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Informācija par sabiedrību 
 
Sabiedrības nosaukums ” Saldus mežrūpniecība” 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 000302012  1991.g.26.augustā, Rīgā 
  
Adrese 
 
 
 
Uzņēmuma darbības galvenie veidi                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati 
 
 
 
 
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemami amati 
 
 
 

Mežvidi, Novadnieku pag. Saldus rajons LV 3801                                                                                                   
 
 
 
Mežizstrāde, mežsamniecība, kokmateriālu 
sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; koka 
zāģēšana, u. c. 
 
 
 
 
 
 
 
Jānis Bertrāns valdes priekšsēdētājs 
Ivars Feikners meža resursu daļas vadītājs 
Gundars Maurs koksnes pārstrādes daļas vadītājs 
 
 
Jēkabs Feikners SIA Saldus MRU direktors 
Alvis Spārns AS “Saldus mežrūpniecība“ 
taksators 
Gunta Zoltnere a.s. “Saldus mežrūpniecība“ 
 finansu daļas vadītāja 
Gunvaldis Vēsmiņš   SIA”Laskana”  prezidents 
Edgars Gailītis  SIA Saldus MRU meistars 

  
Pārskata gads 2006.gada 1.janvāris – 30.septembis 
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A/S “Saldus mežrūpniecība” 

Valdes  ziņojums 

2006. gada 9 mēnešu  darbības pārskatam 

 

 
Darbības raksturojums: 
 

 
2006.g. 9 mēnešu peļņa pirms nodokļiem bija plānota 197 863 LVL, bet faktiski ir 229 165 LVL, 
savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas ir 162 725 LVL. 
A/S „Saldus mežrūpniecība” neto apgrozījums 2006.gada 9 mēnešos ir 5 663 665 LVL, kas 
salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu ir samazinājies par 25 %, un no plānotā 2006.gada 9 
mēnešu apgrozījuma ir neizpilde par 18 %. Šis būtiskais kritums ir pamatojams ar to, ka janvāra – 
februāra mēnešos tika veikta tikai sanitāro cirsmu izstrāde, un ar pārāk ilglaicīgu meža ceļu 
slēgšanu aprīļa mēnesī un ciršanas ierobežojumu iestāšanos š.g. maija beigās, sakarā ar ārkārtas 
situācijas izsludināšanu Kurzemes reģionā. Šie iepriekš minētie apstākļi jūnija – septembra 
mēnešos ietekmēja arī zāģētavas Kuldīgas ielā 86a darbību, jo trūka izejmateriāls (egles zāģbaļķi), 
kokzāģētava strādāja vienā maiņā. 
2006.gada sākumā tika uzsākta apaļkoku (egles zāģbaļķu) iepirkšana no Krievijā esošā meitas 
uzņēmuma OOO ”Saldus” un pašlaik turpinās darbs pie jautājuma, lai palielinātu iepirkšanas 
apjomus no šī uzņēmuma. Kā arī tiek intensīvi strādāts pie stratēģisko plānu izpildes attiecībā uz 
mežizstrādes darbu uzsākšanu un sīkkoksnes pārstrādes ceha izveidi Pleskavā Krievijas Federācijā. 
Šajā pārskata periodā par 95 % ir veikti administrācijas ēkas rekonstrukcijas darbi. Ir uzsākta 
transporta ceha remontdarbnīcu ēkas un tirdzniecības kompleksa celtniecība. Attiecībā uz 
būvniecības darbu finansējumu, ir noslēgti ilgtermiņa kredītlīgumi ar kredītiestādēm par kopējo 
aizdevuma summu 2 343 162 EUR apmērā. 
 

 
Valde : 
 
 
 
 
2006. gada  25.oktobris   
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2006.gada 30.septembris

387136 387136

1987 1987

348171

2056620 1266829

162725 1320656

444957

162725 1320656

2608468 2976608

2006.gada 25.oktobris

Atlikums pēc bilances uz:

Samazinājums 

Palielinājums

Atlikums pēc bilances uz: 30.09.

Samazinājums 

Atlikums pēc bilances uz:

Samazinājums 

Atlikums pēc bilances uz:

Samazinājums 

Atlikums pēc bilances uz:

Samazinājums 

Atlikums pēc bilances uz:

Samazinājums 

Atlikums pēc bilances uz:

Samazinājums 

Samazinājums 

2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 

Atlikums pēc bilances uz: 30.09.

1. Pamatkapitāls

Palielinājums

 Mērvienība: LVL

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

387136 387137
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Pārskata 
periods  

2005.gada 
30.09.

1987
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Palielinājums

1987

3. Ilgermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve

30.09.

Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Palielinājums

4. Likumā noteiktās rezerves

30.09.

Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Palielinājums

5. Rezerves pašu akcijām vai daļām

30.09.

Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Palielinājums

6.  Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves

30.09.

Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Palielinājums

7. Pārējās rezerves
2056620

30.09.

918658
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Palielinājums

8. Nesadalītā peļņa
1092705

30.09.

444957
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

9. Pašu kapitāls (kopā)
2608340 1752738

Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Atlikums pēc bilances uz: 30.09.

Valde:
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Nr.  
p.k. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20

; ;

2006.gada 25.oktobris

Pārvaldes institūcija: pēc VPIIK

Valsts ieņēmumu dienesta Saldus

Darbības veids: mežizstrāde , kokapstrāde pēc ISIC

Mērvienība: Ls 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS                        LS

2006.gada 30.septembrī

 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums
Piezī-
mes 

Rinda
s 

 Pārskata 
perioda 

2005.gada 
30.09.

5

Neto apgrozījums 010 5663665 7571505

1 2 3 4

6409776

Bruto  peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 030 402334 1161729

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 020 5261331

1315

Adiminstrācijas izmaksas 050 127629 52486

Pārdošanas izmaksas 040 651

389634

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 070 31469 523464

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 060 22722

429787

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgermiņa 
ieguldījumus

090

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu 
kapitāls

080

3709

Ilgermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības 
norakstīšana

110

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 100 6050

41008

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 130 229165 1366586

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 120 42192

Ārkārtas izmaksas 150

Ārkārtas ieņēmumi 140

1366586

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu 170 62423 42452

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 160 229165

Pārējie nodokļi 180 4017 3478

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu 170

1320656

Revidents ir apstiprinājis gada pārskatu: bez iebildumiem ar iebildumiem nav apstiprinājis

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 190 162725

Valde:

(lieko svītrot)
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Bilance 2006.gada 30.septembrī 

AKTĪVS Piezīmes Pārskata 2005.gada
periods 30.09.

Ilgtermiņa ieguldījumi

I Nemateriālie ieguldījumi

1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 8800 8512

līdzīgas tiesības

3. Citi nemateriālie ieguldījumi

4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība 

5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 37155 7905

Nemateriālie ieguldījumi kopā 45955 16417

II  Pamatlīdzekļi

1. 608595 498355

2.

3. 2318398 1842877

4. 24804 33313

5. 522132 31119

6. 444215

3918144 2405664

III

1. 151205

2. 58672

3. 4500

7.

8.

209877 4500

4173976 2426581

Apgrozāmie līdzekļi

I Krājumi

1. 19758 27850

2. 430334 369235

3. 29699 36640

4.

5. 88390 123658

6.

568181 557383

II Debitoru parādi

1. 412473 290869

2.

3.

4. 104805 36966

5.

6.

7. 6966 823

524244 328658

III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

1.

2.

3.

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā 0 0

IV Naudas līdzekļi (kopā) 27378 1224091

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1119803 2110132

Aktīvu kopsumma 5293779 4536713

Pašu akcijas un daļas

Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

vadībai

Nākamo periodu izmaksas

Debitori kopā

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

Asociēto uzņēmumu parādi

Citi debitori

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā 

Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un 

Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki

Krājumi kopā

Pircēju un pasūtītāju parādi

Radniecīgo uzņēmumu parādi

Nepabeigtie ražojumi

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Nepabeigtie pašutījumi

Avansa maksājumi par precēm

Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Pašu akcijas un daļas

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto

celtniecības objektu izmaksas

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Pamatlīdzekļi kopā

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Iekārtas un mašīnas

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
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PASĪVS Piezīmes Pārskata 2005.gada
periods 30.09.

I Pašu kapitāls

1. 387136 387136

2. 1987 1987

3.

4.

a)

b)

c)

d) 2056620 1266829

2056620 1266829

5.

a)

b) 162725 1320656

162725 1320656

Pašu kapitāls kopā 2608468 2976608

II Uzkrājumi

1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem 27008

3. Citi uzkrājumi 12502

Uzkrājumi kopā 0 39510

III Kreditori

I Ilgtermiņa parādi

1. Atliktā nodokļa saistības 204366

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 622000 193940

4. Citi aizņēmumi 599690 410330

5. No pircējiem saņemtie avansi

9. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

10. Pārējie kreditori

11. Nākamo periodu ieņēmumi 139723 112526

12. Pārskata gada dividendes

13. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

Ilgtermiņa parādi kopā 1565779 716796

II Īstermiņa parādi

1. Aizņēmumi pret obligācijām

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 306609 80579

4. Citi aizņēmumi 327816 355151

5. No pircējiem saņemtie avansi 2000

6. Parādi  piegādātājiem un darbuzņēmējiem 355793 261452

7. Uzkrātās saistības 48856

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 11031 7108

11. Pārējie kreditori 52202 47089

12. Nākamo periodu ieņēmumi 17225 49875

13. Pārskata gada dividendes

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes 545

Īsterminā parādi kreditoriem kopā 1119532 803799

Kreditori kopā 2685311 1520595

Pasīvu kopsumma 5293779 4536713

Valde:

2006. gada 25.oktobris

Nesadalītā peļņa kopā

Rezerves kopā

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

pārskata gada nesadalītā peļņa

likumā noteiktās rezerves

rezerves pašu akcijām vai daļām

statūtos noteiktās rezerves

pārējās rezerves

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēšanas rezerves

Rezerves:
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2006.gada 9 mēnešu naudas plūsmas pārskats 
 

I.

162725 1320656

295509 293901

69124
-50059

-115707 -212521

Avansa maksājumi par precēm : palielināšanās"-", samazināšanās "+" 89837

-991 1314

-503216 191

156300 150987

84457 1573593

II.

-428148 -643819

-958318

-5205
Izsniegts 
aizdevums                                                 -48672

429787

-1440343 -214032

III.

998775 770624

-415659 -888686

-162579 -96628

420537 -214690

-935349 1144871

962727 79220

27378 1224091

Valde:

2006.gada 25.oktobris

              Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

              Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais samazinājums

              Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

Saņemts no akciju emisijas

              Neto naudas plūsma no finansu darbības

Saņemtas iemaksas kapitālā

Saņemts  aizņēmums

Dzēsts  aizņēmums

Izmaksātas dividendes

Saņemtās dividendes

Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības

Naudas plūsma no finansēšanas

Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus un pievienotie 

Saņemts par pārdotiem pamatlīdzekļiem

Samaksāts avanss par ilgtermiņa ieguldījumiem

Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumiem

Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas (+)

Pārskata gada tīrā peļņa(+); zaudējumi(-)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana(+)

Kreditoru parādu izmaiņas:palielināšanās ar "+", samazināšanās ar "-"

Pārskata 
periods

Naudas plūsma no pamatdarbības

2005.gada    
30.09.

Naudas plūsma no ieguldījumu darbības

Peļņa/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām

Nākamo periodu izmaksu izmaiņas ; palielināšanās"-", samazināšanās ar"+"

Krājumu izmaiņas:palielināšanās ar"-";samazināšanās ar"+"

Debitoru parādu izmaiņas: palielināšanās ar "-", samazināšanās ar "+"

Neto naudas plūsma no pamatdarbības
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Pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada 
pārskatiem”., Šī gada pārskata sastādīšanā piemēroti šādi Latvijas grāmatvedības standarti (LGS): 1.LGS 
„Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes”, 2.LGS „Naudas plūsmas pārskats”, 3.LGS „Notikumi 
pēc bilances datuma”, 4.LGS „Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo 
periodu kļūdas”. 
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. 
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās  metodes. 
. 
Pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanās koncepciju. 
 
(1) Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto amortizāciju. 
Amortizācija tiek aprēķināta pēc lineāras metodes, pielietojot (20%) nolietojuma likmi gadā. 
 
(2) Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs 

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās sākotnējās vērtības, atskaitot 
uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietojot pamatlīdzekļu 
nolietojuma  aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas ilguma 
novērtējumu. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas 
ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. 
 
Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc LR likuma “Par 
uzņēmuma ienākuma nodokli” 13.panta prāsībām un likmēm. 
 
(3) Krājumi 

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai novērtēti pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais ārā). Visumā 
preču apgrozījums ir liels. Nolietotu preču krājumu summa, kas atrodas uzņēmuma noliktavā attiecībā pret 
kopējiem preču krājumiem, nav. Krājumu uzskaite noliktavās tiek veikta pēc FIFO metodes .  
Krājumi bilancē uzrādīti zemākajā izmaksā (vai tirgus vērtībā). Tirgus vērtību veido normālas uzņēmuma 
darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma 
vai bojāto krājumu vērtība, ja tā ir būtiska, ir norakstīta, vai tai ir izveidoti uzkrājumi vadības novērtētā 
apjomā. 
 
 
(4) Debitori 

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Debitoru 
faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām. Veikta debitoru 
parādu salīdzināšana , kā arī izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoru parādiem.  
 
(5)Ieguldījumi meitas un saistītajos uzņēmumos 

Ieguldījumi meitas un saistītajos uzņēmumos sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, kas pārskata gada 
beigās tiek koriģēta atbilstoši Sabiedrības daļai meitas un saistīto uzņēmumu kapitālā. Gadījumos, kad 
vadība uzskata, ka ir notikusi ieguldījumu vērtības samazināšanās nepārejošu apstakļu dēļ, tiek veikta 
ieguldījumu vērtības norakstīšana. 
 
(6)Citi ilgtermiņa ieguldījumi 

Citi ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspoguļoti iegādes izmaksās. 
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Pielikums 

 

 

Paskaidrojums bilancei uz 30.09.2006 
 
 

• Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem palielinājušies par veiktajiem celtniecības darbiem un 
nekustāmiem īpašumiem. 

• Pircēju un pasūtītāju parādi palielinājušies salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. 
Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti neto vērtībā, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos 
uzkrājumus. Uzkrājums veikts tiem debitoriem, kuri 2 gadus pēc kārtas neatbild uz 
salīdzināšanas aktiem un nav atrodami pēc norādītām adresēm, kā arī tiem debitoriem, kuriem 
uzsākts maksātnespējas process (izziņa no UR). 

• Citi debitori palielinājums veidojies, jo PVN pieaug pārmaksa. 
• Koeficents peļņa uz 1 akciju -  0.42 Ls/ 0.60  EUR 2006.gada 9 mēnešos. 

       -  3.41 Ls / 4.85 EUR  2005.gada 9 mēnešos. 
• Nākamo periodu ieņēmumi radušies no Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalsta līdzekļiem . 
• Parādi piegādātājiem  palielinājušies saistībā ar veicamajiem celtniecības darbiem. 
• Aizdevumu radniecīgam uzņēmumam paredzēts kapitalizēt, palielinot ieguldījumu radniecīgā 

uzņēmumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valde: 
 
 
2006.gada 25.oktobris 
 
 
 
 
Sagatavoja 
galv.gr. I.Zeiliša 
Tālr. 3807044 


