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Ievads
AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – Sabiedrība vai LVM) grāmatvedības politika
(turpmāk – Politika) ir izstrādāta, lai Sabiedrības finanšu pārskati patiesi atspoguļotu
Sabiedrības finansiālo stāvokli, darbības finanšu rezultātus un naudas plūsmas, kā arī,
lai patiesai atspoguļošanai sniegtu uzticamu informāciju par darījuma rezultātiem,
citiem notikumiem un apstākļiem saskaņā ar aktīvu, saistību, ienākumu un izdevumu
definīcijām un atzīšanas kritērijiem. Lai panāktu patiesu atspoguļošanu, Sabiedrība
ievēro starptautisko finanšu pārskatu standartu atzīšanas un novērtēšanas principus,
izvērtējot ietekmes būtiskumu un veicot sagatavošanas darbus standarta ieviešanai,
Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju”, likumu “Par grāmatvedību” un citus saistošus ārējos
normatīvos aktus.
Pamatinformācija
Politikas mērķis ir noteikt saimniecisko darījumu, faktu un notikumu uzskaites un
finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un uzrādīšanas (finanšu pārskatā)
principus, metodes un noteikumus. Politika neietver detalizētu finanšu pārskata
pielikumā uzrādāmas informācijas sarakstu.
Grāmatvedības politikas izstrādes mērķis ir nodrošināt tādu grāmatvedības sistēmu,
kas:
o skaidri atspoguļo visus Sabiedrības ekonomiskos darījumus, kā arī ikvienu faktu
vai notikumu, kas rada izmaiņas Sabiedrības mantas stāvoklī;
o ļauj ar Sabiedrību nesaistītiem grāmatvedības speciālistiem gūt patiesu un
skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances datumā, tās
darbības rezultātiem un naudas plūsmu attiecīgajā periodā, kā arī ļauj noteikt
katra ekonomiskā darījuma sākumu un izsekot tā gaitu;
o sniedz patiesu, salīdzināmu, savlaicīgu, nozīmīgu, saprotamu un pilnīgu
informāciju; nodrošina ieņēmumu un izmaksu sadali pa pārskata periodiem.
Sabiedrības valde ir atbildīga par:
o Grāmatvedības organizācijas kārtības apstiprināšanu un dokumenta saturu;
o grāmatvedības kārtošanu un ekonomisko darījumu pamatojošo dokumentu vai
kopiju saglabāšanu.
Politiku pārskata reizi piecos gados, ja tas nepieciešams - biežāk, lai ievērotu ārējo
normatīvo aktu prasības vai atspoguļotu attiecīgās izmaiņas uzņēmējdarbībā.
Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti kārto Finanšu un uzskaites pārvalde, kuru vada
pārvaldes vadītājs. Darbinieku atbildība, kuri kārto grāmatvedības reģistrus, noteikta
amata aprakstos.
Politika ir saistoša LVM un LVM koncerna meitas sabiedrībai.
Sabiedrības finanšu gads ir 1. janvāris – 31. decembris.
Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, kas
modificēts, izmantojot bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu patiesajā vērtībā.
Grāmatvedības uzskaitē lietojamā naudas vienība ir euro (EUR).
Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli
noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības,
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kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro 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.
Patiesā vērtība
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.
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, Sabiedrība 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, Sabiedrība
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).
Sabiedrības 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 Sabiedrības vadība izanalizē to aktīvu un saistību vērtību
izmaiņas, kuras saskaņā ar Sabiedrības grāmatvedības politiku būtu jāpārvērtē. Veicot
šo analīzi, Sabiedrības vadība pārbauda galvenos datus, kas izmantoti pēdējā vērtēšanas
reizē, salīdzinot vērtības aprēķinā izmantoto informāciju ar līgumiem un citiem
attiecīgiem dokumentiem.
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Patiesās vērtības uzrādīšanas nolūkā Sabiedrība noteikusi aktīvu un saistību kategorijas,
pamatojoties uz to būtību, pazīmēm un riskiem, kā arī uz patiesās vērtības hierarhijas
līmeni, kā izklāstīts iepriekš.

Citi ar grāmatvedības uzskaiti saistīti iekšējie normatīvie akti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grāmatvedības organizācijas kārtība
Nodokļu risku vadība
Nodokļu risku analīzes risku reģistrs
Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites metodika
Bioloģisko aktīvu novērtēšanas metodika
Finanšu un uzskaites pārvaldes struktūra un darbinieku amata apraksti
AS “Latvijas valsts meži” transporta līdzekļu lietošanas kārtība
AS “Latvijas valsts meži” mobilo sakaru ierīču lietošanas kārtība
AS “Latvijas valsts meži” iekšējie noteikumi “Komandējumu kārtība”
AS “Latvijas valsts meži” debitoru kontroles procedūra

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai
norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām.
Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa
posteņos.
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
LVM nodarbojas ar valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža
īpašuma, ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Sabiedrības ieņēmumi galvenokārt sastāv no
apaļkoksnes sortimenta un augošu koku pārdošanas. Ieņēmumi no līgumiem ar
klientiem tiek atzīti, kad Sabiedrība 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 Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu tik lielā
apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un
ar pārdošanu saistītās atlaides.
Būtiska finansēšanas komponente - Sabiedrība no saviem klientiem saņem avansa
maksājumus (no klientu līgumiem saņemtie) – parasti īstermiņa. Piemērojot SFPS Nr.
15 paredzēto atvieglojumu, Sabiedrība 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
Sabiedrību un tā klientiem līguma slēgšanas brīdī, lai ņemtu vērā nozīmīgo
finansēšanas komponenti.
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Debitoru parādi
Debitoru parāds atspoguļo Sabiedrības tiesības uz beznosacījuma atlīdzības summu
(t.i., pirms atlīdzības maksāšanas ir nepieciešams laika posms). Šādus debitoru parādus
Sabiedrība atspoguļo finanšu stāvokļa pārskatā “Pircēju un pasūtītāju parādi” postenī.
Līguma saistības
Līgumsaistības ir pienākums nodot preces vai pakalpojumus klientam par kuru
Sabiedrība ir saņēmusi atlīdzību (vai atlīdzības summu) no klienta. Ja klients maksā
atlīdzību, pirms Sabiedrība 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 Sabiedrība veic izpildes
pienākumus. Šādas līguma saistības Sabiedrība atspoguļo finanšu stāvokļa pārskatā
“No pircējiem saņemtie avansi” postenī.
Ienākumi no līdzdalības
Sabiedrība ienākumus no līdzdalības kapitālos (dividendes) atzīst tad, kad ir noteiktas
tiesības saņemt maksājumu.
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, 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, tie tiek atzīti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā pēc tam, kad atzīta aktīvu pārtraukšana.
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Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek atzīti, ja
•

ir ticams, ka Sabiedrībā 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

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 Sabiedrība 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 pamatlīdzekļa komponentēm (sastāvdaļām) ir atšķirīgi lietderīgās izmantošanas laiki
un šo komponenšu (sastāvdaļu) iegādes vērtības ir būtiskas attiecībā pret pamatlīdzekļa
vērtību, tad tās uzskaita pa pamatlīdzekļa komponentēm (sastāvdaļām).
Jebkurš pamatlīdzekļu objekts jānodod kādam LVM darbiniekam atbildīgā glabāšanā.
Mazvērtīgo pamatlīdzekļu uzskaiti pa materiāli atbildīgajām personām veic līdz šo
priekšmetu faktiskās ekspluatācijas beigām.
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtību izslēdz (pārtrauc atzīšanu), ja tas tiek
atsavināts, vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi
saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta
izslēgšanas 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 izslēgšana.
Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījuma īpašumi ir zeme vai ēkas, vai ēku daļas, kas tiek izmantotas, lai iegūtu
ieņēmumus no to iznomāšanas vai vērtības pieauguma, nevis piegādājamo preču vai
pakalpojumu ražošanai vai administratīviem mērķiem, vai arī pārdošanai
pamatdarbības ietvaros.
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Ieguldījuma īpašumi sākotnēji tiek novērtēti to izmaksu vērtībā, iekļaujot tajā attiecīgā
darījuma izmaksas.
Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti saskaņā ar izmaksu modeli
- to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Patiesās
vērtības metode netiek izmantota, jo Sabiedrībai nav pieejama pietiekama pamatota
informācija patiesās vērtības noteikšanai.
Ieguldījumu īpašumu objektu uzskaites vērtību izslēdz, ja tas tiek atsavināts vai
gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi saimnieciskie
labumi. Starpība starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un aktīva uzskaites vērtību
atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi aktīva izslēgšana.
Aktīva pārklasificēšana uz / no ieguldījuma īpašuma posteni, veic tikai gadījumā, kad
ir notikusi 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, Sabiedrība 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.
Sabiedrība bioloģisko aktīvu sastāvā uzskaita mežaudzes, kuru vērtības mainās to
augšanas rezultātā, un Sabiedrība tos tur, lai iegūtu izejvielas ražošanai un pārdošanai.
Mežaudzes sākotnēji tiek uzskaitītas to iegādes vērtībā. Turpmāk, sākotnējās atzīšanas
mežaudzes novērtē patiesajā vērtībā (atskaitot pārdošanas izmaksas) pārskata perioda
beigās.
Patiesās vērtības novērtēšanai tiek izmantota, aprēķinot bioloģisko aktīvu neto naudas
plūsmas tagadnes vērtību. Starpību starp uzskaites vērtību un patieso vērtību atzīst
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Lietošanas tiesību aktīvi
Sabiedrība atzīst lietošanas tiesību aktīvus nomas sākuma datumā (proti, datumā, kad
pamatā esošais aktīvs nomniekam ir pieejams izmantošanai). Lietošanas tiesību aktīvi
tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā (izmaksās), atskaitot uzkrāto nolietojumu un
zaudējumus no vērtības samazināšanās un veicot korekcijas atbilstoši nomas saistību
atkārtotam novērtējumam. Lietošanas tiesību aktīva 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. Lietošanas tiesību aktīvu
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 lietošanas tiesību aktīva izmaksas atspoguļo to, ka nomnieks izmantos pirkšanas
iespēju, nolietojumu aprēķina, izmantojot aktīva aplēsto lietderīgās lietošanas laiku.
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Līdzdalība koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos
Ieguldījumi meitas uzņēmumos (t.i., uzņēmumos, kuros Sabiedrībai pieder vairāk nekā
50% pamatkapitāla vai kurus tas kontrolē kādā citā veidā) un asociētajos uzņēmumos
(t.i., uzņēmumos, kuros Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet nepieder akciju/ kapitāla
daļu kontrolpakete, kuros tam pieder 20-50% pamatkapitāla) tiek uzskaitīti, izmantojot
izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi meitas un asociētajos
uzņēmumos tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības
samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu meitas un
asociētajos uzņēmumos uzskaites vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu
meitas un asociētajos uzņēmumos vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības
samazināšanos.
Pārējie vērtspapīri
Sabiedrībai piederošās AS “Latvijas finieris” akcijas atspoguļo to patiesajā vērtībā
saskaņā ar uzņēmumā pieņemto metodiku.

Vērtības samazināšanās
Finanšu aktīvi - Sabiedrības pircēju un pasūtītāju parādu uzkrājumus sagaidāmajiem
kredīt-zaudējumiem aprēķina pēc kolektīvās metodes, pasūtītāju parādiem, kas paredz
izveidot uzkrājumu apjomu pēc to vēsturiskās analīzes pilnīgi visiem debitoru
atlikumiem, neskatoties uz to atmaksas termiņiem. Par pircēju un pasūtītāju parādiem
procenti netiek aprēķināti.
Izmaiņas no vērtības samazināšanās uzrāda kā atsevišķu posteni peļņas vai zaudējumu
aprēķinā.
Nefinanšu aktīvi - Katra pārskata perioda beigās Sabiedrība izvērtē ne-finanšu
aktīvus (t.sk. pamatlīdzekļus, nemateriālos ieguldījumus, ieguldījumus meitas un
asociētās sabiedrībās, bet neiekļaujot krājumus), vai pastāv notikumi un apstākļi, kas
liecina par iespējamu šo aktīvu bilances vērtības samazinājumu.
Sabiedrība 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.
Ja pastāv notikumi un apstākļi, kas liecina par iespējamu šo aktīvu bilances vērtības
samazinājumu, Sabiedrība aplēš attiecīgā aktīva atgūstamo vērtību.
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Krājumi
LVM krājumus veido:
o
o
o
o
o

Izejvielas, materiāli;
Palīgmateriāli;
Degviela;
Nepabeigtā ražošana un gatavie ražojumi pārdošanai;
Avansa maksājumi par precēm.

Katram krājumu veidam tiek veikta analītiskā uzskaite.
Krājumu uzskaitei lieto periodiskās inventarizācijas metodi. Visus izdevumus
materiālu un preču iegādei gada laikā grāmato izdevumos. Gada vai perioda beigās veic
krājumu inventarizāciju un krājumu atlikumu novērtēšanu pēc zemākās no ražošanas,
iegādes pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības (NRV) un grāmato starpību starp
krājumu atlikumu gada sākumā un atlikumu gada (perioda) beigās. Neatkarīgi no
krājumu uzskaites grāmatvedībā noliktavas uzskaiti veic krājumu glabāšanas vietās.
Meža reproduktīvā materiāla ražošanas nozares mērķis ir izaudzēt valsts mežu
mākslīgajai atjaunošanai nepieciešamās meža sēklas un stādus. Pilnā mežsaimnieciskās
ražošanas ciklā sēklu un stādu ražošana uzskatāma par nepabeigto ražošanu.
Gadījumos, kad izaudzētais stādu sortiments neatbilst meža atjaunošanai
nepieciešamajam sortimentam, stādus pēc to izaudzēšanas pārdod trešām pusēm –
citiem meža īpašniekiem. Šī meža sēklu un stādu daļa uzskatāma par gatavo produkciju.
Meža sēšana un stādīšana notiek pavasarī, bet veicot inventarizāciju gada beigās nav
iespējams noteikt, kuri stādi tiks nodoti mežsaimniecībām ražošanas cikla turpināšanai
un kuri pārdoti uz trešām pusēm, nepabeigtā ražošana un gatavā produkcija tiek
uzskaitīta vienā kontā. Sadalījums gada pārskata vajadzībām
o
o
o
o

Meža stādu krājumi
Dekoratīvo stādu krājumi
Meža sēklu krājumi
Dekoratīvo sēklu krājumi

Apaļkoku sortimentu ražošanas nozarē nepabeigtās ražošanas krājumus veido apaļkoku
sortimenti un šķelda augšgala krautuvē, gatavās produkcijas krājumus veido pircēja
nepieņemti apaļkoku sortimenti patēriņa vietā pārskata perioda beigās.
Minerālo materiālu ražošanas nozarē gatavās produkcijas krājumus veido iegūto
minerālo maisījumu krājumi derīgo izrakteņu ieguves vietās pārskata perioda beigās.
Krājumus novērtē izmantojot FIFO metodi. Krājumus novērtē un uzrāda gada pārskatā
pēc zemākās no tirgus cenas vai pašizmaksas.
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Pašu kapitāls
Pašu kapitāls sastāv no apmaksātā Uzņēmumu reģistrā reģistrētā pamatkapitāla,
rezervēm un nesadalītās peļņas.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības ietver darbinieku atvaļinājuma rezervi un citas izmaksas, kas radušās
pārskata perioda beigās, bet par kurām rēķini saņemti pēc pārskata perioda beigām.
Atvaļinājuma rezerves apmēru nosaka, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata
gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Vidējā
darbinieku atalgojuma aprēķinā iekļauj visus tos samaksas veidus, no kuriem aprēķina
darbinieka ikgadējo atvaļinājuma samaksu.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja pagātnes notikuma rezultātā Sabiedrībai ir pašreizējas
juridiskas vai prakses radītas saistības (pienākums), un pastāv varbūtība, ka šo saistību
izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no
Sabiedrības, un šo saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.
Sabiedrība veido uzkrājumus:
o
o
o
o

meža atjaunošanai;
ražošanas prēmijām un prēmijām par gada darba rezultātiem;
karjeru rekultivācijai;
nedrošiem parādiem.

Uzkrājumi meža atjaunošanai: uzkrājumu izveido izstrādāto mežu platību reģenerācijai
un atjaunošanai. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām uzkrājumi jāizmanto 5-6 gados.
Uzkrājumi prēmijām: uzkrājumi prēmijām un atalgojuma mainīgajai daļai izveidoti
darbinieku prēmēšanai par 4. ceturkšņa un gada mērķu sasniegšanu.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem: veido, lai ievērotu ieņēmumu un izdevumu
saskaņošanas principu patiesai finanšu stāvokļa atspoguļošanai.
Uzkrājumi karjeru rekultivācijai: izveidoti, lai pēc karjeru izstrādes veiktu
rekultivācijas darbus 1-10 gadu laika periodā.
Uzkrājumu izmaiņas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Īstermiņa atalgojums darbiniekiem (t.sk. obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi)
tiek atzīts izmaksās periodā, kurā tiek saņemts (darba ņēmēja) pakalpojums.
Sabiedrība neveido uzkrājumus pēcnodarbinātības pabalstiem, pensijas plāniem un
citiem ilgtermiņa pabalstiem (atalgojumam) un uz akcijām balstītiem maksājumiem.
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Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pārskata perioda uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokli
aprēķina atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam. Uzņēmumu ienākuma
nodoklis tiek aprēķināts 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 (iekļaujot to attiecīgajās izmaksās
pelņas vai zaudējumu aprēķinā).
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Sabiedrība atzīst atliktā nodokļa saistības
konsolidētajos finanšu pārskatos par meitas sabiedrību nesadalīto peļņu, kas radusies
no 2018. gada 1. janvāra un no kuras sadalīšanas brīdī, kas notiks pārskatāmā nākotnē,
tiks aprēķināts nodoklis. Citi atliktā nodokļa aktīvi un saistības netiek atzītas.
Pārskata perioda slēgšana un gada pārskata sagatavošana
Gada pārskata sagatavošana. Sabiedrība sagatavo individuālos finanšu pārskatus un
konsolidētos Sabiedrības koncerna finanšu pārskatus uz kārtējā gada 31. decembri.
Sabiedrības finanšu pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES)
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu Standartiem (SFPS).
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, kas
modificēts, izmantojot bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu patiesajā vērtībā.
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. Gada pārskatu paraksta valdes priekšsēdētājs un gada pārskata sagatavotājs
(finanšu un uzskaites pārvaldes vadītājs), gada pārskatu apstiprina akcionāru sapulce.
Gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Inventarizācijas.Sabiedrība veic šādas [periodiskas/ gada] inventarizācijas
o
o
o
o

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija
Krājumu inventarizācija
Debitoru un kreditoru parādu inventarizācija (norēķinu inventarizācija)
Naudas līdzekļu inventarizācija

Gada inventarizāciju organizē likumā “Par grāmatvedību” 12. pantā noteiktajā 3
mēnešu laikā līdz pārskata gada pēdējai dienai.
Sabiedrības koncerna konsolidētā finanšu pārskata sagatavošana. Finanšu pārskatu
konsolidācijas procedūras ir šādas:
1. Koriģē tos konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību finanšu pārskatus, kuros
izmantoti atšķirīgi finanšu pārskata sagatavošanas principi un citas novērtēšanas
metodes nekā koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskatā;
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2. Savstarpēji izslēdz koncerna mātes sabiedrības ieguldījuma bilances vērtību
un atbilstošo līdzdalības daļas vērtību meitas sabiedrības pašu kapitālā (pašu
kapitāla konsolidācija);
3. Pilnībā izslēdz no konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējiem darījumiem
iegrāmatotās:
o savstarpējo norēķinu atlikumu summas
o ieņēmumu vai izmaksu summas
o līdzekļu (aktīvu) bilances vērtības palielinājuma vai samazinājuma
summas
Konsolidēto finanšu pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā
ievēro likumā "Par grāmatvedību" attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības
reģistriem noteiktās prasības.
Sabiedrības asociēto sabiedrību norāda konsolidētās bilances postenī "Līdzdalība
asociēto sabiedrību kapitālā".
Konsolidētajā bilancē sākotnēji iekļaujot līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā,
to novērtē kā summu, kas sastāv no asociētās sabiedrības akciju vai daļu iegādes
vērtības un šīs līdzdalības vērtības palielinājuma vai samazinājuma laikposmā no
iegādes datuma līdz konsolidētā gada pārskata bilances datumam. Minēto vērtības
palielinājumu vai samazinājumu aprēķina saskaņā ar asociētās sabiedrības gada
pārskata datiem, pamatojoties uz ieguldītā kapitāla īpatsvaru (procentos) asociētās
sabiedrības pašu kapitālā (pašu kapitāla metode).
Nākamajos pārskata gados pēc tam, kad līdzdalība asociētās sabiedrības kapitālā
sākotnēji iekļauta konsolidētajā bilancē, postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību
kapitālā" norādīto summu koriģē, to palielinot vai samazinot atkarībā no asociētās
sabiedrības pašu kapitāla summas palielinājuma vai samazinājuma attiecīgajā
laikposmā.
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