
A/S  “ Saldus mežrūpniecība” 
2006.gada operatīvais konsolidētais pārskats 

   

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A/S “ Saldus mežrūpniecība ” 
2006.gada operatīvais konsolidētais pārskats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldus 
 
 



A/S  “ Saldus mežrūpniecība” 
2006.gada operatīvais konsolidētais pārskats 

   

 2

 
 
 
 
 
 
 

Saturs 
 
 Lpp. 
  
Informācija par konsolidētajām sabiedrībām 3 
  
Konsolidētais vadības ziņojums 5 
  
Konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins 7 
  
Konsolidētā bilance 9 
  
Konsolidētā naudas plūmas pārskats 13 
  
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 15 
  
Pielikumi 17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A/S  “ Saldus mežrūpniecība” 
2006.gada operatīvais konsolidētais pārskats 

   

 3

 
 
Informācija par mātes uzņēmumu 
 
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   
 
Mežsamniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar 
to saistītie pakalpojumi; koka zāģēšana, u. c. 
 
Jānis Bertrāns valdes priekšsēdētājs 
Ivars Feikners meža resursu daļas vadītājs 
Gundars Maurs finanšu daļas vadītājs  
 
Jēkabs Feikners SIA Saldus MRU valdes pr. 
Alvis Spārns AS “Saldus mežrūpniecība“ 
taksators 
Gunta Zoltnere a.s. “Saldus mežrūpniecība“ 
 auditors 
Gunvaldis Vēsmiņš   SIA”Laskana”  prezidents 
Edgars Gailītis  SIA Saldus MRU meistars 

  
Pārskata gads 2006.gada 1.janvāris – 31.decembris 
  
Revidenta vārds un adrese Nellija Pagrabniece 

Zvērināta revidente 
(LZRA sertifikāts Nr.87) 

  
Pagrabnieces Auditoru Birijs   SIA 
Komercsabiedrības licence Nr.8 
Hospitāļu iela 8, Rīga LV-1013 
Latvija 
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Informācija par meitas  uzņēmumiem  
 
1. Sabiedrības nosaukums Pakuļu sporta bāze 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, datums Komercreģistrā 48503009010  2002.gada 21.novembris 
  
Adrese 
 
Uzņēmuma darbības galvenie veidi                           
 
 
 
Uzņēmuma īpašnieks  

Mežvidi, Novadnieku pag. Saldus rajons LV 3801   
 
Medniecība un ar to saistītie 
pakalpojumi.Trenniņu un šaušanas sacensību 
organizēšana ar medību ieročiem. 
 
Saldus mežrūpniecība, A/s 100% 

  
Pārskata gads 2006.gada 1.janvāris – 31.decembris 
  
 
 

 

2. Sabiedrības nosaukums Saldus Les 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (OOO) 
  
Reģistrācijas numurs, datums , vieta 1066027046337 9. oktobris 2006. gads 

Krievija, Pleskavas apgabals 
  
Adrese Konnaja 2-214, Pleskava, Krievija 180007 
  
Uzņēmuma darbības galvenie veidi                           Mežizstrāde 
  
Uzņēmuma īpašnieki Saldus mežrūpniecība, A/s - 99 % 

Kolosovs Sergejs                - 1% 
  
Pārskata gads 2006.gada 1.janvāris – 31.decembris 
  

 
3. Sabiedrības nosaukums Saldus  
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (OOO) 
  
Reģistrācijas numurs, datums , vieta 1056000426371 21. decembris 2005. gads 

Krievija, Pleskavas apgabals 
  
Adrese Konnaja 2-214, Pleskava, Krievija 180007 
  
Uzņēmuma darbības galvenie veidi                           Kokmateriālu iepirkšna 
  
Uzņēmuma īpašnieki Saldus mežrūpniecība, A/s - 100 % 
  
Pārskata gads 2006.gada 1.janvāris – 31.decembris 
 
 
 
 
 
 
 
 



A/S  “ Saldus mežrūpniecība” 
2006.gada operatīvais konsolidētais pārskats 

   

 5

 
 
 
 
 
 
 
A/S “Saldus mežrūpniecība” 
Vadības konsolidētais ziņojums 
2006. gada darbības pārskatam 
 
 
A/s „Saldus mežrūpniecība” veicot risku sadalīšanu meža nozarē starp valstīm  un starp darbības sfērām ir nodibinājusi 
2005.gada beigās meitas uzņēmumu Krievijas Federācijā, kas nodarbosies ar mežizstrādi un koksnes pārstrādi, un ir 
iegādājusies 100% kapitāla daļas SIA „Pakuļu sporta bāze”, kuras darbība ir vērsta uz sportu un atpūtu, ar lielu tā 
īpašumā esošā nekustamā īpašumu ļoti labā ģeogrāfiskā atrašanās vietā. 
A/s „Saldus mežrūpniecība” 2006. gada 12 mēnešu konsolidētā peļņa no saimnieciskās darbības pēc nodokļu nomaksas 
ir 262925, kas ir mazāka nekā tikai no a/s „Saldus mežrūpniecība” saimnieciskās darbības, jo reāli visu 2006. gadu 
darbojušies uzņēmumi ar 100% a/s „Saldus mežrūpniecība” kapitālu ООО «Салдус» nostrādāja bez peļņas, bet SIA 
„Pakuļu sporta bāze” ar 24 000 Ls zaudējumu. ООО «Салдус» nostrādāja bez peļņas, jo uzņēmums iepirka tikai 50% no 
plānotā egļu zāģbaļķu apjoma un mežizstrādi veica tikai 30% no plānotā, jo netika ievesta mežizstrādes tehnika, kā bija 
plānots 2006. gada sākumā. 
2006. gadā Krievijā tika strādāts, lai izveidotu un apmācītu uzņēmuma vadības grupu, kuras pārziņā ir 2007. gadā 
uzstādīt un nodot ekspluatācijā sīkkoksnes pārstrādes līniju, apmācīts personāls meklēt risinājumu izejmateriālu 
iepirkšanai dažādos KF reģionos. Ir meklētas iespējas un varianti kokzāģēšanas rezultātā radušos blakusproduktu 
realizācijai, izpētīta vietējā likumdošana mežsaimniecības un uzņēmējdarbības sfērās. Gada beigās sameklēta vieta 
rūpnīcas izvietošanai un noslēgts iegādes līgums. Ņemot vērā līdz šim dažādās valstu meža ekspluatācijas īpatnības, 
izstrādāts optimāls mežizstrādes veikšanas modelis, startēts konkursā uz izsludinātu ilgtermiņa mežizstrādes nomas 
platībām, taču nesekmīgi. 2007. gadā, veicot plānotās investīcijas, plānotā laikā, tiks radīti apstākļi, lai 2008. gadā 
Krievijas Federācijā saimnieciskā darbība būtu rentabla un atpelnītu iepriekšējos periodos radītos zaudējumus un 
turpinātu strādāt ar plānoto rentabilitāti. 
Lai SIA „ Pakuļu sporta bāze” strādātu ar peļņu, nepieciešams 2007. gadā pabeigt izbūvēt šautuvi, kā arī veikt 
rekonstrukciju atpūtas bāzes ēkā, lai varētu kvalitatīvi veikt šī kompleksa izmantošanu. Šobrīd SIA „ Pakuļu sporta 
bāze”  pašu kapitāls ir            -18000 Ls, taču jāņem vērā, ka reālā zemes gabala , ēku un būvju tirgus vērtība ir daudz 
lielāka. Uz 2007. gada plānotā pamatlīdzekļu pārvērtēšana var veikt izmaiņas bilancē. 
Kopš pārskata perioda beigām līdz konsolidētā pārskata parakstīšanas brīdim nav bijuši nekādi būtiski notikumi, kas 
varētu ietekmēt uzņēmumu finansiālo stāvokli, kāds fiksēts konsolidētā finanšu pārskatā. 

 

Valde: 
 
 
 
 
 
 
 
2007. gada  28.februāris  
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Paziņojums par vadības atbildību 
 
 
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par finansu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības 
uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz pārskata gada 
beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu. 
 
Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2006.gada 31.decembrī, tika izmantotas 
atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi 
lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Latvijas Grāmatvedības principi ir ievēroti un finansu pārskati 
sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. 
 
Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, 
kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 
 
2007. gada  28. februāris   
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Konsolidētais Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2006 .gadu 
 
 
           Ls 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 
 
 
 

Nr. Rādītāja nosaukums Piezīmes
p.k.
1. 8555881 9587254
2. 7835622 8449927
3. 720259 1137327
4. 64876 5160
5. 280048 167505
6. 36566 53795
7. 49502 128054
8.

429787
9.

10. 6193 9405
11.

12. 77523 53463
15. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

un nodokļiem 291069 1276132
16. Ārkārtas ieņēmumi
17. Ārkārtas izmaksas
18. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 291069 1276132
19. Uzņēmuma ienākuma nodoklis 17098 140642
20. Atliktais Uzņēmuma ienākuma nodoklis 37041
21. 11046 8559
22. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(tīrie ieņēmumi) 262925 1089890

Procentu maksājumi un tml. izmaksas

Pārējie nodokļi

veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Ilgtermiņa funansu  ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru
vērtības norakstīšana

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un
asociēto uzņēmumu kapitālos
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas 

Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

2005.gads2006.gads

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
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         EUR pēc kursa 0.702804 
 
Nr. Rādītāja nosaukums Piezīmes
p.k.
1. 12173922 13641434
2. 11149085 12023163
3. 1024837 1618271
4. 92311 7342
5. 398472 238338
6. 52028 76543
7. 70435 182204
8.

611532
9.

10. 8813 13382
11.

12. 110305 76071
15. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

un nodokļiem 414155 1815773
16. Ārkārtas ieņēmumi
17. Ārkārtas izmaksas
18. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 414155 1815773
19. Uzņēmuma ienākuma nodoklis 24328 200116
20. Atliktais Uzņēmuma ienākuma nodoklis 52705
21. 15718 12178
22. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(tīrie ieņēmumi) 374109 1550774

Procentu maksājumi un tml. izmaksas

Pārējie nodokļi

veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Ilgtermiņa funansu  ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru
vērtības norakstīšana

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un
asociēto uzņēmumu kapitālos
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas 

Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

2006.gads 2005.gads

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 
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Konsolidētā Bilance 2006.gada 31.decembrī 

 
        Ls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 

AKTĪVS Piezīmes 2006.gads 2005.gads

Ilgtermiņa ieguldījumi
I Nemateriālie ieguldījumi

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 8229 11461
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 299
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība 132002 132000
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 29250 25155

Nemateriālie ieguldījumi kopā 169780 168616
II  Pamatlīdzekļi

1. 1067250 533310
3. 2275613 2268212
4. 23531 33621
5. 1384855 20029

6. 142027
4893276 2855172

III
0 0

5063056 3023788

Apgrozāmie līdzekļi
I Krājumi

1. 16019 24980
2. 731300 325184
3. 8921 14044
5. 63786 178227

820026 542435
II Debitoru parādi

1. 438444 589214
4. 314284 84369
7. 19423 22975

772151 696558
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā 0 0
IV Naudas līdzekļi (kopā) 87967 966491

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1680144 2205484

Aktīvu kopsumma 6743200 5229272

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
Krājumi kopā

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā
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         EUR pēc kursa 0.702804 
 
 

AKTĪVS Piezīmes 2006.gads 2005.gads

Ilgtermiņa ieguldījumi
I Nemateriālie ieguldījumi

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 11709 16308
līdzīgas tiesības

3. Citi nemateriālie ieguldījumi 425
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība 187822 187820
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 41619 35792

Nemateriālie ieguldījumi kopā 241575 239920
II  Pamatlīdzekļi

1. 1518560 758832
3. 3237906 3227375
4. 33482 47838
5. 1970471 28499

6. 202086
6962505 4062544

III
0 0

7204080 4302464

Apgrozāmie līdzekļi
I Krājumi

1. 22793 35543
2. 1040546 462695
3. 12693 19983
5. 90759 253594

1166791 771815
II Debitoru parādi

1. 623850 838376
4. 447186 120046
7. 27636 32690

1098672 991112
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā 0 0
IV Naudas līdzekļi (kopā) 125166 1375193

Apgrozāmie līdzekļi kopā 2390629 3138120

Aktīvu kopsumma 9594709 7440584

Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

Citi debitori

Krājumi kopā

Pircēju un pasūtītāju parādi

Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 
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          Ls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 

PASĪVS Piezīmes 2006.gads 2005.gads

I Pašu kapitāls
1. 387136 387136
2. 1987 1987
4.

d) 2056620 1126512
2056620 1126512

5.
a) -7235 -4420
b) 262925 1089890

255690 1085470
Pašu kapitāls kopā 2701433 2601105
II Uzkrājumi

2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem 188
Uzkrājumi kopā 188 0
III Kreditori
I Ilgtermiņa parādi

1. Atliktā nodokļa saistības 204366 204366
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 1935628 173795
4. Citi aizņēmumi 376392 641388

11. Nākamo periodu ieņēmumi 139723 130858
Ilgtermiņa parādi kopā 2656109 1150407

II Īstermiņa parādi
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 578448 80579
4. Citi aizņēmumi 224822 407652
5. No pircējiem saņemtie avansi 59969 43435
6. Parādi  piegādātājiem un darbuzņēmējiem 368103 633638
7. Uzkrātās saistības 48856 48741

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 21807 125616
11. Pārējie kreditori 66240 121314
12. Nākamo periodu ieņēmumi 17225 16240
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes 545

Īsterminā parādi kreditoriem kopā 1385470 1477760

Kreditori kopā 4041579 2628167

Pasīvu kopsumma 6743200 5229272

Nesadalītā peļņa kopā

Rezerves kopā

Nesadalītā peļņa
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada nesadalītā peļņa

pārējās rezerves

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
Rezerves:
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2007. gada 28. februāris 
 
 
 
 
 
         EUR pēc kursa 0.702804 
 

PAS ĪVS Pie z īm e s 2006.gads 2005.gads

I Pašu kapitāls
1. 550845 550845
2. 2827 2827
4.

d) 2926306 1602882
2926306 1602882

5.
a) -10294 -6289
b) 374109 1550774

363815 1544485
Pašu kapitāls kopā 3843793 3701039
II Uzkrājumi

2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem 267
Uzkrājumi kopā 267 0
III Kreditori
I Ilgtermiņa parādi

1. At liktā nodokļa saist ības 290787 290787
3. Aizņēmumi no kredīt iestādēm 2754150 247288
4. Cit i aizņēmumi 535558 912613

11. Nākamo periodu ieņēmumi 198807 186194
Ilgterm iņa parādi kopā 3779302 1636882

II Īstermiņa parādi
3. Aizņēmumi no kredīt iestādēm 823057 114654
4. Cit i aizņēmumi 319895 580037
5. No pircējiem saņemt ie avansi 85328 61802
6. Parādi  piegādātājiem un darbuzņēmējiem 523763 901586
7. Uzkrātās saist ības 69516 69352

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 31029 178735
11. Pārējie kreditori 94249 172614
12. Nākamo periodu ieņēmumi 24510 23107
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes 776

Īsterm inā  parādi kreditoriem  kopā 1971347 2102663

Kreditori kopā 5750649 3739545

Pasīvu kopsumma 9594709 7440584

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
Rezerves:

pārējās rezerves

Nesadalītā  peļņa kopā

Rezerves kopā
Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada nesadalītā peļņa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes : 
 
 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 
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Konsolidētā naudas plūsma 2006. gada 31. decembrī 
          Ls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valde: 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 
 

I.
Pārskata gada tīrā peļņa(+); zaudējumi(-) 262925 1089890
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana(+) 410068 335539
Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas (+) 52251

-392032 -54697
Avansa maksājumi par precēm : palielināšanās"-", samazināšanās "+" 23510

3552 -17000
-304712 612881
-81233 -337053
-77922 1681811

II.
-940175 -457504
-1509157 76626

-5367 -525787
214

429787

-2454485 -476878

III.
5365

2604681 181629
-792813 -403348
-163350 -96414

peļņa/zaud.
1653883 -318133

-878524 886800

966491 79691

87967 966491              Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

Dzēsts  aizņēmums
Izmaksātas dividendes
Saņemts no akciju emisijas

              Neto naudas plūsma no finansu darbības

Saņemtas iemaksas kapitālā
Saņemts  aizņēmums

              Neto naudas plūsma un tās ekvivalentu tīrais samazinājums

              Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

Neto naudas plūsma no pamatdarbības

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

Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības

Naudas plūsma no finansēšanas

peļņa/zaud.no val.sv.

Naudas plūsma no ieguldījumu darbības
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus un pievienotie 
Avansa maksājumi par neizveidotiem pamatlīdzekļiem
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem
Saņemts/Izsniegts aizdevums radniecīgam uzņēmumam
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumu

Nākamo periodu izmaksu izmaiņas ; palielināšanās"-", samazināšanās ar"+"
Kreditoru parādu izmaiņas:palielināšanās ar "+", samazināšanās ar "-"
Debitoru parādu izmaiņas: palielināšanās ar "-", samazināšanās ar "+"

2006. gads

peļņa/zaud.no val.sv.

2005.gads

Procentu maksājumi par ilgtermiņa aizņēmumiem, kuri saņemti ar saimniecisko 
darbību, tieši nesaistītu pasākumu veikšanai

Naudas plūsma no pamatdarbības
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         EUR pēc kursa 0.702804 
 
 

I.
Pārskata gada tīrā peļņa(+); zaudējumi(-) 374109 1550774
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana(+) 583474 477429
Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas (+) 74346

-557812 -77827
Avansa maksājumi par precēm : palielināšanās"-", samazināšanās "+" 33452

5054 -24189
-433566 872051
-115584 -479583
-110873 2393001

II.
-1337749 -650970
-2147337 109029

-7636 -748128
304

611532

-3492418 -678537

III.
7634

3706127 258435
-1128072 -573912
-232425 -137184

2353264 -452661

-1250027 1261803

1375193 113390

125166 1375193

2006. gads 2005.gads
Naudas plūsma no pamatdarbības

Procentu maksājumi par ilgtermiņa aizņēmumiem, kuri saņemti ar 
saimniecisko darbību, tieši nesaistītu pasākumu veikšanai
peļņa/zaud.no val.sv.
Krājumu izmaiņas:palielināšanās ar"-";samazināšanās ar"+"

Nākamo periodu izmaksu izmaiņas ; palielināšanās"-", samazināšanās ar"+"
Kreditoru parādu izmaiņas:palielināšanās ar "+", samazināšanās ar "-"
Debitoru parādu izmaiņas: palielināšanās ar "-", samazināšanās ar "+"
Neto naudas  plūsm a no pam atdarbības

Naudas plūsma no ieguldī jumu darbības
Samaksāts, iegādājoties pamatlīdzekļus un pievienotie 
Avansa maksājumi par neizveidotiem pamatlīdzekļiem
Samaksāts par ilgtermiņa ieguldījumiem
Saņemts/Izsniegts aizdevums radniec īgam uzņēmumam
Saņemts par ilgtermiņa ieguldījumu

peļņa/zaud.no val.sv.
Neto naudas  plūsm a no ieguldījum u darbības

Naudas plūsma no finansēšanas
Saņemtas iemaksas kapitālā
Saņemts  aizņēmums

              Neto naudas plūsm a un tās ekvivalentu tīrais  sam azinājum s

              Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākum ā

              Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

Dzēsts  aizņēmums
Izmaksātas dividendes
Saņemts no akciju emisijas

              Neto naudas plūsm a no finansu darbības

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valde: 
 
 
 
2007. gada 28. februāris 
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Konsolidētāis pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2006.gadu. 
 
         Ls 

387136 387136
0 0
0 0

387136 387136

1987 1987
0 0
0 0

1987 1987

1126512 751333
930108 375179

0 0
2056620 1126512

1085470 467545
262925 1089890

Aprēķinātas dividendes 162597 96786
930108 375179
255690 1085470

2601105 1608001
2701433 2601105Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

9. Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Pārskata gada peļņa

Novirzīts rezervēs
Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

8. Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

Palielinājums no peļņas sadales
Samazinājums 

7. Pārējās rezerves
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

Palielinājums
Samazinājums 

2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

Atlikums pēc bilances uz: 31.12.
Samazinājums 
Palielinājums

1. Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.

2006.gads 2005.gads

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valde: 
 
 
 
 
2007.gada  28. februāris 
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        EUR pēc kursa 0.702804 
 
 

550845 550845
0 0
0 0

550845 550845

2827 2827
0 0
0 0

2827 2827

1602882 1069051
1323424 533831

0 0
2926306 1602882

1544485 665257
374109 1550774

Aprēķinātas dividendes 231355 137714
1323425 533832
363814 1544485

3701039 2287980
3843792 3701039

2006.gads 2005.gads

1. Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.
Palielinājums
Samazinājums 
Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.
Palielinājums
Samazinājums 
Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

7. Pārējās rezerves
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.
Palielinājums no peļņas sadales
Samazinājums 
Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

8. Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.
Pārskata gada peļņa

Novirzīts rezervēs
Atlikums pēc bilances uz: 31.12.

9. Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz: 01.01.
Atlikums pēc bilances uz: 31.12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valde: 
 
 
 
 
2007.gada  28. februāris 
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Pielikumi 
 
Vispārīgie principi 
 
Šis konsolidētais finanšu pārskats sagatavots atbilstoši LR likumiem "Konsolidēto gada pārskatu likuma"  un 
"Par grāmatvedību", Latvijas grāmatvedības standartiem Nr.1un Nr.2, kā arī citiem normatīviem aktiem, 
kuri piemērojami pārskata gadā. Bilance sagatavota atbilstoši likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" 
10.pantam un "Peļņas vai zaudējuma aprēķins" atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei - 12.panta 
noteikumiem.Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes, saskaņā ar LGS Nr.2.Pašu kapitāla 
izmaiņu pārskats sastādīts saskaņā ar LGS Nr.1 
4.LGS „Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas”. 
 
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās  metodes. 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav 
mainītas. 
Pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanās koncepciju. 
Konsolidētajos finanšu pārskatos ietvertās summa ir iegūtas, pamatojoties uz koncerna uzņēmumu 
grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta saskaņā ar augstāk minētiem Latvijas grāmatvedības likumdošanas 
aktiem. Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti balstoties uz sākotnējo izmaksau novērtēšanas principu. 
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 
Koncerna gada pārskats, kas izmantojot likumā " Par konsolidētajiem gada pārskatiem " noteikto pašu 
kapitāla konsolidācijas metodi, sagatavots kā viena atsevišķa uzņēmuma gada pārskats un sniedz informāciju 
par visu koncernu kopumā, kā par vienu uzņēmumu. 
Konsolidācija veikta 2006. gadā pirmreizēji, jo 2005.gadā šo meitas uzņēmumu rezultāti nebūtiski ietekmēja  
mātes uzņēmuma rādītājus. 
*gada pārskata posteņi novērtēti ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 
pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos 
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pār skata sastādīšanas dienu; 
aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumu; 
*peļņas vai zaudējuma aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no 
maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. 
Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 
*aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 
*pārskata gada sākuma bilance atšķiras ar iepriekšējā gada slēguma bilanci par meitas uzņēmumu sākuma 
atlikumiem; 
*saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un 
būtību nevis juridisko formu. 
 
Konsolidācija 
Meitas uzņēmumi, kas ir tie uzņēmumi, kuros koncernam tieši vai netieši ir tiesības pārvaldīt finanšu un 
darbības politiku, šajā pārskatā ir konsolidēti (ietekme saskaņā ar likuma "Par KGP"4.pantu). Meitas 
uzņēmumi ir konsolidēti, sākot ar datumu , kurā kontrole tiek nodota koncernam, un izslēgti no 
konsolidētajiem pārskatiem , sākot no datuma, kurā šī kontrole beidzas. Meitas uzņēmumu iegāde tiek 
uzskaitīta izmantojot iegādes metodi.Darījumi starp koncerna uzņēmumiem, prasības un saistības starp tiem 
un nerealizētā peļņa no darījumiem starp koncerna uzņēmumiem tiek savstarpēji izslēgti: nerealizētie 
zaudējumi arī tiek savstarpēji izslēgti, izņemot gadījumu, kad izmaksas nevar atgūt. Kur nepieciešams, 
meitas uzņēmuma grāmatvedības politika tiek mainīta, lai nodrošinātu to konsekvenci ar koncerna pieņemto 
politiku. 
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Neto apgrozījums 
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez 
tirdzniecības atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. 
 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērsti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā 
darījuma veikšanas dienā.  
Meitas uzņēmumu finansu pārskati ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos (Ls) pēc Latvijas Bankas oficiāli 
noteiktā ārvalstu valūtas kursa 31. decembrī un attiecīgās valūtu kursu starpības ir atspoguļotas peļņas un 
zaudējumu aprēķinā. 
Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās pēdējo divu gadu laikā bija sekojoši: 
 

 31.12.2006. 
Ls 

31.12.2005. 
Ls 

1 EUR 0,702804 0.702804 
1 USD 0,536 0,593 
1 RUB 0.0203 0.0206 

       
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības (iegādes vērtībā), atskaitot 
uzkrāto amortizāciju. Amortizācija tiek aprēķināta pēc lineāras metodes, pielietojot (20%) nolietojuma likmi 
gadā. 
 
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. Zeme netiek amortizēta. 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. 
 
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. 
 
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.  
 
Citi ilgtermiņa ieguldījumi 
Citi ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspoguļoti iegādes izmaksās. 
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Nodokļi  
 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 
 
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un 
saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu atšķirības 
galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, 
kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina 
rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši 
sagaidāma. 
 
Grāmatvedības politikas maiņa un salīdzinošā informācija 

Ja pārskata gadā ir mainīta posteņu klasifikācija, tad attiecīgi tiek mainīta posteņu klasifikācija par 
iepriekšējo periodu. 

Veikta saistību par nodokļiem salīdzināšana ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem. 
 
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 
 
Uzkrājumi veidoti saskaņā ar LGS Nr.8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi”. 
2006.gadā uzkrājumi atvaļinājumiem tiek aprēķināti konkrēti katram darbiniekam, ņemot vērā katra 
darbinieka vidējo dienas atalgojumu un uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu., un tie ir uzrādīti 
bilances postenī  Uzkrātās saistības. 
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Pielikums konsolidētajam peļņas un zaudējuma aprēķinam 
 
Neto apgrozījums  
No kopējiem koncerna ieņēmumiem un pārdotās produkcijas ražšanas izmaksām izslēgti koncerna 
uzņēmuma savstarpējie darijumi kopsummā par 128626 Ls. 

 
Koncerna uzņēmumi grāmatvedības uzskaitē pielietoja vienādas grāmatvedības metodes, tāpēc saimnieciskie 
darijumi uzņēmumos ir atspoguļoti vienādi un nav jākoriģē. 
 
Pielikums konsolidētajai bilancei uz 31.12.2006 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālā vērtība ir datorprogrammu licences atlikušajā vērtībā. Tai skaitā a/s Saldus mežrūpniecība 
balances atlikusī vērtība par summu 8182 Ls, Pakuļu sporta centrs, SIA – 47 Ls. 
Uzņēmuma nemateriālā vērtība veidojusies no Pakuļu sporta bāze, SIA iegādes. 
 
Pamatlīdzekļi  
Koncernā ietilpstošo uzņēmumu pamatlīdzekļu atlikušās vērtības summētas kopā, jo nav savstarpēji 
izmantojamo vai kopīgi iegādāto pamatlīdzekļu, par ko būtu jākoriģē koncerna uzņēmējdarbībā 
izmantojamie pamatlīdzekļi. 
Uzņēmumu īpašumā esošām ēkām kadastrālā vērtība nav noteikta. 
Uzņēmuma īpašumā esošo zemju kadastrālā vērtība ir  244811 Ls.  
Uzņēmuma īpašumā esošie pamatlīdzekļi apgrūtināti ar ķīlu par summu – 2972138 Ls 
 
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 
 
Līdzdalība radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā  
Izslēgtas līdzdalības daļas meitas uzņēmumu pašu kapitālos: 
no SIA"Pakuļu sporta bāze" 14000 Ls un starpība starp iegādes cenu kopsummā 132002 Ls atspoguļota 
bilancē uzņēmuma nemateriālajā vērtībā., OOO Saldus Les – 203 Ls, OOO Saldus -5162 Ls. 
 
Krājumi 
No Avansa maksājumi par precēm izslēgts savstarpējs darījums par kopsummu 90931 Ls. 
 
Debitori 
Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti to neto vērtībā, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos 
uzkrājumus Ls 3843 apmērā (2005..g. Ls 62249 ) no šo parādu uzskaites vērtības. 
Uzkrājumi parādiem tika izveidoti, balstoties uz atsevišķu klientu finansiālā stāvokļa un saimnieciskās 
darbības novērtējumu, ņemot vērā parāda atmaksu saskaņā ar  noslēgto vienošanos un parāda atgūšanas 
iespējas. 
Uzkrājums veikts tiem debitoriem , kuri 2 gadus pēc kārtas neatbild uz salīdzināšanās aktiem un nav 
atrodami pēc norādītām adresēm, kā arī tiem debitoriem ,kuriem uzsākts maksātnespējas process ( izziņas no 
KR ).  
Izslēgts Pakuļu sporta bāze, SIA parāds A/s Saldus mežrūpniecībai par pakalpojumiem. Kopsummā par 
2089 Ls. 
 
Pamatkapitāls 
Uzrādīts tikai mātes uzņēmuma pamatkapitāls, izslēgts Pakuļu sporta bāze, SIA pamatkapitāls summā 14000 
Ls, OOO Saldus Les kopsummā par 203 Ls, OOO Saldus kopsumā par 5162 Ls. 
Saldus mežrūpniecība, A/s pamatkapitāls sastāv no 387136 akcijas, no kurām 108500 publiskās akcijas ko 
pārvalda Centrālais depozitārijs, 100655 akcijas pieder Laskana SIA SEZ  , 104489 akcijas pieder Saldus 
mežrūpniecības uzņēmums, SIA, 73492 akcijas pieder Latvijas Republikas privātpersonām. 
Koeficents peļņa uz 1 akciju 2006.gadā Saldus mežrūpniecība, A/s sastāda 0.75 Ls/ 1.06 EUR, 2005.gadā 
2.82 Ls/ 4.02 EUR. 
 
Pārskata gada nesadalītā peļņa 
Saskaņā ar peļņas zaudējumu aprēķinu koriģētā koncerna 2006. gada peļņa ir 262915 Ls. 
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Ilgtermiņa parādi radniecīgiem uzņēmumiem 
Izslēgti Saldus mežrūpniecība, A/s aizdevums finansiālajai attīstībai Pakuļu sporta bāze, SIA kopsummā 
37000 Ls, OOO Saldus kopsummā par 153549 Ls. 
Īstermiņa daļā izslēgts savstarpējs aizņēmums OOO Saldus Les par kopsummu 16727 Ls. 
 
Aizņēmumi no kredītiestādēm  
Ilgtermiņa aizņēmumi Saldus mežrūpniecība, A/s kopsummā par 1815355 Ls, Pakuļu sporta bāze, SIA 
kopsummā par 120273 Ls. 
Īstermiņa aizņēmumi Saldus mežrūpniecība, A/s kopsummā par 578448 Ls,  
 
Pārējie aizņēmumi 
Ilgtermiņa aizņēmumi (finansu līzingi) Saldus mežrūpniecība, A/s kopsummā par 354822 Ls, Pakuļu sporta 
bāze, SIA kopsummā par 21570 Ls. 
Īstermiņa aizņēmumi ( finansu līzings) Saldus mežrūpniecība, A/s kopsummā par 223513 Ls, OOO Saldus 
Les kopsummā par 214 Ls, OOO Saldus kopsummā par 1096 Ls. 
 
No pircējiem saņemtie avansi 
Izslēgti savstarpējie darījumi  Pakuļu sporta bāze, SIA kopsummā par 2089 Ls, OOO Saldus kopsummā par 
90931 Ls. 
 
Finanšu risku vadība 
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi kā kopums ir pakļauti cenu riskam, kredītriskam, likviditātes  un  naudas 
plūsmas riskam. 
Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem 
finašu instrumentiem, piemēram, finansu līzingi, aizņēmumi no kredītiestādēm, pircēju un pasūtītāju parādi 
un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no to 
saimnieciskās darbības.  
 
Vispārīgā informācija 
2006.gadu koncerns noslēdza ar koriģētu  bilances peļņu 262925 Ls 
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