peĜĦa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstības (142) -53 

e) 
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 625 783 

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

(74261) 17348 

 Korekcijas:   
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; (31854) (418) 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 109425 (78347) 

c) 

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

(4989) 49022 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma (1679) (12395) 

4. Izdevumi uzĦēmuma ienākuma nodokĜa maksājumiem (257) (272) 

5. Izdevumi citu nodokĜu maksājumiem 0 0 

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma (1936) (12667) 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

1. PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 0 (4036) 

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 0 0 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

2 SaĦemtie aizĦēmumi 10077 (8682) 

4 Izdevumi aizĦēmumu atmaksāšanai (625) (783) 

7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 7516 (26168) 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 142 53 

V. Pārskata gada neto naudas plūsma 7658 (26115) 

VI. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā 

1944 43597 

VII. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās 

9602 17482 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIĥU PĀRSKATS  

2019.gada 30.jūnijā 
 EUR 

  
 
 
 
 

Rādītāji 
30.06.2019 

EUR 

31.12.2018 
EUR 

1 2 3 

Akciju vai daĜu kapitāls (pamatkapitāls   

1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1285401 1285401 
2.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1285401 1285401 
Rezerves   
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 21000 21000 
Izslēgta ilgtermiĦa pārvērtēšanas rezerve 0 0 
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 21000 21000 
Nesadalītā peĜĦa   
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 20240 94514 
Nesadalītās peĜĦas pieaugums/samazinājums (91692) (74275) 
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (71452) 20240 
Pašu kapitāls   
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1326641 1400916 
2.pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1234949 1326641 



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 30.06.2019 30.06.2018 

USD 1.138 1.1658 

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

zaudējumu aprēėinā. 

Pārskata periods. 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019 līdz 30.06.2019. 

Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieĦēmumiem, kas ietekmē 
atsevišėos pārskatos atspoguĜotos bilances un peĜĦas vai zaudējumu aprēėina posteĦu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieĦēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiĦu ietekme tiek atspoguĜota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī 

 

Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 
līdzekĜi tiks izdoti, kĜūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguĜoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir 
pietiekami pamatota. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi 
darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa 
pret euro, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu 
valūtā, tiek pārrēėināti euro saskaĦā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās 
dienas beigās. 

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēėiniem valūtās vai, atspoguĜojot aktīvu un saistību posteĦus, lietojot 
valūtas kursus, kuri atšėiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peĜĦas vai 
zaudējumu aprēėinā neto vērtībā. 

IlgtermiĦa un īstermiĦa posteĦi 

IlgtermiĦa posteĦos uzrādītas summas, kuru saĦemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiĦi iestājas vēlāk 
par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saĦemamas, maksājamas vai norakstāmas gada 
laikā, uzrādītas īstermiĦa posteĦos. 

Darījumi ar saistītajām personām 

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekĜi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un 
uzĦēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieĦemot ar pamatdarbību 
saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ăimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas 
kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām.  

Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzĦēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole. 

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. Iegādātie aktīvi zem 70  EUR tiek 
uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs 

PamatlīdzekĜu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokĜi, citas uz iegādi 
tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā 
paredzētajai lietošanai.  

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguĜotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības". 
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Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekĜi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu 
pamatlīdzekĜiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēėina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu 
un pamatlīdzekĜu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekĜa 
vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības 
noteiktās likme 

Nemateriālie ieguldījumi:   
Datorprogrammas u.c. 20 % 
   
PamatlīdzekĜi   
Ēkas un inženierbūves 2 % 
Pārvadu ierīces 5 % 
Tehnoloăiskās iekārtas un ierīces 10,14.3 % 
Automašīnas 14.3 % 
Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs 20,10 % 

Nolietojumu aprēėina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad  nemateriālo ieguldījumu vai 
pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērėim. Zeme netiek pakĜauta nolietojuma aprēėinam. Katrai 
pamatlīdzekĜa daĜai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekĜa kopējām izmaksām, nolietojumu 
aprēėina atsevišėi. Ja Sabiedrība atsevišėi nolieto dažas pamatlīdzekĜa daĜas, tas atsevišėi nolieto arī atlikušās šī 
paša pamatlīdzekĜa daĜas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekĜa daĜas, kas atsevišėi nav svarīgas. Atlikušo daĜu 
nolietojumu aprēėina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguĜotu to lietderīgās lietošanas laiku.  

Ja kādi notikumi vai apstākĜu maiĦa liecina, ka pamatlīdzekĜu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 
pamatlīdzekĜu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības 
pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ăenerējošā vienība 
tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. PamatlīdzekĜa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas 
vērtības un lietošanas vērtības. 

PeĜĦu vai zaudējumus no ilgtermiĦa ieguldījumu objekta atsavināšanas atspoguĜo attiecīgā perioda peĜĦas vai 
zaudējumu aprēėinā neto vērtībā. 

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekĜu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek 
kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas 
tiek atzītas pārskata perioda izdevumos. 

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par citām tiešajām izmaksām, kas radušās 
attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekĜa sākotnējā 
vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekĜu izveidošanai izmantoto aizĦēmumu procentiem. 

Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas 
izmaksas atzīst bilances postenī "IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekĜos" un aprēėina nolietojumu 
nomas termiĦa laikā. 

PamatlīdzekĜu pārvērtēšana un rezerves veidošana 

PamatlīdzekĜu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai 
novērtējumu iepriekšējā gada bilancē Sabiedrība pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieĦemt, ka vērtības 
paaugstinājums būs ilgstošs. Šādas pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts, 
pamatojoties uz iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz 
pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva, iekĜauj attiecīgajā bilances aktīva postenī, kurā norādīts pārvērtētais 
pamatlīdzekĜu objekts, un bilances pasīva postenī "IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" iedaĜā "Pašu 
kapitāls". 

 

Attīstības izmaksas 

Attīstības izmaksas ir izmaksas, kuras tieši attiecināmas uz attīstības pasākumiem vai kuras var pamatoti saistīt ar 
šiem pasākumiem. 

 

Krājumi 

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši nepārtrauktās 
inventarizācijas metodei.  
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Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzĦēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās 
produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguĜota kā pašizmaksa, no 
kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi. 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēėinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto 
uzkrājumu atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir 
apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. 

Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir: 

- kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors 
apšauba Sabiedrības tiesības piedzīt šo parādu; 

- parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākĜi, kas liecina par 
parādnieka nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā 
atzīšanu par bankrotējušu) u.tml. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēėinu summas atskaitot 
uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. 

Citi debitori 

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekĜauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteĦos, arī pārmaksātos nodokĜus, 
kreditoru parādu debeta atlikumus. 

Nākamo periodu izdevumi un ieĦēmumi 

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī 
"Nākamo periodu izmaksas".  

Maksājumi, kas saĦemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā 
nākamo periodu ieĦēmumi. 

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 

IlgtermiĦa investīcijas parādzīmēs un vērtspapīros bilancē uzrāda to iegādes vērtībā. ĪstermiĦa investīcijas akcijās 
un vērtspapīros, kas tiek kotēti biržā, bilancē uzrāda tirgus vērtībā, kas noteikta pēc darījumiem biržā gada pēdējā 
dienā. 

Naudas līdzekĜi 

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības 
kasē. 

Pamatkapitāls 

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda akciju lielumu atbilstoši Komercreăistrā reăistrētajam lielumam. 

Rezerves 

Pamatkapitāla rezerve 

Rezerve izveidojusies pamatkapitāla denominizācijas rezultātā. 

Kreditoru parādi 

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaĦoti ar pašu kreditoru. 

Aizdevumi un aizĦēmumi 

Aizdevumi un aizĦēmumi sākotnēji tiek atspoguĜoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizĦēmuma 
summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atĦemot ar aizĦēmuma saĦemšanu 
saistītās izmaksas. 

Noma 

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām 
uz nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekĜi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros 
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nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu 
nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu 
pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekĜautas peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā kā 
procentu izmaksas. 

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, 
par paredzamo izmantošanas laiku tiek pieĦemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos 
kapitalizēto nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēėināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās 
lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. 

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzĦemas un atlīdzību gūst 
iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā 
izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās 
Sabiedrības saistības tiek atspoguĜotas kā ārpusbilances saistības. 

Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds 
pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu 
resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība 
paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daĜēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, 
apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišės aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir 
praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peĜĦas vai 
zaudējumu aprēėinā tiek atspoguĜotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas. 

Uzkrātie ieĦēmumi 

Kā uzkrātie ieĦēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēėinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi 
vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaĦā ar līguma nosacījumiem bilances datumā 
vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēėina) iesniegšanas termiĦš. 

Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem par 
pārskata gadā saĦemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzĦēmuma līguma 
nosacījumu vai citu iemeslu dēĜ bilances datumā vēl nav saĦemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma 
dokuments (rēėins). 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaĜinājumiem 

Uzkrāto neizmantoto atvaĜinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu 
pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaĜinājuma dienu skaitu. 

No pircējiem saĦemtie avansi 

No pircēja saĦemtais avanss ir maksājums, kuru saskaĦā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms 
preces vai pakalpojuma saĦemšanas. 

Pārējie kreditori 

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekĜauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteĦos, arī debitoru parādu 
kredīta atlikumus. 

Dividendes 

Prasījumi un saistības par dividendēm tiek atzītas, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu 
saĦemšanu, tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieĦemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs izmaksājamo 
peĜĦas daĜu, kā arī noteikta un aprēėināta dividendes summa. 

NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

NodokĜu informāciju Sabiedrība saskaĦo ar nodokĜu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai 
nodokĜu parādus, visas pārmaksas iekĜaujot citu debitoru sastāvā. 
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IeĦēmumu atzīšana 

IeĦēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā 
to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot 
ieĦēmumus, tiek Ħemti vērā arī šādi nosacījumi:  

Preču pārdošana  

IeĦēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi: 

1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības; 

2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār 
pārdotajām precēm; 

3) Ir ticams, ka Sabiedrība saĦems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus; 

4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu. 

Sabiedrība atspoguĜo preču pārdošanu, Ħemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu. 

Pakalpojumu sniegšana  

IeĦēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.  

IeĦēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, Ħemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances 
datumā ir attiecīgais darījums.  

Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieĦēmumi tiek atzīti tikai tik lielā 
apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas. 

Pārējie ieĦēmumi  

Pārējie ieĦēmumi ir ieĦēmumi, kas nav iekĜauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai 
saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieĦēmumi tiek atzīti šādi: 

• ieĦēmumi no soda un nokavējuma naudām – saĦemšanas brīdī; 

• ieĦēmumi no pamatlīdzekĜu pārdošanas – neto vērtībā, peĜĦa vai zaudējumi no ilgtermiĦa ieguldījumu 
pārdošanas tiek aprēėināti kā starpība starp pamatlīdzekĜa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā 
gūtajiem ieĦēmumiem, un iekĜauti tā perioda peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā, kurā tie radušies; 

• ieĦēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peĜĦa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, 
tiek aprēėināti kā starpība starp ieĦēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas 
kursa svārstībām, un iekĜauti tā perioda peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā, kurā tie radušies; 

• procentu ienākumi no Latvijas Republikā reăistrētām kredītiestādēm par norēėinu kontu atlikumiem – 
saĦemšanas brīdī; 

• pārējie ieĦēmumi – to rašanās brīdī. 

UzĦēmumu ienākuma nodoklis 

Sākot ar 2018.taksācijas gadu, uzĦēmumu ienākuma nodoklis tiks aprēėināts par sadalīto peĜĦu (dividendēm) un 
nosacīti sadalīto peĜĦu, piemērojot  likmi 20%.UzĦēmuma nodoklis tiks atzīts brīdī, kad sabiedrības dalībnieki 
(akcionāri) pieĦems lēmumu par peĜĦas sadali vai tiks iegrāmatotas izmaksas, kas nesekmē sabiedrības turpmāku 
attīstību (nosacīti sadalītā peĜĦa).Tiek veikta saistību par nodokĜiem salīdzināšana ar Valsts IeĦēmumu Dienesta 
datiem. 

 

Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguĜoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriăējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 
gada beigām nav koriăējoši, tie tiek atspoguĜoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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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 % 

Sabiedrības akcionāri                                                       Procentuālais ieguldījums (%) 

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA’’, reă. Nr. 40003253124          48.36  ** 
Olivers  Wiederholds.                                                                 17.12 
SIA’’Aizputes atslēgas’’reă.nr. 42103001587                            15.26 
Pārējie akcionāri                                                                          19.26 * 
Kopā                                                                                            100.00 
 

* Pārējiem akcionāriem akciju skaits nepārsniedz 5% 

** AS ’’Kurzemes atslēga ’’ akcionāri : P.Frīdenbergs - 46.9%, J.Kreicburgs – 
24.9%,V.Biėis – 14.0%,D.Rudzīte – 7.0% ,pārējie akcionāri- 7.2% 
 

IzĦemot P.Frīdenbergu, pārējiem 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. 
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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 30.06.2019

EUR 
31.12.2018 

EUR 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 4884 5091 
Valsts soc. apdroš. obligātie 
maksājumi 

14812 16011 

Pārējie nodokĜi 5407 6535 
Kopā 25103 27637 

 
3.Pārējie kreditori.  
Kreditoru veids 
 

30.06.2019 
EUR 

31.12.2018 
EUR 

Darba  alga par jūnija mēnesi 22776 25842 
Kaitējuma atlīdzība 1323 1278 
Pārējie kreditori 756 800 
Kopā 24855 27920 
 

PeĜĦas vai zaudējumu aprēėina skaidrojumi. 

1. Neto apgrozījums. 

Darbības veidi 30.06.2019 
EUR 

30.06.2018 
EUR 

IeĦēmumi no atslēgu un 

būvapkalumu pārdošanas 

862255 770164 

IeĦēmumi no pakalpojumu 

sniegšanas 

39182 92616 

Kopā : 901437 862780 

 
 
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 
 
Galvenie  izmaksu elementi 30.06.2019 

EUR 
30.06.2018 

EUR 

 
Materiālu izmaksas 

 
445478 

 
474193 

 
Darba  alga 
 

 
232203 

 
245929 

Valsts soc.apdroš. obl. iemaksas 55140 58328 
Elektroenerăija 46549 48463 
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PamatlīdzekĜu amortizācijas 
izmaksas 

16590 15973 

Pārējās izmaksas 58215 42693 
Ievedmuita 1570 2227 
SaĦemti pakalpojumi no ārpuses 7507 15313 
Izmaksas kopā 863252 903119 
Izmaksu korekcija   
Nepabeigtās ražošanas atl . izm. 60848 (62238) 
Pašu ražoto štanču un presf.un 
mat. atl. izmaiĦas 

(475) 0 

Gatavās prod.atl. izmaiĦas 8437 (32541) 
Kopā 932062 808340 
 
3.Pārdošanas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2019 

EUR 
30.06.2018 

EUR 

Darba samaksa 2912 2855 
Sociālās izmaksas 800 696 
Preču pārdošanas izdevumi 10408 8121 
Pārējās izmaksas 8149 9457 
Kopā 22269 21129 
 
 
 
 
4.Administrācijas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2019 

EUR 
30.06.2018 

EUR 

Darba samaksa 31171 32702 
Sociālās izmaksas 7419 7754 
Sakaru izdevumi 903 826 
Naudas apgrozījuma un blakus 
izmaksas 

 
556 

 
645 

Pārējie izdevumi 2038 1712 
Kopā 42087 43639 
 
5.Pārējie saimnieciskās darbības ieĦēmumi. 
 
IeĦēmumu veidi 30.06.2019 

EUR 
30.06.2018 

EUR 

Apgrozāmo līdzekĜu realizācija. 11968 18904 
Finansējums no ESF 1238 1687 
IeĦēmumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
535 

 
1756 

Kopā 13741 22347 
 
 
 



 22 

 
 
6.Pārējās uzĦēmuma saimnieciskās darbības izmaksas. 
 
Izdevumu veidi 30.06.2019 

EUR 
30.06.2018 

EUR 

Kaitējuma atlīdzība par veselībai 
nodarīto zaudējumu 

 
8074 

 
7744 

 
Sociālās sfēras izdevumi 700 751 
Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
394 

 
1703 

Ar saimniecisko darbību 
nesaistītie izdevumi, ziedojumi 

 
191 

 
336 

Citi 211 57 
Kopā 9570 10591 
                                                                                        
                                                                              




