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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 Vaiņodes iela 1 

Rīga, Latvija, LV-1004 

  

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     Normunds  Strūve 

  

Valdes locekļi Strīpnieks Roberts – valdes priekšsēdētājs, atkārtoti ievēlēts no 

06.05.2017. 

 Bumbieris Gints, atkārtoti ievēlēts no 06.05.2017.  

 Melnis Arnis, atkārtoti ievēlēts no 06.05.2017.  

 Zakovics Edvīns, atkārtoti ievēlēts no 06.05.2017. 

 Jānis Lapiņš no 02.09.2019 

 

Padomes locekļi 

 

Jurģis Jansons – padomes priekšsēdētājs no 11.07.2016. 

Arnis Muižnieks – padomes priekšsēdētāja vietnieks no 11.07.2016. 

Elmārs Švēde, no 11.07.2016. 

Irina Pilvere, no 11.07.2016. 

Mārtiņš Gaigals, no 11.07.2016. 

 

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 2020. 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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Koncerna vadības ziņojums 

2021. gada 27. aprīlī 

Ņemot vērā, ka akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk arī LVM vai Uzņēmums) meitas  ipatsvars konsolidētajā tīrajā 
peļņā veido vien 0.02%, vadības ziņojums veidots uz LVM gada pārskata pamata. 

Darbības veids 

LVM darbības mērķis – īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski 
izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu 
attīstību. 

LVM akciju turētājs ir valsts Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā. Uzņēmuma pārvaldes institūcijas ir Akcionāru 
sapulce, Padome un tās pakļautībā esošās komitejas un Valde. Augstākā lēmēja institūcija ir Akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju 
turētāju — Latvijas Republikas Zemkopības ministriju. 2016. gada 11. jūlijā ievēlēta Padome piecu padomes locekļu sastāvā. LVM 
pārvaldes augstākā izpildinstitūcija ir Valde, kura sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. 

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no 
kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. 17,8% no LVM mežu kopplatības un vairāk kā 21% no visu zemju (meži, purvi, lauksaimniecības 
zemes, ūdeņi) kopplatības LVM apsaimnieko ar mērķi – dabas aizsardzība. Mežs dabas aizsardzības teritorijās ir 0,25 miljoni 
hektāru, no tiem tikai 0,18 miljonos hektāru mežsaimnieciskās darbības un galvenās cirtes, t. sk. kailcirtes aizliegumu nosaka spēkā 
esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni un citus produktus tiek plānota 
1,14 miljonos hektāru meža, no tiem 0,22 miljoni hektāru tiek apsaimniekoti ar papildus nosacījumiem vides aizsardzībai, rekreācijai 
un vides izziņai. 

Uzņēmuma darbība pārskata gadā 

 Plāns 
milj. EUR 

Fakts 
milj. EUR 

Ieņēmumi 333,65 351,13 

Ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas 305,43 320,76 

Ieņēmumi no augošu koku pārdošanas 7,00 7,93 

Ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas 6,64 5,66 

Ieņēmumi no šķeldu pārdošanas 7,28 7,54 

Ieņēmumi no minerālo materiālu un to maisījumu pārdošanas, 
nemeža zemes nomas 

4,87 5,45 

Ieņēmumi no rekreācijas un medību pakalpojumiem 1,04 0,98 

Ieņēmumi no medību tiesību nomas 0,61 0,61 

Ieņēmumi no biznesa sistēmu risinājumiem 0,32 0,50 

Citi ieņēmumi * 0,47 1,71 

Izmaksas 256,30 241,10 

Ražošanas izmaksas 198,61 187,66 

Mežsaimniecības izmaksas 179,44 171,92 

Meža koku sēklu un stādu ražošana 8,58 5,69 

Rekreācijas un medības pakalpojumu sniegšana 0,29 0,28 

Zemes dzīļu apsaimniekošana 1,95 1,78 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana 0,86 0,57 

Zemes uzmērīšana un robežu atjaunošana 1,76 1,86 

Biznesa sistēmu risinājumi 0,14 0,12 

Tūrisma vietu uzturēšana 1,78 1,85 

Nekustamā īpašuma nodoklis 3,80 3,58 

Administratīvās un centralizētās izmaksas 57,69 53,44 

Meža infrastruktūras nolietojums 29,62 29,62 
Ziedojumi 4,20 4,35 

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 43,54 76,07 

*dažādu ieņēmumu un izdevumu starpība, kas nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību. 
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Koncerna vadības ziņojums (turpinājums) 

2020. gadā LVM peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa ir 76,1 miljoni eiro, pārsniedzot plānoto par 32,5 miljoniem eiro. Faktisko 
peļņu būtiski ietekmējuši ieņēmumi no koksnes, galvenokārt no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas - 2020. gadā tie ir 320,8 miljoni 
eiro, kas ir par 15,3 miljoniem eiro jeb 5% vairāk kā plānots. Ieņēmumu pārpildi noteicis gan lielāks realizētās apaļkoksnes sortimentu 
apjoms, gan augstākas zāģbaļķu pārdošanas cenas. 2020. gadā realizēti 7,52 miljoni kubikmetru koksnes, tai skaitā 7,23 miljoni 
kubikmetru apaļkoksnes, pārsniedzot  plānoto pārdošanas apjomu par 2%. 
 

Savukārt ieņēmumi no šķeldu pārdošanas ir par 1,6 miljoniem eiro mazāki nekā plānots, ko ietekmējusi gan zemāka vidējā 
pārdošanas cena, gan mazāks realizācijas apjoms. Atskaites perioda sākumā Latvijā bija neraksturīgi silti ziemas laikapstākļi, kas 
mazināja pieprasījumu pēc šķeldu patēriņa siltumenerģijā. Turklāt tirgū bija pieejamas lētas šķeldas no Baltkrievijas. Aizvadītā gada 
pēdējā ceturksnī neizdevās parakstīt arī plānoto eksporta līgumu 60 tūkstošu beramo kubikmetru apjomā. 
 

2020. gada ieņēmumus ietekmējuši arī ieņēmumi no saņemtajām soda naudām (skatīt 8. piezīmi).  

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 2020. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., valsti, samaksājot Likumā “Par 
valsts budžetu 2020. gadam” 34. pantā noteikto maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 76,1 miljonu eiro (tai skaitā 60,9 miljoni 
eiro maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 15,2 miljoni eiro uzņēmumu ienākuma nodoklis) un visus uz LVM saimniecisko 
darbību attiecināmos nodokļus (20,2 miljonus eiro). 
 

Atbilstoši uzņēmuma īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem LVM pārskata gadā ziedojis 4,35 miljonus eiro, tai skaitā 
2,2 miljonus eiro sporta atbalstam, 0,8 miljonus eiro meža nozares attīstības atbalstam, 0,75 miljonus eiro kultūras atbalstam un 
0,6 miljonus eiro sociālajiem projektiem. 
 

Uzņēmuma saimnieciskā darbība 

 Mērvienība 
Saimnieciskās 
darbības plāns 

Faktiskā izpilde 

Produktu pārdošana    

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 7.10 7.23 

Augošu koku pārdošana milj. m3 0.28 0.29 

Kurināmās šķeldas pārdošana tūkst. Mwh 498 404 

Meža koku stādu pārdošana milj. gab. 53.3 56.4 

 t. sk. ietvarstādi un stādi ar uzlabotu s.s. milj. gab. 50.4 53.5 

Minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecība tūkst. m3 474 520 

t. sk. sertificētu minerālo materiālu un to 
maisījumu tirdzniecība 

tūkst. m3 466 493 

Zemes pārvaldība un meža apsaimniekošana 

Meža atjaunošana (ieskaitot plantācijas) tūkst. ha 15.8 16.4 

    t. sk. dabiskā atjaunošanās tūkst. ha 5.5 5.6 

Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 31.0 31.4 

Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma tūkst. m3 476.9 489.9 

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā tūkst. ha 7.1 7.9 

Zemes kadastrālā uzmērīšana tūkst. ha 7.1 8.6 

Robežu atjaunošana tūkst. ha 21.0 17.4 

Apsaimniekojamo meža platību palielināšana ha 1200 500 

Meža infrastruktūras attīstība    

Meža ceļu būvniecība km 348 352 

Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana tūkst. ha 22.8 21.6 
 

2020. gadā mežs atjaunots un ieaudzēts 10,7 tūkstošu hektāru platībā ar LVM mežsaimniecības stratēģiskajā plānā paredzētajām 
koku sugām, atjaunošanas tehnoloģijām un atbilstoši dabā nepieciešamajiem apjomiem. Savukārt meža dabiskā atjaunošanās vai 
ieaudzēšana notikusi 5,6 tūkstošu hektāru platībā. 
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Koncerna vadības ziņojums (turpinājums) 

2020. gadā uzmērīti 8,6 tūkstoši hektāru jeb 120% no plānotajām zemes platībām, savukārt Zemesgrāmatā reģistrēti 7,9 tūkstoši 
hektāru valsts meža zemju jeb 112% no plānotā. Pārpilde skaidrojama ar 2019. gadā nenodoto apjomu nodošanu 2020. gadā un 
izteikti labvēlīgiem laikapstākļiem mērniecības lauku darbu veikšanai, kas ļāvis ātrāk izpildīt 2020. gadā plānotos darbus, ietverot arī 
pārņemto un iegādāto zemju uzmērīšanu. Līdz 2020. gada beigām kopumā zemesgrāmatā reģistrēti 1,61 miljons hektāru jeb 99,87% 
no LVM apsaimniekošanā esošās valsts zemes.  

Zemju iegādei ar mērķi palielināt apsaimniekojamās meža platības 2020. gadā investēti 1,2 miljoni eiro. No 595 saņemtajiem 
piedāvājumiem 59 gadījumos noslēgti pirkuma līgumi par 500,4 hektāru iegādi, kas veido 42% no sākotnēji plānotā apjoma. 

2020. gadā ekspluatācijā pieņemti meža ceļi 352 km kopgarumā (par 1 % vairāk kā tika plānots), tai skaitā 116 km ceļu pārbūvējot 
un 237 km uzbūvējot no jauna. Papildus tam tika pabeigti būvdarbi vēl 4 objektos 14 km garumā, kas pieņemti ekspluatācijā 2021. 
gadā. Minētie objekti iekļauti Uzņēmuma bilancē, un to būvniecībā investēti 34,5 miljoni eiro. 2020. gadā atjaunotas meža 
meliorācijas sistēmas 21,6 tūkstošu hektāru platībā.  

2020. gadā realizēti 56,4 miljoni meža koku stādu, no tiem 49% jeb 27,8 miljoni stādu pārdoti ārējiem pircējiem, tai skaitā 13,1 miljoni 
eksportēti - pamatā uz Zviedriju, nelielos apjomos uz Igauniju un Lietuvu. Meža atjaunošanai LVM apsaimniekotajās platībās iestādīti 
28,6 miljoni stādu. No kopējā stādu apjoma 53,5 miljoni jeb 95% (visu laiku lielākais apjoms) veido jauno tehnoloģiju stādi – 
ietvarstādi un stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu. Liela vērība arī 2020. gadā pievērsta tam, lai samazinātu ķīmisko augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu kokaudzētavās, attīstot un paplašinot stādu apstrādi pret smecernieka bojājumiem ar vasku un smilts-līmes 
maisījumu. 2020. gadā mehāniski apstrādāti 14,9 miljoni stādu, no tiem eksportēti 7,7 miljoni. 

2020. gadā tika veikti 18 PEFC™ un FSC® sertifikācijas auditi, t.sk. 2 koksnes piegādes ķēdes auditi. Vīrusa COVID-19 ierobežojumu 
dēļ auditi notika daļēji attālināti. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, auditoriem bija iespēja redzēt un novērtēt visus 
mežsaimnieciskā cikla darbus, sākot ar augsnes sagatavošanu, meža atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu, līdz pat mežizstrādei un 
meža ceļu būvniecībai. Papildus auditori izskatīja jautājumus, kas saistīti ar sociālo atbildību, vides pārvaldību un darba aizsardzības 
prasību ievērošanu u.c. būtiskiem standartu aspektiem. Koksnes piegādes ķēdes auditu ietvaros tika pārbaudīta LVM koksnes 
piegādes ķēdes atbilstība starptautisko standartu prasībām, ietverot dažādus ar koksnes produktu sagatavošanu un piegādi saistītus 
procesus, t.sk. mežistrādi, loģistiku, pārdošanu u.c. Auditos netika identificēta neviena būtiska, sistemātiska rakstura neatbilstība. 

LVM minerālo materiālu testēšanas laboratorijā akreditētas 10 testēšanas metodes. LVM ražošanas vajadzībām laboratorijā veikti 
4,2 tūkstoši testu aptuveni 2,7 tūkstošiem ievākto paraugu. 2020. gadā realizēti 520 tūkstoši kubikmetri minerālo materiālu un to 
maisījumu, tajā skaitā 95% sertificēti. 

2020. gada rudenī LVM Zemes dzīles sadarbībā ar neatkarīgu sertifikācijas organizāciju SIA “Bureau Veritas Latvia” veica minerālo 
materiālu ražošanas procesa kontroles pārsertifikācijas auditu 50 derīgo izrakteņu ieguves vietās. Iegūtais ražošanas procesa 
kontroles atbilstības sertifikāts ir derīgs trīs gadus. Sertifikāts apliecina, ka auditētajās derīgo izrakteņu ieguves vietās minerālo 
materiālu un maisījumu ražošanas procesa kontroles laikā tiek ievēroti augstākie kvalitātes novērtēšanas principi un tiek izpildītas 
standartos noteiktās prasības. 

Uzturēts spēkā standartam LVS EN ISO 9001:2015 atbilstošs kvalitātes vadības sertifikāts stādu ražošanas un realizācijas 
procesiem. 

Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti un pasākumi 2020. gadā 

Covid-19 izplatības riska vadībai izveidota darba grupa, kas turpina darbu pie situācijas uzraudzības gan valstī kopumā, gan LVM, 
izstrādā rekomendācijas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai LVM un informē darbiniekus par drošības principiem un 
ierobežojumiem, kas jāievēro. 

2020. gadā LVM dabas parkos viesojušies 175,6 tūkstoši interesentu, tai skaitā 158,5 tūkstoši cilvēku apmeklējuši LVM dabas parku 
Tērvetē, kas 2020. gadā bija viens no iecienītākajiem un ģimenēm draudzīgākajiem dabas tūrisma objektiem Latvijā. Ja iepriekšējos 
gados tika novērots, ka 30% līdz 35% apmeklētāju ir ārvalstnieki, tad 2020. gadā tie bija vien 14%, kas savukārt nozīmē, ka parku 
apmeklēja rekordliels skaits vietējo iedzīvotāju, t.i., 86% no visiem apmeklētājiem. LVM Dabas parka Tērvetē jaunajā daļā līdzās 
veloparkam Kurbada zemē maija beigās atvērti divi jauni parki aktīvās atpūtas cienītājiem – Tērvetes Tarzāns un Tērvetes tīklu 
parks. 

Pieaugot apmeklētāju skaitam, mežos saasinājusies atkritumu piesārņojuma problēma. Pārskata gadā kopējais mežā savākto 
atkritumu daudzums sasniedza 2543 m3, kas ir par 15% vairāk nekā 2019. gadā. Lai pievērstu lielāku sabiedrības uzmanību šiem 
vides jautājumiem, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju sarīkota akcija “Piemēslot nav māksla”. 

Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām 2020. gadā ir īstenoti zivju resursu papildināšanas projekti – Kaņiera un Lielauces ezerā ielaisti 
30 tūkstoši līdaku mazuļu. Papildināti zivju resursi arī Tērvetes ūdenskrātuvē, ielaižot ūdenstilpē 1200 kilogramu karpu. 
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Koncerna vadības ziņojums (turpinājums) 

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, jau piekto gadu kopā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS 
"Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru organizēts stipendiju konkursu vidusskolēniem – “LVM 
Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazina, pētīja dabā un risināja ar  inovatīvo bioekonomikas jomu saistītus jautājumus. 
Domājot par studējošo izaugsmi un izglītošanos ar meža apsaimniekošanu saistītās nozarēs, LVM 2020. gada rudenī izsludināja 
stipendiju konkursu arī tādās jomās, kā meža ekoloģija, meža apsaimniekošana, vides izglītība, meža biomasas izmantošana 
inovatīvu produktu ražošanā un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana. 

Ņemot vērā ar Covid-19 saistītitos pulcēšanās ierobežojumus, LVM piedāvāja iespēju skolēniem doties mācību pārgājienos brīvā 
dabā jeb LVM Meža ekspedīcijās. Savukārt 7. - 9. klašu skolēni tika aicināti piedalīties āra mācību spēļu ideju konkursā “LVM Meža 
olimpiāde”. Kā katru gadu, tika organizēts arī uzlīmju dizainu konkurss “LVM Meža dienas”, kurā bija iespēja piedalīties ikvienam 
interesentam no 5 līdz 25 gadu vecumam. 

Sadarbojoties LVM, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un Koksnes ķīmijas institūta speciālistiem, projekta 
“Skola 2030” ietvaros radīti 2 jauni inovatīvi mācību temati un aizvadīti 12 stundu pedagogu tālākizglītības kursi “Pētījums mežā 8. 
– 9. klasēm” un “Koksnes biorafinēšana 11. klasēm”. Koksnes biorafinēšanas mācību procesā apvienojas gan ķīmijas, gan fizikas, 
gan tehnoloģiju un ekonomikas jomas, un tas ir veidots kā starppriekšmetu temats jaunā mācību satura ietvaros, lai 
īstenotu  kompetenču pieeju izglītībā. 

Stiprinot sadarbību ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, LVM speciālisti iesaistījās jauno 
pedagogu intensīvajās vasaras mācībās, kur prezentēja starpdisciplināru pieeju kompetenču izglītībā par mežu. Kursu dalībniekiem 
bija dabā jāizvērtē koku ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā vērtība, jāmēra koksnes krāja, kā arī jāveido parauglaukumi uz koku 
stumbriem gaisa piesārņojuma noteikšanai. 

Uzņēmums un vide 

LVM apsaimnieko valsts noteiktās dabas un vides aizsardzības teritorijas - dabas liegumus, dabas parkus, aizsargājamo ainavu 
apvidus, dabas pieminekļus, biosfēras rezervātu, mikroliegumus aizsargājamām sugām un biotopiem, mežu aizsargjoslas gar 
ūdeņiem (upēm, ezeriem, jūru), purviem, ap pilsētām, ap kultūras pieminekļiem u.c. Dabas vērtību saglabāšanai un meža 
apsaimniekošanas darbu ietekmes uz vidi mazināšanai LVM ik gadu mežu platībās pirms saimnieciskās darbības plānošanas veic 
aizsargājamo sugu atradņu, Eiropas Savienības nozīmes biotopu un aizsargājamo putnu ligzdošanas vietu apzināšanu. 2020. gadā 
vides apsekošana veikta 14,9 tūkstošu hektāru platībā, kas ir par 2,3 tūkstošiem hektāru vairāk kā 2019. gadā. 

2020. gadā LVM datu bāze papildināta ar 4600 jaunu, retu un īpaši aizsargājamu augu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku sugu 
atradņu, kopā uzņēmuma vides eksperti fiksējuši jau vairāk nekā 30 tūkstošus retu un aizsargājamu sugu atradņu.  

Šobrīd LVM datu bāzē ir informācija par Eiropas Savienības nozīmes biotopiem 109 tūkstošu ha platībā, tie ir vairāk nekā 30 Eiropas 
Savienības nozīmes biotopu veidi (meža, purvu, zālāju, kāpu, saldūdeņu u. c.). No tiem 8,5 tūkstoši hektāru apzināti vai pārvērtēti 
2020. gadā. Lielāko īpatsvaru veido meža biotopu veidi, no kuriem visbiežāk konstatētie ir veci vai dabiski boreāli meži, purvaini 
meži un staignāju meži. Salīdzinoši mazākā apjomā reģistrēti jūras piekrastes, saldūdeņu, zālāju un purvu biotopi. 

Ik gadu LVM valdījumā esošajā teritorijā tiek īstenots vides monitorings: aizsargājamo putnu, augu sugu un Eiropas Savienības 
nozīmes biotopu kvalitātes monitorings. Piemēram, 2020. gadā ligzdošanas sekmes novērtētas vairāk nekā 500 aizsargājamo putnu 
ligzdošanas teritorijās, gandrīz 100 medņu riestošanas vietās u. c. Monitoringa rezultātus uzņēmums izmanto, plānojot pasākumus 
saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi mazināšanai, t. sk. dabas aizsardzības platību plānošanai, un nosakot terminētos meža 
darbu aprobežojumus.  

Pārbaudot saimnieciskajai darbībai paredzētās vietas, ik gadu tiek atrastas līdz šim neapzinātas aizsargājamo putnu sugu ligzdas. 
2020. gadā LVM datu bāze papildināta ar vairāk kā 500 jaunu, līdz šim neapzinātu īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdu atradnēm. 
LVM datu bāzē kopā ir reģistrētas vairāk kā 5700 lielo ligzdu, no kurām 2360 ir aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas vietas, t. sk. 
arī informācija par ekspertu - ornitologu būvētajām mākslīgo ligzdu pamatnēm, ko labprāt ligzdošanai izmanto, piemēram, ne tikai 
tāda aizsargājama suga kā zivjērglis, bet arī melnais stārķis. Visām apdzīvotajām ligzdām tiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība. 

2020. gadā meža un zālāju biotopu apsaimniekošana veikta 116 ha platībā, medņu riestu dzīvotņu kvalitātes uzlabošana – 80 ha 
platībā un meža lauču uzturēšana – 338 ha platībā. 

Lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti riska ūdensobjektos Latvijā, uzsākta LIFE IP projekta “Latvijas upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” 2020. - 2027. īstenošana.  

2020. gadā arī parakstīts sadarbības līgums ar Dabas aizsardzības pārvaldi Kohēzijas fonda finansējuma piesaistei un uzsākta 
projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu 
aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” 2021. - 2023. īstenošana. LVM projekta ietvaros strādā 5 reģionos 14 īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās teju 800 ha platībā.  

Uzsākta projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija“ 2021. - 2028. gadam 
īstenošana. Projekts sākts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, astoņām valsts un nevalstiskā sektora organizācijām, kā arī 
četrām augstākās izglītības iestādēm. 
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Koncerna vadības ziņojums (turpinājums) 

LVM ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā 

CO2 pēdas nospiedums ir oglekļa dioksīda emisiju mērs, kas atspoguļo uzņēmuma saimnieciskās darbības laikā atstāto ietekmi. 
2020. gadā LVM saimnieciskās darbības ietekmē kopumā radītas 168 114 tonnas CO2. Salīdzinājumā ar 2019. gadu kopējais LVM 
saimnieciskās darbības laikā emitētais CO2 apjoms palielinājies par 12 017 tonnām, ko pamatā ietekmējis lielāks apaļkoksnes 
sortimentu un meža koku stādu ražošanas apjoms. Paša LVM ekoloģiskā pēda ir samērā niecīga, jo tā veido tikai aptuveni 4% no 
kopējā nospieduma (5 925 tonnas CO2), savukārt pārējos 96% (162 189 tonnas CO2) rada uzņēmuma piesaistītie sadarbības 
partneri – ārpakalpojumu darbu veicēji.  

Emitētais CO2, tonnās 

2019 2020 

156 098 168 114 
 
Uzņēmuma plānošana un attīstība 

Atbilstoši ietvarstādu un kailsakņu stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu pieprasījuma palielinājumam Latvijā un Skandināvijā ir uzsākta 
Mežvidu kokaudzētavas izveide netālu no Jaunkalsnavas - 2020. gadā pabeigti ūdensapgādes sistēmas, iekšējo ceļu un četru stādu 
audzēšanas poligonu būvdarbi. Meža stādu ražošanas procesu Mežvidu kokaudzētavā plānots uzsākt 2021. gada otrajā ceturksnī.  
 

Atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm LVM ir veikusi šādus pētījumus: 
• Mežaudžu ražības palielināšanas iespējas, izmantojot koksnes pelnus un minerālmēslus; 
• Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei; 
• Meža biokurināmā un meža darbu mehanizācijas projekts; 
• Meža ekosistēmas pakalpojumi; 
• Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana; 
• Tekstilšķiedras iegūšana no celulozes; 
• Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte; 
• Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs; 
• Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā; 
• Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kokaugu stādījumi; 
• Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana; 
• Stumbru kaitēkļu savairošanās risku apzināšana Lubānas iecirknī un Stiklu purva degumā; 
• Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana; 
• Stumbru aizsargspirāles efektivitātes novērtējums, materiāla izpēte; 
• Kokšķiedru masas ražošanas tehnoloģijas izvēles pamatojums; 
• Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru telemetriskā izpēte. 

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. 

LVM rezultātus var ietekmēt finanšu riski, taču tie tiek pastāvīgi pārvaldīti un kontrolēti, līdz ar to iespēja, ka tie radīs būtiskas 
negatīvas sekas Uzņēmuma darbībai vai rezultātiem, ir salīdzinoši neliela. LVM darbībā iespējami šādi finanšu riski: valūtas kursa 
svārstību risks, likviditātes risks, debitoru parādu risks, tirgus un ieņēmumu straujas samazināšanās risks.  

Valūtas kursa svārstības tiešā veidā LVM izmaksas neietekmē, jo norēķini ar piegādātājiem un pakalpojumu cenas ir EUR valūtā, 
tomēr pastāv risks, kas netiešā veidā varētu ietekmēt LVM ražotās produkcijas pašizmaksu - mainoties EUR kursam pret citām 
valūtām, piemēram, ASV dolāru, varētu pieaugt dīzeļdegvielas iegādes cena. 

Lai novērstu likviditātes risku, LVM piesardzīgi plāno naudas plūsmu un pietiekamā apjomā (15 - 30 dienu maksājumu apmērā) uztur 
likvīdos aktīvus tekošo saistību izpildei. LVM analizē iespējamās attīstības scenārijus notikumiem, kas var būtiski ietekmēt 
Uzņēmuma likviditātes līmeni. 

LVM tiek nodrošināta regulāra debitoru kontrole ar mērķi samazināt debitoru parādu risku. 

Būtisks un straujš apgrozījuma kritums var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, dabas katastrofu vai koksnes pārdošanas cenu 
izmaiņu ietekmē. Tirgus un ieņēmumu straujas samazināšanās riska varbūtība ir vidēja vai maza, taču to ieteme ir vērtējama kā 
būtiska. Lai samazinātu strauja ieņēmumu samazināšanās un izmaksu palielināšanās risku iestāšanās sekas, LVM katru mēnesi 
tiek analizēti operatīvie finanšu rezultāti, pastāvīgi tiek kontrolēti krājumu atlikumi un modelēti iespējamie nākotnes attīstības 
scenāriji. Kokmateriālu tirgus cenas ir ārējais faktors, ko LVM nevar ietekmēt - lai mazinātu iespējamos riskus Uzņēmuma darbībā 
cenu pazemināšanās gadījumā, cenas tiek prognozētas piesardzīgi.  

 



A/s „Latvijas valsts meži” 2020. gada konsolidētai pārskats 
Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281 

9 

 

Koncerna vadības ziņojums (turpinājums) 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis ievērojamu notikumu, kas būtiski 
ietekmētu Uzņēmuma finanšu stāvokli uz 2020. gada 31. decembri. 

 
Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2021. gadā 

 
Saimnieciskās darbības plāns: 

Produktu pārdošana   

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 6.83 

Augošu koku realizācija atbilstoši līgumiem milj. m3 0.17 

Kurināmās šķeldas piegādes tūkst. Mwh 415 

Meža koku stādi realizācijai milj. gab. 54.4 

    t. sk. ietvarstādi un stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu milj. gab. 51.0 

Minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecība tūkst. m3 541 

    t. sk. sertificētu minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecība tūkst. m3 401 

Zemes pārvaldība un meža apsaimniekošana   

Meža atjaunošana tūkst. ha 17.4 

    t. sk. dabiskā atjaunošanās tūkst. ha 5.7 

Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 33.2 

Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma tūkst. m3 564.0 

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā tūkst. ha 1.8 

Zemes kadastrālā uzmērīšana tūkst. ha 2.2 

Robežu atjaunošana tūkst. ha 15.4 

Apsaimniekojamo meža platību palielināšana ha 800 

Meža infrastruktūras attīstība   

Meža ceļu būvniecība km 338 

Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana tūkst. ha 19.2 

 
Turpināt, kā arī uzsākt pētījumus atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm, tai skaitā šādus: 

• Mežaudžu ražības palielināšanas iespējas, izmantojot koksnes pelnus un minerālmēslus; 
• Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem; 
• Oglekļa aprite meža ekosistēmā; 
• Klimata pārmaiņu ietekme uz meža audzēšanu un tās riskiem; 
• Meža putnu nozīme vides faktoru izpētē; 
• Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte; 
• Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte; 
• LVM darbības ietekmes noteikšana uz ūdens režīmu pieguļošajā teritorijā; 
• Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības novērtēšana; 
• Koka pāļu izmantošanas izpēte meža ceļu būvniecībā kūdras ieslēgumu šķērsošanai; 
• Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana; 
• Purvu degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi; 
• Epifītu metapopulāciju dinamika boreonemorālā meža ainavā; 
• Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei. 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

 
Sadalāmā peļņas daļa tiek noteikta, ņemot vērā LVM 2020. gada pārskatu – 62,29 miljonu EUR apmērā. 

 

Konsolidēto gada pārskatu ietekmē SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” un SIA “Jaunmoku pils” 
peļņas un aktīvu atšķirības. LVM 2020. gada pārskata un LVM 2020. gada konsolidētā gada pārskata tīrās peļņas starpība veido 
100,2 tūkstošus eiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          _______________________ 
                                                                                            Roberts Strīpnieks, 
                                                                                          Valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Finanšu pārskats 

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats 
 

 

 
Piezīme 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 4 349 756 190 375 238 761 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

5 
(260 094 707) (245 216 518) 

Bruto peļņa  89 661 483 130 022 243 

Pārdošanas izmaksas 6 (2 348 185) (1 789 380) 

Administrācijas izmaksas 7 (7 521 989) (8 125 162)  

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 8 1 473 797 4 508 621 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 9 (4 567 225) (5 674 016) 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 13 (532 006)  (565 501) 

Saimnieciskās darbības peļņa  76 165 875 118 376 805 

Procentu ieņēmumi  - 15 

Ieņēmumi/ zaudējumi no līdzdalības asociētā uzņēmuma kapitālā 16 455 589 

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  76 166 330 118 377 409 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis  (13 780 417) (13 197 810) 

Pārskata gada peļņa  62 385 913 105 179 599 

Kopā apvienotie ienākumi:  62 385 913 105 179 599 

 

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Roberts Strīpnieks  Gunta Vilciņa 
Valdes priekšsēdētājs  Finanšu un uzskaites pārvaldes 

vadītāja 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 

   

Roberts Strīpnieks  Gunta Vilciņa 
Valdes priekšsēdētājs  Finanšu un uzskaites pārvaldes 

vadītāja 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI EUR EUR

Nemateriālie aktīvi

Licences un programmatūra 11 2 213 777       2 098 583      

KOPĀ 2 213 777       2 098 583      

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves 12 283 088 021       272 639 249     

Iekārtas un mašīnas 12 4 977 116          5 126 955         

Pārējie pamatlīdzekļi 12 7 565 843          6 918 102         

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas 12 16 988 784        10 462 281       

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 12 483 284             673 662           

KOPĀ 313 103 048   295 820 249  

Tiesības lietot aktīvu 13 18 316 903     19 778 298    

Ieguldījuma īpašumi 14 -                      1 377 882      

Bioloģiskie aktīvi 15 29 278 446     27 656 731    

I lgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 16 309 856          309 401         

Pārējie vērtspapīri 20 880 000          880 000         

KOPĀ 1 189 856       1 189 401      

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 364 102 030   347 921 144  
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 2 140 056          1 176 799         

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 17 39 338 032        33 192 543       

Avansa maksājumi par precēm 4 626                6 266               

KOPĀ 41 482 714     34 375 608    

Debitori un avansa maksājumi

Pircēju un pasūtītāju parādi 18 25 952 146        27 553 487       

Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 26 2 508 463          6 641 239         

Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis 26 927 802             1 329 602         

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 19 574 490             649 554           

Citi debitori 11 571              2 835               

KOPĀ 29 974 472     36 176 717    

1 100 206       692 940         

Nauda un naudas ekvivalenti 21 99 501 597     115 030 400  

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 172 058 989   186 275 665  

KOPĀ AKTĪVS 536 161 019   534 196 809  

AKTĪVS

Nākamo periodu izmaksas
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Konsolidētias finanšu stāvokļa pārskats 

 

Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019.

PAŠU KAPITĀLS EUR EUR

22 353 647 767     353 647 767     

Rezerves: 28 787 537       -                       

Nesadalītā peļņa 92 699 069       120 117 193     

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 30 653 100       15 440 000       

pārskata gada nesadalītā peļņa 62 045 969       104 677 193     

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 475 134 373     473 764 960     

KREDITORI

I lgtermiņa kreditori

Citi uzkrājumi 23 9 999 198         9 114 200         

Ilgtermiņa nomas saistības 13 17 496 218       18 673 240       

Pārējie kreditori 18 551              24 668              

KOPĀ 27 513 967       27 812 108       

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 933 650            717 194            

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 7 400 172         8 645 969         

Parādi asociētajiem uzņēmumiem 27 - 33 818              

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 26 1 280 586         1 133 379         

Citi uzkrājumi 23 11 337 158       10 451 177       

Pārējie kreditori 24 1 553 972         1 321 673         

Uzkrātās saistības 25 9 823 698         9 045 543         

Īstermiņa  nomas saistības 13 1 183 443         1 270 988         

KOPĀ 33 512 679       32 619 741       

KOPĀ  KREDITORI 61 026 646       60 431 849       

KOPĀ PASĪVS 536 161 019     534 196 809     

Akciju kapitāls

PASĪVS

 
 

 

 

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 

   

Roberts Strīpnieks  Gunta Vilciņa 
Valdes priekšsēdētājs  Finanšu un uzskaites pārvaldes 

vadītāja 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Konsolidētais naudas plūsmas pārskats 

2020 2019

EUR EUR

Pamatdarbības naudas plūsma

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 76 166 330 118 377 409

Korekcijas:

12 34 839 705          32 619 054          

pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājums 11,12 1 757 980            1 518 260            

11 1 040 789            857 567               

13 1 467 816            1 467 829            

15 (889 773)             (1 845 413)          

uzkrājumu veidošana, izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem 23 1 770 979            2 945 578            

ieņēmumi no līdzdalības citu uzņēmumu pamatkapitālā 8 (26 464)               (26 464)               

procentu ieņēmumi - (15)                      

nomas procentu ieņēmumi 13 532 006               565 501               

citas korekcijas (peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas u.c.) (107 169)             (804 868)             

ieņēmumi no līdzdalības asociētā uzņēmuma pamatkapitālā (455)                    (589)                    

116 551 744        155 673 849        

debitoru atlikumu (pieaugums)/samazinājums 1 810 038            2 917 201            

krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums (7 107 106)          (7 273 168)          

(1 714 609)          320 103               

109 540 067        151 637 985        

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem 26 (9 647 641)          (15 440 000)        

Pamatdarbības neto naudas plūsma 99 892 426          136 197 985        

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 11,12 (53 954 255)        (57 892 529)        

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 90 904                 23 390                 

15 (731 942)             (200 975)             

Saņemtie procenti - 15                        

Saņemtās dividendes 8 26 464                 26 464                 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (54 568 829)        (58 043 635)        

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Izmaksātās dividendes 22 (60 852 400)        (61 760 000)        

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (60 852 400)        (61 760 000)        

Pārskata gada neto naudas plūsma (15 528 803)        16 394 350          

Naudas atlikums pārskata gada sākumā 115 030 400        98 636 050          

Naudas atlikums pārskata gada beigās 21 99 501 597          115 030 400        

Bioloģisko aktīvu vērtības izmaiņa

piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 

parādu atlikumu pieaugums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma

pamatlīdzekļu nolietojums

nemateriālo ieguldījumu amortizācija

tiesības lietot aktīvu nolietojums

bioloģisko aktīvu vērtības palielinājums

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu 

izmaiņu ietekmes korekcijām

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.  
 
 
 

   

Roberts Strīpnieks  Gunta Vilciņa 
Valdes priekšsēdētājs  Finanšu un uzskaites pārvaldes 

vadītāja 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

Akciju kapitāls Nesadalītā peļņa Rezerve Kopā

2019. gada 1. janvārī 307 863 146        109 330 215       11 500 000     428 693 361    

-                           (61 760 000)        -                      (61 760 000)     

32 632 621          (32 632 621)        -                      -                       

11 500 000          -                          (11 500 000)    -                       

1 652 000            - - 1 652 000        

45 784 621          (94 392 621)        (11 500 000)    (60 108 000)     

Pārskata gada peļņa -                           105 179 599       -                      105 179 599    

-                           105 179 599       -                      105 179 599    

2019. gada 31. decembrī 353 647 767        120 117 193       -                      473 764 960    

Dividenžu izmaksa -                           (60 852 400)        -                      (60 852 400)     

-                       

-                           (28 787 537)        28 787 537     -                       

-                           (164 100)             -                      (164 100)          

-                           (89 804 037)        28 787 537     (61 016 500)     

Pārskata gada peļņa -                           62 385 913         -                      62 385 913      

-                           62 385 913         -                      62 385 913      

353 647 767        92 699 069         28 787 537     475 134 373    

Kopā pārskata gadā atzītie apvienotie ienākumi

Rezerve

2020. gada 31. decembrī 

Cita peļņas sadale

Dividenžu izmaksa

Pamatkapitāla palielināšana

Pamatkapitāla palielināšana

Kopā pašu kapitālā atzītās uzņēmuma akcionāru 

iemaksas un peļņas sadalīšana

Kopā pārskata gadā atzītie apvienotie ienākumi

Kopā pašu kapitālā atzītās uzņēmuma akcionāru 

iemaksas un peļņas sadalīšana

Rezerve

Mantiskais ieguldījums

 
 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.  
 
 
 
 

   

Roberts Strīpnieks  Gunta Vilciņa 
Valdes priekšsēdētājs  Finanšu un uzskaites pārvaldes 

vadītāja 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums 

1. Vispārīga informācija par Koncernu 

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) un tā meitas uzņēmuma (turpmāk tekstā – Koncerns) 
pamatdarbība ir apaļkoku sortimentu ražošana, meža atjaunošana, ieaudzēšana, kopšana, meža inventarizācija, meža ceļu 
būvniecība, remonts un uzturēšana, kā arī ar nekustamo īpašumu apsaimniekošana 

Koncerna mātes uzņēmums ir AS „Latvijas valsts meži”, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1999. gada 
28. oktobrī un pārreģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 1. novembrī. Koncerna 2020. gada konsolidētais finanšu 
pārskats apstiprināts ar Koncerna mātes uzņēmuma valdes lēmumu 2021. gada 27. aprīlī. Koncerna mātes uzņēmuma akcionāram 
ir tiesības pēc finanšu pārskata izdošanas veikt tajā labojumus. 

Koncerna mātes uzņēmumam pilnībā pieder meitas uzņēmums SIA „Jaunmoku pils” (2020.gada 31. decembrī: 100%; 2019. gada 
1. janvārī: 100%) un 40% SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” kapitāla daļu (2020.gada 31. decembrī: 
40%; 2019. gada 1. janvārī: 40%). Abu šo uzņēmumu galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Latvija. 

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Šajā pielikuma sadaļā tiek atklāti galvenie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi jeb politikas, kas ir izmantotas, sagatavojot finanšu 
pārskatu. Finanšu pārskats patiesi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības finanšu rezultātus un naudas plūsmas. Patiesai 
atspoguļošanai sniegta uzticama informācija par darījuma rezultātiem, citiem notikumiem un apstākļiem saskaņā ar aktīvu, saistību, 
ienākumu un izdevumu definīcijām un atzīšanas kritērijiem. Lai panāktu patiesu un skaidru priekšstatu jeb “patiesu atspoguļošanu” 
uzņēmums ir ievērojis starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kas ietver: 

• Starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS); 

• Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS); 

• Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas sniegtās interpretācijas; un 

• Konceptuālās vadlīnijas par finanšu pārskatu sagatavošanu un sniegšanu. 

Šīs politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par visiem pārskatos ietvertajiem periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav 
noteikts citādi. Kur nepieciešams, salīdzinošie rādītāji ir pārklasificēti. 

Sākot ar 2016. gadu, Koncerns gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem.  

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

AS „Latvijas valsts meži” finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem (SFPS). Ņemot vērā Eiropas Savienības apstiprināšanas procedūru, šajā pielikumā ir atspoguļoti arī standarti 
un interpretācijas, kas nav apstiprinātas piemērošanai Eiropas Savienībā, jo šiem standartiem un interpretācijām var būt ietekme uz 
finanšu pārskatiem nākamajos periodos, ja tie tiek apstiprināti.  

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, kas modificēts, izmantojot bioloģisko aktīvu 
pārvērtēšanu patiesajā vērtībā.  

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota naudas vienība eiro (EUR). Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2020. gada 
1. janvāra līdz 31. decembrim.  

Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē finanšu pārskatā uzrādīto 
aktīvu un saistību vērtības un iespējamo aktīvu un saistību atspoguļošanu, kā arī pārskata gada ieņēmumus un izdevumus.  

COVID-19 ietekme 

Līdz ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas straujo izplatību pasaulē sākās vēl nepieredzēta apmēra veselības aprūpes krīze, kas 
izraisīja ievērojamus traucējumus gan uzņēmumu darbībā, gan ikdienas dzīvē.   

2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā dažādi ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai, 
ievērojami palēninot ekonomikas izaugsmi. Šie valsts politikas pasākumi, kuru mērķis bija un joprojām ir ierobežot COVID-19 
izplatību, būtiski ietekmē saimniecisko darbību daudzās nozarēs. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Vienlaikus valdības, tajā skaitā Latvijas Republikas valdība, ieviesa dažādus finansiālā atbalsta mehānismus, lai mazinātu COVID-
19 pandēmijas radīto ietekmi uz ekonomiku. Koncerns nav pieteicies uz šādu valsts atbalstu. 

Ņemot vērā pandēmijas straujo izplatību un būtiskās nenoteiktības, ko rada nespēja ticami paredzēt tās iznākumu, šobrīd nav 
iespējams pietiekami pamatoti noteikt krīzes finansiālo ietekmi uz pasaules ekonomiku un uzņēmējdarbību kopumā. Vadības šī brīža 
prognozes un aplēses var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem. 

 
Izvērtējot šos unikālos apstākļus un ar tiem saistītos riskus, Koncerna vadība ir secinājusi, ka Koncerna rentabilitāte nav būtiski 
ietekmēta. COVID-19 pandēmijai  nav bijusi tūlītēja un būtiska ietekme uz saimniecisko darbību.   

Koncerna vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Koncerna dzīvotspēju un nodrošinātu tā darbības 
attīstību pašreizējā uzņēmējdarbības un ekonomiskajā vidē.  

Vadība turpinās cieši uzraudzīt esošo situāciju un, ja pandēmijas dēļ noteikto uzņēmējdarbības ierobežojumu periods ieilgs, izvērtēs 
nepieciešamību pēc jauniem pasākumiem Koncerna stabilas darbības nodrošināšanai 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Koncerna funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir naudas vienība eiro (EUR). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti 
eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, 
kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu 
kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras 
no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

 

Patiesās vērtības noteikšana 

Katra pārskata gada beigās tādi finanšu aktīvi kā bioloģiskie aktīvi tiek novērtēti patiesajā vērtībā. 
Patiesā vērtība ir summa, pret kuru varētu apmainīt aktīvu vai nokārtot saistības starp tirgus dalībniekiem parastu darījumu ietvaros 
vērtēšanas datumā. Patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka aktīva pārdošanas vai saistību nokārtošanas 
darījums veikts: 

- aktīva vai saistību galvenajā tirgū vai 
- ja šāda galvenā tirgus nav, visizdevīgākajā aktīva vai saistību tirgū. 

Koncernam jābūt piekļuvei galvenajam vai visizdevīgākajam tirgum. 

Aktīvu vai saistību patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz pieņēmumiem, kurus tirgus dalībnieki varētu izmantot, nosakot 
aktīva vai saistību cenu, pieņemot, ka tirgus dalībnieki rīkojas vislabākajās ekonomiskajās interesēs. 

Nosakot nefinanšu aktīva patieso vērtību, tiek ņemta vērā tirgus dalībnieka spēja gūt ekonomisko labumu no aktīva, izmantojot to 
vislabākajā veidā vai pārdodot to citam tirgus dalībniekam, kas šo aktīvu izmantotu vislabākajā veidā. 

Lai noteiktu patieso vērtību, Koncerns piemēro novērtēšanas metodes, kas ir piemērotas attiecīgajiem apstākļiem un kurām ir 
pieejami pietiekami dati, pēc iespējas vairāk izmantojot attiecīgos novērojamos datus un pēc iespējas mazāk – nenovērojamos 
datus. 
Visu aktīvu un saistību patiesās vērtības novērtējumi, kas noteikti vai atspoguļoti šajā finanšu pārskatā, tiek klasificēti, izmantojot 
šādu patiesās vērtības hierarhiju, pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā: 

- 1. līmenis — kotētas (nekoriģētas) tirgus cenas aktīvā attiecīgo aktīvu vai saistību tirgū; 
- 2. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti zemākā līmeņa dati, kas būtiski ietekmē patieso vērtību un 

tiek tieši vai netieši novēroti tirgū; 
- 3. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti zemākā līmeņa dati, kas būtiski ietekmē patieso vērtību, bet 

tirgū nav novērojami. 

Attiecībā uz aktīviem un saistībām, kas finanšu pārskatā tiek atzīti atkārtoti, Koncerns nosaka, vai nav notikusi aktīvu vai saistību 
pārnešana no viena hierarhijas līmeņa uz citu, katra pārskata perioda beigās pārskatot esošo klasifikāciju (pamatojoties uz zemākā 
līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā). 

Koncerna vadība izstrādā politikas un procedūras gan atkārtotai patiesās vērtības noteikšanai, piemēram, bioloģiskajiem aktīviem, 
gan tādai patiesās vērtības noteikšanai, kas nav jāatkārto. 

Katra pārskata gada beigās Koncerna vadība izanalizē to aktīvu un saistību vērtību izmaiņas, kuras saskaņā ar Koncerna 
grāmatvedības politikām būtu jāpārvērtē. Veicot šo analīzi, Koncerna vadība pārbauda galvenos datus, kas izmantoti pēdējā 
vērtēšanas reizē, salīdzinot vērtības aprēķinā izmantoto informāciju ar līgumiem un citiem attiecīgiem dokumentiem. 

Patiesās vērtības uzrādīšanas nolūkā Koncerns noteicis aktīvu un saistību kategorijas, pamatojoties uz to būtību, pazīmēm un 
riskiem, kā arī uz patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kā izklāstīts iepriekš. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

SFPS Nr. 15 “Ieņēmumi no līgumiem, kas noslēgti ar klientiem” 
SFPS Nr. 15 nosaka piecu soļu modeli, kas tiek piemērots ieņēmumiem, kuri gūti no līguma, kas noslēgts ar klientu (ar dažiem 
izņēmumiem), neatkarīgi no darījuma veida vai nozares, kurā gūti attiecīgie ieņēmumi. Standarta prasības attiecas arī uz peļņas un 
zaudējumu atzīšanu un novērtēšanu, kas izriet no tādu nefinanšu aktīvu pārdošanas, kurus sabiedrība nav saražojusi vai izveidojusi 
savas parastās uzņēmējdarbības gaitā (piemēram, pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu pārdošana). Ir jāsniedz visaptveroša 
informācija, tajā skaitā kopējo ieņēmumu sadalījums, informācija par līguma izpildes pienākumiem, izmaiņām līguma aktīvu un 
saistību atlikumos starp periodiem un galvenajiem vērtējumiem un aplēsēm. Vadības vērtējumā nav sagaidāma ietekme no šī 
standarta ieviešanas, jo Koncernam nav līgumu, kuros ir atdalāma prece vai pakalpojums līguma izpildes pienākumā. 
 
Koncerns ir piemērojis SFPS Nr. 15, pielietojot modificēto retrospektīvo metodi ar sākotnējo 2018. gada 1. janvāra datumu. Saskaņā 
ar šo metodi standartu var piemērot visiem līgumiem sākotnējā pieteikuma dienā vai tikai līgumiem, kas nav pabeigti šajā datumā. 
Koncerns izvēlējās piemērot standartu visiem līgumiem, kas noslēgti 2018. gada 1. janvārī. 
 
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 
Koncerna mātes uzņēmums nodarbojas ar valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. Koncerna ieņēmumi galvenokārt sastāv no apaļkoksnes sortimenta un augošu koku pārdošanas. Ieņēmumi no 
līgumiem ar klientiem tiek atzīti, kad Koncerns ir nodevis pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un 
atlīdzības. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek uzskaitīti saņemtās vai saņemamās atlīdzības patiesajā vērtībā, atskaitot sagaidāmo 
atpakaļ atdotās produkcijas daudzumu, uzkrājumus, tirdzniecības, un apjoma atlaides. 

Produktu un pakalpojumu pārdošana – ieņēmumi no produktu un pakalpojumu pārdošanas tiek atzīti brīdī, kad aktīva kontrole tiek 
nodota klientam. Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Koncernam gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā 
to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. 

Būtiska finansēšanas komponente - Koncerns no saviem klientiem saņem avansa maksājumus (no klientu līgumiem saņemtie) – 

parasti īstermiņa. Piemērojot SFPS Nr. 15 paredzēto atvieglojumu, Koncerns neveic apsolītās atlīdzības summas korekciju atbilstoši 

būtiskas finansēšanas komponentes ietekmei, ja līguma slēgšanas brīdī tiek paredzēts, ka laika periods no brīža, kad apsolītās 

preces vai pakalpojumi tiks nodoti vai sniegti klientiem, līdz brīdim, kad klients veiks maksājumu par šīm precēm vai pakalpojumiem, 

nebūs ilgāks par vienu gadu. 

Ja periods ir garāks par vienu gadu, šādu līgumu darījuma cena tiek diskontēta, izmantojot likmi, kas tiktu atspoguļota atsevišķā 

finansēšanas darījumā starp Koncernu un tā klientiem līguma slēgšanas brīdī, lai ņemtu vērā nozīmīgo finansēšanas komponenti. 
 
Ja finanšu stāvokļa pārskats un apvienotais ienākumu pārskats tiek sagatavots pēc iepriekšējiem SFPS standartiem (SGS 2 un SGS 
18) tad finanšu informācija šajos finanšu pārskatos neatšķirtos no šajā pārskatā uzrādītās. 
 

Līguma aktīvi  
Līguma aktīvi ir tiesības uz atlīdzību apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, kas nodoti klientam. Ja Koncerns veic preču vai 
pakalpojumu nodošanu klientam pirms klients samaksā atlīdzību vai pirms maksājuma veikšanas, līguma aktīvi tiek atzīti par 
nopelnītu atlīdzību. Uz 2019. un 2020. gada beigām Koncernam nav šādu aktīvu. 
 
Debitoru parādi 
Debitoru parāds atspoguļo Koncerna tiesības uz beznosacījuma atlīdzības summu (t.i., pirms atlīdzības maksāšanas ir nepieciešams 
laika posms). Šādus debitoru parādus Koncerns atspoguļo finanšu stāvokļa pārskatā “Pircēju un pasūtītāju parādi” postenī. 
 
Līguma saistības  
Līgumsaistības ir pienākums nodot preces vai pakalpojumus klientam par kuru Koncerns ir saņēmis atlīdzību (vai atlīdzības summu) 
no klienta. Ja klients maksā atlīdzību, pirms Koncerns nodod preces vai pakalpojumu klientam, līguma saistības tiek atzītas, kad 
maksājums ir veikts vai maksājums ir jāveic (atkarībā no tā, kas ir agrāk). Līgumsaistības tiek atzītas kā ieņēmumi kad Koncerns 
veic izpildes pienākumus. Šādas līguma saistības Koncerns atspoguļo finanšu stāvokļa pārskatā “No pircējiem saņemtie avansi” 
postenī. 
 
Ienākumi no līdzdalības 
Koncerns ienākumus no līdzdalības kapitālos (dividendes) atzīst tad, kad ir noteiktas tiesības saņemt maksājumu. 
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Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu uzskaites vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo 
aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja 
nemateriālo aktīvu uzskaites vērtība pārsniedz tā atgūstamo summu. 

Atsevišķi iegādātie nemateriālie aktīvi sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā. Uzņēmējdarbības apvienošanas ietvaros iegādāto 
nemateriālo aktīvu sākotnējā vērtība ir to patiesā vērtība iegādes brīdī. Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālie aktīvi tiek atspoguļoti 
to sākotnējā vērtībā, no kuras atņemta uzkrātā amortizācija un jebkādi uzkrātie vērtības samazināšanās zaudējumi. Koncernā radītie 
nemateriālie aktīvi, izņemot kapitalizētās izstrādes izmaksas, netiek kapitalizētas, un attiecīgās izmaksas tiek atspoguļotas 
apvienotajā ienākumu pārskatā tajā gadā, kad tās radušās. 

Nemateriālo ieguldījumu lietderīgās lietošanas laiks ir 34 mēneši.  

Nemateriālie aktīvi ar ierobežotu lietošanas laiku tiek amortizēti visā to lietderīgās izmantošanas laikā, un to vērtības samazināšanās 
tiek aplēsta, ja ir norāde, ka nemateriālā aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas nemateriālo aktīvu 
atzīšanas pārtraukšanas rezultātā, tiek izteikti kā starpība starp aktīvu neto atsavināšanas ieņēmumiem un uzskaites vērtību, un tie 
tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc tam, kad atzīta aktīvu pārtraukšana. 

Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi tiek atzīti, ja 

• ir ticams, ka Uzņēmumā ieplūdīs ar šo aktīvu saistītie nākotnes saimnieciskie labumi, 

• aktīva izmaksas var ticami novērtēt. 

Pamatlīdzekļi atzīti to izmaksu vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei nolietojums netiek aprēķināts. 
Ja uz iegādātā zemes gabala ir mežaudze, tad zemes gabals tiek atzīts kadastra vērtībā un pārējā pirkuma summa tiek uzskatīta 
par bioloģisko aktīvu (mežaudzes) iegādes vērtību. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 
lineāro metodi: 

Ēkas 10-20 gadi 

Ceļi 15 gadi 

Iekārtas un mašīnas 5-10 gadi 

Datortehnika un sakaru līdzekļi 2.85 gadi (34 mēneši) 

Pārējie pamatlīdzekļi 5  gadi 

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā. 
Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojums jāaprēķina 
atsevišķi. Ja Koncerns atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. 
Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas 
metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku. 

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu uzskaites vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu 
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva uzskaites 
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. 
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās 
nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes 
tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas 
naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas pieder. 
Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts, vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas 
nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas 
pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa uzskaites vērtību), tiek 
atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. 

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek atzīta 
sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums 
netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.  
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Noma (Koncerns kā nomnieks)  

 

Koncerns līguma sākumā izvērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu. Proti, vai līgums piešķir tiesības kontrolēt identificētā aktīva 

izmantošanu noteiktu laika periodu apmaiņā pret atlīdzību. 

Koncerns piemēro vienotu atzīšanas un novērtēšanas pieeju visām nomām, izņemot īstermiņa nomu un zemas vērtības aktīvu 
nomu. Koncerns atzīst nomas saistības attiecībā uz nomas maksājumu veikšanu un tiesības lietot aktīvus, kas atspoguļo tiesības 
lietot nomas līguma pamatā esošos aktīvus.  
 

Līgumu nomas termiņa noteikšana, ja paredzētas līguma atjaunošanas un izbeigšanas iespējas 
  

Koncerns par nomas termiņu nosaka nomas neatceļamo periodu kopā ar jebkādiem periodiem, uz kuriem attiecas iespēja pagarināt 

nomu, ja pastāv pamatota pārliecība, ka nomnieks šo iespēju izmantos, un jebkādiem periodiem, uz kuriem attiecas iespēja izbeigt 

nomu, ja pastāv pamatota pārliecība, ka nomnieks šo iespēju neizmantos.  

 

Koncerns izvērtē, vai pastāv pamatota pārliecība, ka nomas līguma atjaunošanas vai izbeigšanas iespēja tiks izmantota vai ne. Proti, 
apsver visus būtiskos faktus un apstākļus, kas rada ekonomisko stimulu izmantot iespēju vai nu pagarināt nomu, vai to izbeigt. Pēc 
nomas sākuma datuma Koncerns atkārtoti izvērtē nomas termiņu, proti, vai ir noticis kāds būtisks notikums vai izmainījušies apstākļi, 
kas atrodas tā kontrolē un ietekmē tā spējas izmantot iespēju atjaunot vai izbeigt nomas līgumu (piemēram, veikti nozīmīgi nomātā 
īpašuma uzlabojumi vai būtiska nomātā aktīva pārveide).   
 

Tiesības lietot aktīvus 

Koncerns atzīst tiesības lietot aktīvus nomas sākuma datumā (proti, datumā, kad pamatā esošais aktīvs nomniekam ir pieejams 

izmantošanai). Tiesības lietot aktīvus tiek uzskaitītas to sākotnējā vērtībā (izmaksās), atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus 

no vērtības samazināšanās un veicot korekcijas atbilstoši nomas saistību atkārtotam novērtējumam. Tiesību lietot aktīvus izmaksas 

ietver nomas saistību sākotnējā novērtējuma summu, jebkuras sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās nomniekam, un jebkurus 

nomas maksājumus, kas izdarīti nomas sākuma datumā vai pirms tā, atskaitot saņemtos nomas veicināšanas maksājumus. Tiesību 

lietot aktīvus nolietojumu aprēķina nomas termiņā vai aktīva aplēstajā lietderīgās lietošanas laikā atkarībā no tā, kurš no tiem īsāks, 

izmantojot lineāro metodi. Piemērotie aktīvu lietderīgās lietošanas laiki ir šādi: 

• Ēkas 2 – 15 gadi   
Ja īpašumtiesības uz nomāto aktīvu nomas termiņa beigās tiek nodotas nomniekam vai ja tiesību lietot aktīvus izmaksas atspoguļo 
to, ka nomnieks izmantos pirkšanas iespēju, nolietojumu aprēķina, izmantojot aktīva aplēsto lietderīgās lietošanas laiku.   

 
Nomas saistības 

Nomas sākuma datumā Koncerns atzīst nomas saistības nomas termiņa laikā veicamo nomas maksājumu pašreizējā vērtībā. 
Nomas maksājumi ietvar fiksētos nomas maksājumus (ieskaitot pēc būtības fiksētos nomas maksājumus), atskaitot jebkādus nomas 
veicināšanas maksājumus, mainīgos nomas maksājumus, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes, summas, kas nomniekam būtu 
jāmaksā kā atlikušās vērtības garantijas. Nomas maksājumi ietver arī pirkšanas iespējas izmantošanas cenu, ja ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka Koncerns izmantos šo iespēju, un soda naudas maksājumus par nomas izbeigšanu, ja nomas termiņš atspoguļo to, ka 
Uzņēmums izmanto iespēju izbeigt nomu. Mainīgie nomas maksājumi, kas nav atkarīgi no indeksa vai likmes, tiek atzīti par 
izmaksām  (ja vien minētās izmaksas nav radušās, ražojot krājumus) periodā, kurā bijis notikums vai radušies apstākļi, kas izraisījuši 
attiecīgo maksājumu. 

Aprēķinot nomas maksājumu pašreizējo vērtību, Koncerns visām nomas saisītībām izmanto Latvijas bankas publiski pieejamo 

Procentu likmju statistiku - Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes.. Pēc nomas sākuma 

datuma nomas saistību summa tiek palielināta, lai atspoguļotu procentu pieaugumu, un samazināta par veiktajiem nomas 

maksājumiem. Nomas saistību uzskaites vērtība tiek pārvērtēta apstākļu maiņas gadījumā, ja mainās nomas termiņš, mainās nomas 

maksājumi (piem., mainās nākotnes maksājumi, ja mainījies šādu nomas maksājumu aprēķināšanā izmantotais indekss vai likme) 

vai mainās pamatā esošā aktīva pirkšanas iespējas novērtējums.  
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Ieguldījuma īpašumi 

Ieguldījuma īpašumi sākotnēji tiek novērtēti to izmaksu vērtībā, iekļaujot tajā attiecīgā darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas 
ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. 

Ieguldījumu īpašumu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās 
lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Starpība starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un aktīva uzskaites 
vērtību atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi aktīva atzīšanas pārtraukšana. 

Pārnešana uz ieguldījuma īpašuma posteni jāveic tikai un vienīgi tādā gadījumā, kad notiek tā lietošanas veida maiņa. Ja ieguldījuma 
īpašums tiek pārnests uz īpašnieka izmantotu īpašumu, par īpašuma sākotnējām izmaksām turpmākajai uzskaitei pieņem tā bilances 
uzskaites vērtību lietošanas veida maiņas brīdī. Ja īpašnieka izmantots īpašums kļūst par ieguldījuma īpašumu, Koncerns uzskaita 
šādam īpašumam piemēro pamatlīdzekļu uzskaites politiku līdz lietošanas veida maiņas datumam. 

Bioloģiskie aktīvi 

Bioloģiskie aktīvi ir aktīvi, kuriem raksturīga atjaunošanās un vērtības izmaiņas augšanas rezultātā. Koncerns bioloģisko aktīvu 
sastāvā uzskaita mežaudzes, kuru vērtības mainās to augšanas rezultātā, un Koncerns tos tur, lai iegūtu izejvielas ražošanai un 
pārdošanai.  

Mežaudzes sākotnēji tiek uzskaitītas to iegādes vērtībā, bet pēc sākotnējās atzīšanas – patiesajā vērtībā gada beigās. Patiesās 
vērtības novērtēšanai tiek izmantota metode, kur tiek aprēķināta bioloģisko aktīvu neto naudas plūsmas tagadnes vērtība, pielietojot 
diskonta likmi. Starpību starp uzskaites vērtību un pārvērtēšanā noteikto vērtību atzīst kā pārskata perioda ieņēmumus vai 
izdevumus atbilstoši tam, vai pārvērtēšanas rezultātā vērtība palielināta vai samazināta. 
 
SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti” 

Klasifikācija un novērtēšana 

Finanšu aktīvus Koncerns klasificē šādi:  
a) finanšu aktīvi amortizētajā amortizētajās izmaksās,  
b) pašu kapitāla instrumenti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā,  
c) finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
d) parāda instrumenti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
Finanšu saistības Koncerns klasificē šādi: 
 a) finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā, 

 b) finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā 

Finanšu aktīvs (izņemot pircēju un pasūtītāju parādus) tiek novērtēts amortizētajā iegādes vērtībā, ja tas atbilst abām tālāk minētajām 
prasībām un nav klasificēts kā finanšu aktīvs patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā: 
a) finanšu aktīvs tiek turēts tāda biznesa modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt aktīvus, lai iekasētu līgumiskās naudas plūsmas,  
b) saskaņā ar līguma nosacījumiem finanšu aktīvs noteiktos datumos rada naudas plūsmas, kas ietver vienīgi pamatsummas un 

procentu maksājumus. 
Šos aktīvus sākotnēji novērtē patiesajā vērtībā, pieskaitot uz to iegādi tieši attiecināmās darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās 
atzīšanas aktīvus novērtē amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Amortizētā iegādes vērtība 
tiek samazināta par zaudējumiem no vērtības samazināšanās. Peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, vērtības 
samazinājums un procentu ieņēmumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies finanšu 
aktīva atzīšanas pārtraukšanas rezultātā, tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Klasifikācija un novērtēšana (turpinājums) 

Pašu kapitāla instrumenti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā 

Sākotnējās atzīšanas brīdī Koncerns var izdarīt neatsaucamu izvēli klasificēt savus ieguldījumus kapitālā kā pašu kapitāla 
instrumentus patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu citos ienākumos, kas nav atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja: 
a) tie atbilst SGS Nr. 32 “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana un sniegšana” sniegtajai pašu kapitāla instrumentu definīcijai 
un  
b) tie netiek turēti tirdzniecības nolūkā. 
Klasifikācija tiek veikta, novērtējot katru finanšu instrumentu atsevišķi. Šos instrumentus sākotnēji novērtē patiesajā vērtībā, 
pieskaitot uz to iegādi tieši attiecināmās darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas tos novērtē patiesajā vērtībā. Dividendes tiek 
uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārējā neto peļņa un zaudējumi tiek uzkrāti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, un nekad netiek uzrādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai pārklasificēti uz to. 

 
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  
Šie finanšu instrumenti ietver tirdzniecībai turētus finanšu aktīvus un finanšu aktīvus, kas sākotnējā atzīšanā noteikti patiesajā vērtībā 
ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu instrumenti tiek uzskatīti par turētiem tirdzniecībai, ja tos plānots 
pārdot tuvākajā nākotnē. Atvasinātie finanšu instrumenti arī tiek klasificēti kā turēti tirdzniecībai, izņemot, ja tie ir riska ierobežošanas 
instrumenti. Finanšu instrumenti, kas rada līgumiskas naudas plūsmas, kuras neveido vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi, 
tiek klasificēti un novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šiem instrumentiem tieši 
attiecināmās darījuma izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. Pēc sākotnējās atzīšanas tos novērtē 
patiesajā vērtībā. Neto vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā  
Finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, ja tās netiek turētas tirdzniecībai un sākotnējā atzīšanā nav noteiktas 
kā tirdzniecībai turētas finanšu saistības. Šīs finanšu saistības sākotnēji tiek novērtētas patiesajā vērtībā, atskaitot tieši attiecināmās 
darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas šīs finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās 
procentu likmes metodi. 
 

Aktīvu sākotnējā atzīšana 
Atbilstoši jaunajai pieejai, finanšu aktīvus klasificē kā novērtētus amortizētajās izmaksās, pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu 
pārējos apvienotajos ienākumos vai pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu novērtē 
amortizētajās izmaksās, ja ir izpildīti abi nosacījumi: 
1) finanšu aktīvs tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt finanšu aktīvus, lai iekasētu līgumiskās naudas 
plūsmas un 
2) finanšu aktīva līgumiskie noteikumi konkrētos datumos paredz naudas plūsmas, ko veido vienīgi pamatsummas un procentu 
maksājumi par nenomaksāto pamatsummu.  
 
Saistību sākotnējā atzīšana 

Finanšu saistības to sākotnējā atzīšanā atkarībā no apstākļiem tiek klasificētas kā finanšu saistības patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, aizdevumi un aizņēmumi, kreditoru parādi vai kā atvasinātie finanšu 
instrumenti, kas noteikti kā efektīvi riska ierobežošanas instrumenti. Koncerns visas finanšu saistības klasificē kā novērtētas 
amortizētajās izmaksās, izņemot atsevišķas finanšu saistības pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 

Visas finanšu saistības sākotnēji tiek atzītas to patiesajā vērtībā; ja attiecīgās saistības ir aizdevumi un aizņēmumi vai kreditoru 
parādi – patiesajā vērtībā, atskaitot tieši attiecināmās darījuma izmaksas.  

 

Koncerna biznesa modeļa novērtējums tika veikts SFPS Nr. 9 sākotnējās piemērošanas datumā, proti, 2018. gada 1. janvārī. 
Vērtējums attiecībā uz to, vai līgumiskās naudas plūsmas veido vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi, tika veikts, 
pamatojoties uz faktiem un apstākļiem aktīvu sākotnējās atzīšanas brīdī. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz 
trīs mēnešus. Naudas plūsmas pārskata nolūkā nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas un īstermiņa noguldījumiem, kā 
definēts iepriekš. 

 

Atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad līgumā minētās saistības tiek izpildītas vai atceltas vai tām ir beidzies termiņš. 

  

Krājumi 

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. Visi krājumi novērtēti, izmantojot “pirmais iekšā – 
pirmais ārā” (FIFO) metodi. 

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas 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. 

Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un 
pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Koncerna, un 
saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.  

Koncerna pienākums ir veikt saimnieciskās darbības rezultātā izstrādāto meža platību atjaunošanu. Meža atjaunošana jāveic 3-5 
gadu laikā pēc galvenās cirtes veikšanas. Šajā laikā arī notiek faktiskā saimnieciskā labuma aizplūšana no Koncerna un tam tiek 
veidots uzkrājums meža atjaunošanai. 

Uzkrājumi meža atjaunošanas darbu izmaksām veikti, balstoties uz faktiski atjaunojamo platību apjomu 2021. gada sākumā un 
plānotajiem atjaunošanas izdevumiem, kas sastāv no darba un stādu izmaksām un  ievērojot mežu atjaunošanas faktiskos 
izdevumus pārskata gadā. Izveidoto uzkrājumu izmaiņu summa grāmatota peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Uzkrājumi prēmijām veikti, balstoties uz 2020 gada darbibas rezultātiem un Kārtību par prēmiju aprēķināšanu un piešķiršanu. 

Uzkrājumi karjeru rekultivācijai veikti nākamajos 10 gados rekultivējamiem karjeriem, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām pēdējos 
3 gados. 

 
Pārējie vērtspapīri 
Koncernam piederošās akcijas atspoguļo to patiesajā vērtībā.  
Koncerns kā piemērotāko metodi tam piederošo akciju tirgus vērtības noteikšanai ir izvēlējies diskontētās naudas plūsmas metodi, 
kas ir balstīta uz turpmāko 5 gadu finanšu rādītāju prognozēm, par cik Koncerna piederošās akcijas netiek kotētas aktīvajā tirgū. 
  

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu juridiskām personām nav jāmaksā ienākuma nodoklis par 
gūto peļņu. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Sadalītajai un nosacīti 
sadalītajai peļņai tiek piemērota nodokļa likme 20 procentu apmērā no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā, kad 
attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem – brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada 
ietvaros. 
 
Pirms dividenžu izsludināšanas nekādi uzkrājumi uzņēmumu ienākuma nodoklim par dividenžu izmaksu netiek atzīti. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, 
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar 
darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Koncernam, ir pietiekami pamatota. 

 

Notikumi pēc pārskata gada beigām 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Koncerna finansiālo 
stāvokli finanšu stāvokļa pārskata sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav 
koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 

3. Būtiskas grāmatvedības aplēses un novērtējumi  

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķus pārskatā 
atspoguļotos finanšu stāvokļa pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. 
Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme 
tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. Grāmatvedības aplēses var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem. Aplēses un 
pieņēmumi, kuriem piemīt palielināts risks radīt būtiskus labojumus finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību uzskaites vērtībā 
nākamā finanšu gada laikā, ir aprakstīti lālāk. 

Aplēses attiecībā uz pamatlīdzekļiem 

Pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiks 

Uzņēmums veic aplēses attiecībā uz pamatlīdzekļu lietderīgo izmantošanas laiku un atlikušo vērtību. Šīs aplēses izriet no 
iepriekšējās pieredzes, kā arī no nozares prakses un tiek izvērtētas katra pārskata gada beigās. Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
faktiskais pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiks dažreiz ir bijis ilgāks nekā aplēsts. 

Pamatlīdzekļu atgūstamā vērtība 

Uzņēmums veic pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās testu ikreiz, kad notikumi un apstākļi liecina par iespējamu to uzskaites 
vērtības neatgūstamību. Atbilstoši izvērtējumam, ja nepieciešams, aktīvu vērtība tiek norakstīta līdz to atgūstamajai vērtībai. Vērtības 
samazināšanās izvērtēšanā vadība izmanto dažādas aplēses naudas plūsmai, kas rodas no aktīvu izmantošanas, pārdošanas, 
uzturēšanas un pamatlīdzekļu remontiem, kā arī inflācijas un procentu likmju pieauguma.  

 

Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības atkārtota novērtēšana  

Bioloģisko aktīvu pārvērtēšana tiek veikta saskaņā ar šādiem principiem: 

1. Galvenie koku stādījumi, kas tiks īstenoti saskaņā ar LVM mežu stādīšanas praksi, ir šādi: priežu stādījumi 29%, bērzu stādījumi 
68%, apšu stādījumi 3% no kopējās platības. 

2. Meža audžu aprēķinos tiek izmantoti šādi pieņēmumi: 

a. Izmaksas tiek aprēķinātas, aplēšot šādas pēdējo 5 gadu vidējās izmaksas (2016.- 2020. gads): meža darbu (augsnes 
gatavošana, koku stādīšana un zāģēšana, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšana, jauno stādījumu, jaunaudžu kopšana) 
izmaksas, materiālu izmaksas, administrācijas izmaksas un nekustamā īpašuma nodoklis par pārskata gadu. 

b. Ieņēmumi tiek aprēķināti, izmantojot apaļkoksnes cenu patēriņa vietā, atskaitot transporta un mežistrādes izmaksas, tādējādi 
iegūstot augošu kokaudžu cenu. 

Aprēķini tiek diskontēti. Galvenie izmantotie pieņēmumi atspoguļoti 15. piezīmē. 
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3.Būtiskas grāmatvedības aplēses un novērtējumi (turpinājums) 

Uzkrājumu atzīšana un novērtēšana 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un 
pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Uzņēmuma,  un 
saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja uzņēmums paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks 
daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, ražošanas prēmijas par pārskata gadu, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs 
tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas 
visaptverošajā ienākumu pārskatā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas atzītas izdevumu atmaksai. 

Uzkrājumi meža atjaunošanai 

2020. gada 31. decembrī Koncerns ir izveidojis uzkrājumus meža atjaunošanai EUR 17 894 454 apmērā. Šo saistību izpildes apmērs 
un laiks ir nenoteikts. Lai noteiktu šo uzkrājumu pašreizējo vērtību, tiek izmantoti noteikti pieņēmumi un aplēses, tai skaitā 
paredzamās nākotnes izmaksas, inflācijas tempi un izmaksu laika grafiki. Faktiskās izmaksas var atšķirties no izveidotajiem 
uzkrājumiem sakarā ar izmaiņām likumu normās, nākotnes tehnoloģiskajām iespējām novērst dabai radīto kaitējumu, kā arī trešo 
pušu segtajām izmaksām. Koncerns prognozē, ka uzkrājumi tiks izmantoti sešos gados, un aprēķina uzkrājumu summu saskaņā ar 
diskontētās naudas plūsmas metodi, izmantojot šādus pieņēmumus: 

- aplēstās izmaksas uz hektāru (ha) ietver darbaspēka un materiālu (stādu) izmaksas; 
- 55% no izcirtumiem tiks mākslīgi atjaunoti - stādot un sējot; 
- 45% no izcirtumiem tiks atjaunoti dabiskā veidā, un 19% no šīm platībām šāda dabiska atjaunošanās tiks veicināta; 
- 20% no atjaunotajām platībām būs nepieciešams papildināt ar koku stādījumiem; 
- materiālu (stādu) izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā sēklu patēriņu uz hektāru un meža stādu/ sēklu ražošanas izmaksas. 

Papildu informācija par uzkrājumiem meža atjaunošanai pieejama 23. piezīmē. 
 

 

3.1. Izmaiņas grāmatvedības politikā 
 

Piemērotās grāmatvedības politikas atbilst iepriekšējā finanšu gada politikām, izņemot šādus grozītus SFPS, kurus Koncerns 
pieņēmis sākot ar 2020. gada 1. janvāri: 

 
SFPS konceptuālās pamatnostādnes 
 
2018. gada 29. martā SGSP izdevusi pārskatītās Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes vadlīnijas. Konceptuālās 
pamatnostādnes ietver visaptverošu informāciju par finanšu pārskatu sagatavošanu, standartu izstrādi, norādījumus finanšu 
pārskatu sagatavotājiem, kas jāievēro konsekventu grāmatvedības uzskaites politiku izstrādē, un kas palīdzētu citiem izprast un 
interpretēt šos standartus. SGSP izdevusi arī atsevišķu pavaddokumentu, proti, Grozījumus SFPS sniegtajās atsaucēs uz 
konceptuālajām pamatnostādnēm, kurā izklāstīti attiecīgo standartu grozījumi, lai atjauninātu atsauces uz pārskatītajām 
konceptuālajām pamatnostādnēm. Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt pāriet uz pārskatītajām konceptuālajām pamatnostādnēm 
uzņēmumiem, kuri izstrādā savas grāmatvedības uzskaites politikas, pamatojoties uz konceptuālajām pamatnostādnēm, ja 
konkrētajam darījumam nav piemērojams neviens SFPS. Tiem finanšu pārskatu sagatavotājiem, kuri savas grāmatvedības politikas 
izstrādā, pamatojoties uz konceptuālajām pamatnostādnēm, pārskatītās pamatnostādnes jāsāk piemērot pārskata periodā, kas 
sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Vadība ir izvērtējusi vadlīnijas un uzskata, ka izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu 
pārskatus.  

 
3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana (grozījumi) 
SGSP pieņēmusi grozījumus uzņēmējdarbības definīcijā (3. SFPS grozījumi), lai novērstu grūtības, kas rodas, ja uzņēmumam 
jānosaka, vai tas ir iegādājies uzņēmējdarbību vai aktīvu grupu. Grozījumi ir spēkā attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu, kuras 
ietvaros uzņēmums iegādāts pirmajā pārskata perioda, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un uz aktīvu iegādi, kas veikta šī 
perioda sākumā vai vēlāk. Šo grozījumu agrāka piemērošana ir atļauta. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs 
izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 
 
1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas: 
Jēdziena “būtisks” definīcija (grozījumi) 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un to agrāka piemērošana ir atļauta. 
Grozījumi precizē jēdziena “būtisks” definīciju un tā lietojumu. Jaunajā definīcijā teikts, ka “informācija ir būtiska, ja pamatoti var 
sagaidīt, ka tās nesniegšana, sagrozīšana vai slēpšana var ietekmēt lēmumus, ko vispārēja rakstura finanšu pārskatu primārie 
lietotāji pieņem, pamatojoties uz finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu informāciju par konkrēto pārskatu sniedzošo uzņēmumu”. 
Precizēti arī šīs definīcijas paskaidrojumi. Grozījumi arī nodrošina, ka jēdziena “būtisks” definīcija tiek konsekventi ievērota visos 
SFPS. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski 
neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 
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3.1. Izmaiņas grāmatvedības politikā (turpinājums) 
 

Procentu likmju etalona reforma - 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS (grozījumi) 
2019. gada septembrī SGSP izdeva 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS grozījumus, ar ko noslēdzās SGSP pirmais darba posms, 
reaģējot uz starpbanku kredītu procentu likmju (IBOR) (Interbank Offered Rates) reformas sekām finanšu pārskatos. Publicētie 
grozījumi aplūko jautājumus, kas ietekmē finanšu pārskatus periodā pirms esošā procentu likmju etalona aizstāšanas ar alternatīvu 
atsauces likmi, kā arī paskaidro ietekmi uz 9. SFPS “Finanšu instrumenti” un 39. SGS “Finanšu instrumenti: atzīšana un 
novērtēšana” noteiktajām riska ierobežošanas uzskaites prasībām veikt uz nākotni vērstu analīzi. Grozījumi paredz pagaidu 
izņēmumus attiecībā uz visām riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma, tādējādi ļaujot 
turpināt risku ierobežošanas uzskaiti periodā pirms esošā procentu likmju etalona aizstāšanas ar gandrīz bezriska procentu likmi. 
Grozījumi veikti arī 7. SFPS “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana”, paredzot papildu informācijas atklāšanu par 
nenoteiktībām, ko rada procentu likmju etalonu reforma. Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi jāpiemēro retrospektīvi. Otrajā posmā (projekts) galvenā uzmanība veltīta tiem aspektiem, kas varētu 
ietekmēt finanšu pārskatus, esošo procentu likmju etalonu aizstājot ar bezriska procentu likmi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta 
ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 

 

 
3.2. Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā un nav piemēroti pirms spēkā stāšanās datuma  
 
17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” 
Standarts ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, un tā agrāka piemērošana ir atļauta, 
ja tiek piemērots gan 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”, gan 9 SFPS “Finanšu instrumenti”. 2020. gada martā SGSP 
nolēma atlikt šī standarta spēkā stāšanos līdz 2023. gadam. 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” nosaka noslēgto apdrošināšanas 
līgumu atzīšanas, novērtēšanas, uzrādīšanas un attiecīgās informācijas atklāšanas principus. Standarts arī nosaka, ka noslēgtajiem 
pārapdrošināšanas līgumiem un investīciju līgumiem ar pastāvīgas dalības iezīmēm jāpiemēro līdzīgi principi. Standarta mērķis ir 
nodrošināt, ka sabiedrības sniedz atbilstošu informāciju, patiesi atspoguļojot šos līgumus. Šāda informācija ļauj finanšu pārskatu 
lietotājiem izvērtēt 17. SFPS aplūkoto līgumu ietekmi uz sabiedrības finanšu stāvokli, darbības finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām. Šo standartu ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski 
neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 

 
 

17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (grozījumi), 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (grozījumi) 
17. SFPS grozījumi piemērojami retrospektīvi un ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk. 
To agrāka piemērošana ir atļauta. Grozījumu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem ieviest šo standartu. Grozījumi paredz samazināt 
izmaksas, vienkāršojot dažas šī standarta prasības, kā arī atvieglot finanšu rezultātu skaidrojumu sniegšanu un pāreju uz jaunā 
standarta piemērošanu, atliekot tā spēkā stāšanos līdz 2023. gadam un paredzot citus atvieglojumus, lai mazinātu nepieciešamā 
darba apjomu, kas veicams, piemērojot 17. SFPS pirmo reizi. 
4. SFPS grozījumi maina 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” paredzētā pagaidu atbrīvojuma no 9. SFPS “Finanšu instrumenti” 
piemērošanas beigu datumu, proti, uzņēmumiem būs obligāti jāpiemēro 9. SFPS attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 
2023. gada 1. janvārī vai vēlāk.  
17. SFPS grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski 
neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 

 
 

Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos”: 
Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu 
Grozījumi novērš atzīto pretrunu starp 10. SFPS un 28. SGS prasībām attiecībā uz aktīvu pārdošanu vai ieguldīšanu darījumos starp 
ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu. Šo grozījumu galvenā ietekme ir tāda, ka, ja darījums saistīts ar 
uzņēmējdarbību (neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota meitas sabiedrībā, vai ne), peļņa vai zaudējumi tiek atzīti pilnā apmērā. Peļņa 
vai zaudējumi daļējā apmērā tiek atzīti, ja darījumā iesaistīti aktīvi, kas neveido uzņēmējdarbību, pat tādā gadījumā, ja šie aktīvi 
atrodas meitas sabiedrībā. 2015. gada decembrī SGSP atlika šo grozījumu spēkā stāšanās datumu uz nenoteiktu laiku. Tas būs 
atkarīgs no uzskaitē izmantotās pašu kapitāla metodes izpētes projekta rezultātiem. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. 
Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 
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3.2. Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā un nav piemēroti pirms spēkā stāšanās datuma 
(turpinājums)  

 
1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”: Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija (grozījumi) 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 
piemērošana. Tomēr, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, SGSP ir atlikusi šo grozījumu spēkā stāšanos uz vienu gadu, proti, līdz 
2023. gada 1. janvārim, lai uzņēmumiem būtu vairāk laika ieviest jebkādas šajos grozījumos paredzētās klasifikācijas izmaiņas. 
Grozījumu mērķis ir veicināt konsekventu prasību piemērošanu, palīdzot uzņēmumiem noteikt, vai finanšu stāvokļa pārskatā 
uzrādītās parādsaistības un citi kreditoru parādi ar nenoteiktu norēķinu datumu būtu jāklasificē kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības. 
Grozījumi ietekmē saistību uzrādīšanu finanšu stāvokļa pārskatā un neietekmē esošās prasības attiecībā uz aktīvu, saistību, 
ieņēmumu vai izmaksu novērtēšanu vai atzīšanas laiku. Minētie grozījumi neietekmē arī par šiem posteņiem atklātās informācijas 
apjomu. Grozījumi paskaidro klasifikācijas prasības attiecībā uz tām parādsaistībām, kuras iespējams nokārtot, emitējot pašu 
kapitāla instrumentus. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas 
būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 

 
 

3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana”, 16. SGS “Pamatlīdzekļi”, 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un 
iespējamie aktīvi” un ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam (grozījumi) 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 
piemērošana. SGSP izdevusi šādus neliela tvēruma SFPS grozījumus: 

➢ 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” grozījumi atjaunina 3. SFPS sniegto atsauci uz SFPS konceptuālajām 
pamatnostādnēm, nemainot uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaites prasības. 

➢ 16. SGS “Pamatlīdzekļi” grozījumi liedz uzņēmumam no pamatlīdzekļu izmaksu vērtības atskaitīt summas, kas saņemtas 
no saražoto aktīvu pārdošanas laikā, kamēr uzņēmums attiecīgo aktīvu ir gatavojis tā paredzētajai lietošanai. Tā vietā 
uzņēmumam šādi pārdošanas ieņēmumi un saistītās izmaksas jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

➢ 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” grozījumi paskaidro, kādas izmaksas uzņēmumam 
jāiekļauj līguma izpildes izmaksu aprēķinā, lai noteiktu, vai līgums ir apgrūtinošs. 

➢ Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam ietver nelielus grozījumus šādos standartos” 1. SFPS 
“Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana”, 9. SFPS “Finanšu instrumenti” un 41. SGS 
“Lauksaimniecība”, kā arī 16. SFPS “Noma” paskaidrojošajos piemēros. 

Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs 
Koncerna finanšu pārskatus. 
 
 
 

16. SFPS “Noma”: Ar Cοvid 19 pandēmiju saistītie nomas maksas atvieglojumi (grozījumi) 
Grozījumi piemērojami retrospektīvi un ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. jūnijā vai vēlāk. To agrāka 
piemērošana ir atļauta, tajā skaitā finanšu pārskatos, kas 2020. gada 28. maijā vēl nebija apstiprināti izdošanai. SGSP grozījusi šo 
standartu, lai atbrīvotu nomniekus no 16. SFPS prasību piemērošanas attiecībā uz to nomas maksas atvieglojumu uzskaiti, kas 
piešķirti tieši saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Grozījumi piedāvā nomniekiem praktisku paņēmienu, kā uzskaitīt jebkādas nomas 
maksājumu izmaiņas, kas izriet no nomas maksas atvieglojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Šādas izmaiņas uzskaitāmas 
tādā pašā viedā, kādā uzņēmums saskaņā ar 16. SFPS būtu uzskaitījis izmaiņas, ja tās nebūtu nomas līguma grozījumi, tikai tādā 
gadījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi: 

➢ nomas maksājumu izmaiņu rezultātā mainītā nomas maksa būtībā ir tāda pati vai mazāka par tieši pirms attiecīgo izmaiņu 
veikšanas spēkā esošo nomas maksu; 

➢ jebkāda nomas maksājumu samazināšana attiecas tikai uz tiem maksājumus, kas kuru sākotnējais maksāšanas termiņš 
bijis pirms 2021. gada 31. jūnija; 

➢ citi nomas līguma nosacījumi nav būtiski mainīti.                                                                                                                      
2021.gada februārī SGSP ierosināja pagarināt atvieglojumu periodu par vēl vienu gadu, proti, piemērot piedāvāto praktisko 
paņēmiennu attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021.gada 1.aprīlī vai vēlāk, kā arī attiecībā uz to nomas maksājumu izmaiņu 
uzskaiti, kas izriet no nomas maksas atvieglojumiem un kuru sākotnējais termiņš ir 2022. gada jūnijs vai agrāk. Grozījumi ir spēkā 
attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. aprīlī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka piemērošana. 

Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 
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3.2.Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā un nav piemēroti pirms spēkā stāšanās datuma 
(turpinājums) 

 
Procentu likmju etalona reforma. 2. posms: 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS (grozījumi) 
2020. gada augustā SGSP publicēja Procentu likmju etalona reformas 2. posma ietvaros veiktos 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS, 
4. SFPS un 16. SFPS grozījumus, tādējādi pabeidzot darbu, kas tika veikts, reaģējot uz starpbanku kredītu procentu likmju (IBOR) 
(Interbank Offered Rates) reformu. Grozījumi paredz pagaidu atvieglojumus, lai palīdzētu ņemt vērā procentu likmju etalona reformas 
ietekmi uz finanšu pārskatiem, kad starpbanku likme (IBOR) tiek aizstāta ar alternatīvu procentu likmi, kas būtu gandrīz bez riska 
(RFR). Grozījumi piedāvā praktisku paņēmienu, kas izmantojams, uzskaitot izmaiņas finanšu aktīvu un saistību līgumisko naudas 
plūsmu aprēķina bāzē, un kas paredz efektīvās procentu likmes korekcijas atbilstoši tirgus procentu likmes izmaiņām. Grozījumi arī 
ievieš atbrīvojumu no pašreizējām prasībām par riska ierobežošanas uzskaites pārtraukšanu, tajā skaitā pagaidu atbrīvojumu no 
atsevišķi identificējamas prasības izpildes, ja RFR instruments ir noteikts kā kādas riska daļas ierobežošanas instruments. Turklāt 
4. SFPS grozījumi izstrādāti, lai apdrošinātāji, kuri joprojām piemēro 39. SGS, varētu izmantot 9. SFPS grozījumos paredzētos 
atvieglojumus. Grozījumi veikti arī 7. SFPS “Finanšu instrumenti”, kas paredz tādas informācijas sniegšanu, kas dod iespēju finanšu 
pārskatu lietotājiem izprast procentu likmju etalona reformas ietekmi uz uzņēmuma finanšu instrumentiem un riska pārvaldības 
stratēģiju. Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 
piemērošana. Lai gan grozījumi piemērojami retrospektīvi, uzņēmumam nav jāpārvērtē iepriekšējo periodu rādītāji. Vadība ir 
izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus. 

 
 

1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un SFPS 2. prakses nostādne: Informācijas atklāšana par grāmatvedības politikām 
(grozījumi): 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 
piemērošana. Grozījumi attiecas uz būtiskuma principa piemērošanu informācijas sniegšanā par izmantotajām grāmatvedības 
politikām. 1. SGS grozījumos prasība sniegt informāciju par “nozīmīgām” grāmatvedības politikām aizstāta ar prasību atklāt 
informāciju par “būtiskām” grāmatvedības politikām. Šajā prakses nostādnē sniegti arī norādījumi un ilustratīvi piemēri, kas palīdz 
saprast, kā šis būtiskuma princips piemērojams attiecībā uz grāmatvedības politiku atspoguļošanu finanšu pārskatā. Šos grozījumus 
ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir izvērtējusi šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu 
pārskatus.  
 
 
8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”: Grāmatvedības aplēšu definīcija (grozījumi): 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 
piemērošana. Grozījumi attiecas uz izmaiņām grāmatvedības politikās un grāmatvedības aplēsēs, kas radušās vai veiktas minētā 
perioda sākumā vai vēlāk. Grozījumā sniegta jauna grāmatvedības aplēšu definīcija, proti, grāmatvedības aplēses ir finanšu pārskatā 
uzrādītas naudas summas, kuru novērtējumam piemīt nenoteiktība. Grozījumi arī paskaidro, kas ir izmaiņas grāmatvedības aplēsēs 
un kā tās atšķiras no izmaiņām grāmatvedības politikās un kļūdu labojumiem. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Vadība ir 
izvērtējusi  šī standarta ietekmi un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus.  
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4. Neto apgrozījums / ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 

Uzņēmējdarbības segments 2020 2019 

Apaļkoksnes sortimenta pārdošana 320 757 267 345 238 598 

Augošu koku pārdošana 7 931 705 7 603 422 

Meža stādu pārdošana 7 482 680 7 181 615 

Šķeldas pārdošana 5 655 897 7 315 612 

Zemes noma 3 571 026 3 290 487 

Derīgo izrakteņu pārdošana 1 881 091 2 217 113 

Medību un rekreācijas pakalpojumi 979 971 1 077 537  

Ienākumi no medību platību nomas 608 446 588 213 

Meža sēklu pārdošana 52 697 39 694 

Citi ieņēmumi 835 410 686 470 

KOPĀ: 349 756 190 375 238 761 

5. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas  

 2020 2019 

Darbu un pakalpojumu izmaksas, t. sk.: 172 397 520 162 167 200 

apaļkoksnes sortimentu ražošanas izmaksas, t. sk.: 136 967 664 128 438 894 

apaļkoksnes sortimentu sagatavošanas izmaksas 54 604 225 49 266 669 

apaļkoksnes sortimentu transportēšanas izmaksas 43 940 449 42 768 984 

apaļkoksnes sortimentu pievešanas pie ceļa izmaksas 37 629 343 35 518 002 

meža ceļu uzturēšana un remonts 8 348 654 9 727 059 

jaunaudžu kopšana 5 423 253 5 012 263 

šķeldas ražošanas izmaksas 5 262 415 5 297 323 

meža platību agrotehniskā kopšana 4 708 774 3 692 772 

meža aizsardzības pasākumi 2 225 983 1 699 903 

zemes īpašumu noformēšana 1 910 789 1 302 869 

augsnes gatavošana 1 890 557 1 725 096 

meža stādīšana 1 689 419 1 317 523 

zemes dzīļu apsaimniekošanas izmaksas 1 538 004 1 284 858 

meliorācijas sistēmu uzturēšana 885 861 1 022 528 

reproduktīvā materiāla ražošana 773 933 754 587 

atjaunoto meža platību papildināšana 287 503 314 675 

sabiedrībai nozīmīgu un kultūrvēsturisku vietu saglabāšana 211 705 250 622 

meža inventarizācija 107 492 103 783 

medību saimniecības izmaksas 83 376 120 326 

meža ugunsaizsardzības pasākumi 73 412 93 645 

augošu koku atzarošana 8 726 8 474 
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5. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 
(turpinājums) 

Nolietojums un amortizācija 35 624 261 33 259 741 

Personāla izmaksas, t. sk.: 35 467 399 32 397 922 

Pamatalga 22 351 927 20 322 554 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 821 684 6 290 681 

Prēmijas 4 560 704 4 101 273 

Pabalsti un piemaksas 1 733 084 1 683 414 

Pārējo materiālu iegāde 3 901 576 4 457 538 

Nekustamā īpašuma nodoklis 3 575 955 3 608 731 

Apdrošināšanas maksājumi 2 743 387 2 563 735 

Ražošanas struktūrvienību biroju uzturēšanas izmaksas 1 845 274 1 971 454 

Degvielas izmaksas 1 467 410 1 683 007 

Mazvērtīgā inventāra iegāde 1 416 072 1 084 321 

Zinātniskie pētījumi un konsultācijas 1 291 580 1 244 472 

Tiesības lietot aktīvu nolietojums 1 126 078 1 126 091 

Autotransporta uzturēšanas izmaksas 626 837 770 851 

Sakaru pakalpojumi 445 599 460 734 

Dabas resursu nodoklis 253 295 243 846 

Valsts nodevas 197 273 146 286 

Juridiskie pakalpojumi 24 778 34 553 

Gatavās produkcijas krājumu izmaiņas (6 145 489) (7 172 894) 

Citas ar ražošanu saistītās izmaksas t. sk. 3 835 902 5 168 930 

izmaiņas uzkrājumos, neto 1 919 811 3 089 215 

                   meža atjaunošanai 1 628 755 2 491 227 

prēmijām 211 633 235 441 

neizmantotajiem atvaļinājumiem 118 791 78 846 

karjeru rekultivācijai (19 699) 190 169 

šaubīgiem debitoriem (19 669) 172 378 

 260 094 707 245 216 518 

6. Pārdošanas izmaksas 

 2020 2019 

Kokmateriālu uzmērīšanas izmaksas 2 340 802 1 784 715 

Pārējās pārdošanas izmaksas 7 383 4 665 

KOPĀ: 2 348 185 1 789 380 
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7. Administrācijas izmaksas 

 2020 2019 

Personāla izmaksas, t. sk.: 3 973 882 4 462 882 

Pamatalga 2 566 805 2 853 705 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 781 111 847 726 

Prēmijas 500 900 570 075 

Pabalsti un piemaksas 125 066 191 376 

Muzeja pakalpojumi 750 844 752 844 

Apdrošināšana 345 115 350 954 

Tiesību lietot aktīvu nolietojums 341 738 341 738 

Informācijas sistēmu uzturēšana un datu bāžu abonēšana 298 137 333 488 

Nolietojums un amortizācija 256 233 216 772 

Reklāma un sludinājumi 198 697 265 789 

Personāla attīstības izmaksas 149 229 270 968 

Juridiskie pakalpojumi 104 755 11 609  

Sakaru izdevumi 62 949 68 184 

Konsultācijas un citi pārējie pētījumi 53 191 22 205 

Biroja uzturēšanas izmaksas 50 161 78 255 

Degviela 41 989 76 395 

 Reprezentācijas izdevumi 40 544 111 252 

Transporta izmaksas 39 015 59 307 

LR Zvērinātu revidentu komercsabiedrībām izmaksātā atlīdzība*  18 791 20 102 

Mazvērtīgā inventāra iegāde 14 771 22 788 

Komandējumu izmaksas 6 518 46 629 

Citi vadības un administratīvie izdevumi, t. sk.: 775 430 613 001 

izmaiņas uzkrājumos, neto, no tā: (17 638) 20 782 

prēmijām (49 710) 28 740 

neizmantotiem atvaļinājumiem 32 072 (7 958) 

KOPĀ: 7 521 989 8 125 162 

* Zvērinātu revidentu komercsabiedrībai aprēķinātās atlīdzības kopsumma sadalījumā pa zvērināta revidenta sniegto pakalpojumu 
veidiem: 
 

 2020 2019 

Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)                                                                                               18 660                    18 700 
Citu lietpratēja uzdevumu veikšana                                                                                                                 131                      1 402  
 
                                                                                                                              KOPĀ:                          18 791                     20 102 
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8. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 2020 2019 

Saņemtā soda nauda 439 194 754 271 

Pārējie ieņēmumi 331 861 368 397 

Kompensācija par zemes izmantošanu zem elektrolīnijām 313 865 1 314 391 

Peļņa no pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu pārdošanas, neto 107 169 351 716 

Dividendes 26 464 465 374 

Bioloģisko aktīvu vērtības pieaugums, neto (skatīt 15. piezīmi) - 1 139 649 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 255 244 114 823 

KOPĀ: 1 473 797 4 508 621 

9. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 2020 2019 

Bioloģisko aktīvu vērtības samazinājums, neto (skatīt 15. piezīmi) 228 727 - 

Uzkrājumi nedrošiem debitoriem (24 011) 171 799 

Ziedojumi, t. sk.: 4 350 000 5 500 000 

sporta atbalstam 2 200 000 2 000 000 

bērnu un ģimeņu izzinošu sporta un atpūtas laukumu izveidei - 1 500 000        

mežsaimniecības attīstībai 800 000 800 000 

kultūras atbalstam 750 000 600 000 

sociāliem projektiem 600 000 600 000 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 12 509 2 217 

KOPĀ: 4 567 225 5 674 016 

10. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 2020 2019 

Atlīdzība par darbu 31 838 486 29 722 397 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 602 795 7 138 407 

Izmaiņas uzkrājumos prēmijām 161 923 264 181 

Izmaiņas uzkrājumos atvaļinājumu rezervei 150 863 70 888 

KOPĀ: 39 754 067 37 195 873 

Kopējās personāla izmaksas iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: 
 2020 2019 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas 35 797 823 32 712 209 

Administrācijas izmaksas 3 956 244 4 483 664 

KOPĀ: 39 754 067 37 195 873 

Augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu: 

 
Padomes locekļi 2020 2019 

Atlīdzība par darbu 166 212 170 552 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 39 136 40 860 

KOPĀ: 205 348 211 412 
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10 Personāla izmaksas un darbinieku skaits (turpinājums) 
Valdes locekļi 2020 2019 

Atlīdzība par darbu 634 528 527 750 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 152 858 127 135 

KOPĀ: 787 386 654 885 

 
 2020 2019 

Vidējais valdes locekļu skaits pārskata gadā 5 4 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 1 392 1 354 

KOPĀ: 1 397 1 358 

11. Nemateriālie aktīvi 

Datorprogrammas
Nepabeigtā 

programmēšana
KOPĀ

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

2019. gada 1. janvārī 7 929 304 -                        7 929 304

Iegāde 1 107 731 486 865 1 594 596

Pārklasifikācija 486 865 (486 865)           -                            

Likvidācija (50 030)                    -                        (50 030)                 

2019. gada 31. decembrī 9 473 870 -                        9 473 870

Iegāde 1 095 705 60 278 1 155 983

Pārklasifikācija 60 278 (60 278)             -                            

Likvidācija (68 377)                    -                        (68 377)                 

2020. gada 31. decembrī 10 561 476 -                        10 561 476

Amortizācija un vērtības samazinājums

2019. gada 1. janvārī 6 565 801 -                        6 565 801

Amortizācija 857 567                   -                        857 567                 

Likvidācija (48 081)                    -                        (48 081)                 

2019. gada 31. decembrī 7 375 287 -                        7 375 287

Amortizācija 1 040 789 -                        1 040 789

Likvidācija (68 377)                    -                        (68 377)                 

2020. gada 31. decembrī 8 347 699 -                        8 347 699

Neto uzskaites vērtība

2019. gada 31. decembrī 2 098 583 -                        2 098 583

2020. gada 31. decembrī 2 213 777 -                        2 213 777  

Pilnībā nolietotie nemateriālie aktīvi 

Vairāki nemateriālie aktīvi, kas tikuši pilnībā norakstīti amortizācijas izmaksās, joprojām tiek aktīvi izmantoti Koncerna 
pamatdarbībā. Kopējā šādu nemateriālo aktīvu iegādes vērtība pārskata gada beigās bija EUR 2 863 517 (2019. gadā: 
EUR 2 265 634). 

 

Amortizācija 

Kopējās amortizācijas izmaksas iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: 
 2020 2019 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas 913 698 710 147 

Administrācijas izmaksas 127 091           147 420 

KOPĀ: 1 040 789 857 567 
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12. Pamatlīdzekļi 

 

 
Zeme Ēkas Ceļi

Iekārtas un 

mašīnas
Datori

Pārējie 

pamatlīdzekļi

Nepabeigtā 

celtniecība
Avansa maksājumi KOPĀ

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

2019. gada 1. janvārī 3 351 110    83 078 642      383 075 865     14 261 852      4 531 198     15 344 592       13 481 279      250 347                 517 374 885         

Iegāde 1 578 000    267 827           -                        1 509 906        657 591        1 783 317         49 325 740      1 518 120              56 640 501           

Pārklasifikācija 257 967       10 447 226      40 239 729       268 316           183               718 661            (50 841 675)     (1 094 805)             (4 398)                   

Izslēgšana -                   (53 508)            -                        (1 202 949)       (42 170)        (140 958)           (1 503 063)       (2 942 648)            

2019. gada 31. decembrī 5 187 077    93 740 187      423 315 594     14 837 125      5 146 802     17 705 612       10 462 281      673 662                 571 068 340         

Iegāde 69 020             -                        895 186           414 456        1 248 180         48 496 488      1 735 455              52 858 785           

Pārklasifikācija 448 810       7 135 985        34 595 492       14 817             893 849            (41 164 858)     (1 925 833)             (1 738)                   

Izslēgšana -                   (27 430)            -                        (726 534)          (107 436)      (283 998)           (805 127)          -                             (1 950 525)            

2020. gada 31. decembrī 5 635 887    100 917 762    457 911 086     15 020 594      5 453 822     19 563 643       16 988 784      483 284                 621 974 862         

Nolietojums un vērtības samazinājums

2019. gada 1. janvārī -                   28 487 349      191 405 932     9 757 418        3 693 836     10 715 238       -                       -                             244 059 773         

Nolietojums -                   4 385 094        25 371 769       1 155 701        505 242        1 201 248         -                       -                             32 619 054           

Pārklasificētais nolietojums -                   - (2 021)               -                       -                             (2 021)                   

Izslēgšana -                   (46 536)            -                        (1 202 949)       (41 937)        (137 293)           -                       -                             (1 428 715)            

2019. gada 31. decembrī -                   32 825 907      216 777 701     9 710 170        4 157 141     11 777 172       -                       -                             275 248 091         

Nolietojums -                   4 782 440        27 073 581       1 033 708        599 227        1 350 749         -                       -                             34 839 705           

Pārklasificētais nolietojums -                   -                       (59 725)             (9 898)              -                   (46 002)             -                       -                             (115 625)               

Izslēgšana -                   (23 191)            -                        (690 502)          (107 157)      (279 507)           -                       -                             (1 100 357)            

2020. gada 31. decembrī -                   37 585 156      243 791 557     10 043 478      4 649 211     12 802 412       -                       -                             308 871 814         

Neto uzskaites vērtība

2019. gada 1. janvārī 3 351 110    54 591 293      191 669 933     4 504 434        837 362        4 629 354         13 481 279      250 347                 273 315 112         

2019. gada 31. decembrī 5 187 077    60 914 280      206 537 893     5 126 955        989 661        5 928 440         10 462 281      673 662                 295 820 249         

2020. gada 31. decembrī 5 635 887    63 332 606      214 119 529     4 977 116        804 611        6 761 231         16 988 784      483 284                 313 103 048         

 
 
Koncerns pārvalda no Valsts meža dienesta un citām institūcijām pārņemto nekustamo īpašumu 2 809 337 EUR vērtībā (2019. gada 
31. decembrī: EUR 2 191 140), kas nav iekļauts Koncerna pamatlīdzekļos un tiek uzskaitīts ārpusbilancē (skatīt pielikuma 
29. piezīmi). 

 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 

Koncerna īpašumā esošās zemes kadastrālā vērtība 2020. gada 31. decembrī ir EUR 3 445 558 (2019. gada 31. decembrī: 
EUR 3 305 566). Ēku kadastrālā vērtība EUR  2 049 979  (2019. gadā: EUR 2 000 000). 

Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi 

Vairāki pamatlīdzekļi, kas tikuši pilnībā norakstīti nolietojuma izmaksās, joprojām tiek aktīvi izmantoti Koncerna pamatdarbībā. 
Kopējā šādu pamatlīdzekļu iegādes vērtība pārskata gada beigās bija EUR 58 178 885 (2019. gada 31. decembrī: EUR 40 157 397). 

Nolietojums 

Kopējās nolietojuma izmaksas iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: 

 
 2020 2019 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas 35 751 352 32 549702 

Administrācijas izmaksas 129 142 69 352 

KOPĀ: 35 880 494 32 619 054 
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13. Noma 

Koncerns  piemēro 16. SFPS “Noma” un kā nomnieks atzina finanšu pārskatos tiesības lietot aktīvus un nomas saistības. Piemērojot 
16. SFPS, Koncerns novērtē identificējamo aktīvu tiesības lietot aktīvus, neatceļamās nomas nosacījumus un nomas maksājumus. 
Koncerns izmanto vienotu uzskaites modeli attiecībā uz visiem nomas līgumiem. Saskaņā ar 16. SFPS līgums ir noma vai ietver 
nomu, ja līgumā ir paredzētas tiesības kontrolēt identificētā  aktīva lietošanas veidu uz noteiktu laiku apmaiņā pret atlīdzību. 
2020.gada laikā Koncerna nomas līgumiem nav veiktas būtiskas modifikācijas, kuras būtu jāatspoguļo finanšu pārskatos 
 

Tiesības lietot aktīvu Ēkas Kopā 

Sākotnējā vērtība    

2019.gada 1.janvārī 21 246 127 21 246 127 

Iegāde - - 

2019.gada 31.decembrī 21 246 127 21 246 127 

Iegāde 6 421 6 421 

2020.gada 31.decembrī 21 252 548 21 252 548 

Nolietojums un vērtības samazinājums   

2019.gada 1.janvārī - - 

Nolietojums 1 467 829 1 467 829 

2019.gada 31.decembrī 1 467 829 1 467 829 

Nolietojums 1 467 816 1 467 816 

2020.gada 31.decembrī 2 935 645 2 935 645 

Atlikusī vērtība   

2019.gada 1.janvārī 21 246 127 21 246 127 

2019.gada 31.decembrī 19 778 298 19 778 298 

2020.gada 31.decembrī 18 316 903 18 316 903 

 

Nomas saistības 31.12.2020 31.12.2019 

Pārskata gada sākumā 19 944 228 21 112 200 

Atzīts nomas saistību palielinājums 6 421 - 

Atzīts nomas saistību samazinājums (1 802 994) (1 733 473) 

Aktīvu nomas procentu izdevumi 532 006 565 501 

Pārskata gada beigās * 18 679 661 19 944 228 

t.sk. ilgtermiņa nomas saistības 17 496 218 18 673 240 

       īstermiņa nomas saistības 1 183 443 1 270 988 

Apvienotajā ienākumu pārskatā atzītās summas: 
 2020 2019 

  EUR EUR 
Tiesību lietot aktīvus nolietojums (1 467 816) (1 467 829) 

Nomas saistību procentu izmaksas 
 

532 006 565 501 

Ar zemas vērtības aktīvu nomu saistītās izmaksas (ražošanas 
izmaksu sastāvā) 

(4 453) (10 967) 

Kopā atzīts pelņas vai zaudējumu aprēķinā  (940 263) (913 295) 

 
2020. gadā Koncerna nomas maksājumi sasniedza 1 772 686 EUR (2019.gadā 1 779 200 EUR).  
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14.  Ieguldījuma īpašumi 

Ieguldījuma 

īpašumi
KOPĀ

Sākotnējā vērtība

2019. gada 1. janvārī 1 377 882     1 377 882        

Pārklasifikācija 4 398            4 398               

Pārvērtēšana - -

Izslēgšana (4 398)           (4 398)              

2019. gada 31. decembrī 1 377 882     1 377 882        

Pārklasifikācija* (1 377 882)    (1 377 882)       

2020. gada 31. decembrī -                    -                       

Nolietojums un vērtības samazinājums

2019. gada 1. janvārī 2 021            2 021               
Pārklasificētais nolietojums

Izslēgšana (2 021)           (2 021)              

2019. gada 31. decembrī -                    -                       

Pārklasificētais nolietojums 2 021            2 021               

Izslēgšana (2 021)           (2 021)              

2020. gada 31. decembrī -                    -                       

Neto uzskaites vērtība

2019. gada 31. decembrī 1 377 882     1 377 882        

2020. gada 31. decembrī -                    -                       

 
* Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija uz pamatlīdzekļu (zeme) un bioloģisko aktīvu (mežaudzes) pozīcijām veikta sakarā ar 
īpašumu lietojuma mērķa izmaiņu - tika iekļauts Koncerna saimnieciskajā apritē. 
 

15. Bioloģiskie aktīvi 

 31.12.2020 31.12.2019 

Pārskata gada sākumā 27 656 731 25 610 343 

Pārklasifikācija* 1 118 500 - 

Iegāde 731 942 906 740 

Izstrāde (751 534) (705 765) 

Patiesās vērtības pieaugums ** 522 807 1 845 413 

KOPĀ: 29 278 446 27 656 731 

 

2020.gadā, izvērtējot visus diskonta faktoru ietekmējošos faktorus, pārskatīta diskonta likme uz 4.70%. 

Diskonta likmi aprēķina kā vidējo sverto kapitāla cenu (Weighted Average Cost Of Capital). Likme nebija pārskatīta vairākus gadus 
un ir notikušas likmi ietekmējošo rādītāju izmaiņas. 
* Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija uz pamatlīdzekļu (zeme) un bioloģisko aktīvu (mežaudzes) pozīcijām veikta sakarā ar 
īpašumu lietojuma mērķa izmaiņu - tika iekļauts Koncerna saimnieciskajā apritē. 

** Bioloģisko aktīvu vērtības izmaiņas 2020. gadā ietekmējis tas, ka koksnes sortimentu realizācijas cenas samazinājušās par 16,0%; 
mežs atjaunots 298,36 ha, meža kopšanas rezultātā mežs kļuvis vērtīgāks, nomainot esošās koku sugas ar vērtīgākām sugām. 

. 



A/s „Latvijas valsts meži” 2020. gada konsolidētai pārskats 
Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281 

37 

 

15.Bioloģiskie aktīvi (turpinājums) 

Būtisko pieņēmumu jutīgums. 

Pieņēmums Koksnes sortimentu cenu izmaiņas 
ražošanas vietā +/- 10% 

Diskonta likmes maiņa +/- 1% 

Bioloģisko aktīvu patiesā vērtība, 
% 

+/- 13,3% +/- 17,6% 

 
2020. gada 31. decembrī bioloģiskajos aktīvos ietilpa 1 294 ha (12,3%) pieaugušas audzes (2019.gada 31.decembrī 1 257 ha 
(10,4%)); pārējā bioloģisko aktīvu daļa vēl nav sasniegusi izstrādes vecumu.  

16. Līdzdalība meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā 

Koncernam pieder 40% SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” kapitāla daļu. Šis asociētais uzņēmums 
nodarbojas ar teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem. Koncerna līdzdalība SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts” konsolidētajā finanšu pārskatā uzskaitīta, izmantojot pašu kapitāla metodi. Nākamajā tabulā apkopota informācija 
par Koncerna līdzdalību SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

Aktīvi 986 288 1 012 648 

Saistības (201 769) (229 266) 

Pašu kapitāls 784 519 783 382 

Koncerna līdzdalības uzskaites vērtība 309 946 309 401 

 

 
 2020 2019 

Neto apgrozījums 1 427 793 1 498 066 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 
iegādes izmaksas (1 471 698) (1 399 114) 

Pārējie ieņēmumi 178 875 33 083 

Pārējās izmaksas (133 382) (130 279) 

Peļņa pirms nodokļiem 1 588 1756 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (451) (283) 

Kopā apvienotie ienākumi par pārskata gadu 1 137 1 473 

Koncerna daļa asociētā uzņēmuma peļņā 455 589 

   

17. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Meža stādi 13 786 970 13 040 390 

Apaļkoksnes sortimenti pie ceļa un ostās 8 224 799 6 939 403 

Šķelda 6 457 085 5 300 716 

Meža sēklas 6 947 456 4 554 407 

Dekoratīvie stādi 2 940 105 2 638 896 

Minerālo materiālu maisījumi 978 119 716 917 

Dekoratīvās sēklas 3 498 1 814 

KOPĀ: 39 338 032 33 192 543 
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18. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 

  31.12.2020. 31.12.2019. 

Pircēju un pasūtītāju parādi  26 104 855 27 725 865 

Uzkrājumi sagaidāmiem kredītzaudējumiem   (152 709) (172 378) 

KOPĀ:  25 952 146 27 553 487 

Par pircēju un pasūtītāju parādiem procenti netiek aprēķināti, un parasti tie atmaksājami 30-90 dienu laikā. 

Debitoru parādu atmaksas termiņu analīze 31. decembrī: 
 

      Termiņš beidzies, bet uzkrājumi nav izveidoti, dienas 
 KOPĀ 

 
Termiņš nav 
nokavēts, uzkrājumi 
nav izveidoti 

<45 46-90 91-180 >180 

Paredzamais kredītu 
zaudējumu līmenis 

 0,01% 0,17% 15% 25% 75% 

 27 725 865 24 891 856  2 482 198 134 096 35 463 182 252 

Atlikums  
2019. gada 31. decembrī 

Uzkrājumi 

27 725 865 
 
 
172 378 

24 891 856 
 
 

2 489 

2 482 198 
 
 
        4 220 

134 096 
 
 

20 114 

35 463 
 
 

8 866 

182 252 
 
 

136 689 

 
 

   Kavēšanās dienas 

 KOPĀ 
 

Termiņš nav 
nokavēts 

<45 46-90 91-180 >180 

       
 

Paredzamais kredītu 
zaudējumu līmenis 

 
 
26 104 855 

0,01% 
 

24 668 555 

0,17% 
 

1 093 859 

15% 
 

110896 

25% 
 

83 820 

75% 
 

147 725 

       
Atlikums  

2020. gada 31. decembrī 
26 104 855 24 668 555 1 093 859 110 896 83 820 147 725 

Uzkrājumi 152 709 2 467 1 860 16 634 20 955 110 793 

 

Visi uzkrājumi ir izveidoti, pamatojoties uz debitoru parādu vecuma analīzi visai  aktīvu grupai. 
 
 

19. Avansa maksājumi par pakalpojumiem 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 574 490 649 554 

KOPĀ: 574 490 649 554 

20. Pārējie vērtspapīri 

 

*Uzņēmumam 2020. gada 31. decembrī pieder 62 AS Latvijas finieris akcijas, jeb 0,98804% no AS “Latvijas finieris” kapitāla 
daļām. LF ir slēgta tipa akciju sabiedrība. Atbilstoši Latvijas Finiera akciju vērtības aprēķināšanas metodikai, pieejamā informācija 
liecina, ka nav notikušas izmaiņas vērtību ietekmējošajos faktoros un pieņēmumos uz kuriem balstīts aprēķins, līdz ar to vērtība 
31.12.2020 saglabāta nemainīga. 

     31.12.2020. 31.12.2019.  

 Vērtspapīru veids   Skaits  Summa, EUR Skaits Summa, EUR 

AS „Latvijas Finieris” akcijas*   62   880 000 62 880 000 

Kopā ilgtermiņa:     880 000  880 000 
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21. Nauda un naudas ekvivalenti 

  31.12.2020. 31.12.2019. 

Nauda kasē  1 783 8 659 

Nauda bankā  99 499 814 115 021 741 

KOPĀ:  99 501 597 115 030 400 

Naudas un naudas ekvivalentu uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai. Visi Koncerna naudas līdzekļi un to ekvivalenti 
ir EUR valūtā. 

22. Akciju kapitāls 

2020. gada 31. decembrī Koncerna mātes uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls ir 353 647 767 EUR (2019. gada 31. decembrī: 
353 647 767 EUR). Pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir  353 647 767 EUR (2019. gada 31. decembrī: 353 647 767 EUR) un sastāv 
no 353 647 767 parastajām akcijām ar 1 EUR nominālvērtību katra (2019. gada 31. decembrī: 353 647 767 parasto akciju ar 1 EUR 
nominālvērtību katra).  

Akcionāru sapulce 2020. gada 28. maijā pieņēma lēmumu 2019. gada peļņas daļu 28 787 537 EUR apmērā novirzīt rezervēs. Ņemot 
vērā neprognozējamo tirgus situāciju, kā arī iespējamu strauju peļņas samazinājumu, rezerves tika izveidotas, lai 
nodrošinātu  ilgtermiņa plānošanas dokumentos iekļauto saistību izpildi ar valsti nākamajos gados. 

2020. un 2019. gadā izmaksātās dividendes bija attiecīgi 60 852 400 EUR (EUR 0,17 par akciju); 61 760 00 EUR (EUR 0,17 par 
akciju). 

23.Citi uzkrājumi 

Uzkrājumi 

meža 

atjaunošanai

Uzkrājumi prēmijām
Uzkrājumi karjeru 

rekultivācijai
KOPĀ

31.12.2019      16 265 699                        3 109 509                190 169                   19 565 377 

Izmantots      (7 313 093)                       (3 109 509)                (28 575)                 (10 451 177)

Izveidots        8 941 848                        3 271 432                    8 876                   12 222 156 

31.12.2020.      17 894 454                        3 271 432                170 470                   21 336 356 

t.sk. ilgtermiņa 9 859 323      -                                     139 875              9 999 198                   

         īstermiņa 8 035 131      3 271 432                       30 595                11 337 158                  

 

Uzkrājumi meža atjaunošanai: uzkrājumi izveidoti izstrādāto mežu platību reģenerācijai un atjaunošanai. Saskaņā ar tiesību aktu 
prasībām uzkrājumi jāizmanto sešos gados, bet parasti tiek izmantoti 1–2 gados. Uzkrājumi meža atjaunošanai palieliinājušies, 
palielinoties plānotajām izmaksām un mākslīgi atjaunojamām platībām. 

Uzkrājumi prēmijām: uzkrājumi prēmijām izveidoti darbinieku prēmēšanai par 4. ceturkšņa un gada mērķu sasniegšanu. Uzkrājumi 
tiks izmantoti gada laikā. 

Uzkrājumi karjeru rekultivācijai: izveidoti lai pēc karjeru izstrādes veiktu rekultivācijas darbus 1-10 gadu laika periodā. 

24.Pārējie kreditori 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Atlīdzība par darbu 1 387 447 1 233 947 

Pārējie kreditoru parādi  166 525 87 726 

KOPĀ: 1 553 972 1 321 673 
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25. Uzkrātās saistības 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Atvaļinājuma rezerve    1 577 561 1 421 217 

Citas uzkrātas saistības*   8 246 137 7 624 326 

KOPĀ: 9 823 698 9 045 543 

*Pārējās uzkrātās saistības ir uzkrājumi izmaksām, kas radušās pārskata periodā, bet par kurām rēķina saņemti pēc gada beigām. 

26.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

 31.12.2020. Atgūts(+) Aprēķināts Samaksāts  31.12.2019. 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 823 823 - 11 187 071 (11 091 093) 727 845 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 383 920 - 5 457 152 (5 406 140) 332 908 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (2 508 463) - 13 780 417 (9 647 641) (6 641 239) 

Pievienotās vērtības nodoklis (927 802)) 7 288 138 (6 763 599) (122 739) (1 329 602) 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2 944  3 575 955 (3 575 263) 2 252 

Dabas resursu nodoklis  69 413 - 253 295 (253 777) 69 895 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 486 - 6 122 (6 115) 479 

KOPĀ: (2 155 679) 7 288 138 27 496 413 (30 102 768) (6 837 462) 

Kopā saistības: 1 280 586    1 133 379 

Kopā prasības: (3 436 265)    (7 970 841) 

 

 

 

27. Darījumi ar saistītām personām 

 

Koncernuu kontrolē Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, kam pieder 100% Koncerna kapitāla daļu. 

 

Saistītā persona  

Saistītajām 
personām 
pārdotā 

produkcija un 
pakalpojumi 

No saistītajām 
personām iegādātā 

produkcija un 
pakalpojumi 

Saistīto personu 
parādi  

31. decembrī 

Parādi 
saistītajām 
personām  

31. decembrī 
      

Latvijas Republikas Zemkopības 
Ministrija * 

2020 - - - - 

2019 - - - - 
      

SIA „Meža un koksnes produktu 
pētniecības un attīstības institūts” 

2020 - 538 621 - -  

2019 45                582 711 - 33 818 

Kopā 2020. gadā: - 538 621 - - 

Kopā 2019.gadā: 45 582 711 51 33 818 

 

 

 



A/s „Latvijas valsts meži” 2020. gada konsolidētai pārskats 
Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281 

41 

 

28. Ilgtermiņa līgumi 

Pārskata gada beigās Koncerns bija noslēdzis vairākus ilgtermiņa līgumus par meža ceļu izbūvi. To kopsumma 2020. gada 31. 
decembrī bija 21 067 991 EUR (no tiem 877 652 EUR ir  nepabeigti  objekti no 2019.gadā noslēgtiem līgumiem), 2019.gada 
31.decembrī – 24 664 609 EUR, un no kopējās vērtības izpildīto darbu apjoms 2020. gada 31. decembrī bija 4 114 613 EUR (no 
tiem 489 683 EUR ir  nepabeigtie objekti no iepriekšējiem gadiem), 2019. gada 31. decembrī – 4 407 585 EUR. 

Pārskata gada beigās Koncerns bija noslēdzis vairākus ilgtermiņa līgumus par meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu. To 
kopsumma 2020. gada 31. decembrī bija  1 969 332 EUR (no tiem nepabeigti objekti no 2019.gadā noslēgtajiem līgumiem ir 161 
416 EUR), no kopējās vērtības izpildīto darbu apjoms 2020. gada 31. decembrī bija 569 730 EUR (no tiem 140 410 EUR ir nepabeigti 
objekti no iepriekšējiem periodiem). 

Pārskata gada beigās Koncernam bija spēkā vairāki līgumi par meža autoceļu klātnes kopšanas darbiem. To kopsumma 2019. gada 
31. decembrī bija 2 007 340 EUR, un no kopējās vērtības izpildīto darbu apjoms 2020. gada 31. decembrī bija 795 584 EUR. 
Pārskata gada beigās Koncernam bija spēkā vairāki ilgtermiņa līgumi par zāles un atvašu pļaušanu. To kopējā summa 2020. gada 
31. decembrī bija 1 320 049 EUR, un no kopējās vērtības izpildīto darbu apjoms 2020. gada  31. decembrī bija 602 191 EUR. 
Pārskata gada beigās Koncernam bija spēkā vairāki ilgtermiņa līgumi par ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (sniega tīrīšana, 
laukumu attīrīšana, rievošana meža autoceļos). To kopējā summa 2020. gada 31. decembrī bija 2 017 524 EUR un no kopējās 
summas izdarīto darbu apjoms 147 866 EUR. 
 

29. Ārpusbilances aktīvi 

Saskaņā ar Meža likumu Koncerns pārvalda un apsaimnieko 1,61 miljonu hektāru Latvijas Republikas zemes, kuras kadastrālā 
vērtība ir 322, 15 miljoni EUR, tai skaitā 1,33 miljonus hektāru meža platību ar mežaudžu vērtību 1 183,88 miljoni EUR un pazemes 
aktīvus  14,12 miljonu vērtība ( t.sk. 11,65 miljonu EUR vērtībā kūdras ieguvei  un 2,47 miljonu EUR vērtībā minerālo materiālu 
ieguvei). Koncerna finanšu stāvokļa pārskatā ir atspoguļoti 13 233 ha meža platību. No kopējām Koncerna pārvaldītām un 
apsaimniekotām zemēm uzmērītas un Zemesgrāmatā ierakstīti ir 1,61 miljoni ha (100%). 

30. Finanšu risku pārvaldība 

Koncerna darbība pakļauj to dažādiem finanšu riskiem: tirgus riskam (ieskaitot valūtas risku, patiesās vērtības procentu likmju risku 
un naudas plūsmas procentu likmju risku), kredītriskam, cenu riskam un likviditātes riskam. Koncerna vispārējā risku pārvaldības 
politika galveno uzmanību pievērš finanšu tirgus neprognozējamībai un cenšas mazināt tās iespējamo negatīvo ietekmi uz Koncerna 
finanšu rezultātiem. Finanšu risku pārvaldību veic Koncerna vadība. Koncerna vadība identificē un novērtē finanšu riskus, cieši 
sadarbojoties ar Koncerna biznesa struktūrvienībām. Koncerna stratēģijā noteikti vispārējās finanšu un likviditātes risku pārvaldības 
principi. Koncerna vadība noteikusi arī procedūras finanšu resursu izvietošanai. Cenu riska pārvaldību veic Koncerna biznesa 
struktūrvienību vadītāji saskaņā ar Koncerna ilgtermiņa plānošanas stratēģiju.  

Finanšu aktīvi sadalījumā pa kategorijām 

 Piezīme Aizdevumi, debitoru parādi un pārējie 
vērtspapīri 

Finanšu aktīvi 2020. gada 31. decembrī   

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 20 880 000 

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto 18 26 104 855 

Radniecīgo uzņēmumu parādi 27 - 

Citi debitori  11 571 

Nauda un naudas ekvivalenti  21 99 501 597 

Kopā  126 498 023 

Finanšu aktīvi 2019. gada 31. decembrī   

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 20 880 000 

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto 18 27 725 865 

Citi debitori  2 835 

Nauda un naudas ekvivalenti  21 115 030 400 

Kopā  143 639 100 
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30.Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Finanšu saistības sadalījumā pa kategorijām 

 Piezīme Saistības amortizētajā vērtībā 

Finanšu saistības 2020. gada 31. decembrī   

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  7 400 172 

Parādi asociētajiem uzņēmumiem 27 - 

Kopā  7 400 172 

Finanšu saistības 2019. gada 31. decembrī   

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  8 645 969 

Parādi asociētajiem uzņēmumiem 27 33 818 

Kopā  8 679 787 

 

Tirgus riski 

I) Valūtas risks 

Valūtas risks rodas, ja nākotnes darījumi, aktīvi vai saistības ir izteikti citā valūtā nekā Koncerna funkcionālā valūta. 2020. gadā 
Koncernam nebija kapitālieguldījumu vai investīciju projektu, kuru ietvaros paredzamie darījumi radītu nozīmīgu valūtas risku.  

II) Naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks 
Tā kā Koncernam nav aktīvu un saistību, kas pakļautas procentu likmju izmaiņām, tad Koncerna ieņēmumi un pamatdarbības 
naudas plūsmas nav atkarīgas no izmaiņām tirgus procentu likmēs. 

III) Cenu risks 
Cenu risks ir risks, kā ietekmē finanšu instrumentu patiesās vērtības un naudas plūsmas nākotnē svārstīsies citu iemeslu dēļ, nevis 
procentu likmju riska vai valūtas riska radīto izmaiņu dēļ. Koncernā saražoto preču un sniegto pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu 
brīvā tirgus apstākļos, kā arī ražošanā izmantoto resursu un pakalpojumu pirkšanu ietekmē cenu risks. Nozīmīgākais risks ir saistīts 
ar degvielas cenu maiņu, kas savukārt ietekmē pakalpojumu cenas, kā arī ar vispārējo ekonomisko situāciju, kas ietekmē 
pieprasījumu pēc koksnes (būvniecībā, apstrādes rūpniecībā un celulozes ražošanā). 

Kredītrisks 

Kredītrisku galvenokārt rada nauda un naudas ekvivalenti, būtiski pircēju un pasūtītāju parādi un noguldījum bankās. Kredītrisks tiek 
vadīts Koncerna līmenī. Koncerns kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot 
kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Lai noteiktu kredītkvalitāti debitoru parādiem, kam nav iestājies maksājuma 
termiņš, tiek izmantotas šādas kredītvērtējuma kategorijas: 

• klienti, kuri nav kavējuši maksājumu termiņus, 

• klienti, kuri ir kavējuši maksājumu termiņus. 
Noteiktā kredītkvalitāte tiek regulāri uzraudzīta un pārskatīta. 

Turklāt Koncerns nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. 

Kredītrisks saistībā ar naudu un īstermiņa noguldījumiem bankās tiek pārvaldīts, sabalansējot finanšu aktīvu un instrumentu 
izvietojumu, lai vienlaikus saglabātu iespēju izvēlēties izdevīgākos piedāvājumus un samazinātu iespējamību zaudēt finanšu 
līdzekļus. 

Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās atspoguļots pielikuma 21. piezīmē. 

Likviditātes risks 

Likviditātes risks ir saistīts ar Koncerna spēju nokārtot saistības noteiktajos termiņos. Likviditātes riska pārvaldībā Koncerns izmanto 
dažādu termiņu naudas plūsmas plānošanas rīkus. Koncerna vadība izstrādā nepārtrauktas prognozes attiecībā uz naudas plūsmām 
un likviditātes rezervēm, kurās ietilpst pieejamie aizņēmumi, nauda un naudas ekvivalenti. 
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30. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Likviditātes risks (turpinājums) 
Likviditātes analīze ( līgumiskas nediskontētas naudas plūsmas) 
 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

 EUR EUR 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 7 400 172 8 645 969 

Parādi asociētajiem uzņēmumiem - 33 818 

Kopā 7 400 172 8 679 787 
 

Nākamajā tabulā atspoguļota Koncerna finanšu saistību termiņstruktūra, pamatojoties uz veicamajiem nediskontētajiem 
maksājumiem: 

 

2020. gada 31. decembris Uz 
pieprasījuma 

< 3 mēn. 3-12 mēn. 1-5 
gadi 

> 5 gadi KOPĀ 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

- 7 400 119 - 
- - 

7 400 119 

Parādi asociētajiem 
uzņēmumiem 

- - - 
- - 

- 

Kopā - 7 400 119 - - - 7 400 119 
 
 

 
 

2019. gada 31. decembris Uz 
pieprasījuma 

< 3 mēn. 3-12 mēn. 1-5 
gadi 

> 5 gadi KOPĀ 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

- 8 645 969 - 
- - 

8 645 969 

Parādi asociētajiem 
uzņēmumiem 

- 33 818 - 
- - 

33 818 

Kopā - 8 679 787 - - - 8 679 787 
 

Kapitāla riska pārvaldība 

Latvijas valstij pieder 100% AS „Latvijas valsts meži” akciju. 

Koncerna mērķi attiecībā uz kapitāla pārvaldīšanu ir nodrošināt Koncerna spēju turpināt tā darbību un dot attiecīgo Koncerna 
akcionāru sapulces noteikto kapitāla atdevi. Pašu kapitāla rādītāju aprēķina, dalot pašu kapitāla summu ar kopējo aktīvu summu. 
Pašu kapitāla rādītāji ir šādi: 

 
 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

 EUR EUR 

Pašu kapitāls, kopā 475 134 373 473 764 960 

Aktīvi, kopā 536 161 019 534 196 809 

Pašu kapitāla rādītājs 89% 89% 

Latvijas valstij, esot vienīgajam Koncerna kapitāla īpašniekam, ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar Koncerna kapitāla 
palielināšanu, samazināšanu, dividenžu izmaksu vai novirzīšanu Koncerna attīstībā. 
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31. Patiesās vērtības noteikšana 

Patiesās vērtības hierarhija: 

Lai noteiktu un uzrādītu finanšu instrumentu patieso vērtību, izmantojot vērtēšanas metodi, Koncerns izmanto šādu hierarhiju: 

1. līmenis — kotētas (nekoriģētas) tirgus cenas aktīvā attiecīgo aktīvu vai saistību tirgū; 

2. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti zemākā līmeņa dati, kas būtiski ietekmē patieso vērtību un 
tiek tieši vai netieši novēroti tirgū; 

3. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti zemākā līmeņa dati, kas būtiski ietekmē patieso vērtību, bet 
tirgū nav novērojami. 

Bioloģiskie aktīvi 

Mežu aktīvi tiek novērtēti, izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi. Bioloģisko aktīvu patiesā vērtība tiek noteikta, 
izmantojot turpināto darbību naudas plūsmas, proti, pamatojoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas plāniem, ņemot vērā 
izaugsmes potenciālu. Bioloģisko aktīvu novērtēšanā jāpiemēro nozīmīgi nenovērojami dati; līdz ar to bioloģiskie aktīvi tiek 
klasificēti kā 3. līmeņa kategorijas aktīvi. 

Citi vērtspapīri 

Citi vērtspapīri ietver pārdošanai pieejamus vērtspapīrus un īstermiņa noguldījumus bankās. Citi vērtspapīri klasificēti kā 2. līmeņa 
kategorijas aktīvi. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Īso termiņu dēļ Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība atbilst to patiesajai vērtībai. 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Īso termiņu dēļ Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem uzskaites vērtība atbilst to patiesajai vērtībai. 

Ieguldījuma īpašumi 

Ieguldījumu īpašumu patiesā vērtība atbilst to uzskaites vērtībai. Ieguldījumu īpašumi iegādāti no nesaistītām trešajām pusēm. 

32. Notikumi pēc pārskata gada beigām 

Pilna COVID-19 pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību vēl nav zināma, un situācija turpina attīstīties. Vadība uzskata, ka 
pēc finanšu pārskata datuma COVID-19 pandēmija Koncerna darbību būtiski neietekmēs. Tomēr šī pieņēmuma pamatā ir finanšu 
pārskata parakstīšanas datumā pieejamā informācija, un turpmāko notikumu ietekme uz Koncerna spēju turpināt savu darbību 
nākotnē var atšķirties no vadības novērtējuma. 

Pašlaik Koncerns turpina darbu sākotnēji plānotā gada budžeta ietvaros, uzturot ciešus kontaktus ar klientiem un pastiprināti 
pievēršot uzmanību notikumu attīstībai tirgū, kas ļautu reaģēt atbilstoši izmaiņām. Koncerna vadība uzskata, ka Koncerns spēs 
pārvarēt ārkārtas situāciju izvērtējot riskus un to novēršanai sagatavojot atbilstošus rīcības scenārijus, kas ietver pamatdarbības 
pielāgošanu atbilstoši tirgus prasībām, izdevumu un investīciju pārskatīšanu saskaņā ar aktuālo situāciju, kā arī nepieciešamo 
resursu piesaisti balstoties uz prognozējamo notikumu attīstību. Tomēr, šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī 
finanšu pārskata parakstīšanas brīdī, un turpmāko notikumu ietekme uz Koncerna darbību nākotnē var atšķirties no vadības 
izvērtējuma. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, 
kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 

 

 

 

 
   

Roberts Strīpnieks  Gunta Vilciņa 
Valdes priekšsēdētājs  Finanšu un uzskaites pārvaldes vadītāja 
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