AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”
DARBĪBAS PĀRSKATS
par 2018. gada 3 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!

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS
Šī gada 3 mēnešos LVM ieņēmumi sastāda 74,9 miljonus
eiro, kas ir par 12,8 miljoniem eiro vairāk kā 2017. gada
attiecīgajā laika posmā. Savukārt peļņā gūti 31,5 miljoni
eiro.

Realizētais apaļkoksnes sortimentu
apjoms, milj.m3
1.32
1.20

Pārdoti 1,32 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu,
pārsniedzot iepriekšējā gada 3 mēnešu apjomu par 0,13
miljoniem.
Atskaites periodā realizēti arī 0,14 miljoni kubikmetru
augošu koku.
Jaunaudzes 3 mēnešos koptas 8,8 tūkstošos hektāru, kas
ir par 1,1 tūkstoši hektāru vairāk, ka pērn attiecīgajā
periodā.

milj.EUR
Ieņēmumi
Izmaksas
EBITDA
Peļņa pirms UIN
UIN
Peļņa

Fakts 2018 3m

2018. gada 2017. gada
fakts I cet. fakts I cet.
74.9
41.7
41.2
33.2
1.8
31.5

62.1
42.8
27.1
19.3
2.9
16.4

Fakts 2017 3m

2

IEŅĒMUMI
LVM ieņēmumi 2018. gada 3 mēnešos sastāda
74,9 miljonus eiro. Tai skaitā ieņēmumi no koksnes
produktu – apaļkoksnes sortimentu, augošu koku
un šķeldas – pārdošanas 72,5 miljoni eiro jeb
97%.
Ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas
par 11,4 miljoniem eiro pārsniedz iepriekšējā gada
attiecīgā perioda ieņēmumus, ko galvenokārt
ietekmēja par 8,9% augstāka vienības cena
kubikmetrā.

LVM IEŅĒMUMU STRUKTŪRA, %
Apaļkoksnes sortimenti
1%

1%

Augoši koki

1%

6%

Šķelda
2%
Meža koku sēklas un stādi

Savukārt ieņēmumi no augošu koku pārdošanas ir
par 1,1 miljoniem eiro augstāki nekā 2017. gada 3
mēnešos, kas skaidrojams ar to, ka būtiski lielāks
ir bijis pieprasījums gada pirmajos 3 mēnešos.
89%

2018. gada 3 mēnešos realizēti 4,2 miljoni meža
koku stādu. 3,5 miljoni pārdoti ārējiem pircējiem.

REALIZĒTO SKUJKOKU ZĀĢBAĻĶU VIDĒJĀ
CENA, EUR/m3
63.47

3
REALIZETIE MEŽA KOKU STĀDI, MILJ.GAB

57.62
4.2

Fakts 2018 3m

Derīgo izrakteņu pārdošana,
zemes dzīļu resursu
tirdzniecība un nemeža
zemes noma
Pārējie ieņēmumi (medību
tiesību noma, rekreācijas
ieņēmumi utml.)

Fakts 2017 3m

Fakts 2018 3m

4.7

Fakts 2017 3m

INVESTĪCIJAS
2018. gada 3 mēnešos investīcijas veiktas 7,5 miljonu eiro
apmērā, tai skaitā 5,9 miljoni ieguldīti meža infrastruktūrā autoceļu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu
atjaunošanā, tiltu būvniecībā un koksnes autoceļu izveidē.

Investīcijas, milj.EUR

7.5

4.9

Pārskata periodā ekspluatācijā nodoti 18 km meža
autoceļu, kuri ir 2017. gada objekti.

Fakts 2018 3m

Fakts 2017 3m
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PIESAISTĪTĀ CO2 APJOMS
TIRGUM PIEGĀDĀTAJĀ
LIETKOKSNĒ, MILJ.T

1.10

2018. gada 3 mēnešos tirgum piegādātajā lietkoksnē
akumulētā oglekļa apjoms, izteikts CO2 ekvivalentā, bija 1,3
miljoni tonnas.

1.30

VIDE

Sagatavots 2017.gada vides pārskats par dabas vērtību
kartēšanas un vides monitoringa rezultātiem.
Attīstības
projekta
ietvaros
pilnveidota
meža
apsaimniekošanas plānošanas metodika, kas balstīta uz
ainavu ekoloģiskās plānošanas pieeju.
Meža apsaimniekošanas un vides monitoringa pārskats
2017, kā arī ainavekoloģiskās plānošanas pieeja prezentēta
ieinteresēto pušu pārstāvjiem 17. LVM Dabas dienā.

3M 2018

3M 2017

PASAULES EKONOMIKA
2018. gads pasaulē rezultēsies ar nozīmīgu izaugsmi, saglabājoties augošam pieprasījumam pēc
precēm un pakalpojumiem. 2017.gada ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē bija 3.8% līmenī.
Aktuālās Starptautiskā valūtas fonda aplēses liecina, ka 2018.gadā reālā IKP pieaugums būs 3.9%.
Gada inflācijas temps 2017.gadā sasniedza 3.2% un prognozēts, ka 2018.gads rezultēsies ar 3.5%
līmeni. Pasaules ekonomiskās attīstības riski, kas ir saistīti ar ģeopolitiskajiem procesiem, joprojām
saglabājas.
Arī Eiropas valstu tautsaimniecības izaugsmes temps ir augsts: pārliecinoši kāpj iekšzemes
kopprodukta un ārējās tirdzniecības dinamikas rādītāji. Reālais IKP 2017.gadā eiro-zonas valstīs
pieauga par 2.3%, un saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda prognozēm, šogad augs par 2.4%.
Inflācijas temps 2017.gada laikā bija 1.4%, un sagaidāms, ka 2018.gadā sasniegs 1.6% līmeni.
Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto informāciju, bezdarba līmenis 2018. gada janvārī
(8.6%) sasniedza viszemāko līmeni kopš 2008.gada beigām. Sagaidāms, ka augošais pieprasījums
pēc darbaspēka rezultēsies vidējā atalgojuma pieaugumā, it sevišķi eiro-zonas reģionos ar izteiktāku
darbaspēka trūkumu.
Augot tautsaimniecības aktivitātei, pakāpeniski mazināsies “lētās naudas” īstenotās politikas
atbalsts: ECB savās aktuālākās prognozēs ir paredzējusi 3 mēnešu EURIBOR likmes kāpināšanu
no -0.3% 2017-2018.gadā līdz -0.1% 2019. gadā un +0.4% 2020. gadā.

5

APAĻKOKSNES TIRGUS
2018. gada pirmajā ceturksnī ir audzis apaļo kokmateriālu piedāvājums: iestājoties aukstiem laika
apstākļiem mežizstrāde un kokmateriālu pārvadājumu intensitāte ievērojami aktivizējās.
Importētās koksnes apjomi ir mazāki, saglabājoties Baltkrievijas aizliegumam eksportēt apaļos
kokmateriālus. Atzīmējams, ka Latvijā ir pieauguši zāģmateriālu un kurināmās koksnes importētie
apjomi no Baltkrievijas.
Neskatoties uz to, ka piedāvājums ir pieaudzis, tirgū saglabājās konkurence un sortimentu cenu līmenis
joprojām bija augsts. To uzturēja eksporta pieprasījums gan pēc apaļkoksnes sortimentiem, gan pēc
gatavās produkcijas.

KOKSNES PRODUKTU TIRGUS
SKUJKOKU
ZĀĢMATERIĀLU ĀRĒJĀ
TIRDZNIECĪBA
LATVIJĀ, TŪKST.M3

PLĀTŅU UN
SAPLĀKŠŅA ĀRĒJĀ
TIRDZNIECĪBA
LATVIJĀ, TŪKST.M3

63

imports

5

4

2M2018

2M2017

ŠĶELDAS UN SKAIDU
ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
LATVIJĀ, TŪKST.T

eksports

2M2017

6

215

2M2018

imports

286

imports

67

eksports

55

163

134

2M2017

27

Avoti: sagatavots pēc Eiropas centrālās bankas, Pasaules
bankas, Starptautiskā valūtas fonda, Swedbank, LR ZM,
MEKA publiskotās informācijas

eksports

206

Sagaidāms, ka 2018. gadā kopumā
labvēlīgā ekonomiskā situācija pasaules
tirgos atspoguļosies arī gatavās produkcijas
eksporta rādītāju kāpumā.

2M2018

LAPU KOKU
ZĀĢMATERIĀLU
ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
LATVIJĀ, TŪKST.M3

imports

36

Ir mazinājies šķeldas eksportētais apjoms,
gada sākumā, kas saistīts ar augsto
iekšzemes pieprasījumu pēc kurināmās
šķeldas. Savukārt audzis šķeldas importa
apjoms, ievērojami kāpjot piegādēm no
Baltkrievijas.

211

Šogad pirmajos mēnešos bijuši zemāki
skujkoku zāģmateriālu eksporta apjomi uz
atsevišķām Āzijas, Eiropas valstīm, augstāki
– uz Tuvo Austrumu reģionu.

391

eksports

419

Ārējos tirgos pieprasījums ir augsts, mēreni
kāpušas
arī
gatavās
produkcijas
(zāģmateriālu, plātņu, granulu) eksporta
cenas.

2M2018

2M2017

LĪDZDALĪBA NOZARES ATTĪSTĪBĀ – APMĀCĪBA UN
IZPĒTE
Lai pilnveidotu LVM sadarbības partneru zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī uzlabotu darbu
veicēju paškontroles procesu, 2018. gada I. ceturksnī veiktas mācības šādās programmās:
• «Jaunaudžu kopšanas darbu izpildes kvalitāte, t.sk. darba aizsardzībā». Kopā piedalījušies 96
sadarbības partneri un 69 LVM darbinieki;
I ceturksnī
mācībās
iesaistīti

554
sadarbības
partneri

• «LVM noteikto kvalitātes prasību uzturēšana meža darbos (FSC, PEFC)» un «FSC un PEFC
apstiprināto standartu prasību aktualizēšana attiecībā uz Koksnes piegādes ķēdi un zāģētavas
apmeklēšana». Kopā piedalījušies 349 sadarbības partneri un 68 LVM darbinieki (mežizstrādes
vadītāji, to vietnieki, treneri/eksperti u.c.) ;
• E_mācības programmā «Ikdienas darba organizācija un koksnes piegādes ķēdes prasības
pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem AS LVM» veikuši 56 sadarbības partneri;
• LVM sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts meža dienestu organizēja mācības ar mērķi koordinēt
tādu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu, kas saistīti ar videi nodarītu kaitējumu, lai
radītu vienotu izpratni starp iesaistītajiem uzņēmumiem;
• Sadarbības partneri (53) piedalījās LVM un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts” (MeKA) organizētajā seminārā «Cirsmu izstrādes darbu plānošana, darba
metodes ar harvesteru un forvarderu»

2018. gada I ceturksnī izpētes projektiem tika gatavoti 2017. gada etapa ziņojumi. Kopumā sagatavoti 12 ziņojumi,
kas izskatīti un akceptēti LVM Konsultatīvajā zinātniskajā padomē. Akceptējot 2017. gada etapa ziņojumus,
sagatavotas vienošanās, definējot 2018. gada etapa uzdevumus. Uzdevumi tiks formalizēti aprīļa mēnesī.

2018. gadā turpinās darbs pie vairākiem izpētes projektiem:
• Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016. – 2021. gadam;
• Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs;
• Meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti ainavas mērogā;
• Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana;
• Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte;
• Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā;
• Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma;
• Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma;
• Tālizpētes metožu pielietošana meža apsaimniekošanas plānošanā;
• Apzināt priežu audžu tīkllapsenes ietekmētās mežaudzes, novērtēt tās radītos bojājumus, veikt kaitēkļa bioloģijas un
ekoloģijas pētījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas saimnieciskajai darbībai, kas samazinātu kaitēkļa negatīvo
ietekmi;
• Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte;
• Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā;
• SEG emisijas un oglekļa aprite meža ekosistēmā.
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SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGI PROJEKTI UN NOTIKUMI
Šogad pirmo reizi Baltijā notiks lielākais meža izziņas
pasākums “Latvijas Meža dienas”, kas norisināsies 25.
un 26. maijā Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē.
Skolu pieteikšanās tiek organizēta interneta vidē, kur
iespējams saņemt arī papildu izglītojošus materiālus un
transporta shēmu.
Sadarbībā ar LTV1 raidījumam “Gudrs, vēl gudrāks”,
sagatavoti izglītojoši jautājumi par mežu 9. - 12. klašu
skolēniem.
Kā katru gadu, arī šogad aicinājām skolas piedalīties
radošajā konkursā un izveidot uzlīmju dizainu LVM Meža
dienu pasākuma tēmai “Jaunaudze”.
Noorganizēti komunikācijas kursi LVM darbiniekiem, kas
vada skolām izglītojošus pasākumus mežā – LVM Meža
ekspedīcijas ietvaros.
Februārī tika rīkota balsošana sociālajos tīklos, lai starp
15 pusfināla dalībniekiem, kas ir radījuši āra video spēļu
pamācības tēmai "Izzini mežu”, noskaidrotu LVM Meža
olimpiādes finālistus starp 7. – 9. klasēm.
Par godu ANO Starptautiskajai Meža dienai, kuru visā
pasaulē svin 21.martā tika organizēts stipendiju konkursu
“LVM Bioekonomikas skola”, kurā aicinājām pieteikties
vidusskolēnus. Jaunieši tika vesti meža ekspedīcijā un
ekskursijā uz izstādi “Iepazīsties-koks!”, pēc kuras
iespaidiem veidojot videovēstījumus par tēmu “Mežs un
ilgtspējīgas pilsētas”.
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AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”
FINANŠU PĀRSKATI
Peļņas / zaudējumu aprēķins
Tūkst. EUR

Jan-Mar
2018

Jan - Mar
2017

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa

74 712
-38 722
35 991

61 902
-40 236
21 666

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa

-272
-2 701
226
-2
0.03
33 241

-301
-2 304
183
20
0
19 264

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

-1 750

-2 890

Pārskata perioda peļņa

31 491

16 375
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Bilance
Tūkst. EUR
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences u.c.
Nemateriālie ieguldījumi kopā

31.03.2018.

31.12.2017.

1 352
1 352

1 023
1 023

243 843
4 558
4 694

248 938
4 359
4 761

11 285

7 775

667
265 046
1 474
20 120

485
266 318
1 474
20 033

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālos
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālos
Pārējie vērtspapīri
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

1 621
567
441
2 629
290 622

1 621
567
441
2 629
291 478

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

1 137
21 458
3
22 597

1 137
21 458
16
22 610

Debitoru parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Radniecīgo uzņēmumu parādi
Pārmaksātie nodokļi
Avansa maksājumi par pakalpojumiem
Citi debitori
Debitoru parādi kopā
Nākamo periodu izmaksas

27 536
31
3 749
408
2
31 727
672

20 226
36
1 848
645
5
22 760
809

Naudas līdzekļi kasē un bankā

68 113

49 430

Apgrozāmie līdzekļi kopā

123 108

95 609

AKTĪVU KOPSUMMA

413 730

387 087

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
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Bilance
Tūkst. EUR
PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Nesadalītā peļņa

31.03.2018.

31.12.2017.

292 375
96 700

292 375
65 209

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

65 209

0

pārskata gada nesadalītā peļņa

31 491

65 209

389 074

357 583

Uzkrājumi
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā

1 750
6 122
7 872

6 122
6 122

Kreditori
Ilgtermiņa parādi kreditoriem
Pārējie kreditori
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā

83
83

83
83

Pašu kapitāls kopā
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Īstermiņa parādi kreditoriem
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem
Parādi asociētajiem uzņēmumiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Citi uzkrājumi
Parējie kreditori
Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā
Kreditori kopā

172
8 090
3
1
1 007
5 483
1 221
724
16 700
16 784

605
7 315
0
14
997
6 933
1 057
6 376
23 298
23 382

PASĪVU KOPSUMMA

413 730

387 087

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Tūkst. EUR
2016.gada 31.decembrī
Dividenžu izmaksa
Pamatkapitāla palielināšana
Pārskata gada peļņa
2017. gada 31. decembrī

Akciju kapitāls

Pārskata gada
nesadalītā peļņa

Kopā

276 956

50 614

327 570

-35 195
-15 419
65 209

-35 195

65 209

357 583

15 419
292 375

Dividenžu izmaksa
Pamatkapitāla palielināšana
Pārskata gada peļņa

2018. gada 31. martā

-

292 375

65 209

-

-

31 491

31 491

96 700

389 074
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Naudas plūsmas pārskats
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
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtās dividendes
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Naudas samazinājums / (pieaugums)
Nauda pārskata gada sākumā

Nauda pārskata gada beigās

31.03.2018.

31.12.2017.

67 364
(35 954)
(15)
31 396
(4 947)
26 449

274 489
(163 963)
680
111 206
(17 186)
(4 200)
89 820

(7 766)
0.03
(7 766)

(28 642)
0.3
(28 642)

-

22
(35 195)
(35 173)

18 683
49 430

26 005
23 425

68 113

49 430
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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.

14

