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Vispārīga informācija 
 
 

Uzņēmuma nosaukums Latvijas valsts meži 

  

Juridiskais statuss Akciju sabiedrība 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums  40003466281 

Rīga, 1999 .gada 28. oktobrī 

Pārreģistrācija Komercreģistrā 

2004. gada 1. novembrī 

  

Juridiskā adrese Kristapa iela 30 

Rīga, Latvija, LV-1046 

  

Akcionāra pilns nosaukums un adrese Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrija (100%) 

Republikas laukums 2 

Rīga, Latvija,  LV-1981 

  

Akciju turētāja pārstāvis Ozols Arvīds  

  

Zemkopības ministrijas atbildīgais darbinieks Birģelis Jānis 

  

Valdes locekļi Strīpnieks Roberts – Valdes priekšsēdētājs 

 Boldiševics Kārlis 

 Brūvelis Andrejs  

 Bumbieris Gints  

 Grantiņš Modris 

 Melnis Arnis  

 Tiesnesis Aivars 

  

Padomes locekļi Gorbunovs Anatolijs – Padomes priekšsēdētājs (līdz 17.04.2009.) 

 Dilba Roberts – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (līdz 17.04.2009.) 

 Balodis Vents (līdz 17.04.2009.) 

 Baumanis Imants (līdz 17.04.2009.) 

 Esta Jānis (līdz 17.04.2009.)  

 Gulbe Ingūna (līdz 17.04.2009.) 

 Jankovskis Indulis (līdz 17.04.2009.) 

 Kreilis Māris (līdz 17.04.2009.) 

 Liepiņš Andris (līdz 17.04.2009.) 

 Liepiņš Dainis (līdz 17.04.2009.)  

 Pētersons Edmunds (līdz 17.04.2009.) 

Elmārs Švēde – Padomes priekšsēdētājs (17.04.2009.-30.06.2009.) 

Mārtiņš Cimermanis–Padomes priekšsēdētāja vietnieks (17.04.2009.-

30.06.2009.) 

Dagnis Dubrovskis (17.04.2009.-30.06.2009.) 
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Meitas uzņēmums SIA „Jaunmoku pils” (100%) 

 Tumes pagasts, Tukuma rajons, Latvija, LV-3139 

  

Asociētais uzņēmums SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (40%) 

 Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001 

  

Finanšu gads 2009. gada 1. janvāris – 31. decembris 

  

Revidenti Iveta Vimba  

LR Zvērināta revidente 

Sertifikāts Nr. 153 

SIA „Ernst & Young Baltic” 

Kronvalda bulvāris 3-5, Rīga 

Latvija, LV – 1010 

Licence Nr.17 

 

  



A/s „Latvijas valsts meži” 2009. gada pārskats 
Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281 

 4 

Vadības ziņojums 
2010. gada  28. aprīlis 

Darbības veids 
Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk “LVM” vai Uzņēmums) darbības mērķis ir īstenot valsts meža īpašuma pārvaldīšanu 
un tādu valsts meža apsaimniekošanu, kas nodrošina valsts meža vērtības saglabāšanu, vairošanu un ienākumus meža īpašniekam – 
valstij. 
 

LVM akciju turētājs ir valsts LR Zemkopības ministrijas personā. Uzņēmuma pārvaldes institūcijas ir Akcionāru sapulce un Valde. 
Augstākā lēmējinstitūcija ir Akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju – Zemkopības ministriju. LVM pārvaldes augstākā 
izpildinstitūcija ir Valde.  2009. gada 31. decembrī LVM Valdi veidoja 7 Valdes locekļi - Valdes priekšsēdētājs un seši Valdes locekļi.  
 

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru zemes, tai skaitā 1,59 miljonus ha meža zemes, no kurām 1,40 miljoni hektāru ir 
mežs. 80% (1,13 miljoni ha) no LVM valdījumā esošajiem mežiem par galveno apsaimniekošanas mērķi izvirzīta augstvērtīgas 
koksnes ieguve. Būtiski palielinājusies dažāda rakstura un nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju platība LVM valdījumā esošajās 
zemēs – no 13% (0,21 miljons hektāru) 2000. gadā līdz 28% (0,45 miljoni hektāru) 2010. gadā, tai skaitā 0,27 miljoni hektāru meža 
platības, kur noteikti saimnieciskās darbības aprobežojumi, kas nav savienojami ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni.  
 

Uzņēmuma darbība pārskata gadā 
2009. gads galvenokārt ekonomiskās krīzes ietekmē bija īpašs gan uzņēmumam, gan nozarei kopumā. Gada sākums iezīmējās ar to, 
ka daļai no uzņēmuma tirgotās produkcijas – papīrmalkai, zuda noieta tirgus. Kā otrs situāciju būtiski ietekmējošs faktors bija LR 
Ministru kabineta lēmums par ciršanas apjoma palielināšanu 2009. un 2010. gadā - kopā par 4 miljoniem m3. Īsā laikā papildus bija 
jāsagatavo cirsmas pārdošanai, jāveic sortimentu prognozes sagatavošana un pārdošana, kā arī mežistrādes un transporta 
pakalpojumu iepirkšana. Ja pirmajā pusgadā notika pakāpenisks ikmēneša koksnes realizācijas apjomu pieaugums, kas trešajā 
ceturksnī stabilizējās, tad oktobra un novembra mēnešos tika sasniegts gada augstākais rezultāts. 
 

Ražošanas procesā sagatavotā papīrmalka tika uzkrāta krautuvēs pie ceļa, tāpēc būtiski pieauga krājumu atlikumi. Šīs problēmas 
risināšanai notika aktīva tiešo kontaktu meklēšana ar pircējiem ārpus Latvijas - tika atrasti jauni pircēji, izmainīta piegādes ķēdes 
organizācija un uzsākts papīrmalkas eksports (24% no kopējā sortimenta realizācijas apjoma), izmantojot jaunu pārdošanas veidu no 
noliktavām ostās.  
 

Gada laikā izdevās atrisināt problēmas ar sortimentu realizāciju, izmainīt pārdošanas un loģistikas sistēmu, palielināt ražošanas 
apjomus, kas kopumā ļāva palielināt pircējiem piegādāto apaļo kokmateriālu sortimentu apjomu par 1,75 reizēm salīdzinot ar 
2008. gadu. 

 
 Budžets 

Faktiskā 
Izpilde 

  Ls milj. Ls milj. 

 Ieņēmumi, t. sk. 132,36 140,87 

 no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas 104,43 106,33 
 no augošu koku pārdošanas 21,08 26,04 
 no šķeldu pārdošanas enerģijas ražošanai 1,96 1,32 
 no meža koku sēklu un stādu pārdošanas 1,54 1,37 
 no zemes nomas un zemes dzīļu pārdošanas 0,98 0,44 
 no medību tiesību nomas 0,44 0,44 
 no rekreācijas un medību pakalpojumiem 0,65 0,54 
 citi ieņēmumi* 0,08 0,46 

      procentu ieņēmumi 1,20 3,94 
 

Izmaksas kopā: 119,98 100,98 

 ražošanas izmaksas 117,11 98,60 
 administrācijas izmaksas 2,87 2,38 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 1,67 1,66 

 Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 10,71 38,23 

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 1,61 5,02 

 Peļņa pēc nodokļiem 9,11 33,21 

*dažādu ieņēmumu un izdevumu starpība, kas nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību 
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Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 2009. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., valsti, samaksājot likumā „Par 
valsts budžetu 2009. gadam” paredzēto maksājumu 46,7 miljonus latu (dividendes no 2008. gada peļņas 41,7 miljonu latu apmērā un 
maksājumu 5 miljonu latu apmērā Uzņēmuma pamatkapitāla samazināšanas rezultātā), un visus uz LVM attiecināmos nodokļus (8,5 
miljonus latu). 
 
Ņemot vērā likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās atlaides un aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, LVM pārskata 
gadā ir ziedojis 2,05 miljonus latu sabiedriskā labuma organizācijām atbilstoši akciju turētāja dāvināšanas (ziedošanas) 
pamatprincipiem. 

Darbības plāns Mērvienība 
Saimnieciskās 
darbības plāns 

Faktiskā izpilde 

Augošu koku pārdošana milj. m3 2,62 2,66 

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 5,20 4,77 

Kurināmo šķeldu pārdošana milj. beramie m3 0,33 0,23 

Meža atjaunošana tūkst. ha 11,5 11,7 

Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 20,5 20,0 

Meža inventarizācija tūkst. ha 312,7 0,1 

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā tūkst. ha 200,0 119,7 

Meža autoceļu būvniecība km 373 376 
 
Ņemot vērā, ka pirmajos gada mēnešos sortimentu pārdošanu bija iespējams palielināt pakāpeniski, radās neizpilde attiecībā pret 
darbības plānu, ko nebija iespējams kompensēt atlikušajos gada mēnešos. Šķeldas realizācijas apjoms atpaliek no plānotā, jo 3. 
ceturksnī produktam tirgū nebija pieprasījuma, kā arī pārdošanas cenu līmenis nesasniedza ražošanas pašizmaksu. Zemes dzīļu 
realizācijas apjoms atpaliek no plānotā, jo valstī tika apturēti lielu infrastruktūras objektu realizācijas plāni, kā rezultātā pieprasījums 
pēc smilts un grants resursiem būtiski samazinājās. Rekreācijas un medību pakalpojumu jomā samazinājums ir kopumā mazāks kā 
šajā nozarē valstī. 
 
2009. gadā mežs atjaunots 11 720 ha platībā ar ilgtermiņa meža kapitāla apsaimniekošanas plānā paredzētajām koku sugām, 
atjaunošanas veidiem un tehnoloģijām atbilstoši dabā nepieciešamajiem apjomiem. Jaunaudžu kopšana veikta 20 012 ha platībā ar 
minētajā plānā paredzēto periodiskumu un intensitāti. 
 
2009. gadā ekspluatācijā nodoti 376 km meža ceļu, kas iekļauti Uzņēmuma bilancē un kuru būvniecībā investēti 10,6 miljoni latu. 
Būvniecības procesā atrodas objekti ar kopējo garumu 395 km, no tiem objekti 144 km apjomā jeb par 6,4 miljoniem latu ir apturēti, 
objektus 251 km apjomā plānots nodot ekspluatācijā 2010. gadā. 
 
Turpinās Meža likumā noteiktā meža inventarizācija Uzņēmuma valdījumā esošajos mežos Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales 
mežsaimniecībās – pirmos datus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem paredzēts saņemt 2010. gada 1. aprīlī. Nekvalitatīvas līgumsaistību 
izpildes rezultātā 2009. gadā nav veikta darbu pieņemšana Dienvidkurzemes mežsaimniecībā. Minētos darbus plānots pabeigt 2010. 
gadā. 
 
2009. gadā uzmērīti un Zemesgrāmatā reģistrēti 119,8 tūkstoši hektāru valsts meža zemju, dažādās uzmērīšanas un reģistrācijas 
stadijās vēl atrodas 118,5 tūkstoši hektāru. Kopējā uzmērītā un reģistrētā LVM apsaimniekojamā platība ir 531,8 tūkstoši hektāru. 
 
2009. gada 11. februārī Konkurences padome ierosināja lietas izpēti „Par Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 1.,4. un 5. 
punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” darbībās”. Minētās lietas izpēte tika izbeigta 
2009. gada 9. oktobrī. 
 
Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti 2009. gadā: 

 Nemēslo mežā, kas vērsts pret meža piesārņošanu ar atkritumiem un kā ietvaros realizēta akcija „Šķirolūcija” - ikviens 
Latvijas  iedzīvotājs tika aicināts sašķirot sadzīves atkritumus un bez maksas tos nogādāt atkritumu konteineros. Sadarbībā 
ar valsts Prezidenta kanceleju 11. aprīlī noorganizēta Vislatvijas Lielā talka, kurā piedalījās ap 110 000 dalībnieku. 

 projekts bērnu un jauniešu mērķauditorijām „Izzini mežu”, kura ietvaros tika organizēta Meža olimpiāde, tās fināls 
atspoguļots raidījumā Vides fakti. 

 zīmola Mammadaba popularizēšanas kampaņa ar aicinājumu bērnus saudzēt un cienīt Latvijas dabu, kuras ietvaros visa 
gada garumā notika sacensības par Mammadaba meistarklases titulu. Septembrī tika noskaidroti 9 uzvarētāji un šajās 
skolās atklātas Mammadaba vēstniecības. 
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Uzņēmuma attīstība 
Atbilstoši Uzņēmuma jaunajam plānošanas procesam un stratēģisko mērķu aktualizācijas semināra rezultātiem ir aktualizēti LVM 
stratēģiskie mērķi. Papildus minētajam Uzņēmumā notiek  mežsaimniecības stratēģiskā plāna izstrāde, vides mērķu formulēšana un 
vides plāna izstrāde, kā arī veikta koksnes pārdošanas stratēģijas izstrāde. Minētās aktivitātes organizētas atbilstoši aktualizētajai 
LVM misijai un vīzijai, kas izmantota par pamatu LVM sabalansēto mērķu kartes sagatavošanā un jaunā plānošanas procesa 
īstenošanā. 
 

Lai izpētītu iespējas attīstīt koksnes produktu izmantošanu enerģijas ražošanā, iesākts uz Choren gazifikācijas tehnoloģiju balstīts 
priekšizpētes projekts, kas pamatos iepriekšējās sarunās izdiskutētu un projekta izstrādes gaitā precizētu priekšizpētes apjomu. 
Projektā izvērtēts dažādu enerģijas produktu, ražošanas apjomu un vietu alternatīvas. Projektu plānots pabeigt 2010.gada 1. 
pusgadā. 
 

Atbilstoši LVM zinātniskās izpētes prioritātēm veikti sekojoši pētījumi, kuru rezultāti publicēti Uzņēmuma interneta mājas lapā:: 

 Skuju koku selekcijas pētījumi produktīvu, kvalitatīvu un noturīgu mežaudžu atjaunošanai 

 Sakņu trupes uzraudzība un ierobežošana skujkoku mežos 

 Meža ugunsgrēka ietekmes uz koka dzīvotspēju novērtēšanas metodikas izstrāde 

 Mehāniskās aizsardzības metožu (līmes – smilšu maisījums un kartona aizsargietvari) aprobācija un salīdzinājums ar 
tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret smecernieka bojājumiem 

 Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide (kompleksais meža autoceļu izmantošanas rādītājs) 

 No atjaunojamiem resursiem iegūstamā kurināmā ražošanas un patērēšanas intensificēšanas iespēju aktualizācija Latvijā 
 

Dalība starptautiskajos procesos 
LVM piedalījusies Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) darbībā, t.sk. ikgadējā konferencē Čehijā. 2009. 
gada konferences galvenā tēma bija valsts mežu apsaimniekotāju dialoga veidošana ar sabiedrību. Minētās konferences ietvaros 
notika arī valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas EUSTAFOR valdes sēde. 
 

Finanšu risku vadība 
LVM saimniecisko darbību nodrošina saskaņā ar savu ilgtermiņa attīstības plānu, izmantojot Uzņēmuma rīcībā esošos naudas 
līdzekļus. Finanšu pārvaldība Uzņēmumā tiek veikta centralizēti un likviditāte pilnībā nodrošina savlaicīgu visu saistību izpildi gan pret 
sadarbības partneriem, gan valsti. Ņemot vērā, ka gandrīz visi ieņēmumi (vairāk nekā 99%) atbilstoši realizācijas tirgum ir latos vai 
eiro, kuru kurss ir saistīts, valūtas riska ietekme uz Uzņēmuma finanšu rādītājiem ir minimāla. 
 

Pārskata gadā palielinājies debitoru apjoms, kas saistīts ar sortimentu pārdošanas apjoma pieaugumu. Lai uzlabotu debitoru kontroli, 
notiek regulārs ikdienas darbs ar pircējiem par parādu apmaksu, tomēr iesaldētos naudas līdzekļus no visiem šaubīgajiem deb itoriem 
nebūs iespējams atgūt. Paaugstināta riska debitoru parādiem tiek veikti uzkrājumi, kas atspoguļojas tālākajā pārskatā.  
 

Uzņēmuma uzkrātie naudas līdzekļi tiek izvietoti zema riska finanšu instrumentos - kredītiestāžu depozītos un SEB Naudas tirgus 
fondā, kur fonda daļu dzēšana notiek pēc Uzņēmuma pieprasījuma, ar mērķi gūt stabilus ieņēmumus. 
 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 
2010. gada 7. aprīlī palielināts uzņēmuma pamatkapitāls, ieguldot tajā nekustamos īpašumus 176 400 latu vērtībā. Pēc palielināšanas 
Uzņēmuma pamatkapitāls ir 138 256 957 lati. 
 

Svarīgākās ieceres 2010. gadā 

 Pabeigt LVM vidēja termiņa stratēģijas izstrādi un apspriešanu ar interešu grupām, iegūt akcionāru akceptu tai, uzsākt tās 
komunikāciju uzņēmuma iekšienē un īstenošanu, aktualizējot uzņēmuma taktisko plānu 2011. - 2015. gadiem, kā arī pabeigt 
LVM Mežsaimniecības stratēģiskā plāna izstrādi. 

 Īstenot Pārdošanas un klientu apkalpošanas procesu pārveides projektu uzņēmumā 

 Pabeigt priekšizpētes projektu par koksnes biomasas izmantošanas iespējām enerģijas ražošanai Latvijā, izanalizēt tā 
rezultātus un sagatavot priekšlikumus lēmumiem par tālāko rīcību. 

 Uzsākt jaunus un veikt iesāktos izpētes un attīstības projektus plānotajā apjomā un termiņos. Atbilstoši iespējām piedalīties 
Meža nozares kompetences centra izveidē un darbības uzsākšanā. 

 Izstrādāt un uzsākt Kompetenču modeļa un zināšanu pārvaldības ieviešanu LVM 
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Valdes ieteiktā peļņas sadale 
 

 Ls 

  

Sadalāmā peļņas daļa 33 211 488 

  

Ieteikta peļņas sadale:  

Aprēķināt dividendes akcionāram 20 000 000 

Nesadalītā peļņa 13 211 488 
 
Nesadalīto peļņu 13 211 488 LVL apjomā Valde iesaka novirzīt pamatkapitāla palielināšanai un noslēgto saistību izpildei meža 
infrastruktūras objektu būvniecības pabeigšanai. 
 
 
 
 
 
 

 

Roberts Strīpnieks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 

Piezīme 2009 2008

Ls Ls

Neto apgrozījums 3 136 551 297          148 043 900          

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 4 (93 639 001)           (84 956 973)           

Bruto peļņa 42 912 296         63 086 927         

Pārdošanas izmaksas 5 (1 937 821)             (1 922 478)             

Administrācijas izmaksas 6 (5 388 717)             (5 468 864)             

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 75 171                   314 063                 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8 4 259 293              6 725 016              

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 (14 491)                  (10 574)                  

Peļņa  pirms nodokļiem 39 905 731         62 724 090         

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 (4 820 152)             (8 558 793)             

Atliktā nodokļa izmaiņas 10 (199 389)                (211 596)                

Pārējie nodokļi 26 (1 674 702)             (1 679 644)             

Pārskata gada peļņa 33 211 488    52 274 057    

 

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roberts Strīpnieks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Bilance 

Piezīme 31.12.2009. 31.12.2008.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Ls Ls

Nemateriālie aktīvi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas 12 323 509                243 858                 

KOPĀ 323 509                243 858                 

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves 13 117 880 596         102 339 854          

Iekārtas un mašīnas 13 3 392 595             4 441 663              

Pārējie pamatlīdzekļi 13 1 963 518             2 331 178              

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 13 5 222 494             13 145 834            

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1 434 788             1 848 074              

KOPĀ 129 893 991         124 106 603          

Bioloģiskie aktīvi 14 2 808 978             2 726 775              
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 15 1 139 200             1 139 200              

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 15 317 826                118 546                 

Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem 16, 27 105 000                105 000                 

KOPĀ 1 562 026             1 362 746              

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 134 588 504         128 439 982          

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 401 988                272 334                 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 17 9 928 031             8 043 287              

Avansa maksājumi par precēm 3 597                    4 369                     

Darba dzīvnieki 184                       184                        

KOPĀ 10 333 800           8 320 174              

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 18 11 442 473           7 590 931              

Radniecīgo uzņēmumu parādi 16, 27 37 553                  22 467                   

Citi debitori 19 6 910 101             11 226 680            

Nākamo periodu izmaksas 277 528                285 289                 

KOPĀ 18 667 655           19 125 367            

26 013 122           22 442 794            

KOPĀ 20 26 013 122           22 442 794            

Nauda un naudas ekvivalenti 21 2 056 796             28 332 661            

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 57 071 373           78 220 996            

KOPĀ AKTĪVS 191 659 877    206 660 978    

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Pārējie vērtspapīri

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 

 

Roberts Strīpnieks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Piezīme 31.12.2009. 31.12.2008.

PAŠU KAPITĀLS Ls Ls

22 138 080 557       132 501 258       

Nesadalītā peļņa 33 211 488         52 274 057         

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

pārskata gada nesadalītā peļņa 33 211 488         52 274 057         

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 171 292 045       184 775 315       

UZKRĀJUMI 

Citi uzkrājumi 23 9 806 421           8 852 998           

KOPĀ UZKRĀJUMI 9 806 421           8 852 998           

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori

Atliktā nodokļa saistības 10 1 330 769           1 131 380           

Pārējie kreditori 22 854                22 854                

KOPĀ 1 353 623           1 154 234           

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 1 525 180           1 648 222           

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 4 434 487           8 128 266           

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem 27 287                     268                     

Parādi saistītiem uzņēmumiem 7 556                  

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 26 428 072              13 764                

Pārējie kreditori 24 1 320 939           1 353 837           

Uzkrātās saistības 25 1 491 267           734 074              

KOPĀ 9 207 788           11 878 431         

KOPĀ  KREDITORI 10 561 411         13 032 665         

KOPĀ PASĪVS 191 659 877  206 660 978  

Akciju kapitāls

PASĪVS

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 

 

Roberts Strīpnieks 
Valdes priekšsēdētājs 

 
 
 


