OPERATĪVAIS

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”
DARBĪBAS PĀRSKATS
par 2016. gada 12 mēnešiem

Mēs esam krietns, rūpīgs, saudzīgs un gādīgs Latvijas valsts mežu saimnieks, Baltijas
jūras reģiona līderis efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā.
VEIDOJAM PLAUKSTOŠU LATVIJU!

• 2016.gada
12
mēnešos
apaļkoksnes
sortimentu realizācijas apjoms sasniedzis
5.03 miljonus kubikmetru. Bez tam, ir realizēti
0.5 miljoni kubikmetru augošu koku.
• Sortimentu realizācijas apjomu ir izdevies
sasniegt, operatīvi veicot cirsmu izstrādes
pārplānošanu atkarībā no laika apstākļiem, kā
arī realizējot esošos kokmateriālu krājumus.
• Ir ieguldīts liels darbs kravu loģistikas
organizēšanā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
vidējais transportēšanas attālums ar kravu ir
samazinājies par vidēji 10 km. Vidējais
transportēšanas attālums ar kravu ir 86 km,
bet vidējais transportēšanas attālums pilnam
reisa garumam ir 155 km.

2016. gads

2015. gads

Ieņēmumi

259.1

264.5

Izmaksas

197.1

192.3

EBITDA

91.2

99.6

Peļņa pirms
nodokļiem

62.0

72.2

UIN

7.7

6.8

Pārējie nodokļi

3.6

6.1

Peļņa

50.7

59.3

R E AL I Z Ē T AI S K O K S N E S
S O R T I M E N T U AP J O M S ,
M L J .M 3
12 mēneši

2014

2015

5.03

• Ieņēmumi
bija
259.1
miljons
EUR.
Apgrozījuma samazinājums, salīdzinājumā ar
iepriekšējā gada rādītāju, ir izveidojies
zemāku koksnes realizācijas cenu ietekmē.

Mlj. EUR

4.81

• LVM 2016. gada peļņa bija 50.7 miljoni EUR.

4.76

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS

• Zemākas degvielas cenas nodrošināja
ražošanas
izmaksu
samazinājumu
uz
realizētās
koksnes
vienību.
Savukārt
augstāka koksnes ciršanas apjoma ietekmē
ražošanas izmaksas ir pieaugušas.
2016

IEŅĒMUMI

• 90% no kopējiem ieņēmumiem
veidoja
koksnes
sortimentu
realizācija:
65%
zāģbaļķu
un
finierkluču, 18% papīrmalkas un 7%
kurināmās koksnes (malkas un
šķeldas) realizācija. 5% no kopējiem
ieņēmumiem veidoja augošu koku
realizācija.
• Realizēto koksnes sortimentu vidējā
svērtā cena 2016.gadā bija 45.37
EUR/m3, jeb par 5% zemāka kā
2015.gadā.

45.37

47.71
2015

2016

R E AL I Z Ē T I E M E Ž A K O K U
S T ĀD I , M I L J . G AB .
12 mēneši

47.2

• 2016. gada 12 mēnešos veiktas
investīcijas 34.2 miljoni EUR apmērā,
tai skaitā 21.9 miljoni EUR ieguldīti
meža
infrastruktūrā
autoceļu
būvniecībā un meža meliorācijas
sistēmu atjaunošanā.

2014

46.8

INVESTĪCIJAS

12 mēneši

49.55

• 2016.gadā tika saražoti 47.2 miljoni
koku stādu. 2016.gada 4.ceturksnī
notika dekoratīvo koku un krūmu
sēklu sagatavošana starptautiskās
sēklu
apmaiņas
nodrošināšanas
vajadzībām, kā arī notika sēklu
kataloga “Index seminum 2016”
sagatavošanas darbi.

R E AL I Z Ē T O S O R T I M E N T U
V I D Ē J Ā C E N A, E U R / M 3

45.9

• Apaļo kokmateriālu, kā arī kurināmās
koksnes
realizācijas
cenu
samazinājums saistīts ar saspringto
situāciju kokrūpniecības produkcijas
eksporta tirgos.

• 2016. gadā ekspluatācijā nodoti
meža auto ceļi ar kopējo garumu
285 km.
2015

2016

12 mēneši

34.2

I N V E S T Ī C I J AS , M L J . E U R

28.6

• 2016.gadā tika veiktas investīcijas
ražošanas kompleksa izveidē Mazsilu
kokaudzētavā, ar mērķi ražot stādus,
kas apstrādāti ar videi draudzīgu
smilts-līmes maisījumu. Ar to tiks
aizstāta līdzšinējā prakse apstrādāt
stādus ar ķīmiskiem maisījumiem, lai
pasargātu tos no kaitēkļu iedarbības.
Pilnībā investīcijas plānots pabeigt
līdz 2017.gada beigām.

2014

31.3

• Ekspluatācijā
nodotas
meža
meliorācijas sistēmas 16.1 tūkstošu
hektāru platībā.

2014

2015

2016

KOKSNES PRODUKTU TIRGUS
Pasaules ekonomika
• Pēc aktuālajām ekspertu aplēsēm, 2016.gada
pasaules IKP pieauguma tempi bija nedaudz lēnāki
kā gadu iepriekš. Starptautiskā valūtas fonda
informācija liecina, ka globālā ekonomika pieauga
par 3.1% (2015.gadā +3.2%). ASV ekonomikas
apjoms kāpa par 1.6% (+2.6% 2015.gadā),
Japānas – par 0.9% (+1.2 2015.gadā), Ķīnas – par
6.7% (+6.9% 2015.gadā).
• Arī eiro zonas valstīs IKP pieauguma tempi ir bijuši
lēnāki: 2016.gadā izlaide kāpa par 1.7%, salīdzinot
ar +2.0 gadu iepriekš. Lielbritānijas ekonomikas
apjoms novērtēts ar 2% pieaugumu (+2.2%
2015.gadā), Vācijas ekonomika auga par 1.7%
(+1.5% 2015.gadā).
• Reaģējot uz naftas ražošanas samazinājuma
paziņojumiem, 2016.gada nogalē energoresursu
cenas atsāka pieaugumu. Tā, pēc Pasaules
bankas datiem, 2016.gada 4.ceturksnī pasaules
vidējās SPOT naftas cenas bija 49.10USD/bbl
(+10% pret iepriekšējo ceturksni), savukārt gada
vidējais rādītājs rezultējās ar 42.80 USD/bbl līmeni.
2015.gadā vidējais naftas cenas līmenis bija 50.80
USD/bbl.

Apaļkoksnes tirgus
• Mežizstrādes aktivitāte Latvijā ir augsta, un
koksnes piedāvājums pārstrādei ir stabils. Importa
plūsmas ir pieaugušas bērza, skujkoku zāģbaļķu
un papīrmalkas segmentos.

Gatavās produkcijas tirgus
• Iekšzemes patēriņa izvēršanās koksnes eksporta
tirgos ir sekmējusi arī koksnes patēriņu un importu.
Augošā būvniecības aktivitāte ir nodrošinājusi
realizācijas iespējas Latvijas ražotājiem.
• Skujkoku zāģmateriālu eksports pieaudzis uz
Eiropas, Āzijas un Tuvo Austrumu reģioniem.
Savukārt Ziemeļāfrikas reģionā realizāciju negatīvi
ietekmēja nemieri un ekonomiskā situācija. Ēģiptes
valūtas tirgus nestabilitātes un pārprodukcijas
ietekmē ir 2016.gadā par aptuveni 20%
samazinājies no Latvijas uz šo valsti eksportētais
skujkoku zāģmateriālu apjoms.
• Kāpuši saplākšņa un plātņu eksporta apjomi no
Latvijas gan uz Eiropu, gan uz citiem nozīmīgiem
realizācijas reģioniem – Tuviem Austrumiem, Āziju.
• Samazinājies lapu koku zāģmateriālu ražošanas un
arī eksporta apjoms. Kritusies realizācija uz
tradicionālajiem un lielajiem Eiropas tirgiem –
Lielbritāniju,
Nīderlandi,
Beļģiju.
Augstas
konkurences un zema pieprasījuma ietekmē ir
samazinājušās realizācijas plūsmas uz Tuvo
Austrumu reģionu. Tendences vienlaikus rāda, ka
pakāpeniski aug eksports uz Āzijas valstīm, tostarp
Ķīnu, Dienvidkoreju, Vjetnamu.
• Neskatoties uz vājo granulu tirgu, 2016.gadā
eksportētais apjoms ir pārsniedzis 2015.gada
līmeni.

Avoti: LR CSP, Starptautiskais Valūtas fonds,
Pasaules banka

ATTĪSTĪBAS

PIESAISTĪTĀ CO2 APJOMS
LVM TIRGUM PIEGĀDĀTA JĀ
LIETKOKSNĒ, TŪKST.T
4.7

• Sagaidāms, ka 2017.gada pirmajā pusgadā
koksnes eksporta tirgos saglabāsies stabilitāte.
Būvniecības pieprasījums nozīmīgākajos tirgos
saglabāsies augsts, patēriņš nodrošinās gan
būvkonstrukciju, gan iepakojuma un citu
koksnes izstrādājumu pieprasījumu. Tai pat
laikā saglabāsies arī augsts konkurējošo
reģionu piedāvājums.

4.6

KOKSNES
TIRGUS
PROGNOZES

• Apaļkoksnes
tirgū
Latvijā
samazināsies
importētās koksnes pieejamība no Baltkrievijas,
stājoties spēkā eksporta aizliegumam.

VIDE
• 2016. gadā tirgum piegādātajā lietkoksnē
akumulētā oglekļa apjoms, izteikts CO2
ekvivalentā, bija 4.7 miljoni tonnas, par 2%
vairāk kā iepriekšējā, 2015.gadā.
• Sagatavotas vides vadlīnijas meža darbu
plānošanai, un aktualizētas vides aizsardzības
prasības meža darbu izpildei, iekļaujot sociālos
aspektus
un
papildinot
ar
vides
prasībām
attiecībā uz meža autoceļu
būvniecību un meža meliorācijas sistēmu
atjaunošanu.
• 2016.gadā LVM pārstāvji piedalījušies vairāk kā
10 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas
aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības
grupās.
• Partnera statusā EK līdzfinansēta LIFE projekta
“Putni Ādažos” ietvaros realizēts augstā purva
biotopu atjaunošanas projekts 150 ha platībā
aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”.
• LVM speciālisti turpinājuši darbu, lai izstrādātu
metodiku ainavu ekoloģiskās plānošanas
principu
ieviešanai
valsts
mežu
apsaimniekošanā. Projekta nodevums plānots
2017.gadā.
• Atrastas, novērtētas un pievienotas LVM datu
bāzei
līdz
šim
neapzinātas
dabas
vērtības: nozīmīgi biotopi 8 300ha platībā, 150
īpaši aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas un
2 500 citu īpaši aizsargājamu un nozīmīgu sugu
atradnes.
• Veikts 7 īpaši aizsargājamo putnu sugu
ligzdošanas sekmju, īpaši aizsargājamo augu
sugu atradņu un meža biotopu kvalitātes
monitorings.
• Sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādāti
priekšlikumi
LR
vides
normatīvo
aktu
pilnveidošanai: definīcijas un kritēriji īpaši
aizsargājamo
meža
un
purvu
biotopu
noteikšanai un iekļaušanai MK noteikumos.

2015

2016

LĪDZDALĪBA
NOZARES
APMĀCĪBAS UN IZPĒTE

ATTĪSTĪBĀ

–

• Lai kāpinātu LVM pakalpojumu sniedzēju
zināšanas par prasībām un mērķiem meža
atjaunošanā
un
sortimentu
ražošanā,
2016.gadā tika veiktas mācības sekojošās
programmās:
−

Meža atjaunošanas un kopšanas darbi;

−

Kokmateriālu
transportēšana.

ražošana

un

• 4.ceturksnī LVM sadarbības partneri piedalījās
apmācībās
par
drošiem
mežizstrādes
paņēmieniem
un
tehnoloģiskās
kartes
aizpildīšanas pamatprincipiem.
• Pakalpojumu sniedzējiem tika veiktas mācības
koksnes piegāžu ķēdes standartu prasībās
(FSC,
PEFC)
un
stumbru
racionālā
sagarumošanā, apaļo kokmateriālu kvalitātes
novērtēšanā, brāķa īpatsvara samazināšanā.
2016.gadā notika darbs pie vairākiem izpētes
projektiem:
• Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru
izpēte. Projekta mērķis ir analizēt sakņu trupes
izplatību
ietekmējošos
bioloģiskos
un
antropogēnos faktorus, kā arī izstrādāt
rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai
intensīvas mežsaimniecības apstākļos skujkoku
mežaudzēs.
• Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto
ekosistēmu pakalpojumiem. Projekta mērķis novērtēt
mežsaimniecības
īstermiņa
un
ilgtermiņa ietekmi uz meža un saistīto
ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti ainavas
mērogā.
• Pelnu izmantošanas iespēja autoceļos. Projekta
mērķis ir novērtēt pelnu izmantošanu meža
autoceļu nestspējas paaugstināšanā, tādējādi
samazinot to uzturēšanas izmaksas.
• Bērzu audzēšanas problemātikas pētniecība.
Projekta mērķis ir noskaidrot bērza dzinumu
(visa vai daļēja) atmiršanas iemeslus, kā arī
sagatavot rekomendācijas stādu audzēšanas
tehnoloģiju
un
jaunaudžu
ierīkošanas
pilnveidošanai.
• Ošu mežu destrukcija un atjaunošanās Latvijā.
Projekta mērķis noskaidrot ošu audžu stāvokli
un to atjaunošanās sekmes Latvijā. Ir
sagatavots pārskats par ošu audžu stāvokli
Latvijā un sagatavotas rekomendācijas to
turpmākai apsaimniekošanai.

SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGI PROJEKTI
• Ceturtajā ceturksnī, aicinot skolotājus ar
saviem audzēkņiem arvien vairāk laika pavadīt
dabā, ar meža izzināšanas palīdzību apgūstot
obligāto mācību vielu neierastā veidā, AS
“Latvijas valsts meži” kopā ar Valsts izglītības
satura centru un Rīgas Teikas vidusskolu ir
izdevusi
jaunu
grāmatu
pamatskolām
“Mācīties ir mūsu dabā”. Tajā var smelties
idejas mācību stundām ārpus ierastās klases
telpas. Materiāls izdots ar Latvijas Vides
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un
uzdāvināts visām LVM sadarbības skolām.
• Ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” ietvaros
gandrīz 150 pedagogi piedalījās meža
tālākizglītības kursos. Kursi norisinājās laikā
no 10. – 12. oktobrim Latvijas valsts mežu
dabas parkā Tērvetē, kur pedagogi vienas
dienas laikā apguva gan teoriju, gan praksi,
kas saistās ar meža vides izglītību skolās.
Skolotāji:
 devās ar karti rokās mežā, lai izskrietu
Mammadaba
Dēka
orientēšanās
poligonu,
 piedalījās diskusijā par mežu stāvokli
Latvijā ar LVMI “Silava” direktoru Jurģi
Jansonu,
 iepazinās ar jauno metodisko līdzekli –
ceļvedi skolām meža izziņā “Mācīties ir
mūsu dabā”, ko izstrādājuši LVM vides
izglītības speciālisti,
 darbojās praktiski dabā parka Rūķu
sētā un Zaļajā klasē.
• LVM bērnudārzu ekoprogrammai “Cūkmena
detektīvi” rudenī pieteikušies vairāk nekā 4
tūkstoši bērnu no 159 Latvijas bērnudārziem
jeb ceturtā daļa Latvijas bērnudārzu. Cūkmens
nogādāja uz šiem bērnudārziem “slepeno
maisu” ar mācību materiāliem.
• Decembrī Latvijas valsts mežu Pokaiņu mežā
norisinājās bērnu ziemas pasākumu nedēļa un
notika ziemas Saulgriežu ieskandināšana.

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” FINANŠU PĀRSKATI
Peļņas / zaudējumu aprēķins

tūkst. EUR

Neto apgrozījums

Jan - Dec
2015

Jan-Dec
2016

256 870

261 551

(182 258)

(177 838)

Bruto peļņa

74 613

83 713

Pārdošanas izmaksas

(1 545)

(1 537)

Administrācijas izmaksas

(9 256)

(8 856)

1 635

2 169

(4 023)

(4 046)

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

618

758

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem

62 042

(33)
72 167

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(7 720)

(6 789)

Atliktā nodokļa izmaiņas
Pārējie nodokļi
Pārskata perioda peļņa

70
(3 657)
50 734

(2 691)
(3 387)
59 300

Bilance 2016. gada 30. septembrī
tūkst. EUR

31.12.2016.

31.12.2015.

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences u.c.
Nemateriālie ieguldījumi kopā

703
703

711
711

254 836
4 810
3 622

251 739
5 519
3 848

7 858
341
271 466

6 835
468
268 409

14 967

12 866

1 621
567
441
1 379
4 007

1 621
567
441
1 378
4 007

291 144

285 993

1 301
22 242
38
0.3
23 581

1 345
22 672
41
0.3
24 059

16 076
51.38
-

14 982
57
-

4 662
1 268
22 056

8 424
729
24 192

-

-

23 425

25 859

69 063

74 110

360 206

360 103

Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas, būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā
Ieguldījumi īpašumos
Bioloģiskie aktīvi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālos
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālos
Pārējie vērtspapīri
Ieguldījumi īpašumos
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi
Darba dzīvnieki
Krājumi kopā
Debitoru parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Radniecīgo uzņēmumu parādi
Asociēto uzņēmumu parādi
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitoru parādi kopā
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Pārējie vērtspapīri
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā
Naudas līdzekļi kasē un bankā
Apgrozāmie līdzekļi kopā

AKTĪVU KOPSUMMA

PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Nesadalītā peļņa
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada nesadalītā peļņa

Pašu kapitāls kopā
Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā

31.12.2016.

31.12.2015.

276 956

270 271

50 734
327 690

59 300
329 571

13 012
13 012

13 324
13 324

4 956
95
5 051

5 026
122
5 148

363
7 185
0.4
5.25
1 004
924
4 970
14 452

318
5 469
0.9
41.89
866
909
4 454
12 060

19 504

17 208

360 206

360 103

-

Kreditori
Ilgtermiņa parādi kreditoriem
Atliktā ndokļa saistības
Pārējie kreditori
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā
Īstermiņa parādi kreditoriem
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem
Parādi saistītiem uzņēmumiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Parējie kreditori
Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā
Kreditori kopā

PASĪVU KOPSUMMA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

tūkst.EUR
2014. gada 31. decembrī
Dividenžu izmaksa
Pamatkapitāla palielināšana
Akcionāra saistība
Pārskata gada peļņa
2015. gada 31. decembrī
Dividenžu izmaksa
Iepriekšējā gada peļņas sadale
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa
Pamatkapitāla palielināšana
Pārvērtēšanas rezerve
Pārskata gada peļņa

2016. gada 31. decembrī

Akciju kapitāls
264 052
6 218
270 271
-

6 685

-

276 956

Pārskata gada
nesadalītā peļņa

Kopā

75 454

339 506

(67 908)
(6 218)
(1 327)
59 300

(67 908)
(1 327)
59 300

59 300

329 571

(52 615)
(6 685)
50 734

(52 615)
50 734

50 734

327 690

Naudas plūsmas pārskats
2016
tūkst.EUR
Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi
Pamatdarbības bruto naudas plūsma
Izdevumi nodokļu maksājumiem
Ziedojumi
Pamatdarbības neto naudas plūsma

2015
tūkst.EUR

257 480
(155 870)
570
102 180
(14 349)
(4 020)
83 811

266 231
(157 594)
482
109 119
(23 492)
(4 000)
81 627

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Saņemtie procenti
Ieguldījumi naudas tirgus fondā
Depozīti kredītiestādēs
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(33 657)
5
(33 652)

(28 886)
46
43
25 900
(2 898)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtās dividendes
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

22
(52 615)
(52 593)

21
(67 908)
(67 887)

(2 434)
25 859

10 842
15 018

Naudas samazinājums / (pieaugums)
Nauda pārskata gada sākumā

Nauda pārskata gada beigās

23 425

25 859

AS “Latvijas valsts meži” valdes apliecinājums
AS „Latvijas valsts meži” valde apliecina, ka vadības ziņojumā ietvertā
informācija ir patiesa un finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma
aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Pārskata informācija sagatavota uz 17.02.2017

