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2010. gada pārskats

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

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 (līdz 24.10.2010.)
Melnis Arnis
Tiesnesis Aivars

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

2010. 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‖

2010. gada pārskats

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

Vadības ziľojums
2011. gada 10. maijā
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.
2010. gada 31. decembrī LVM Valdi veidoja 6 Valdes locekļi — Valdes priekšsēdētājs un pieci Valdes locekļi.
LVM pārvalda un apsaimnieko 1,63 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 dabas aizsardzība ir galvenais mērķis, apsaimniekojot 21 % no visu
apsaimniekojamo zemju kopplatības jeb 0,34 miljonus hektāru. Savukārt 5 % no visu zemju kopplatības jeb 0,075 miljonos hektāru
apsaimniekošanas mērķis ir rekreācija un vides izziņa. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni tiek plānota 1,2 miljonos hektāru
zemes jeb 74 % no visu apsaimniekojamo zemju kopplatības.
Uzľēmuma darbība pārskata gadā
Kopējie ieņēmumi 2010. gadā ir par 54,65 miljoniem latu lielāki, nekā plānots, tai skaitā ieņēmumi no koksnes pārdošanas pārsniedz budžetā
plānoto par 52 miljoniem latu. Ieņēmumu pārpildi būtiski ietekmējusi augstāka vidējā apaļkoksnes sortimentu realizācijas cena un augstāka augošu
koku pārdošanas cena. Ieņēmumus no koksnes pārdošanas ietekmējusi arī koksnes piegāde caur noliktavām ostās, kas tika uzsākta 2009. gadā —
nosūtīto kuģu skaits 2010. gadā sasniedza 410 kuģu, tai skaitā 51 kuģis nosūtīts ar šķeldu piegādēm.

milj. Ls

Faktiskā
izpilde
milj. Ls

Ieľēmumi, t. sk.
no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas
no augošu koku pārdošanas
no šķeldu pārdošanas enerģijas ražošanai
no meža koku sēklu un stādu pārdošanas
no zemes nomas un zemes dzīļu pārdošanas
no medību tiesību nomas
no rekreācijas un medību pakalpojumiem
citi ieņēmumi*
procentu ieņēmumi

164,46
134,28
23,20
2,90
1,31
0,52
0,44
0,59
0,02
1,20

219,11
173,69
35,56
3,15
1,44
0,57
0,44
0,49
1,14
2,63

Izmaksas kopā:
ražošanas izmaksas
administrācijas izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Peļľa pirms uzľēmumu ienākuma nodokļa

137,55
135,17
2,38
8,99
17,92

127,56
124,25
3,31
1,97
89,58

2,69

11,26

15,23

78,32

Budţets

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Peļľa pēc nodokļiem

*dažādu ieņēmumu un izdevumu starpība, kas nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību

Akciju sabiedrība ―Latvijas valsts meži‖ 2010. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., valsti, samaksājot likumā „Par valsts budžetu
2010. gadam‖ paredzēto maksājumu 20 miljonu latu (dividendes no 2009. gada peļņas 20 miljonu latu apmērā) un visus uz LVM attiecināmos
nodokļus (15,8 miljonus latu).
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A/s „Latvijas valsts meži‖

2010. gada pārskats

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

Vadības ziľojums (turpinājums)
Atbilstoši uzņēmuma īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem, LVM pārskata gadā dažādiem mērķiem ir ziedojis 3,81 milj. latu.
Darbības plāns

Mērvienība

Saimnieciskās
darbības plāns

Faktiskā izpilde

Augošu koku pārdošana

milj. m3

2,70

2,64

Apaļkoksnes sortimentu realizācija

milj. m3

5,92

5,87

milj. beramo m3

0,49

0,47

Meža atjaunošana

tūkst. ha

13,5

13,5

Meža (jaunaudžu) kopšana

tūkst. ha

26,7

25,5

Meža inventarizācija

tūkst. ha

266,6

225,3

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā

tūkst. ha

272,0

202,0

240

211

Kurināmo šķeldu pārdošana

Meža autoceļu būvniecība

km

Kopumā 2010. gada budžets izpildīts. Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās netika realizēts viss plānotais apjoms, jo no pārdošanas tika izslēgtas
cirsmas staignāju mežos, kā arī ilgtermiņa mežizstrādātāji pieņēma lēmumu pirkt tikai daļu no kopējā piedāvātā cirsmu apjoma. Nedaudz mazāks
par plānoto ir apaļkoksnes sortimentu realizācijas apjoms, kas saistīts ar trūkstošajām mežizstrādes ražošanas jaudām un mežizstrādes darbu
veikšanai nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Savukārt šķeldu realizāciju ietekmēja klientu nespēja pieņemt visu piegāžu grafikos nolīgto šķeldu
apjomu.
Meža apsaimniekošanai izmantots šajā plānā izstrādātais mērķa caurmēra modelis un veikti atbilstoši darbi (meža atjaunošana un kopšana).
2010. gadā mežs atjaunots 13,45 tūkstošu hektāru platībā ar ilgtermiņa meža kapitāla apsaimniekošanas plānā paredzētajām koku sugām,
atjaunošanas veidiem un tehnoloģijām un atbilstoši dabā nepieciešamajiem apjomiem. Jaunaudzes koptas 25,45 tūkstošos hektāru ar minētajā
plānā paredzēto periodiskumu un intensitāti.
Meža inventarizācija Uzņēmuma valdījumā esošajos mežos Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales mežsaimniecībā veikta daļēji — darbus plānots
pabeigt līdz 2011. gada maijam.
2010. gadā ekspluatācijā nodoti 211 km meža ceļu, tai skaitā 122 km ceļu rekonstruēti un 89 km uzbūvēti no jauna. Minētie ceļi iekļauti Uzņēmuma
bilancē, un to būvniecībā investēti 8,2 miljoni latu. Būvniecības procesā atrodas objekti ar kopējo garumu 354 km, no tiem objektus 316 km apjomā
plānots nodot ekspluatācijā 2011. gadā.
Mērniecības darbu grafiku 2010. gadā ietekmēja dziļais sniegs ziemas mēnešos, tāpēc valsts meža zemju uzmērīšana un reģistrācija veikta par
70 tūkstošiem hektāru mazākās platībās, nekā tika plānots budžetā. Kopējā uzmērītā un reģistrētā LVM apsaimniekojamā platība ir 733,9 tūkstoši
hektāru.
Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti un pasākumi 2010. gadā:
sadarbībā ar SEB banku realizēts jauns projekts „Skābeklis‖, kas vērsts uz to, lai popularizētu meža audzēšanu kā ogļskābās gāzes sekvestrēšanas instrumentu;
realizēti sabiedrisko attiecību projektu uzdevumi kampaņā „Nemēslo mežā‖, kas vērsta pret meža piesārņošanu ar atkritumiem, projektā
bērnu un jauniešu mērķa auditorijām „Izzini mežu‖, kura ietvaros realizēta skolotāju nometne, 2010. gada meža olimpiāde skolu jauniešiem ar nosaukumu „Mammadaba meistarklase‖, kā arī citas aktivitātes;
sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju 24. aprīlī realizēta Vislatvijas Lielā talka, kā arī organizēta Valsts prezidenta vizīte pie meža nozares uzņēmējiem un interešu organizācijām;
sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju un nozares uzņēmējiem realizēta meža nozares, ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un
arī nozares produkcijas — koksnes — popularizēšanas projekts.
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A/s „Latvijas valsts meži‖

2010. gada pārskats

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

Vadības ziľojums (turpinājums)
Uzľēmuma attīstība
Pabeigta Uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijas un mežsaimniecības stratēģiskās plānošanas metodikas izstrāde. Uzņēmuma īpašnieks apstiprinājis
uzņēmuma stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem.
Pārmaiņu projekta I posmā noslēdzies darba grupu darbs un panākta konceptuāla vienošanās par uzņēmuma struktūru no 2011. gada janvāra —
apvienota klientu apkalpošana koksnes pārdošanai, apvienota uzņēmuma un meža apsaimniekošanas stratēģiskā un taktiskā plānošana, cirsmu
plānošanas funkcijas pārnestas tuvāk mežizstrādei.
Saņemts ISO 9001:2008 sertifikāts meža stādu ražošanai un realizācijai.
Lai apzinātu iespējas attīstīt koksnes produktu izmantošanu enerģijas ražošanā, pabeigta sadarbības iespēju izpēte par koksnes biomasas
izmantošanu un enerģijas vai dīzeļdegvielas ražošanu no koksnes biomasas, un secināts, ka Latvijā tirgus apstākļi vēl nav piemēroti tūlītējām
investīcijām, izmantojot šādu tehnoloģiju.
Atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm LVM ir veikusi šādus pētījumus.
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Skujkoku selekcijas pētījumi 2009.–2013. gadā produktīvu, kvalitatīvu un noturīgu mežaudžu atjaunošanai
Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības
pieauguma pilnveidošana
Sakņu trupes uzraudzība un ierobežošana skujkoku mežos
Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām
AS „Latvijas valsts meži‖ valdījumā esošajos mežos bojāto egļu audžu masveida bojājumu iemeslu noskaidrošana un rekomendāciju izstrāde bojāto audžu apsaimniekošanai
Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus
Koku stumbra formas un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas pētījumu programmas izstrāde
Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu bilanci pētījuma programmas izstrāde
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide (kompleksais meža autoceļu izmantošanas rādītājs)
Dalība starptautiskajos procesos
Uzņēmums piedalījies Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) darbībā, t. sk. dažādu darba grupu un lobija organizēšanā.
Finanšu risku vadība
LVM savu saimniecisko darbību saskaņā ar ilgtermiņa attīstības plānu nodrošina, izmantojot uzņēmuma rīcībā esošos naudas līdzekļus. 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
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas būtiski ietekmētu
Uzņēmuma finanšu stāvokli uz 2010. gada 31. decembri.
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A/s „Latvijas valsts meži‖

2010. gada pārskats

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

Vadības ziľojums (turpinājums)
Svarīgākās ieceres uzľēmējdarbībā 2011. gadā:
Iegūt un uzturēt klientiem atbilstoša ilgtspējīga meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikātus — FSC un PEFC.
Pārmaiņu projekta II posmā izvērtēt un pilnveidot LVM korporatīvās vadības funkcijas, lai tās kvalitatīvāk sniegtu pakalpojumus uzņēmuma
pamatbiznesam.
Integrēt Centralizēto meža resursu uzskaites informācijas sistēmu GEO ar citām LVM informācijas sistēmām.
Uzsākt jaunus un veikt iesāktos izpētes un attīstības projektus plānotajā apjomā un termiņos. Apstiprināt uzņēmuma kompetences, tai skaitā
kompetenču pieejas vadlīnijas, kā arī identificēt un aprakstīt biznesa procesu kompetences.
Valdes ieteiktā peļľas sadale
Ls
Sadalāmā peļņas daļa

78 319 527

Ieteikta peļņas sadale:
aprēķināt dividendes akcionāram
nesadalītā peļņa

51 693 449
26 626 078

Nesadalīto peļņu 26 626 078 LVL apjomā Valde iesaka novirzīt pamatkapitāla palielināšanai un meža infrastruktūras objektu būvniecības
programmas realizēšanai atbilstoši uzņēmuma stratēģijai.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs
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A/s „Latvijas valsts meži‖

2010. gada pārskats

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

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

3
4
5
6
7
8
9

2010
Ls
215 966 157
(118 810 997)

136 551 297
(93 639 001)

97 155 160

42 912 296

(1 525 980)
(7 116 923)
138 832
3 005 916
(351)

91 656 654
10
10
26

Pārskata gada peļľa

2009
Ls

(11 257 688)
(57 595)
(2 021 844)

78 319 527

(1 937 821)
(5 388 717)
75 171
4 259 293
(14 491)

39 905 731
(4 820 152)
(199 389)
(1 674 702)

33 211 488

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs
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A/s „Latvijas valsts meži‖

2010. gada pārskats

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

Bilance
AKTĪVS
Piezīme
ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas
12
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas, būves
13
Iekārtas un mašīnas
13
Pārējie pamatlīdzekļi
13
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
13
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ
Bioloģiskie aktīvi
14
Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
15
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
15
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem
16, 27
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIĽA 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

31.12.2009.
Ls

449 254
449 254

352 825
352 825

120 925 362
2 585 682
1 433 520
5 289 084
641 821
130 875 469
3 622 651

117 880 596
3 392 595
1 963 518
5 193 178
1 434 788
129 864 675
2 808 978

1 139 200
317 826
105 000
1 562 026
136 509 400

1 139 200
317 826
105 000
1 562 026
134 588 504

362 758
12 016 576
63 457
184
12 442 975

401 988
9 928 031
3 597
184
10 333 800

18
16, 27
19

14 331 412
41 266
3 237 696
218 640
17 829 014

11 442 473
37 553
6 910 101
277 528
18 667 655

20

77 817 881
77 817 881

26 013 122
26 013 122

21

9 618 639
117 708 509

2 056 796
57 071 373

254 217 909

191 659 877

17

Nauda un naudas ekvivalenti

31.12.2010.
Ls

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs

8

A/s „Latvijas valsts meži‖

2010. gada pārskats

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

Bilance
PASĪVS
31.12.2010.
Ls
151 468 445

31.12.2009.
Ls
138 080 557

78 319 527
229 787 972

33 211 488
171 292 045

23

12 576 653
12 576 653

9 806 421
9 806 421

10

1 388 364
12 745
1 401 109

1 330 769
22 854
1 353 623

806 920
6 278 069
3 386
1 204
1 486 205
1 319 380
557 011
10 452 175
11 853 284

1 525 180
4 434 487
287
7 556
428 072
1 320 939
1 491 267
9 207 788
10 561 411

254 217 909

191 659 877

Piezīme
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls
Nesadalītā peļņa
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada nesadalītā peļņa

22

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi
KOPĀ UZKRĀJUMI
KREDITORI
Ilgtermiľa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Pārējie kreditori
KOPĀ
Īstermiľa 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

27
27
26
24
25
KOPĀ KREDITORI

KOPĀ PASĪVS
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs

9

