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Informācija par Sabiedrību 
 
Sabiedrības nosaukums Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1” 

 
Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003044007 

Rīga, 1991. gada 29. novembrī 
 
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 
2004. gada 11. jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru 
40003044007 

  
Adrese Kalvenes iela 27, 

Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 
Latvija 

  
Lielākie akcionāri AS ''Kurzemes atslēga'' (48.36%) 

Wiederhold Oliver Kai (17.22%) 
SIA ''Aizputes atslēgas'' (15.26%) 
Pārējie  (19.16%) 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  Pēteris Frīdenbergs – Valdes priekšsēdētājs 

Aiga Ozola – Valdes locekle 
Voldemārs Magone – Valdes loceklis 

  
   
  
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  Guntars Stekjānis-Padomes pr-tājs 

Irēna Burve – Padomes priekšsēdētāja vietniece  
Rolands Līvmanis – Padomes loceklis 
Ilgvars Jurjāns – Padomes loceklis  
Daiga Lankovska – Padomes locekle 
 

  
  
Pārskata gads 2020. gada 1. janvāris – 30.septembri 
  
Revidenta un zvērinātā revidenta vārds un adrese Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA 

Komercsabiedrības licence Nr. 181 
Kr. Valdemāra iela 123-15 
Rīga, LV-1013 
Latvija 
 
Atbildīgais zvērinātais revidents: 
Gatis Sviklis 
zvērinātā revidenta 
sertifikāts Nr. 202 
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Vadības ziņojums 
 
Darbības veids  
 
Akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir slēdzeņu un enģu ražošana.  
 
Sabiedrības darbība pārskata gadā 
 
Akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 2020. gadā darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav 
mainīts, tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra, metāla kalumi, būvkonstrukcijas, 
tehnoloģiskais aprīkojums, sniegti cinkošanas pakalpojumi u.c.. 
 
Realizētās produkcijas apjoms 2020. gada 9 mēnešos sadalās sekojoši: 

 realizācija Latvijas tirgū – 51.9 %  
 piegādes ES – 42.2 % 
 eksports – 5.9 % 

Realizētās produkcijas apjoms 2019. gadā sadalījās sekojoši: 
 

 realizācija Latvijas tirgū – 52.5 %  
 piegādes ES – 37.7  % 
 eksports – 9.8 % 

 
Vidējais strādājošo skaits  2020. gada 9 mēnešos bija 70, vidējā darba alga  2020. gada 9 mēnešos  bija 577 EUR, 
vidējais strādājošo skaits  2019. gadā bija 76, vidējā darba alga par 2019. gadu - 593 EUR. Vidējā darba alga, 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gadu, samazinājusies par 2.7 %. Iemesls ir pavasarī izsludinātais ārkārtas stāvoklis ,kad 
uzņēmums vairāk kā mēnesi pavadīja dīkstāvē. 
 
A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls  septembrī tika samazunāts un sastāda 918 144 EUR, neto apgrozījums 
2020. gadā 9 mēnešo ir 1 167 800  EUR. Neto apgrozījums 2020 gada 9 mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gada 9 
mēnešiem samazinās par  94 540  EUR, kas sastāda 7.5 % no 2019. gada 9 mēnešu apgrozījuma . 
 
Sabiedrības 2020. gada 9 mēnešu darbības finanšu rezultāts bija zaudējumi 206 969 EUR. 2020. gada 30.septembrī 
Sabiedrības īstermiņa aktīvi pārsniedza tās īstermiņa saistības par 389 322 EUR un Sabiedrībai bija pozitīvs pašu 
kapitāls  907 450 EUR apmērā.,    
 
Finansiālo rezultātu rādītāji: 
Likviditāte (maksātspēja, t.i.spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības): 
Kopējās likviditātes koeficents                                    1.99 
Starpseguma likviditātes koeficents                            0.77 
Absolūtās likviditātes koeficents                                  0.22 
 
Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficents 
Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām                 0.5   
Neto apgrozāmais kapitāls EUR                                               389 779 
 
Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības)  : 
Saistību īpatsvars bilancē                                           0.30 
Saistību attiecība pret pašu kapitālu                           0.43       
 
Sabiedrībai sakarā ar ārkārtas stāvokli tika piešķirts nodokļu apmaksas pagarinājums 52 422 EUR   apmērā. 
 
Turpmākā Sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes. 
Izvērtējot uzņēmuma darbību ,valde ir skeptiski noskaņota par uzņēmuma spējām atgriezties pie izaugsmes. 
Tāpat,ņemot vērā COVID19 pandēmijas ietekmi,2020.gadā gaidāmi ievērojami zaudējumi,kas arī redzami 2020.gada 9 
mēnešu finanšu pārskatā. 
Valde atbalsta Sabiedrības pašlikvidāciju. 
Valde prognozē,ka norēķināties ar kreditoriem ir iespējams 3 mēnešu laikā. 
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Finanšu risku vadība 
Lai nodrošinātu finanšu risku vadību, A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ seko līdzi likviditātei, regulāri tiek kontrolēta 
uzņēmuma naudas plūsma. Notiek aktīvs darbs ar debitoru parādu iekasēšanu. Tiek piesaistīti finanšu resursi kredīta 
veidā. 
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādes, aizņēmumi no citiem uzņēmumiem un 
nauda. Šo finanšu instrumentu uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums 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 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 
Sabiedrība ir pakļauta ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, kas rodas no dažādām valūtām, galvenokārt tāpēc, ka 
lielākā daļa no Sabiedrības aizņēmumiem ir eiro, bet produkcija tiek eksportēta arī uz tirgiem, kuros dominē ASV dolārs. 
Lai kontrolētu valūtas risku, Sabiedrība plāno nepieciešamo materiālo resursu iegādi valūtā.   
 
Kredītrisks 
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, 
pastāvīgi izvērtējot savu klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam 
atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītrisku koncentrācija attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam 
raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. 
 
Notikumi un apstākļi pēc pārskata perioda beigām. 
 
Pēc pārskata perioda beigām, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību 
saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. 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. Tā kā Sabiedrības ražošana ir saistīta 
ar iekārtām, tad iespējas strādāt attālināti nav. Pēc kārtas stāvokļa ieviešanas ir nojaušama tendence samazināties 
realizācijai un līdz ar to saistību izpildei. Sabiedŗibas vadība uzskata, ka koronavīrusa izplatībai būs ierobežota ietekme 
uz Sa biedrības saimniecisko darbī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 Pēteris Frīdenbergs   Aiga Ozola          Voldemārs Magone 
Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle  Valdes loceklis 
 
2020. gada 17.novembrī 
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 Paziņojums par vadības atbildību 
 
 
Akciju sabiedrības "KURZEMES ATSLĒGA 1''" vadība ir atbildīga par sabiedrības gada pārskata sagatavošanu. 
 
Pamatojoties uz akciju sabiedrības "KURZEMES ATSLĒGA 1" valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskati ir 
sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS 
"KURZEMES ATSLĒGA 1" aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu un naudas plūsmām. Vadības ziņojums ietver 
skaidru pārskatu par akciju sabiedrības "KURZEMES ATSLĒGA 1" attīstību un darbības rezultātiem. 
 
Iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas, riska vadība un iekšējā kontrole visa pārskata gada laikā ir veiktas 
atbilstoši iekšējās kontroles procedūrām. 
 
Akciju sabiedrība "KURZEMES ATSLĒGA 1" vadība ir atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi. 
 
 
 
 
 
 

      
 Pēteris Frīdenbergs   Aiga Ozola          Voldemārs Magone 
Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle  Valdes loceklis 
 
 
2020. gada 17.novembrī 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu 
 

 Pielikums 30.09.2020 31.12.2019 
  EUR  EUR 
     
Neto apgrozījums  1 167 800  1 680 707 
     
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču 
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 1 (1 269 117)  (1 718 046) 
     
Bruto zaudējumi vai peļņa     (37 339) 
  (101 317)   
Pārdošanas izmaksas 2 (40 230)  (46 560) 
     
Administrācijas izmaksas 3 (57 543)  (87 847) 
     
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 10 274  37 790 
     
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (17 251)  (76 167) 
     
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 (867)  (1 608) 
     

Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  (206 934)  (211 731) 
     
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu   (35)  (490) 
     

Pārskata gada zaudējumi  (206 969)  (212 221) 

 
Zaudējumi uz akciju  (0.225)  (0.231) 
 
 
 
Pielikumi no 12. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2020. gada 30.septembrī.  (1) 
 
 Pielikums 30.09.2020. 

      EUR 
  31.12.2019. 

EUR 
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     
Nemateriālie ieguldījumi:     
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un  
tamlīdzīgas tiesības 

 488   
608 

Nemateriālie ieguldījumi kopā: 7 488  608 
     

Pamatlīdzekļi:     

Nekustamie īpašumi: 
    

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves  469 068  480 339 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  34 479 43 384 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  5 771 6 036 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 
izmaksas 

 8 322 5 822 

Pamatlīdzekļi kopā: 8 517 640  535 581 
     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  518 128  536 189 
     
Apgrozāmie līdzekļi     
Krājumi:     
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  292 678 308 569 
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi  102 906 253 903 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  48 949 82 333 
Avansa maksājumi par precēm  33 777 35 131 
Krājumi kopā: 9 478 310  679 936 

     
     

Debitori:     
Pircēju un pasūtītāju parādi   10 211 579  134 249 
Citi debitori   11 6274  11 045 
Debitori kopā:  217 853  145 294 

     
     

Nauda:    12 87 271  5 169 
     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  783 434  830 399 
     

Aktīvu kopsumma  1 301 562  1 366 588 

 
 
Pielikumi no 12. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2020. gada 30.septembrī  (2) 
 
 Pielikums 30.09.2020.  31.12.2019. 
  EUR  EUR 
Pasīvs     
Pašu kapitāls:     

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 13 918 144  1 285 401 
Rezerves:     

pārējās rezerves  21 000  21 000 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi  175 275  20 240 
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi  (206 969)  (212 221) 

Pašu kapitāls kopā:  907 450  1 114 420 
     
Īstermiņa kreditori:     

Citi aizņēmumi  90 000  0 
Aizņēmumi no kredītiestādēm 14 0  23 002 
No pircējiem saņemtie avansi 15 6 041  3 033 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem       16 134 113  108 805 
Parādi asociētām sabiedrībām 17 18 956  23 544 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

 
18 80 635  25 161 

Pārējie kreditori 19 28 284  28 675 
Uzkrātās saistības 20 36 083  39 948 

Īstermiņa kreditori kopā:  394 112  252 168 
     

Kreditori kopā:  394 112  252 168 
     

Pasīvu kopsumma  1 301 562  1 366 588 

 
 
Pielikumi no 12. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gadu 
 
 Pamat- 

kapitāls 
 
 

Rezerves Nesadalītā peļņa Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Atlikums 2018. gada 31. decembrī 1 285 401 21 000 20 240 1 326 641 
     
Pārskata gada peļņa - - (212 221) (212 221) 
     
Atlikums 2019. gada 31. decembrī 1 285 401 21 000 (191 981) 1 114 420 
Samazināts pamatkapitāls (367 257)  367 257  
     
Pārskata gada peļņa - - (206 969) (206 969) 
     
Atlikums 2020. gada 30.septembrī. 918 144 21 000 (31693) 907 451 

 
 

Pielikumi no 12. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats par 2020. gadu 
 
 Pielikums 2020 30.09  2019 31.12 
  EUR  EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma     
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  (206 934)  (211 731) 
Korekcijas:     

a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas  21 271  32 524 
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma 

korekcijas 
 119  354 

c) peļņa no ārvalstu valūtu kursu svārstībām  538  - 
d) procentu izmaksas  867  1 608 

  (184 139)  (177 245) 
Korekcijas:     

a) Debitoru parādu atlikumu samazinājums  (72 559)  60 473 
b) krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)  201 626  125 834 
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem    

(samazinājums) / palielinājums 
 74 946     

(10 615) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  19 874  (1 553) 

Procentu maksājumi  (867)  (1 608) 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi  (35)  (490) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  (902)  (3 651) 
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde  (3 330)  (250) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (3 330)  (250) 
     
Finansēšanas darbības naudas plūsma     
Saņemtie aizņēmumi  66 998  7 126 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  66 998  7 126 
     
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts  (538)  - 
     

Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/ 
(samazinājums) pārskata gadā 

 82 102  3 225 

     
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  5 169  1 944 
     

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās  87 271  5 169 

 
 
Pielikumi no 12. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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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 pārskatru 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 
Izvērtējot uzņēmuma darbību ,valde ir skeptiski noskaņota par uzņēmuma spējām atgriezties pie izaugsmes. 
Tāpat,ņemot vērā COVID19 pandēmijas ietekmi,2020.gadā gaidāmi ievērojami zaudējumi,kas arī redzami 2020.gada 9 
mēnešu finanšu pārskatā. 
Valde atbalsta Sabiedrības pašlikvidāciju. 
 
(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. 
 

 30.09.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
   
1 USD 1.1702 1.123 

 
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. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
(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 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. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
(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.  
 
(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. 



 

 15

Pielikums (turpinājums) 
 
(1) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

 
 2020 30.09  2019 31.12 
 EUR  EUR 
    
Materiāli un rezerves daļas 485 184   841 031 
Darba samaksa 238 744  470 394 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 74 368  111 656 
Elektroenerģijas izmaksas 59 490  91 077 
Pamatlīdzekļu nolietojums 21 271  32 377 
Nemat.vērtību nolietojums 119   354 
Mazvērtīgā inventāra nolietojums 4 895  301 
Pašu ražoto štanču nolietojums 51 478  11 141 
Ievedmuita 641  2 452 
Saņemti pakalpojumi no ārpuses 22 790  13 689 
Dabas aizsardzības izdevumi 8 711  12 642 
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem 0  953 
Nekustāmā īpašuma nodoklis 5 304  5 304 
Pārējās izmaksas 111 742  72 789 

Izmaksas kopā 1 084 737  1 666 160 

    
Nepabeigtās ražošanas atlikumu izmaiņas 150 996  50 890 
Gatavās produkcijas atlikumu izmaiņas 33 384  996 

 1 269 117  1 718 046 

 
(2) Pārdošanas izmaksas 

 
Darba samaksa 4 511  6 577 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 365  1 832 
Tirdzniecības pakalpojumi 16 952  20 423 
Preču piegādes izdevumi 15 615  17 584 
Pārējās izmaksas 1 787  144 

 40 230  46 560 

 
(3) Administrācijas izmaksas 

 
Darba samaksa 42101  62 294 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10031  14 840 
Sakaru izmaksas 997  1 787 
Biroja uzturēšanas izmaksas 3312  3 746 
Gada pārskata revīzijas izdevumi 0  4 000 
Banku pakalpojumi 1102  1 180 

 57543  87847 

  
(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 
Apgrozāmo līdzekļu realizācija 9 473  35 149 
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām 0  - 
Finansējums no ESF 527  2 641 
Citi ieņēmumi 274  - 

 10 274  37790 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 
  2020.30.09  2019 31.12 
 EUR  EUR 
    
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 538  394 
Pārdoto materiālu pašizmaksa 3 399  17 682 
Kaitējumu atlīdzība par veselībai nodarīto zaudējumu 12 320  16 011 
Medpunkts 819  1 420 
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi 101  313 
Zaudējumi no likvidētiem debitoriem 0  1 229 
Izdevumi uzkrājumiem šaubīgiem parādiem 0  38 136 
Citas izmaksas 74  982 

 17 251  76 167 

 
 
(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 
Procentu izmaksas  598  1 527 
Soda naudas 269  81 

 867  1 608 

 
(7) Nemateriālie ieguldījumi 

 
 Koncesijas, 

patenti, licences, 
preču zīmes un 

tamlīdzīgas 
tiesības 

Kopā 

 EUR EUR 
Sākotnējā vērtība   
31.12.2019. 6674 6 674 
Vērtības palielinājums 0 0 

31.12.2020. 6 674 6 674 
   
Nolietojums   
31.12.2019. (6066) (6066) 
Aprēķināts par 2020. gadu (120) (120) 

31.12.2020. (6186) (6 186) 
   

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019. 608 608 

Atlikusī bilances vērtība 30.09.2020. 488 488 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(8) Pamatlīdzekļi 
 

 Zemes 
gabali, ēkas 
un inženier-

būves  

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 
pamatlīdzekļi 
un inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Sākotnējā vērtība      
31.12.2019. 
Uzstādīts 

1 012 277 1 063337 115832 
830 

5 822 
2500 

2 197 268 
3330 

Norakstīts  (26672) (6401) - (33073) 

30.09.2020. 1 012 277 1 036 665 110 261 8322 2 167 525 
      
Nolietojums      
31.12.2019 (531 938) (1 019 953) (109 796) - (1 661 687) 
Aprēķināts par 2020. gadu (11271) (8905) (1095)  (21271) 
Par norakstīto  26672 6401  33073 

30.09.2020 (543 209) (1 002 186) (104 490)  (1 649 885) 
      

Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2019 

480 339 43 384 6 036 5 822 535 581 

Atlikusī bilances vērtība 
30.09.2020. 

469 068 34479 5771 8322 517640 

 
 
 
(9) Krājumi 

 
 30.09.2020.  31.12.2019. 
 EUR  EUR 
    
Materiāli  157 137  119 991 
Mazvērtīgais inventārs 20 137  21 695 
Štances un presformas 115 404  166 883 
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 102 906  253 903 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 48 949  82 333 
Avansa maksājumi par materiāliem 33 777  35 131 

 478 310  679 936 

 
(10) Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 266 885  189 555 
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (55 306)  (55 306) 

 211 579  134 249 
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Pielikums (turpinājums) 
(10) Pircēju un pasūtītāju parādi  (turpinājums) 
Uzkrājumi nedrošiem pircējiem un pasūtītāju parādiem 

 Pircēju un pasūtītāju parādi Kopā 

 EUR EUR 
   
2019. gada 31. decembrī 55 306 18 404 
Samazinājums 0 (1 204) 
Palielinājums 0 38 136 

2020. gada 30.septembrī 55306 55 306 

 
 
(11) Citi debitori 
 

30.09.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 
    
Norēķini ar norēķinu personām 56  52 
Parādi par komunālajiem pakalpojumiem 12  42 
Pārējie debitori 6 206  10 951 

 6 274  11 045 

 
(12) Nauda 
 30.09.2020.  31.12.2019. 
 EUR  EUR 
    
Naudas līdzekļi bankā 86 323  4 377 
Naudas līdzekļi kasē 948  792 

 87 271  5 169 

 
(13) Pamatkapitāls 
 
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. Sabiedrības 2018. 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. 
 
 30.09.2020 31.12.2019 
 % no 

pamatkapitāla 
Akciju 
skaits 

EUR % no 
pamatkapitāla 

Akciju 
skaits 

EUR 

       
Uzrādītāja akcijas ar 
balsstiesībām- publiskajā 
apgrozībā 

71.5% 656 356 656 356 * 71.5% 656 356 918 898 

Slēgtās emisijas akcijas 
(parastās vārda akcijas ar 
balss tiesībām) 

28.5% 261 788 261 788* 28.5% 261 788 366 503 

 100% 918 144 918 144  100% 918 144 1 285 401  

       
 
Sabiedrības akcionāri 2020 .gada 30.septembrī 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.  
   *Pamatkapitāla samazināšana ,nomainīta akciju 
nominālvērtība no 1.40 EUR uz 1.00 EUR. 
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Pielikums (turpinājums) 
(13) Pamatkapitāls (turpinājums) 
 
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 termiņš vai kuri tiek grozīti, un to spēkā 
stāšanās, izbeigšanās vai grozīšanas sekas 

Nepastāv 

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 

 
(14) Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 30.09.2020.  31.12.2019. 
 EUR  EUR 
Aizņēmums no AS Luminor (kredītlīnija).:    
- aizņēmuma īstermiņa daļa – atmaksājama 1 gada laikā    

 0  23 002 

    

Aizņēmums no SIA ‘’Gutta””.: 

- aizņēmuma īstermiņa daļa – atmaksājama 1 gada laikā 90000  0 

                                                                                                                                
 
 
Kā nodrošinājumu saistību izpildei Sabiedrība ir ieķīlājusi  gatavo produkciju un nepabeigto ražošanu, kuru bilances 
vērtība 2020. gada 30.septembrī ir EUR 151855 par labu SIA’’Gutta””. Minētais ķīlas līgums ir noslēgts 2020.gada 
7.septembrī. 
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(15) No pircējiem saņemtie avansi 
 30.09.2020.  31.12.2019. 
 EUR  EUR 
Latvijas pircēji 4 632  2 933 
Ārvalstu pircēji 1 409  100 

 6 041  3 033 

 
(16) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
 
Latvijas piegādātāji 120 331  93 996 
Ārvalstu piegādātāji 13 781  14 809 

 134 113  108805 

 
(17) Parādi asocētām sabiedrībām 

 
AS ''Kurzemes atslēga'' 18 956  23544 

 18 956  23544 

 
(18) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
    
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 0  18 
Pievienotās vērtības nodoklis 23 009  2 934 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45 980  16 283 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 061  5 615 
Dabas resursu nodoklis 116  280 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 28  31 

 80 635  25 161 

 
(19) Pārējie kreditori 
 
Algas 25 421  26 920 
Kaitējuma atlīdzība 1 320  1 323 
Pārējie kreditori 1 543  432 

 28 284  28 675 

 
(20) Uzkrātās saistības 
    
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 28 942  28 942 
Uzkrātās saistības piegādātājiem 7 142  11 006 
 36 083  39 948 

 
(21) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 
 2020  2019 
    
Valdes locekļi 3  3 
Padomes locekļi 5  5 
Pārējie darbinieki 62  68 

 70  76 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(22) Vadības atalgojums 
 30.09 2020  31.12.2019 
 EUR  EUR 
Valdes locekļu    
·   darba samaksa 8 650  11 070 
·   valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 973  2 520 

 10 623  13 590 

Padomes locekļu    
·   darba samaksa 6 327  8 892 
·   valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 524  2 142 

 7851  11 034 

 
(23) Darījumi ar saistītajām pusēm 
 
Sabiedrības saistītās personas ir AS ’’Kurzemes atslēga ’’un Liepājas rajona SIA ’’Gutta ’’. 
  
Sabiedrība veica šādus darījumus ar saistītajām pusēm: 
 
(a) Preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana  
 30.09. 2020  31.12.2019 
 EUR  EUR 
Preču pārdošana:    

- Liepājas rajona SIA firma ''Gutta''                                                                          
-AS’’Kurzemes atslēga’’                                                                                                       

5 571 
825 

 
 

31 318 
0 

    

Pakalpojumu sniegšana:    

- AS ''Kurzemes atslēga'' 0  120 

- Liepājas rajona SIA firma ''Gutta'' 323  3 418 

 6 719  34 856 

 
(b) Preču iegāde un pakalpojumu saņemšana 

 
Preču iegāde:    
- AS ''Kurzemes atslēga'' 89 899  152 409 
- Liepājas rajona SIA firma ''Gutta'' 825  3 391 
    
Pakalpojumu saņemšana:    
- AS ''Kurzemes atslēga'' 1 656  2 212 
- Liepājas rajona SIA firma ''Gutta'' 0  1 610 

 92 380  159 622 

 
(a) Debitoru parādi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 
 
 30.09.2020.  31.12.2019. 
 EUR  EUR 
    
Asociētas sabiedrības 526  120 

 526  120 

 
 
(b) Parādi kreditoriem, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 
    
Asociētās sabiedrības   18 956  23 544 

 18 956  23 544 
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Pielikums (turpinājums) 
 
Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

 
Pēc finanšu gada beigām, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti 
ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. 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. Tā kā Sabiedrības ražošana ir saistīta ar 
iekārtām, tad iespējas strādāt attālināti nav. Pēc kārtas stāvokļa ieviešanas ir nojaušama tendence samazināties 
realizācijai un līdz ar to saistību izpildei. Sabiedŗibas vadība uzskata, ka koronavīrusa izplatībai būs ierobežota ietekme 
uz Sa biedrības saimniecisko darbī. 
 
 
 
 
Sabiedrības 2020. gada 9 mēnešu finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 7. līdz 22. lappusei, 2020. gada 17.novembrī ir 
parakstījuši: 
 
 
 

      
 Pēteris Frīdenbergs   Aiga Ozola          Voldemārs Magone 
Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle  Valdes loceklis 
 
 
 
 
 


