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Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003466281
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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 pārstāvis

Birģelis Jānis

Valdes locekļi

Strīpnieks Roberts — Valdes priekšsēdētājs
Bumbieris Gints
Melnis Arnis
Zakovics Edvīns
SIA „Jaunmoku pils” (100%)
Tumes pagasts, Tukuma rajons, Latvija, LV-3139

Meitas uzņēmums
Asociētais uzņēmums

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (40%)
Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001

Finanšu gads

2012. gada 1. janvāris – 31. decembris

Revidenti

Iveta Vimba
LR Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153

SIA „Ernst & Young Baltic”
Muitas 1A, Rīga
Latvija, LV – 1010
Licence Nr.17
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A/s „Latvijas valsts meži”

2012. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Vadības ziņojums
2013. gada 21. maijs
Darbības veids
Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk arī “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 lēmēja institūcija ir Akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju — LR Zemkopības ministriju. LVM pārvaldes
augstākā izpildinstitūcija ir Valde. 2012. gada 31. decembrī LVM Valdi veidoja 4 Valdes locekļi — Valdes priekšsēdētājs un trīs
Valdes locekļi.
LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,59 miljonus hektāru meža zemes,
no kurām 1,40 miljoni hektāru ir mežs. Saskaņā ar 2010. gadā apstiprināto LVM stratēģiju kā dabas aizsardzības teritorijas tiek
apsaimniekoti 0,32 miljoni hektāru jeb 20% no visu LVM valdījumā esošo zemju kopplatības, tai skaitā 0,22 miljoni hektāru dabas
aizsardzības teritoriju atrodas meža platībās. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni tiek plānota 1,18 miljonos
hektāru meža, tai skaitā 0,17 miljoni hektāru tiek apsaimniekoti ar papildu nosacījumiem vides aizsardzībai, rekreācijai un vides
izziņai.
Uzņēmuma darbība pārskata gadā
milj. Ls

Faktiskā
izpilde
milj. Ls

Ieņēmumi, t. sk.
no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas
no augošu koku pārdošanas
no šķeldas pārdošanas enerģijas ražošanai
no meža koku sēklu un stādu pārdošanas
no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
no medību tiesību nomas
no rekreācijas un medību pakalpojumiem
citi ieņēmumi*
procentu ieņēmumi

171,32
152,37
11,89
2,71
1,86
1,00
0,44
0,54
0,01
0,50

180,17
155,17
16,51
1,94
1,90
1,28
0,44
0,57
1,88
0,48

Izmaksas kopā:
ražošanas izmaksas
korporatīvās vadības izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

140,88
138,19
2,69
2,21
28,23

134,21
131,53
2,68
2,26
43,70

4,23

5,15

24,00

38,55

Budžets

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Peļņa pēc nodokļiem

*dažādu ieņēmumu un izdevumu starpība, kas nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību
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2012. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Vadības ziņojums (turpinājums)
Kopējie ieņēmumi 2012. gadā ir par 8,85 miljoniem latu lielāki, nekā plānots, tai skaitā ieņēmumi no koksnes pārdošanas
pārsniedz budžetā plānoto par 6,65 miljoniem latu. Ieņēmumu pārpildi būtiski ietekmējusi augošu koku pārdošana — 2011. gada
decembrī tika pieņemts lēmums ilgtermiņa mežizstrādes līgumu partneriem pagarināt 2011. gada cirsmu izstrādes termiņus līdz
2012. gada jūnijam, kā ietekmē augošu koku pārdošanas apjomi bijuši lielāki, nekā sākotnēji tika plānots 2012. gada budžetā.
Lielāki par budžetā plānoto ir arī ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu realizācijas, ko galvenokārt ietekmējis lielāks stratēģisko
sortimentu realizācijas īpatsvars, kā arī augstāka pārdošanas cena gada pēdējā ceturksnī.
Kopējās saimnieciskās darbības izmaksas ir mazākas, nekā budžetā plānots, kas skaidrojams ar zemākām apaļkoksnes
sortimentu pārdošanas un ražošanas izmaksām. Ievērojami mazākas par plānoto pārskata periodā bijušas sortimentu
transportēšanas izmaksas īsāka transportēšanas attāluma un zemākas degvielas cenas dēļ. Mežsaimniecisko darbu izmaksas
nesasniedza plānotās, jo būtiskāko mežsaimniecisko darbu iepirkto pakalpojumu vienības cena bijusi zemāka par plānoto.
Korporatīvās vadības izmaksas 2012. gadā ir budžetā plānotā apjomā, tomēr tās ir augstākas nekā 2011. gadā. Lai efektīvāk
izmantotu uzņēmuma resursus, 2011. gadā tika centralizētas meža apsaimniekošanas plānošanas, attīstības un vides
pārvaldības funkcijas, kā rezultātā darbinieki tika pārcelti no ražošanas struktūrvienībām uz Korporatīvo vadību.
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 2012. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., valsti, samaksājot likumā
„Par valsts budžetu 2012. gadam” paredzēto maksājumu 51,6 miljonu latu apmērā (51 miljons latu no 2011. gada peļņas un
0,6 miljoni latu no rezervēm) un visus uz LVM attiecināmos nodokļus (39,2 miljonus latu).
Atbilstoši uzņēmuma īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem, LVM pārskata gadā dažādiem mērķiem ir ziedojis
2,8 miljonus latu.
Darbības plāns
Apaļkoksnes sortimentu realizācija
Augošu koku pārdošana
Kurināmās šķeldas pārdošana

Mērvienība
milj. m3
milj.

m3

milj. beramo

m3

Saimnieciskās
darbības plāns

Faktiskā izpilde

4,79

4,93

0,88

1,11

0,39

0,27

Meža atjaunošana

tūkst. ha

17,2

17,1

Meža (jaunaudžu) kopšana

tūkst. ha

33,9

34,9

Meža inventarizācija

tūkst. ha

1,0

262,8

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā

tūkst. ha

351,8

248,9

450

512

Meža autoceļu būvniecība

km

Pārskata periodā pārdots par 0,14 miljoniem kubikmetru apaļkoksnes vairāk, nekā plānots budžetā, ko galvenokārt ietekmējis
zāģbaļķu un finierkluču realizācijas apjoms. Savukārt vidējā sortimentu realizācijas cena atpalikusi no budžetā plānotās par
0,36 LVL/m3, jo bija jārealizē radušies papīrmalkas uzkrājumi, kuras pārdošanas cenas 2012. gadā bija zemākas, nekā plānots.
Sortimentu atlikumi, salīdzinot ar gada sākumu, krautuvēs mežā samazinājušies par 0,03 miljoniem kubikmetru, ostā — par
0,16 miljoniem kubikmetru. Mazāks par plānoto ir kurināmās šķeldas pārdošanas apjoms, ko ietekmējis pieprasījuma trūkums
tirgū. Šķeldas atlikums ostā 2013. gada 1. janvārī bija 0,02 miljoni beramo kubikmetru. 2012. gadā caur ostām nosūtīti 327 kuģi,
tai skaitā 23 kuģi ar šķeldu.
2012. gadā mežs atjaunots 11,4 tūkstošu hektāru platībā ar LVM mežsaimniecības stratēģiskajā plānā paredzētajām koku
sugām, atjaunošanas veidiem un tehnoloģijām un atbilstoši dabā nepieciešamajiem apjomiem. Jaunaudzes koptas
33,9 tūkstošos hektāru ar minētajā plānā paredzēto periodiskumu un intensitāti.
Pabeigti meža inventarizācijas darbi, par kuriem noslēgti līgumi 2011. gadā. Pārskata periodā inventarizācija veikta
262,8 tūkst. ha lielās platībās, tai skaitā Dienvidlatgales mežsaimniecībā — 187,6 tūkst. ha, Ziemeļlatgales mežsaimniecībā —
75,2 tūkst. ha.
Pārskata gadā ekspluatācijā nodoti 512 km meža autoceļu, no kuriem 267 km ceļu rekonstruēti un 244 km uzbūvēti no jauna.
Minētie ceļi iekļauti Uzņēmuma bilancē, un to būvniecībā investēti 31,4 miljoni latu. Būvniecības procesā atrodas objekti ar
kopējo garumu 341 km, no tiem objektus 287 km apjomā plānots nodot ekspluatācijā 2013. gadā.
2012. gadā uzmērīti un zemesgrāmatā reģistrēti 0,25 miljoni hektāri zemes, kā arī, izpildot uzdevumu atjaunot īpašumu robežas
2013. un 2014. gada plānošanas vienībām, veikti robežu atjaunošanas darbi 0,05 miljonos hektāru meža zemju.
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Iegūti FSC meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikāti četros LVM reģionos (Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales,
Ziemeļlatgales un Austrumvidzemes), kā arī nodrošināta PEFC un FSC sertifikātu esamība visos 8 LVM reģionos. Sekmīgi
risinājies uzraudzības audits, un bez būtiskām iebildēm uzturēts ISO 9001 sertifikāts meža stādu ražošanai un realizācijai.
Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti un pasākumi 2012. gadā:
• Uzņēmums ieguvis Starptautiskā vides izglītības fonda (FEE) Nacionālā biedra statusu, kas paredz programmas
„Learning about forest” (LEAF) jeb „Izzini mežu” nacionālās pārstāvniecības tiesības, organizācijas ciešāku sadarbību
un pieredzes apmaiņu ar starptautiskajām institūcijām;
• lai iepazīstinātu skolas ar mežsaimniecību un koksnes izmantošanu gan teorētiski, gan praktiskās nodarbībās dabā,
projekta „Izzini mežu” ietvaros, piesaistot par pasniedzējiem ekspertus no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava"
un „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta”, organizēti izglītojoši kursi 400 skolotājiem, kas
ikdienā māca 26 tūkstošus bērnu;
• lai veicinātu studentu izaugsmi un izglītošanos meža jomā, LVM arī 2012. gadā izsludināja stipendiju konkursu —
jaunas stipendijas piešķirtas meža ekoloģijas, vides komunikācijas un izglītības jomā, kā arī īpašas stipendijas varēja
iegūt izcilākie Ogres Valsts tehnikuma audzēkņi;
• pabeigts darbs pie informatīvas filmas „Mežs cilvēkiem” par valsts mežu apsaimniekošanu versijas angļu un krievu
valodā, kā arī uzņēmuma mājas lapā izveidota Interaktīvā web aplikācija, kas vēsta par meža augšanas ātrumu;
• palaista mammadaba.lv mājas lapa — pusgadā šai vietnei bijuši 34,8 tūkstoši apmeklētāju, vidējais apmeklētāju
skaits — 300 cilvēku dienā.
• sadarbībā ar institūta "Silava" žurnālā „Ilustrētā Junioriem” katru mēnesi sagatavots materiāls par mežsaimniecību un
meža nozari skaidrojošām tēmām, kas tika bagātīgi ilustrēts un pasniegts bērniem saprotamā formā;
• izstrādāti un izdoti bukleti un brošūras: „Rokasgrāmata mežizstrādes operatoriem un kokvedēju vadītājiem”, mācību
materiāls „Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu?”, sēšanas un stādīšanas instrukcijas buklets krievu valodā,
Agrotehniskās kopšanas instrukcija, „LVM Skaitļu un faktu” buklets latviešu un angļu valodā, buklets par Ziemassvētku
eglītēm;
• komunikācijai ar ieinteresētajām pusēm noorganizētas trīs LVM „Dabas dienas” par meža vides monitoringu, LVM
mežsaimniecības stratēģisko plānu un LVM meža apsaimniekošanas taktisko plānu, kā arī aktualitātēm attīstības
projektā „Medņu populācijas aizsardzības, dzīvotņu saglabāšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide”.
Uzņēmuma plānošana
Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi LVM Akcionāru sapulcei par uzņēmuma stratēģisko mērķu indikatoru papildināšanu.
Aktualizēts LVM taktiskais plāns 2013.–2017. gadam.
Latvijas Darba devēju konfederācijas biedra statusā īstenota dalība diskusijās un sagatavota pozīcija par Nacionālā attīstības
plāna un valsts kapitāldaļu pārvaldības normatīvās vides attīstību.
Uzņēmuma attīstība
LVM Valdē apstiprināti informācijas sistēmu un tehnoloģiju attīstības mērķi un pamatprincipi 2013.–2017. gadam. Pabeigts
projekts uzņēmuma datu kvalitātes analīzes un datu noliktavas specifikācijas izstrādei, sagatavoti ieteikumi datu kvalitātes
uzlabošanai.
Noteikts LVM atbilstošākais Mežsaimniecības ilgtermiņa plānošanas modelēšanas rīks un uzsākts darbs pie iepirkuma.
Pabeigta medņu riestu inventarizācija un apkopoti tās rezultāti. Uzsākta rekreācijas teritoriju un sabiedrībai nozīmīgu vietu
apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde.
Pabeigta Sortimentu ražošanas plānošanas un optimizācijas sistēmas ieviešana — izveidoti optimizācijas modeļi mežistrādes
plānošanai. Energoresursu projekta ietvaros uzsākta jauna sadaļa — daļēji atzarota sīkkoksne granulu ražošanai.
Izstrādāta agrotehniskās kopšanas darbu instrukcija un meža stādīšanas un agrotehniskās kopšanas mācību metodika.
Noslēdzies projekts „Sortimentu kvalitātes prasību aktualizēšana kopā ar klientiem” — izstrādātas jaunas prasības kvalitātei, kas
palielina labāku sortimenta iznākumu un samazina brāķa apjomu.
Pabeigts projekts „Koksnes izmantošana īslaicīgas lietošanas meža autoceļu būvniecībā — pilotprojekts” un uzsākta tā
ieviešana ražošanā.
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Pabeigts projekts „Bioetanola jaunākās paaudzes tehnoloģijas pārneses priekšizpēte” un iegūti secinājumi par to, kādi
nosacījumi būtu ekonomiski izdevīgāki.
„Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” padomē izskatīts un uzlabots darbības plāns un budžets
2013. gadam, iekļaujot jaunu institūta darbību — saudzīgas mežistrādes tehnikas tehnoloģiju pētījumus un demonstrējumus
Latvijā.

Atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm LVM ir veikusi šādus pētījumus:
• Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei
• Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām
• Tehnoloģiju izpēte energokoksnes ieguvei
• Izlases ciršu mežsaimnieciskais izvērtējums Baltijas jūras aizsargjoslā, turpmāko apsaimniekošanas rekomendāciju
izstrāde
• Jaunaudžu individuālās stumbra aizsardzības metodes, to izvērtējums
• Egles un bērza augošu koku atzarošana un mehānisko stumbra aizsardzības pasākumu ietekme uz turpmāko koka
augšanu un tā kvalitāti
• Sakņu trupes uzraudzība un ierobežošana skujkoku mežos
• Mehāniskās aizsardzības metožu aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret lielā
priežu smecernieka bojājumiem
• Egļu mūķenes masveida savairošanās riska izvērtējums un rekomendāciju izstrāde to bojājumu ierobežošanai skuju
koku audzēs
• Latvāņa ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana
• Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai, pētījuma programmas izstrāde
• Kupicu augsnes gatavošanas tehnoloģijas izmēģināšana
Dalība starptautiskajos procesos
Īstenota dalība un saņemta reakcija pētījumā par Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) biedru koksnes
pārdošanas veidu stratēģijām.
Sagatavota un īstenota NATURA 2000 darba grupas sanāksme Latvijā, kā arī nodrošināta LVM dalība darba grupā.
Projekta „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla izveide LULUCF jomā: ilgtspējīgi mežsaimniecības pasākumi klimata
pārmaiņu mazināšanai” ietvaros īstenota dalība un sniegts atbalsts semināra organizēšanā un norisē Latvijā.
Uzņemti vai atjaunoti kontakti ar Drēzdenes Tehniskās universitātes Meža fakultātes vadību Tārandē un Pēterburgas Meža
tehniskās akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes vadību, kā arī iezīmēti iespējamie sadarbības virzieni ar Potsdamas Klimata
institūtu.
Finanšu risku vadība
LVM savu saimniecisko darbību organizē saskaņā ar īpašnieka apstiprināto stratēģiju. Tā nosaka, ka uzņēmumam jānodrošina
stabila peļņa un pozitīva naudas plūsma no saimnieciskās darbības. Finanšu pārvaldība Uzņēmumā tiek veikta centralizēti, un
likviditāte pilnībā nodrošina laicīgu 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, valūtas riska ietekme uz Uzņēmuma finanšu rādītājiem
ir minimāla.
Uzņēmuma uzkrātie naudas līdzekļi tiek izvietoti zema riska finanšu instrumentos — kredītiestāžu depozītos un AS „SEB banka”
naudas tirgus fondā, kur fonda daļu dzēšana notiek pēc Uzņēmuma pieprasījuma, ar mērķi gūt stabilus ieņēmumus.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Saskaņā ar 10. 05. 2013. publiskoto Latvijas Republikas Ministru prezidenta izveidotās Reformu vadības grupas ziņojuma
projektu līdz 2013. gada beigām plānots veikt „juridiski korektu un valsts interesēm atbilstošu risinājumu līdzdalības izbeigšanai”
(citāts no ziņojuma) LVM 100% piederošajā uzņēmumā SIA ‘”Jaunmoku pils”.
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas būtiski
ietekmētu Uzņēmuma finanšu stāvokli uz 2012. gada 31. decembri.
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A/s „Latvijas valsts meži”

2012. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Vadības ziņojums (turpinājums)
Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2013. gadā
Uzturēt meža apsaimniekošanas sertifikātus FSC un PEFC visos LVM reģionos. Nodrošināt meža stādu ražošanas un
pārdošanas kvalitātes (ISO) sertifikāta esamību.
Palielināt zemes platību, kas tiek izmantota uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, vismaz par 600 ha.
Pabeigt uzņēmuma apsaimniekošanā nodoto zemju uzmērīšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā līdz 2015. gada 31. decembrim.
Izstrādāt principus / sistēmu, kā koksnes produktu pircējus regulāri informēt par pieejamiem resursiem un LVM pārdošanas
apjomiem turpmākajos 10–15 gados. Izstrādāt klientu — koksnes produktu pircēju — apkalpošanas standartu.
Izstrādāt un ieviest LVM un mežkopības darbu pakalpojumu sniedzēju sadarbības programmu.
Uzsākt meža apsaimniekošanas ietekmes uz vidi mazināšanas metodiskā atbalsta un monitoringa sistēmas izstrādi, kā arī
rekreācijas teritoriju apsaimniekošanas standarta Izstrādi.
Turpināt Tērvetes dabas parka kompleksa attīstību.
Pilnveidot dabas aizsardzības telpiskās plānošanas sistēmu LVM valdījumā esošajos mežos, kā arī vides stratēģisko plānošanas
procesu, nodrošinot sasaisti ar ekonomisko stratēģisko plānošanu.
Izstrādāt sistēmu medņu populācijas aizsardzībai, dzīvotņu saglabāšanai un apsaimniekošanai LVM valdījumā esošajos mežos.
Lai sekmētu jaunu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ieviešanu, veikt resursu izpēti enerģijas iegūšanai,
dolomīta, fasētās kūdras, sapropeļa un dzeramā ūdens resursu tirgus izpēti. Veikt tirgus izpēti un biznesa plāna izstrādi idejai
par meža apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvājumu citiem tirgus dalībniekiem un par enerģētiskās koksnes plūsmas
regulējošu laukumu izvietošanu un apsaimniekošanu.
Palielināt sabiedrības izpratni par koksnes kā materiāla izmantošanu. Palielināt vides izglītības projektos un kampaņā „Nemēslo
mežā” iesaistīto cilvēku skaitu.

Valdes ieteiktā peļņas sadale
Ls
Sadalāmā peļņas daļa

38 549 905

Rezerves
Ieteikta peļņas sadale:
aprēķināt dividendes akcionāram
nesadalītā peļņa

34 694 915
3 854 990

Nesadalīto peļņu 3 854 990 LVL apjomā Valde iesaka novirzīt pamatkapitāla palielināšanai atbilstoši uzņēmuma stratēģijai.

Roberts Strīpnieks,
Valdes priekšsēdētājs
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A/s „Latvijas valsts meži”

2012. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Piezīme
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktā nodokļa izmaiņas
Pārējie nodokļi

Pārskata gada peļņa

3
4
5
6
7
8
9
10

2012
Ls
178 084 584
(123 972 483)

214 724 758
(135 961 160)

54 112 101

78 763 598

(761 152)
(5 386 390)
948 560
(2 972 518)
1 131 810
(210 885)

46 861 526
11
11
27

2011
Ls

(5 146 042)
(785 996)
(2 379 583)

38 549 905

(676 197)
(4 346 938)
509 670
(16 115 874)
2 491 527
(83 137)

60 542 649
(8 721 034)
1 503 313
(2 349 119)

50 975 809

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks,
Valdes priekšsēdētājs
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A/s „Latvijas valsts meži”

2012. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Bilance
Piezīme
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas
13
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas, būves
14
Iekārtas un mašīnas
14
Pārējie pamatlīdzekļi
14
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
14
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ
Bioloģiskie aktīvi
15
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
16
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
16
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem
17, 28
Pārējie vērtspapīri
21
Atliktā nodokļa aktīvs
11
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
Darba dzīvnieki
KOPĀ
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Radniecīgo uzņēmumu parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
KOPĀ
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Pārējie vērtspapīri
KOPĀ

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

KOPĀ AKTĪVS

31.12.2011.
Ls

702 693
702 693

397 592
397 592

162 675 981
3 752 333
2 383 542
7 134 864
1 362 892
177 309 612
5 234 696

134 792 883
1 974 187
1 894 231
7 226 208
2 656 926
148 544 435
3 993 053

1 139 200
398 400
90 000
290 000
1 917 600
185 164 601

1 139 200
398 400
105 000
180 000
114 949
1 937 549
154 872 629

437 804
12 972 841
931
184
13 411 760

372 641
13 189 753
1 527
184
13 564 105

19
18, 28
20

10 399 905
42 826
8 627 006
309 022
19 378 759

12 512 953
42 541
10 626 318
203 315
23 385 127

21

8 060 500
8 060 500

57 401 928
57 401 928

22

13 146 068
53 997 087

4 976 383
99 327 543

239 161 688

254 200 172

18

Nauda un naudas ekvivalenti

31.12.2012.
Ls

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks,
Valdes priekšsēdētājs
9

A/s „Latvijas valsts meži”

2012. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Bilance
PASĪVS
Piezīme
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls

23

Rezerv es:
Nesadalītā peļņa
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada nesadalītā peļņa

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi

24
KOPĀ UZKRĀJUMI

31.12.2012.
Ls
177 470 332

31.12.2011.
Ls
172 094 523

-

6 000 000

-

-

38 549 905

50 975 809

216 020 237

229 070 332

12 094 960
12 094 960

12 875 554
12 875 554

671 047
12 745

12 745

683 792

12 745

235 228
7 075 858
1 068
6 175
442 001
618 900
1 983 469
10 362 699
11 046 491

171 109
8 280 570
297
1 791
803 346
577 789
2 406 639
12 241 541
12 254 286

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Pārējie kreditori

KOPĀ
Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem
Parādi saistītiem uzņēmumiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrātās saistības
KOPĀ
KOPĀ KREDITORI

KOPĀ PASĪVS

28
28
27
25
26

239 161 688 254 200 172

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks,
Valdes priekšsēdētājs
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