AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”
DARBĪBAS PĀRSKATS
par 2016. gada I ceturksni

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

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
REZULTĀTS
• LVM 2016. gadu I ceturksni noslēdzis ar peļņu
17,6 miljoniem EUR.
• 1.ceturksnī ir izdevies realizēt un piegādāt
klientiem lielāku koksnes apjomu, kopējām
izmaksām palielinoties, tomēr ražošanas izmaksas
uz vienu vienību ir zemākas, jo ir optimizētas
kokmateriālu
piegādes,
samazinot
vidējo
transportēšanas attālumu, un palielinājies ir darba
ražīgums.
• Neskatoties uz koksnes cenu lejupslīdi, kas
iesākās jau pagājušā gada pavasarī, kopējie
ieņēmumi ir 2015.gada attiecīgā perioda apjomā.

Ieņēmumi
Izmaksas
EBITDA

2016. gada I
ceturkšņa
fakts
61.8
40.4
28.8

2015. gada I
ceturkšņa
fakts
61.3
38.5
29.6

21.6
3.1
17.6

23.1
3.3
18.9

Peļņa pirms
nodokļiem
UIN
Peļņa

KOKSNES SORTIMENTU APJOMS,
milj. m3
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IEŅĒMUMI
LVM IEŅĒMUMU STRUKTŪRA, %
• 2016. gada I ceturksnī LVM kopējie
ieņēmumi ir 61,8 milj. EUR.
Būtiskāko daļu veido ieņēmumi no
zāģbaļķu un finierkluču realizācijas.

Zāģbaļķi, finierkluči

1%
1%

Papīrmalka

1%
7%

Malka un šķelda

7%
Augoši koki

18%

Meža sēklas un stādi

65%

Zemes dzīļu resursu tirdzniecība un nemeža
zemes noma
Pārējie ieņēmumi (medību tiesības,
rekreācijas ieņēmumi u.tml.)

• 2016. gada I ceturksnī realizēti 1,4
miljons m3 koksnes, tai skaitā
1,2
miljoni
m3
apaļkoksnes
sortimentu un 0,2 milj. m3 augošu
koku.

REALIZĒTO SKUJKOKU ZĀĢBAĻĶU
VIDĒJĀ CENA, EUR/m3
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• Atskaites periodā faktiski realizēti
3,9 miljoni koku stādu. Laika
apstākļi ļāvuši uzsākt atjaunošanas
sezonu agrāk, tomēr kopējais
pārskata
perioda
realizācijas
apjoms ir zemāks, nekā iepriekšējā
gada attiecīgajā periodā.

F 2015. I cet

REALIZĒTIE MEŽA KOKU STĀDI,
milj. gab.
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INVESTĪCIJAS

INVESTĪCIJAS, milj. eiro

• 2016. gada I ceturksnī veiktas investīcijas
4,8 miljoni EUR, tai skaitā 3,3 miljoni EUR
ieguldīti meža autoceļu būvniecībā un
meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā.

6
5

4.8

4.8

F 2016 I cet

F 2015. I cet

4

• 2016. gadā ekspluatācijā nodoti meža auto
ceļi ar kopējo garumu 8 km.

3
2

• Ekspluatācijā nodotas meža meliorācijas
sistēmas 2,0 tūkstošu hektāru platībā.

1
0

137

INVESTĪCIJU APJOMS, tūkst. EUR

229

17

Meža ceļu būvniecība

578
5

Meža meliorācijas sistēmu būvniecība

87

123

Pārējās investīcijas MIO

315
2 810
480

Apsaimniekojamo meža platību
palielināšana
Investīcijas zemes dzīļu resursu atradņu
izstrādei
Investīcijas attīstībā
Meža koku sēklu un stādu ražošana
Ieguldījumi sabiedrībai nozīmīgos objektos
Pamatlīdzekļu atjaunošana un izveide

KOKSNES PRODUKTU TIRGUS
Pasaules ekonomika
• Globālais rūpniecības vadītāju iepirkumu indekss PMI
2016. gada pirmajā ceturksnī liecina par vāju biznesa
aktivitāti pasaulē – ir samazinājušies jaunie eksporta
pasūtījumi, nodarbinātības līmenis, stagnē izlaides apjoms.
• 2016. gada martā kopš stagnācijas gada garumā ir
pieaugusi biznesa aktivitāte metāla industrijā pasaulē, bet
samazinājusies - koksnes un papīra, telekomunikāciju,
transporta, mašīnu un iekārtu ražošanas nozarēs.
• 2016. gada februārī un martā samazinājās nodarbinātības
līmenis apstrādes rūpniecībā pasaulē – darba vietu
samazinājums novērots Ķīnā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā,
Francijā un citās valstīs.
Apaļkoksnes tirgus
• Apaļkoksnes tirgū Latvijā ir pieprasījumam atbilstošs
piedāvājums. Koksnes produktu tirgus vājuma ietekmē ir
samazinājušās apaļkoksnes iepirkuma cenas. Atsevišķos
reģionos apaļkoksnes cenu samazinājuma ietekmē ir
samazinājušies ciršanas apjomi.
• Ir ievērojami krities zāģbaļķu importa apjoms no
Baltkrievijas, stājoties spēkā neapstrādātas apaļkoksnes
ārējās tirdzniecības ierobežojumam.
• Bērza zāģbaļķu un finierkluču segmentā ciršanas
aktivitātes un eksporta apjoma samazinājums uz Ķīnu ir
nodrošinājis
iekšzemes
pieprasījumam
pietiekamu
apaļkoksnes piedāvājumu.
Zāģētās produkcijas tirgus
• Latvijas lielākajā eksporta tirgū – Eiropā, būvniecības
nozares
attīstība
nodrošina
pieprasījumu
pēc
zāģmateriāliem. Tai pat laikā, pasaulē naftas un preču,
tostarp zāģmateriālu cenas ir zemas.
• Ciršanas apjomi ir saglabājušies augstā līmenī kā Latvijā,
tā lielākos zāģmateriālu eksportētāju reģionos. Turklāt,
NVS valstu valūtu kursi labvēlīgi ietekmē šo valstu ražotāju
iespējas konkurēt ar zemāku cenu gatavās produkcijas
tirgos.
• Eksporta un importa plūsmu samazinājums starp ES
valstīm un Krieviju ir radījis kā autotransporta kustības
samazinājumu, tā pakalpojumu cenu pieaugumu.
Celulozes un papīra tirgus
• Pēc Skandināvijas celulozes un papīra ražotāju vērtējuma,
papīra pieprasījuma un cenas līmenis ir ar lejupvērstu
tendenci, samazinās arī ražošanas apjomi.
• Vājais pieprasījums un zemā papīrmalkas iepirkuma cena ir
rezultējusies papīrmalkas eksporta apjomu samazinājumā
no Latvijas.
Kurināmā tirgus
• Granulu ražošanas jaudu pieaugums Latvijā ir rezultējies to
eksportēto apjomu pieaugumā. Līdz ar to ir pieaudzis
pieprasījums pēc izejvielām. Pēc tirgus dalībnieku
vērtējuma, ir pieaugušas malkas un koksnes atlikumu
piegādes Latvijas granulu ražotājiem, bet samazinājusies
realizācija no Latvijas uz eksporta tirgiem.
• Granulu pieprasījums Eiropas tirgos ir stabils, bet to
iepirkuma cenas, tāpat kā dabasgāzei, ir samazinājušās.
Pēc tirgus dalībnieku vērtējuma, Eiropas tirgos novērojams
augsts granulu piedāvājums no Ziemeļamerikas ražotājiem.
Avoti: LR CSP, Markit 2016

NOTIKUMI PĀRSKATA PERIODĀ
ILGTERMIŅA PLĀNOŠANA UN VIDES
PĀRVALDĪBA
• Uzņēmuma valdē akceptēts LVM vidējā termiņa
darbības stratēģijas projekts un iesniegts
akcionāram
LR
Zemkopības
ministrijai
apstiprināšanai, kā arī Pārresoru koordinācijas
centram atzinuma sniegšanai.

• Pārskatā periodā ir sagatavots 2015. gada LVM
meža apsaimniekošanas un vides pārskats.
Pārskats prezentēts gan uzņēmuma iekšienē, gan
LVM ieinteresētajām pusēm LVM Dabas dienu
ietvaros.

LĪDZDALĪBA NOZARES ATTĪSTĪBĀ APMĀCĪBAS
• Periodā veiktas apmācības sadarbības partneriem,
kuras pamatā veiktas ar LVM iekšējo treneru
resursiem:
• «Jaunaudžu
kvalitāte»;

kopšanas

darbu

izpildes

• LVM noteikto kvalitātes prasību uzturēšana
FSC, PEFC»;
• «Par
degvielas
transportēšanas
glabāšanas noteikumiem»;

un

• «Kokmateriālu uzmērīšanas apmācības»
Ogres tehnikuma audzēkņiem;
• «WEB aplikācijas mācības» ciršanas atlieku
šķeldošanas un šķeldu transportēšanas
pakalpojuma sniedzējiem.

CIRSMU PLĀNOŠANA
• Pirmajā ceturksnī LVM nevarēja izstrādāt tik daudz
cirsmas mitrās un slapjās vietās, tādēļ šīs cirsmas
tika aizstātas ar labākām cirsmām. Šobrīd tiek
veikta cirsmu pārplānošana, lai neizstrādātās
cirsmas izstrādātu atlikušajā gada periodā – īpašu
uzsvaru liekot uz vasaras periodu. Gada griezumā
ir svarīgi noturēties pie plānotā cirsmu groza.

SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGI PROJEKTI
• Pārskata periodā tika izsludināja konkursu
skolēniem uzlīmju idejām LVM meža dienām. No
vairāk nekā 1000 iesūtītajiem darbiem, uzvarēja
darbs ar saukli „Aug mežs, augam arī mēs”.
• Skolām bija iespēja pieteikties LVM organizētajiem
Meža dienu pasākumiem. Šogad kopumā LVM
ieplānoti 210 Meža dienu pasākumi 6000
skolēniem, kuri ne vien sakops dabu, bet arī izzinās
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nozīmi.
• Pavasara skolēnu brīvlaikā norisinājās pedagogu
12 stundu tālākizglītības kursi. Kursu laikā 100
pedagogi
iepazina
ne
vien
ilgtspējīgas
mežsaimniecības nozīmi un praksi Latvijas valsts
mežos, tikās ar LVMI “Silava” un biedrības «Zaļās
mājās» pārstāvjiem, bet arī viesojās LVM Dabas
parkā Tērvetē, kur LVM Vides izglītības speciālisti
vadīja ārpus telpu metodiskās nodarbības. Jūlijā
LVM plāno organizēt gadskārtējos 36 stundu
pedagogu tālākizglītības kursus, kuros piedalīsies
aizvadītā mācību gada aktīvākie skolotāji, kas
darbojas LVM vides izglītības programmā
“Mammadaba meistarklase”.
• Tiek apkopoti un publicēti sociālajos tīklos jaunās
LVM ekoprogrammas bērnudārziem “Cūkmena
detektīvi” dalībnieku atraktīvākie darbi. Izvērtējot
pedagogu iesūtītās novērtējuma anketas, 30
bērnudārzi balvā pavasarī iegūs Cūkmena
viesošanos savā pirmskolas izglītības iestādē ar
“Tīrā meža mācību stundu”.

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

Tūkst. EUR

Jan-Mar
2016

Neto apgrozījums

61 790

61 306

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(37 757)

(37 240)

Bruto peļņa

24 033

24 066

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Jan - Mar
2015

(328)

(367)

(2 296)

(1 964)

63

63

-

0.3

88

165

-

(1)

Peļņa pirms nodokļiem

21 561

21 962

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(3 099)

(3 167)

(898)

(850)

Pārējie nodokļi
Pārskata perioda peļņa

17 564

17 945

Bilance 2016. gada 31. martā
Tūkst. EUR

31.03.2016.

31.12.2015.

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

492

711

492

711

246 623

251 739

Iekārtas un mašīnas

4 986

5 519

Pārējie pamatlīdzekļi

4 100

3 848

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

9 290

6 835

847

468

265 847

268 409

12 969

12 866

1 621

1 621

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālos

567

567

Pārējie vērtspapīri

441

441

1 378

1 378

4 007

4 007

283 315

285 993

Nemateriālie ieguldījumi kopā
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas, būves

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā
Ieguldījumi īpašumos
Bioloģiskie aktīvi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālos

Ieguldījumi īpašumos
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

1 345

1 345

21 646

22 672

Avansa maksājumi

10

41

Darba dzīvnieki

0.3

0.3

23 001

24 059

22 306

15 039

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

11 161

8 525

638

729

34 104

24 293

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Pārējie vērtspapīri
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā

Naudas līdzekļi kasē un bankā
Apgrozāmie līdzekļi kopā

AKTĪVU KOPSUMMA

-

-

-

-

38 338

25 859

95 444

74 211

378 758

360 204

PASĪVS

31.03.2016.

31.12.2015.

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

270 271

270 271

Nesadalītā peļņa
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

59 401
17 564

59 401

347 235

329 671

pārskata gada nesadalītā peļņa

Pašu kapitāls kopā

-

Uzkrājumi
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

3 099

Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā

13 324

13 324

16 423

13 324

5 026

5 026

122

122

5 148

5 148

244

318

6 645

5 512

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

-

0

0

823

866

Parējie kreditori

1 048

909

Uzkrātās saistības

1 191

4 454

9 952

12 060

15 100

17 208

378 758

360 204

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā
Kreditori kopā

PASĪVU KOPSUMMA

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pārskata gada
nesadalītā peļņa

Akciju kapitāls
Tūkst. EUR
2014. gada 31. decembrī

264 052

Dividenžu izmaksa

75 454

Kopā

339 506

-

(67 908)

6 218

(6 218)

Akcionāra saistība

-

(1 327)

(1 327)

Pārskata gada peļņa

-

59 401

59 401

Pamatkapitāla palielināšana

2015. gada 31. decembrī

270 271

Dividenžu izmaksa

-

59 401
-

(67 908)
-

329 671
-

Iepriekšējā gada peļņas sadale

-

(59 401)

(59 401)

Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa

-

59 401

59 401

Pamatkapitāla palielināšana

-

Pārskata gada peļņa

2016. gada 31. martā

-

270 271

17 564

76 964

17 564

347 235

Naudas plūsmas pārskats
31.03.2016.

31.03.2015.

54 707

58 662

(31 956)

(32 479)

107

169

Pamatdarbības bruto naudas plūsma

22 857

26 352

Izdevumi nodokļu maksājumiem

(5 203)

(5 050)

17 654

21 303

(5 176)

(4 896)

Saņemtie procenti

1

18

Ieguldījumi naudas tirgus fondā

-

-

Depozīti kredītiestādēs

-

9 111

(5 175)

4 233

Naudas samazinājums / (pieaugums)

12 479

25 535

Nauda pārskata gada sākumā

25 859

15 018

Tūkst.EUR

Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi

Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

Nauda pārskata gada beigās

38 338

40 553

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.

