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1. Ziņas par uzņēmumu. 
 

 

Sabiedrības nosaukums                                   AS” KURZEMES ATSLĒGA1”   
 
Sabiedrības juridiskais statuss                          akciju sabiedrība 
 
 Reģistrācijas nr.,vieta un datums                      40003044007,Rīga,29.11.1991 

                                                       Reģistrācija komercreģistrā 11.06.2004 
 

Juridiskā adrese                                                   Kalvenes iela 27,Aizpute, 
                                                                               Aizputes novads, LV3456 
NACE pamatdarbības kods                               25.72  Slēdzeņu un eņģu ražošana 
 
Dalībnieki un to daļas īpatsvars                         AS”Kurzemes atslēga” - 48.36% 
                                                                              Olivers Wiederholds   - 17.22 %    
                                                                   SIA” Aizputes atslēgas” – 15.26% 
                                                                     Pārējie – 19.16 % 
                                                                               
AS padomes locekļi:                          Guntars Stekjānis,padomes pr-tājs. 
                                                             Irēna Burve, padomes pr.vietniece                           
                                                             Rolands Līvmanis, padomes loceklis 
                                                             Ilgvars Jurjāns ,padomes loceklis 
                                                             Daiga Lankovska ,padomes locekle 
                                                     

                                                     
                                                   
 

AS valdes locekļi                              Pēteris Frīdenbergs,valdes pr-tājs 
                                                          Voldemārs Magone  
                                                          Aiga Ozola 
                                          
 

 
Pārskata periods                                                  01.01.2020 – 30.06.2020 
 
Iepriekšējais pārskata periods                           01.01.2019 – 30.06.2019 
 
Revidents                     SIA Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle .Licence nr.181 

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

 
 2020.gada 1.pusgadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ darbības veids 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts ,  tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu 

izstrādājumi, mēbeļu furnitūra ,metāla kalumi, tehnoloģiskais aprīkojums u.c. 

  Neto apgrozījums 2020.gada 1.pusgadā ir 595926 EUR, salīdzinājumā ar 2019 gada 

1.pusgadu neto apgrozījums samazinājies par  33.9 %  jeb 305511 EUR. 

Realizētās produkcijas apjoms sadalās sekojoši: 

realizācija Latvijas tirgū – 59.1% jeb  352363 EUR .Tas ir  par 155618 EUR mazāk kā 

2019gada 1.pusgadā. 

Realizācija ES – 39.6 % jeb 236057 EUR, tas ir par 86234 EUR mazāk kā 2019.gada 

1.pusgadā. 

Eksports  - 1.3 % jeb 7506 EUR .Tas ir par 63659 EUR mazāk kā 2019.gada 1.pusgadā. 

2020.gada 6 mēnešos vid.strādājošo skaits ir 73 darbinieki, 2019.gada 6 mēnešos vid. 

strādājošo skaits bija 77 darbinieki. 

 

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis. 

2020.gada 1.pusgads noslēgts ar zaudējumiem  179 614 EUR apmērā.  

Zaudējumi uz vienu akciju ir 0.20 EUR 

Likviditāte (maksātspēja, t.i.spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības): 

Kopējās likviditātes koeficents                                    2.1 

Starpseguma likviditātes koeficents                            0.4 

Absolūtās likviditātes koeficents                                 0.03 

 

Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības)  : 

Saistību īpatsvars bilancē                                           0.18 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu                           0.23       

 

2020.gada 30.jūnijā Sabiedrības īstermiņa aktīvi pārsniedza tās īstermiņa saistības par 412 

283 EUR.  Savu finanšu darbību sabiedrība nodrošina galvenokārt ar saviem līdzekļiem, ir 

piesaistīta kredītlīnija  ar limitu 47000 EUR apmērā un īstermiņa aizdevums 50 000 EUR 

apmērā..  

Sabiedrība uzskata ,ka tai būs pietiekoši resursi, lai nodrošinātu tās likviditāti 
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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 pakļauta procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar īstermiņa kredītlīniju un 

aizņēmumiem no citiem uzņēmumiem. Aizņēmumu 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 piešķirto kredītlīniju. 

Valūtas risks 

Uzņēmums pakļauts ārvalstu valūtas riskam saistībā ar ASV dolāru. Lai kontrolētu valūtas 

risku, uzņēmums plāno  nepieciešamo materiālo resursu iegādi  valūtā. 

Kredītrisks 

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem. Uzņēmums 

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

kreditēšanas noteikumus katram klientam atsevišķi. Bez tam uzņēmums uzrauga debitoru 

parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju 

 

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes. 
 
 Tiek strādāts pie realizācijas tirgus paplašināšanas, bet, neskatoties uz paveikto, realizācijas 

apjomi jau vairākus gadus pēc kārtas samazinās. Līdz ar to samazinās arī rentabilitāte. Valde 

uzskata, ka uzņēmuma darbība ir apdraudēta ,ražojot esošo produktu un investīcijas ir 

nepietiekamas, lai apgūtu jaunus izstrādājumus. 

2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā ar COVID-19 

izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas attīstību valstī un 

pasaulē. 2020.gada martā un aprīlī mūsu uzņēmumā pārtrūka piegādes uz ES valstīm un 

eksports, kā arī samazinājās apgrozījums Latvijā, kā rezultātā Sabiedrības apgrozījums 

2020.gada 1.pusgadā samazinājās par 33.9% salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.pusgada 
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apgrozījumu. Tā kā uzņēmuma  ražošana ir saistīta ar iekārtām, tad iespējas strādāt attālināti 

nav.  

Sākot ar 2020.gada jūliju strauji pieaug pasūtījumi no ES dalībvalstīm.   Nav paredzams, kā 

situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības 

nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība ievēro visus 

valsts noteiktos ierobežojumus. 

Ja ierobežojumi turpmāk netiks padarīti stingrāki, tad iespējams 2020.gadā Sabiedrība strādās 

ar zaudējumiem, bet izdzīvos. 

 

 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekļi :     Voldemārs Magone 
 
                                                                                     Aiga Ozola 
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2020 .gada 31.augustā      Aizpute 

 

Paziņojums par vadības atbildību. 

 

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

pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavots saskaņā ar 

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

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

stāvokli 

  Atbildību par 2020.gada 1.pusgada pārskatu uzņemas 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 30.06.2020    

    

AKTĪVS Piezīmes 30.06.2020 30.06.2019 

1 numurs EUR  EUR 

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     

I.Nemateriālie ieguldījumi     

1.Attīstības izmaksas  0 0 

1.Datorprogrammas , licences 1 528 663 

I.Kopā nemateriālie ieguldījumi  528 663 

II. Pamatlīdzekļi     

1.Zemes gabali ,ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   472825 487852 

2.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   37265 50945 

3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   6150 6896 

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

5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0 

II Kopā: 2 522062 551515 

III. Kopā:     

1.iedaļas kopsumma   522590 552178 

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

1.Krājumi     

1.Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli   311796 333774 

2.Nepabeigtie ražojumi   168807 243944 

3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  107843 74891 

5.Avansa maksājumi par precēm   42480 43736 

I.Kopā: 3 630926 696345 

II .Debitori     

1.Pircēju un pasūtītāju parādi 4 133797 228459 

4.Citi debitori 5 5198 9162 

7.Nākamo periodu izmaksas   0 0 

II. Kopā:   138995 237621 

III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos     

IV . Naudas līdzekļi (kopā) 6 9193 9602 

2.iedaļas kopsumma   779114 943568 

      

Bilance   1301704 1495746 
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PASĪVS Piezīmes 30.06.2020 30.06.2019 

  numurs EUR EUR 

1.PAŠU KAPITĀLS      

1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 7 1285401 1285401 

3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  0 0 

4.Rezervēs:    

a)likumā noteiktās rezerves  21000 21000 

4.Kopā:    

5.Nesadalītā peļņa:    

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  (191982) 20240 

b)pārskata gada nesadalītā peļņa  (179546) (91692) 

1.iedaļas kopsumma  934873 1234949 

3.KREDITORI    

1.ILGTERMIŅA PARĀDI    

1.Citi aizņēmumi  0 0 

2.Parādi asociētiem uzņēmumiem  0 0 

Kopā  0 0 

2.ĪSTERMIŅA PARĀDI    

4.Citi aizņēmumi  50000 0 

5.Aizņēmumi no kredītiestādēm 8 11194 25953 

6.No pircējiem saņemtie avansi 9 26579 20639 

7.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 10 121025 99157 

8.Parādi asociētajām sabiedrībām 11 27153 30317 

9.Nodokļu un sociālās nodrošināšanas maksājumi 12 74394 25103 

10.Pārējie kreditori 13 22130 24855 

11.Nākamo periodu ieņēmumi    

12.Uzkrātās saistības  34356 34773 

II.Kopā:  366831 260797 

3.iedaļas kopsumma  366831 260797 

    

BILANCE  1301704 1495746 

    

 
Valdes priekšsēdētājs:    Pēteris Frīdenbergs 
 
Valdes locekļi :     Voldemārs Magone 
 
                                                                                     Aiga Ozola 
 
Galv.grāmatvede                                                         Irēna Burve 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins. 
     

    Piez. 30.06.2020 30.06.2019 

Nr p.k. Rādītāja nosaukums Nr. EUR EUR 

1 2 3 4 5 

1 Neto apgrozījums 14 595926 901437 

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 15 (708140) (932062) 

3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  (112214) (30625) 

4 Pārdošanas izmaksas 16 (24395) (22269) 

5 Administrācijas izmaksas 17 (40129) (42087) 

6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi. 18 8069 13741 

7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 19 (10332) (9570) 

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  (613) (625) 

9 Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem  (179614) (91435) 

10 Ārkārtas ieņēmumi    

11 Ārkārtas izmaksas    

12  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  (179614) (91385) 

13 Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu  0 (257) 

14 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem   (179614) (91692) 

        

 

 

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

Nr. 
 

 
Rādītāji 

 
30.06.2020 

EUR 
30.06.2019
EUR 

 I. Pamatdarbības naudas plūsma   

1. 
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem 

(179614) (91384) 

 Korekcijas:   

a) pamatlīdzekļu nolietojums; 14349 16590 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; 80 50 

c) 

uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem 
parādiem); 

  

d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstības (364) (142) 

e) 
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 613 625 

2. 
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 
īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām. 

(164936) (74261) 

 Korekcijas:   
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 6299 (31854) 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 49010 109425 

c) 

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

76471 (4989) 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma (33156) (1679) 

4. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem 0 (257) 

5. Izdevumi citu nodokļu maksājumiem 0 0 

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma (33156) (1936) 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (830) 0 

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 0 0 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

2 Saņemtie aizņēmumi 38259 10077 

4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (613) (625) 

7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 3660 7516 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 364 142 

V. Pārskata gada neto naudas plūsma 4024 7658 

VI. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā 

5169 1944 

VII. 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās 

9193 9602 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  

2020.gada 30.jūnijā 
 EUR 

  
 
 
 
 

Rādītāji 
30.06.2020 

EUR 

31.12.2019 
EUR 

1 2 3 

Akciju vai daļu 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 
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 21000 21000 
Nesadalītā peļņa   
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa (191981) 20240 
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums (179546) (212221) 
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (371527) (191981) 
Pašu kapitāls   
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1114420 1326641 
2.pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 934873 1114420 



Pielikums 

Grāmatvedības politika 
  
(a) Informācija par Sabiedrību 
“KURZEMES ATSLĒGA 1” AS juridiskā adrese ir Kalvenes iela 27, Aizpute, Aizputes novads, 
LV-3456, Latvija. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 
40003044007. Sabiedrības akcionāri ir AS''Kurzemes atslēga'' (48.36%), Wiederhold Oliver Kai 
(17.22%), SIA''Aizputes atslēgas'' (15.26%),   un Pārējie (19.16 %). Sabiedrības valdes locekļi 
ir Pēteris Frīdenbergs (Valdes priekšsēdētājs), Aiga Ozola (Valdes locekle) un Voldemārs 
Magone (Valdes loceklis). Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA un zvērinātais revidents Gatis Sviklis. 
 
(b) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, 
“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un  MK noteikumiem Nr 775 „Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, balstoties uz darbības 
turpināšanas pieņēmumu. Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. 
panta (6) punktu, Sabiedrība atbilst lielas sabiedrības kategorijai. Sabiedrības akcijas ir kotētas 
NASDAQ fondu biržā. 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas 

metodes nav mainītas.  

 
(c) Darbības turpināšana 
Sabiedrība 2020. gada darbības finanšu rezultāts bija zaudējumi 179614 EUR. 2020. gada 
30.jūnijā Sabiedrības īstermiņa aktīvi pārsniedza tās īstermiņa saistības par 412283 EUR un 
Sabiedrībai bija pozitīvs pašu kapitāls 934873 EUR apmērā. Pamatojoties uz augstāk minēto, 
Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai nebūs likviditātes problēmas un tā spēs 
norēķināties ar kreditoriem saistību noteiktajos termiņos. Attiecīgi, Sabiedrības vadība uzskata, 
ka darbības turpināšanas princips ir piemērojams šo finanšu pārskatu sastādīšanā.   
 

(d) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības 
kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču 
pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti. Ieņēmumi no 
dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.  
 
(e) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 
Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas oficiālajā valūtā – eiro (EUR).  
 
Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa (dienas 
sākumā), kuru nosaka, pamatojoties uz Eiropas Centrālo banku sistēmas un citu centrālo 
banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta 
vietnē. 
 
Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti eiro pēc 
dienas beigu kursa, kas publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. 
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 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 
   
1 USD 1.1284 1.138 

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro 
aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi 
tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
(f) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas 
tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu 
licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot 
tās lietošanā.  
Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc 
lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas 
perioda garumā, lai norakstītu nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai 
pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda 
beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  
 % gadā 
Nemateriālie ieguldījumi 20  
Pārvadu ierīces 5 
Ēkas 2  
Tehnoloģiskās iekārtas 10-14.3 
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi 10 - 20 

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka 

par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek 

nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā 

nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, 

vai lietošanas vērtības. 

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, 

kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs 

Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas 

attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās 

rezerves daļas  izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā. 

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 
 
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes 

īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda. 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp 
pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā 
perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.  
 

(g) Krājumi.Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. 
Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot vidējo svērto metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas 
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Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas 
un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to 
pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto 
pārdošanas vērtībai.  
 

(h) Debitoru parādi 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības 
samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv 
objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā  
atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru 
parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību. Debitoru parādu atgūstamā vērtība ir 
plānotās naudas plūsmas tagadnes vērtība. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. 
 
(i) Aizņēmumi 
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu 
saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā 
iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība 
starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, 
un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai 
saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku kapitalizēta nepabeigtās celtniecības objektu 
sastāvā aizņēmuma perioda laikā. 
(j) Nodokļi 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, 
pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem 
veiktajiem aprēķiniem.  
 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas 
izmaksājama dalībniekiem [akcionāriem]). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto pelņu tiek atzīts 
brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki [akcionāri] pieņem lēmumu par peļņas sadali.  
 
Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu 
(20/80 no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus 
objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru 
parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai 
paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti 
sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto 
peļņu tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu  aprēķina rindā “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 
pārskata gadu”, atšifrējot nodokļa summas sastāvu finanšu pārskata pielikumā. 
 
k) Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo 
dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto 
neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 
 
(l) Nauda un naudas ekvivalenti 
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un 
citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.  



 16 

 
(m) Saistītās puses 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, Padomes locekļi, 
viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska 
ietekme. 

 
 
 
 
 
Bilances skaidrojumi 
 
 
(1) Nemateriālie ieguldījumi 
 

 Koncesijas, 
patenti, 

licences, 
preču zīmes 

un tamlīdzīgas 
tiesības 

Kopā 

 EUR EUR 
Sākotnējā vērtība 6674 6674 
31.12.2019.   
Vērtības palielinājums 0 0 
30.06.2020. 6674 6674 
   
Nolietojums   
31.12.2019. (6 066) (6 066) 
Aprēķināts par 2020. gadu (80) (80) 
31.12.2019. (6146) (6146) 
   
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2019. 

608 608 

Atlikusī bilances vērtība 
30.06.2020. 

528 528 
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(2)Pamatlīdzekļi 
 

 Zemes 
gabali, 

ēkas un 
inženier-

būves  

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 
pamatlī-

dzekļi un 
inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

un 
nepabeigto 

celtniecības 
objektu 

izmaksas 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Sākotnējā vērtība      
31.12.2019. 1012277 1063337 115832 5822 2197268 
Norakstīts 0 0 830 0 830 
30.06.2020. 1012277 1063337 116662 5822 2198098 
      
Nolietojums      
31.12.2019. (531938) (1 019953) (109 796)  (1661687) 
Aprēķināts par 2020. gadu (7514) (6119) (716) - (14349) 
Par norakstīto 0 0 0  0 
30.06.2020. (539452) (1026072) (110512) - (1676036) 
      
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2019. 

480 339 43 384 6 036 5 822 535 581 

Atlikusī bilances vērtība 
30.06.2020. 

472825 37265 6150 5822 522062 

      
 
 

(3)Krājumi  30.06.2020.  30.06.2019. 
  EUR  EUR 
     
Materiāli   120143  131049 
Mazvērtīgais inventārs  24770  25300 
Štances un presformas  166883  177549 
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi  168807  243944 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  107843  74892 
Avansa maksājumi par materiāliem  42480  43611 
  630926  696345 

 
(4)Pircēju un pasūtītāju parādi 
 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 189 102  246863 
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju 
parādiem 

(55 306)  (18404) 

 133797  228459 
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(5)Citi debitori 
 
 30.06.2020.  30.06.2019. 
 EUR  EUR 
    
Nodokļu pārmaksa -  215 
Norēķini ar norēķinu personām 51  168 
Parādi par komunālajiem pakalpojumiem 12  2060 
Pārējie debitori 5135  6719 
 5198  9162 
 

(6)Nauda 
 30.06.2020.  30.06.2019. 
 EUR  EUR 
    
Naudas līdzekļi bankā 8470  8994 
Naudas līdzekļi kasē 723  608 
 9193  9602 
 
 
 
Akciju vai daļu kapitāls.                                                                1                                                               
( informācija saskaņā ar Finanšu instrumenta tirgus likuma 56.  pantu ) 
 

(7)Pamatkapitāls 
 
Sabiedrības 2020.gada 30.jūnijā reģistrētais un pilnībā apmaksātais akciju kapitāls EUR 1 285 
401 sastāv no 918 144 akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.40. Sabiedrības 2019. 
gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais akciju kapitāls EUR 1 285 401 sastāv no 
918 144 akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.40. 
 
 30.06.2020 31.12.2019 
 % no 

pamatkapitāla 
Akciju 
skaits 

EUR % no 
pamatkapitāla 

Akciju 
skaits 

EUR 

       
Uzrādītāja akcijas ar 
balsstiesībām- publiskajā 
apgrozībā 

71.5% 656356  918 898 71.5% 656 356 918 898 

Slēgtās emisijas 
akcijas (parastās vārda 
akcijas ar balss 
tiesībām) 

28.5% 261788 366 503 28.5% 261 788 366 503 

 100% 918 144 1 285401  100% 918 144 1 285401 
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Sabiedrības akcionāri 2020 .gada 30.jūnijā un to 
ieņemamais amats sabiedrībā 

Ieņemamais amats 
sabiedrībā 

% no pamat 
kapitāla 

   
AS''Kurzemes atslēga'' Akcionārs 48.36% 
Olivers Wiederholds Akcionārs 17.22 % 
SIA ''Aizputes atslēgas'' Akcionārs 15.26% 
Citi akcionāri Akcionārs 19.12% 
Pēteris Frīdenbergs Valdes pr-tājs 0.04% 

  100% 
Pārējiem valdes un padomes locekļiem nepieder Sabiedrības akcijas.  
Informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1  panta „Gada pārskatā papildus 
iekļaujamā informācija” prasībām: 
 
Likuma prasība Atbilstība 
  
Informācija par kapitāla struktūru, akciju kategorijas, no 
katras akciju kategorijas izrietošās tiesības un 
pienākumi un to procentuālā daļa no pamatkapitāla, 
atsevišķi norādot to akciju skaitu, kuras nav iekļautas 
regulētajos tirgos 

Emitētas 918 144 parastās akcijas. 656 356 ir 
uzrādītāja akcijas ar balss tiesībām, kuras 
iekļautas regulētajā tirgū.   
261 788 ir slēgtās emisijas akcijas (parastās 
vārda akcijas ar balss tiesībām) 

Ziņas par akciju atsavināšanas ierobežojumiem vai 
nepieciešamību saņemt kapitālsabiedrības vai pārējo 
akcionāru piekrišanu akciju atsavināšanai 

Nepastāv 

Personas, kurām ir tiešā vai netiešā veidā iegūta 
nozīmīga līdzdalība kapitālsabiedrībā, kā arī šo personu 
līdzdalības daļa 

AS''Kurzemes atslēga'' 48,36%                                                                                             

Akcionāri, kuriem ir īpašas kontroles tiesības, un šo 
tiesību apraksts 

Nepastāv 

Veids, kādā tiks izmantotas no darbinieku akcijām 
izrietošās balsstiesības, ja tās neizmanto paši darbinieki 

Nav šādas akciju kategorijas 

Balsstiesību ierobežojumi gadījumos, ja ir noteikts 
maksimālais balsstiesību apjoms, neatkarīgi no 
piederošo balsstiesīgo akciju skaita, kā arī akcionāru 
tiesības uz peļņas daļu, kas nav saistīta ar viņiem 
proporcionāli piederošo akciju daļu un citi līdzīgi 
ierobežojumi 

Nepastāv 

Akcionāru vienošanās, kas ir zināmas kapitālsabiedrībai 
un var radīt ierobežojumus akcionāriem piederošo 
akciju vai balstiesību nodošanai citām personām, arī 
nosacījumi, kuri paredz šādas nodošanas iepriekšēju 
apstiprināšanu 

Nepastāv 

Noteikumi, kas reglamentē valdes locekļu ievēlēšanu, 
izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu 

Saskaņā ar statūtiem un Latvijas likumdošanas 
prasībām 

Valdes locekļu pilnvaras, tai skaitā pilnvaras emitēt vai 
atpirkt akcijas 

Valdes locekļu pilnvaras nosaka Komerclikums. 
Valdes locekļiem nav pilnvaru bez akcionāru 
sapulces pilnvarojuma emitēt vai atpirkt akcijas 

Visas būtiskās vienošanās un līgumi, kurus noslēgusi 
sabiedrība un kuros paredzēts, ka kontroles veida 
maiņas gadījumā tie stājas spēkā, kuriem beidzas 

Nepastāv 
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termiņš vai kuri tiek grozīti, un to spēkā stāšanās, 
izbeigšanās vai grozīšanas sekas 

Visas vienošanās starp kapitālsabiedrību un tās valdes 
locekļiem, kuras paredz kompensāciju gadījumos, kad 
viņi atkāpjas no amata, viņus atbrīvo bez pamatota 
iemesla vai viņi tiek atbrīvoti pēc akciju atpirkšanas 
piedāvājuma izteikšanas 

Nepastāv 

(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 30.06.2020.  30.06.2019. 
 EUR  EUR 
Aizņēmums no AS Luminor (kredītlīnija).:    
- aizņēmuma īstermiņa daļa – atmaksājama 1 gada laikā 11194  25953 
 11194  25953 
 

2019. gada 22. augustā Sabiedrība pagarināja līgumu par kredītlīniju EUR 47,000 apmērā uz 1 
gadu. Procentu maksājumi pēc likmes EURIBOR plus mainīgā daļa 5 % gadā. 
 
Kā nodrošinājumu saistību izpildei Sabiedrība ir ieķīlājusi krājumus, kuru bilances vērtība 2020. 
gada 30.jūnijā ir EUR 630 926 (30.06.2019: EUR 696345) par labu Luminor AS. Minētais ķīlas 
līgums ir noslēgts 2009. gada 26. augustā. 
 
 

(9) No pircējiem saņemtie avansi 
 30.06.2020.  30.06.2019. 
 EUR  EUR 
Latvijas pircēji 2698  1015 
Ārvalstu pircēji 23 881  19624 
 26 579  20 639 

 
 
 
 
 

(10)Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
 
Latvijas piegādātāji 109540  81224 
Ārvalstu piegādātāji 11485  17933 
 121025  99157 

 
 
 
 
 

(11)Parādi asocētām sabiedrībām 
 

AS ''Kurzemes atslēga'' 27153  30317 
 27153  30317 
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(12)Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. 
 
Nodokļu veids 30.06.2020

EUR 
30.06.2019 

EUR 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 5765 4884 
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis(pārcelts maksājuma 
termiņš COVID-19 krīzes rezultātā.) 

5382 0 

Valsts soc. apdroš. obligātie 
maksājumi 

12479 14812 

Valsts soc. apdroš. obligātie 
maksājumi(pārcelts maksājuma 
termiņš COVID-19 krīzes rezultātā.) 

30574 0 

Pievienotās vērtības nodoklis 1035 5180 
Pievienotās vērtības nodoklis 
(pārcelts maksājuma termiņš 
COVID-19 krīzes rezultātā) 

16364 0 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 
(pārcelts maksājuma termiņš 
COVID-19 krīzes rezultātā) 

2655 0 

Citi nodokļi 140 227 

Kopā 74394 25103 

 
 
 
(13)Pārējie kreditori.  
Kreditoru veids 
 

30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Darba  alga par jūnija mēnesi 20487 22776 
Kaitējuma atlīdzība 1320 1323 
Pārējie kreditori 323 756 
Kopā 22130 24855 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķina skaidrojumi. 

(14) Neto apgrozījums. 

Darbības veidi 30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Ieņēmumi no atslēgu un 

būvapkalumu pārdošanas 

556140 862255 

Ieņēmumi no pakalpojumu 

sniegšanas 

39786 39182 

Kopā : 595926 901437 
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(15) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 
 
Galvenie  izmaksu elementi 30.06.2020 

EUR 
30.06.2019 

EUR 

 
Materiālu izmaksas 

 
303616 

 
445478 

 
Darba  alga 
 

 
196711 

 
232203 

Valsts soc.apdroš. obl. iemaksas 46502 55140 
Elektroenerģija 38568 46549 
Pamatlīdzekļu amortizācijas 
izmaksas 

14349 16590 

Pārējās izmaksas 34915 58215 
Ievedmuita 555 1570 
Saņemti pakalpojumi no ārpuses 13438 7507 
Izmaksas kopā 648654 863252 
Izmaksu korekcija   
Nepabeigtās ražošanas atl . izm. 85096 60848 
Pašu ražoto štanču un presf.un 
mat. atl. izmaiņas 

0 (475) 

Gatavās prod.atl. izmaiņas (25610) 8437 
Kopā 708140 932062 
 
(16)Pārdošanas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2020 

EUR 
30.06.2019 

EUR 

Darba samaksa 2984 2912 
Sociālās izmaksas 915 800 
Preču pārdošanas izdevumi 11624 10408 
Pārējās izmaksas 8872 8149 
Kopā 24395 22269 
 
 
(17)Administrācijas izmaksas. 
 
Galvenie izmaksu elementi 30.06.2020 

EUR 
30.06.2019 

EUR 

Darba samaksa 29456 31171 
Sociālās izmaksas 7021 7419 
Sakaru izdevumi 812 903 
Naudas apgrozījuma un blakus 
izmaksas 

 
679 

 
556 

Pārējie izdevumi 2161 2038 
Kopā 40129 42087 
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(18)Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 
 
Ieņēmumu veidi 30.06.2020 

EUR 
30.06.2019 

EUR 

Apgrozāmo līdzekļu realizācija. 7585 11968 
Finansējums no ESF 120 1238 
Ieņēmumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
364 

 
535 

Kopā 8069 13741 
 
 
 
(19)Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas. 
 
Izdevumu veidi 30.06.2020 

EUR 
30.06.2019 

EUR 

Kaitējuma atlīdzība par veselībai 
nodarīto zaudējumu 

 
8360 

 
8074 

Sociālās sfēras izdevumi 579 700 
Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

 
0 

 
394 

Ar saimniecisko darbību 
nesaistītie izdevumi, ziedojumi 

 
140 

 
191 

Citi 1253 211 
Kopā 10332 9570 
                                                                                        
                                                                              


