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Mūsu īpašniece un valdes priekšsēdētāja Kathrine 

Löfberg un mūsu CEO Lars Appelqvist aplūko 

iepriekšējo gadu, panākumus un piedzīvotās 

neveiksmes, kā arī to, kas ir izveidojis 

AB Anders Löfberg par uzņēmumu, kāds tad ir 

šodien.

Ar ko Jūs visvairāk lepojaties, gan pagājušajā gadā, gan kopumā 

uzņēmuma vēstures aspektā?

Lars: No savas perspektīvas es lepojos ar mūsu izaugsmi un 

paplašināšanos un to, kā mēs augam dabīgā veidā. Tāpat es esmu 

lepns, ka mēs esam spējuši saglabāt vietējā uzņēmēja garu katrā no 

mūsu tirgiem.

Kathrine: Es pilnībā piekrītu. Iedomājieties, mēs esam attīstījušies 

no lokāla Zviedrijas uzņēmuma, kas 90-to gadu sākumā darbojās 

tikai Zviedrijas tirgū, līdz starptautiskam uzņēmumam, kas tirgo kafiju 

vairāk, nekā desmit valstu tirgos. Protams, Zviedrija joprojām ir mūsu 

lielākais tirgus, tomēr šodien mēs esam pavisam cits uzņēmums, 

nekā bijām iepriekš. Un viss norāda uz to, ka mēs turpināsim savu 

starptautisko paplašināšanos.

Lars: Es domāju, ka mēs varam būs lepni arī par mūsu darbību 

saistībā ar ilgtspēju. Tomēr mums ir jāturpina par to stāstīt arī mūsu 

klientiem un patērētājiem, lai arī viņus sasniegtu informācija par mūsu 

ambiciozajiem mērķiem un centieniem.

Kathrine: Jā, mūsu jaunās augsto plauktu noliktavas celtniecība šeit, 

Karlstādē, bija liels notikums pagājušajā gadā. Tas ir lielākais 

ieguldījums mūsu vēstulē. Ēkai ir sudraba standarta vides sertifikāts, 

kas attiecas ne tikai uz izmantotajiem materiāliem un patērēto 

enerģiju, bet arī uz darba vidi.

IR VIEGLI DOMĀT, 

KA RUNA IR TIKAI 

PAR KAFIJU.

TAČU KAFIJA IR 

PRODUKTS, KAS 

KAUT KĀDĀ MĒRĀ

SKAR IKVIENU. 

TAS NAV TIKAI 

DZĒRIENS, TAS IR 

KULTŪRAS 

KRITĒRIJS.

KUR MĒS ESAM ŠODIEN?

MĒS TIRGOJAM KAFIJU

VAIRĀK NEKĀ DESMIT VALSTU

TIRGOS, TOMĒR ZVIEDRIJA

JOPROJĀM IR MŪSU

LIELĀKAIS TIRGUS.
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izmaiņas gan organizācijā, gan mūsu

produktu klāstā. Liela daļa no darba, ko

mēs veicām, līdz šim nebija redzama. 

Tas ir galvenais iemesls, kādēļ tieši 

iepriekšējā gadā mums bija izcili rezultāti.

Lars: Ja mēs neskatāmies uz vienreizējiem

ieguvumiem no darījumiem ar nekustamo

īpašumu, pirms nemateriālajām vērtībām,

mūsu peļņa sastāda SEK 76,9 miljoni

pretstatā SEK 21,7 miljoniem iepriekšējā gadā.

Kā jau Kathrine teica, liela daļa no mūsu

investīcijām ir sākušas nest peļņu tikai 

tagad. Taču stabilā kafijas tirdzniecība

apvienojumā ar mūsu peļņas daļas

regulējumu un izdevīgo preču tirgu ir

nesušas mums lieliskus rezultātus.

Kāda veida ienākumu Jūs gribat saņemt

no saviem ieguldījumiem?

Kathrine: Tas ir pilnībā atkarīgs no

ieguldījumiem. Neatlaidība ir īpaši svarīga 

ilgtspējīgam investīcijām. Galvenais ir atrast

līdzsvaru starp ekonomisko, vides un sociālo

ilgtspējību. Un mēs, patiesībā, sakām “jā”

daudzām lietām, ja vien mēs to varam vēlāk 

piesaistīt mūsu pamatvērtībām. Citādi tam nav 

attaisnojuma. Mēs vadām uzņēmumu, kuram 

ir jāuzrāda labi rezultāti un jānes peļņa katru 

gadu, jo citādi mēs nevarēsim izdzīvot, un 

tādā gadījumā mēs nespēsim neko izdarīt ne 

cilvēku, ne vides labā. Diemžēl mēs joprojām 

izmantojam fosilo degvielu grauzdēšanas 

procesā. Investēt pieejamajās biodegvielas 

alternatīvās nozīmētu uzņemties

KUR MĒS ESAM ŠODIEN?

Tāpat es lepojos ar to tempu, kādā inovācijas 

ienāk mūsu uzņēmumā. Ir neticami liels skaits 

darbību, kas šobrīd tiek veiktas, sākot no jaunu 

produktu piedāvāšanas klientiem, līdz esošo 

zīmolu attīstībai.

Ar ko jūs vismazāk lepojaties?

Lars: Es jūtu, ka mums vislēnāk veicas

vienlīdzības un daudzveidības jomā. Mūsu 

vadītāju komandai būtu 50/50 jāsastāv no 

vīriešiem un sievietēm, taču līdz gada beigām 

mēs to arī nesasniedzām. Ja skatāmies uz 

pārējo organizācijas daļu, mums arī nav 

pietiekami daudz darbinieču sieviešu vai 

cittautu izcelsmes darbinieku. Līdz ar to pastāv 

risks, ka mēs nepārstāvam

to cilvēku daļu, kas pērk mūsu kafiju.

Kathrine: Mums ir nepieciešama lielāka

darbinieku dažādība gan skatoties no

dzimuma, gan izcelsmes, gan vecuma

viedokļa. Kopumā mūsu dzimumu

līdzsvars uzņēmuma darbinieku vidū ir 50/50, 

taču tas atšķiras atkarībā no

departamenta un vadības līmeņa. 

Šī ir vēl viena joma, kur ir svarīgi noteikt 

mērķus un panākt, lai visi darbojas to 

virzienā. Ir viegli pateikt, ka mēs vēlamies 

uzlabot šīs lietas, taču, kā jau jebkurā jomā,

lai tas notiktu – ir jāpieliek darbs.

Apsveicam ar lieliskiem rezultātiem

iepriekšējā gadā! Kā Jūs domājat, kāpēc 

šogad viss attīstījās tik veiksmīgi?

Kathrine: Mums ir ambiciozi mērķi un mēs

esam strādājuši pie tā, lai palielinātu peļņu,

jau ilgu laiku. Mēs esam veikuši vairākas

MUMS IR AMBICIOZI MĒRĶI

UN MĒS ESAM STRĀDĀJUŠI

PIE TĀ, LAI PALIELINĀTU

PEĻŅU, JAU ILGU LAIKU.

pārāk lielu finanšu risku, taču mēs turpinām 

domāt par iespējamo risinājumu.

Ko Jūs darāt, lai atbalstītu inovācijas?

Kathrine: Visa pamatā ir mūsu vērtības.

Mēs iedrošinām mūsu darbiniekus sniegt 

idejas. Nedrīkst būt tikai pāris cilvēki 

augstākajā vadībā, kas ir atbildīgi par 

inovācijām – ir daudz labāk, ja idejas nāk no 

darbiniekiem. Tieši mūsu darbinieki, kas veic 

ikdienas darbu, ir tie, kas satiek klientus.

Un tirgus mainās tieši šobrīd. Pavisam 

pēkšņi ir parādījies liels pieprasījums pēc 

tādiem produktiem, kas ir “Gatavi lietošanai” 

(Ready to Drink). Tā kā mēs ieklausāmies 

mūsu klientos, mēs pavisam nesen spējām 

piedāvāt tirgū atbilstošus jaunus produktus.

Sertifikācija ir svarīga Jūsu ilgtspējas 

darba daļa. Kādu ieguldījumu,

Jūsuprāt, tā dod?

Kathrine: Sertifikācijas ir ārkārtīgi svarīga 

risinājumu daļa, lai ļautu mums nodrošināt 

pieeju kafijai arī nākotnē, neatstājot negatīvu 

ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Tie ir vieni no 

pašiem svarīgākajiem rīkiem mūsu ilgtspējas 

darbībā. Sertifikācija sniedz kafijas 

audzētājiem padziļinātas zināšanas un 

labākas perspektīvas ilgtspējīgai kafijas 

audzēšanai.

Taču mēs neapmierināmies tikai 

ar sertificēšanu. 
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KUR MĒS ESAM ŠODIEN?

Mums ir arī Uzvedības kodekss (Code of 

Conduct) un pamatīga, rūpīgi izstrādāta 

sistēma, lai izvērtētu, vai mūsu piegādātāji 

atbilst mūsu prasībām pēc ilgtspējīgas 

saimniekošanas. Ir svarīgi to uzsvērt. Turklāt 

sertifikācija neko nestāsta par kafijas kvalitāti. 

Kad mēs iepērkam zaļās kafijas pupiņas, tām 

pirmkārt ir jāatbilst mūsu kvalitātes prasībām, 

un tikai tad mēs pārliecināmies, vai tās ir 

sertificētas. Garša vienmēr ir pirmajā vietā.

Vai Jūs iegādājaties kafiju no Starptautisko 

Kafijas Partneru (International Coffee 

Partners (ICP)) projektiem?

Kathrine: ICP mēs lielākoties koncentrējamies 

uz kafijas audzētājiem, kuriem ir ārkārtīgi 

grūti laiki un kas nespēj nodrošināt mūsu 

kvalitātes prasībām atbilstošu kafijas ražu 

projekta sākumā. Viņiem ir jāuzlabo savs 

ražīgums un kvalitāte ilgtermiņā, un 

jāsasniedz noteikts līmenis, kad viņi ir gatavi 

kļūt sertificētu, un tad mēs varam iegādāties 

kafiju no viņiem. Taču jā, mēs jau iepērkam 

noteiktu daudzumu kafijas no kafijas 

audzētājiem Gvatemalā.

Kafijas audzētāji šī projekta ietvaros 

apvienojas kooperatīvos ar mērķi veiksmīgāk 

pārdot savu kafiju. Mums ir svarīgi 

neierobežot kafijas audzētājus; viņiem ir 

jābūt spējīgiem pārdot tam, kas maksā 

labāko cenu. Taču atkal, ja ir iespēja un 

visi nosacījumi ir atbilstoši, mēs noteikti 

veiksim pirkumu.

Ko Jūs uzskatāt par labāko, strādājot 

AB Anders Löfberg?

Lars: Visupirms tā ir dažādība –

tas ir ārkārtīgi plašas sfēras bizness. Ir 

viegli domāt, ka runa ir tikai par kafiju. 

Tas nevarētu būt tik grūti. Tā es domāju. 

Iepriekš.

Kathrine: Man patīk tas, ka es varu 

iesaistīties un ietekmēt tik daudzu cilvēku 

dzīvi. Gan to cilvēku, kas strādā pie mums 

šeit Karlstādē, gan citos tirgos, gan arī 

40 000 kafijas audzētāju kafijas 

audzēšanas valstīs, ar kuriem mums 

ir sadarbība.

Kafija ir produkts, kas skar gandrīz 

ikvienu savā ziņā, un patērētāji var 

justies patiešām iesaistīti. Kafija nav tikai 

dzēriens. Tas ir kultūras nesējs.

AB  ANDERS  LÖFBERG

SERTIFIKĀCIJAS IR
SVARĪGAS, LAI NODROŠINĀTU
PIEEJU KAFIJAI
NĀKOTNĒ.
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GADA PĀRSKATS
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Šeit mēs esam apkopojuši pašus svarīgākos 

galvenos izpildes indikatorus, lai nodrošinātu 

lasītāju uzņēmuma darbības pārskatu.

Jautājumi, kas saistīti ar ilgtspējību, vienmēr ir prioritāri 

AB Anders Löfberg dienaskārtībā, pateicoties mūsu 

vēsturei un mūsu korporatīvajai kultūrai. Mūsu 

uzņēmuma kopējā vīzija ir “Passion, responsibility 

and taste. Beyond expectations”. Taču galu galā tie ir 

mūsu mērķi un tas, vai mēs to sasniegsim, noteiks, vai 

mēs joprojām būsim ilgtspējīgs uzņēmums. Kā jūs redzat 

labajā pusē, iepriekšējais gads ir bijis veiksmīgs un mēs 

esam ļoti apmierināti ar mūsu veikumu.

ANO globālie mērķi

Lai sasniegtu ANO globālos ilgtspējīgas attīstības 

mērķus (SDG), visām sabiedrības daļām ir jāiesaistās. 

Pie katra no mūsu mērķiem mēs esam norādījuši, 

kurus no globālajiem mērķiem mēs esam aptvēruši.

Sasniedzot šo mērķi savā darbā, mēs 

esam devuši savu ieguldījumu SDG 

mērķu Nr. 7 un 13 sasniegšanā.

30%
VADĪTĀJAS – SIEVIETES

Sasniedzot šo mērķi savā darbā, mēs 

esam devuši savu ieguldījumu SDG 

mērķa Nr. 5 sasniegšanā.

2020. GADA MĒRĶIS: 40 %

2015/2016 g. rezultāts:2015/2016 g. rezultāts:

2020. GADA MĒRĶIS: 100 %

41.4%
ATJAUNOJAMA ENERĢIJA

2015/2016 g. rezultāts:

2020. GADA MĒRĶIS: 50 %

Sasniedzot šo mērķi savā darbā, mēs esam 

devuši savu ieguldījumu SDG mērķa Nr. 8, 

sasniegšanā. * Salīdzinājumā ar 2014/2015.

2015/2016 g. rezultāts:

2020. GADA MĒRĶIS: 12 %

Sasniedzot šo mērķi savā darbā, mēs 

esam devuši savu ieguldījumu SDG mērķa 

Nr. 8 sasniegšanā. * Izslēdzot kapitāla peļņu 

SEK 79 miljoni apmērā par iekšējo pārdošanu 

meitas uzņēmumiem.

12.9%
KAPITĀLA ATDEVE

PRET IEGULDĪTO*

9.6%
PĀRDOTĀS KAFIJAS

PIEAUGUMS TONNĀS*

40,689
KAFIJAS AUDZĒTĀJI IR UZLABOJUŠI 

SAVUS DZĪVES APSTĀKĻUS*

2015/2016 g. rezultāts:

2018. GADA MĒRĶIS: 75 000

Sasniedzot šo mērķi savā darbā, mēs esam 

devuši savu ieguldījumu SDG mērķu Nr. 1-8, 

13, 15 un 17 sasniegšanā. *Starptautisko 

Kafijas Partneru kustības ietvaros.

82.2%
SERTIFICĒTA PRODUKCIJA

2015/2016 g. rezultāts:

Sasniedzot šo mērķi savā darbā, mēs esam 

devuši savu ieguldījumu SDG mērķu 

Nr. 1-8, 11, 12, 13, 15 un 17 sasniegšanā.

2020. GADA MĒRĶIS: 100 %

AB  ANDERS  LÖFBERG

VAI MĒS SASNIEGSIM MŪSU MĒRĶUS?
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AB Anders Löfberg ir uz vērtībām balstīts

ģimenes uzņēmums šajā nodaļā Jūs 

varēsiet izlasīt par mums kā uzņēmumu, 

it īpaši, kā mēs pievēršamies ilgtspējas 

jautājumiem uzņēmumā. Tāpat šajā nodaļā

ir izklāstīta svarīga informācija par mūsu

ražotnēm un birojiem, par to, kā mūsu 

uzņēmums darbojas un kā mēs pievēršam 

mūsu klientus ilgtspējīgākai darbībai.

Īpašnieki: Löfbergs ģimene, nu jau trešajā 

un ceturtajā tās paaudzē

Galvenais birojs: Karstādē, Zviedrijā

Apgrozījums, MSEK: 1 793 (2014/15: 1 709)

Peļņa, MSEK: 155,9 (2014/15: 21,7)

Darbinieku skaits: 339 (2014/15: 326)

Kafijas apjoms, tonnās: 27 313 (2014/15:

26 592)

Tējas apjoms, tonnās: 156 (2014/15: 160)

Zīmoli: Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, 

Crema, Percol, Green Cup un KOBBS.

Tirgi: Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija,

Igaunija, Latvija, Lietuva, Apvienotā Karaliste, 

Kanāda un Īrija.

UZŅĒMUMS TIKA DIBINĀTS
1906. GADĀ UN MĒS UZSĀKĀM
PAŠI SAVAS KAFIJAS 
GRAUZDĒŠANU KARLSTĀDĒ
1911. GADĀ. ŠODIEN
MĒS ESAM VIENS NO 
LIELĀKAJIEM ĢIMENEI
PIEDEROŠAJIEM KAFIJAS
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMIEM 
ZIEMEĻVALSTĪS.

AB  ANDERS  LÖFBERG

AB ANDERS LÖFBERG ĪSUMĀ
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AB  ANDERS  LÖFBERG  GROUP  LEGAL  STRUCTUREVēsture

Kafijas uzņēmumu AB Anders Löfberg 1

906. gadā dibināja brāļi Anders, John un 

Josef Löfberg. Mēs uzsākām paši savu 

kafijas grauzdēšanu Karlstādē 1911. gadā. 

Šodien mēs esam viens no lielākajiem 

ģimenei piederošajiem kafijas grauzdēšanas 

uzņēmumiem Ziemeļvalstīs un mēs sara-

žojam kafiju apjomā, kas līdzvērtīgs 

aptuveni 10 miljoniem tasītēm kafijas 

katru dienu. Uzņēmums joprojām pilnībā 

pieder Löfbergs ģimenei, nu jau tās trešajā

un ceturtajā paaudzē, un kaislība uz labu

kafiju ir daļa no uzņēmuma kopš tā 

pašiem pirmsākumiem.

Tomēr, mūsu nodošanās ilgtspējai un 

godīgumam, tieši tāpat ir bijusi ar mums

no paša sākuma. Mēs esam uz vērtībām 

balstīts ģimenes uzņēmums ar ilgtermiņa 

ilgtspējīgu perspektīvu uz mūsu darbību. 

Mūsu ilgās tradīcijas apvienojumā ar 

vēlmi nepārtraukti attīstīties un 

būt priekšgalā ir mūsu stiprā puses 

pieaugošās konkurences tirgū.

Organizācija

Mūsu mātes uzņēmums AB Anders 

Löfberg uzņemas vispārīgu atbildību 

pār Grupas uzņēmumu izpildi, stratēģiju, 

iepirkumiem un finanšu vadību. Mēs esam 

organizēti atšķirīgās darbības zonās, 

un katrai no šīm darbības zonām ir 

līderis, kas ir atbildīgs arī par peļņu.

ATRAŠANĀS VIETASMŪSU TIRDZNIECĪBAS APJOMI DAŽĀDOS TIRGOS

Bröderna Löfberg AB

AB Anders Löfberg

Löfbergs Logistics Löfbergs Lila AB
Kaffehuset 

i Karlstad AB

Peter Larsen 

Kaffe A/S (80 %)

Dānija

Löfbergs Lila AB 

A/S Norvēģija

SIA Melnā Kafija 

Latvija
Löfbergs Ltd.

Food Brands

Group

Lielbritānija

Crema 

Kaffebrenneri A/S

AB ANDERS LÖFBERG ĪSUMĀ

Zviedrija 58,6 %

Dānija 19,7 %

Lietuva 6 %

Norvēģija 3,6 %

Somija 3,5 %

Apvienotā Karaliste 3,1 %

Latvija 1,5 %

Citi 1,5 %

Igaunija 2,4 %

Birojs

Grauzdēšanas rūpnīca

Mūsu pārdošanas tirgi
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Direktoru valde un grupas vadība

Direktoru valde sastāv no septiņiem vienkāršajiem locekļiem, no 

kuriem trīs ir īpašnieki un četri ir ārējie dalībnieki, kā arī trīs 

darbinieku pārstāvjiem un diviem vietniekiem. Kathrine Löfberg ir 

Valdes priekšsēdētāja. Kafijas un tējas uzņēmumu darbību vada 

Grupas vadība, kas sastāv no desmit cilvēkiem, no kuriem četras 

ir sievietes un seši ir vīrieši. Mūsu CEO ir Lars Appelqvist. 

Uzņēmuma darbības sfēru vadītāji ir Grupas vadības locekļi. 

Tas ietver CEO, cilvēkresursus, komunikācijas, nodrošinājuma 

nodaļu jeb piegādes ķēdi, ilgtspēju, zīmolu un produktu attīstību, 

kā arī finanses un stratēģiju un šie cilvēki ir atbildīgi par katru no 

uzņēmuma sfērām.

Zīmoli

Mūsu kafija tiek pārdota desmit valstīs, galvenokārt Ziemeļeiropā 

ar tādiem zīmoliem kā Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, 

Green Cup, Crema un Percol. Zviedrijā mēs tāpat arī pārdodam 

tēju ar KOBBS zīmolu. Tāpat mēs pārdodam kafiju citās pasaules 

daļās ar mūsu klientu privātajiem zīmoliem, kā IKEA un McDonald’s.

AB ANDERS LÖFBERG ĪSUMĀ

GRUPAS ZĪMOLI

Cilvēkresursi 

(HR)

CEO

Nodrošinājums (Piegādes ķēde)

ORGANIZĀCIJA

Finanses un 

stratēģija

Mazumtirdzniecība 

(Retail)

Ārpus mājas 

patēriņš 

(Out of Home)

Ilgtspēja

Komunikācijas

Zīmolu 

un produktu 

attīstība

Privātie zīmoli
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Mūsu vērtības ir mūsu kompass, 

mūsu vīzija palīdz mērķēt augstāk, 

un mūsu stratēģija ļauj mums būt 

uz mērķi orientētiem.

Vīzija

Mūsu vīzija ir “Passion, responsibility 

and taste. Beyond expectations”. Mūsu 

vīzijai ir taustāma klātbūtne it visā, 

ko mēs darām.

Stratēģija

Mums ir stratēģisks plāns, kas tiek atjaunots 

katru gadu. To mēs saucam par mūsu 

Līdzsvaroto vadības karti (Balanced 

Scorecard), kas aptver mūsu vissvarīgākās

mērķa jomas un perspektīvas. Šīs jomas ir 

piesaistītas mūsu mērķiem, iniciatīvām un 

galvenajiem izpildes rādītājiem: finanses, 

klienti un tirgi, iekšējie procesi, atbildība 

un darbinieki.

KAS MŪS VIRZA?

Vērtības

Mūsu vērtības ir kompass tam, kā mēs rīko-

jamies un izturamies viens pret otru un 

pasauli ap mums. Tās sniedz mums 

vadlīnijas mūsu ikdienas uzvedībai un 

lēmumu pieņemšanai – tā, lai mēs sasniegtu 

savus mērķus un nodrošinātu rezultātus. 

Tieši mūsu vērtības atšķir mūs no 

konkurentiem, vērtības, kas vieno mūs visus, 

AB Anders Löfberg grupā strādājošos.

Mūsu vērtības ir aprakstītas grāmatiņā, ko 

mēs saucam par Mūsu Labo Gribu (Our 

Goodwill), ko katrs no darbiniekiem saņem 

savā dzimtajā valodā.

MŪSU VĒRTĪBAS

Atbildība Mēs pieņemam lēmumus, kas ir ilgtspējīgi –

gan finansiāli, gan sociāli, gan atbildīgi pret vidi.

Līdzdalība Mēs tiecamies uzpilnveidošanos un izaicinām 

sevi ar ilgtermiņa mērķiem tā, lai mēs 

nepārtraukti attīstītos.

Uzņēmība Mēs esam priekšgalā un mēs ātri radām jaunus 

produktus un pakalpojumus.

Tālredzība Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības, kas liek 

mums būt godīgiem, atklātiem un vienmēr turēt 

savus solījumus.

Profesionalitāte Mēs vienmēr rīkojamies profesionāli, saskaņā 

ar augstiem morāles principiem un cieņpilnu 

attieksmi, kā arī  mēs tiecamies darīt visu pēc 

mūsu labākās sirdsapziņas.

PASSION, 

RESPONSIBILITY 

AND  TASTE.  BEYOND

EXPECTATIONS.

AB  ANDERS  LÖFBERG
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Tas viss ir mūsu ilgtspējas darba pamatā. 

Tas nozīmē, ka mēs uzņemamies atbildību 

par cilvēkiem un vidi visā mūsu vērtību 

ķēdē – no pupiņas līdz tasītei.

KĀ MĒS VADĀM UN VIRZĀM MŪSU 

ILGTSPĒJAS DARBU?

Mums ir jābūt skaidrām vadības 

sistēmām, ja mēs vēlamies sasniegt 

mūsu ambiciozos mērķus. Tieši tādēļ 

mums ir svarīgi, lai mūsu 

uzņēmumiem būtu ISO sertifikāts.

Ilgtspējas darbs

Mūsu ilgtspējas darbs ir daļa no visa 

uzņēmuma stratēģijas, un to virza mūsu 

Grupas vadība, nosakot mērķus mūsu 

Līdzsvarotajā vadības kartē. Ilgtspējas 

direktore ir viena no Grupas vadības 

loceklēm. Viņas pārziņā ir vairāki iekšējie 

forumi, kā ilgtspējas grupas mijiedarbības 

funkcijas, kur tiek apspriesti un izlemti 

dažādi ar ilgtspēju saistīti jautājumi. Tāpat 

ir arī vides grupas forums un iepakojumu 

materiālu forums, kā arī vairāki “pagaidu” 

forumi, kā “Projekts – 100 % sertificēts 

produkts” un “100 % atjaunojama enerģija”.

Mūsu kvalitātes un pārtikas drošības 

politika pārrauga mūsu sistemātiskās 

pārtikas drošības darbības, kā arī mūsu 

rūpnīcām Karlstādē, Viborgā un Rīgā ir 

ISO 22000 sertifikāts. Izņēmums ir Crema 

sīkā grauzdēšanas rūpnīca Norvēģijā, kas 

saražo ārkārtīgi nelielu daļu no mūsu 

produkcijas (mazāk, nekā 0,1 %). Turklāt, 

rūpnīca Karlstādē, kura ir atbildīga par 

92 % no ražošanas jaudas, tāpat ir 

saņēmusi kvalitātes un vides sertifikātus, 

t.i. ISO 9001, ISO 14001 un FSSC 22000. 

Pieprasījums pēc ISO sertificētas pārtikas 

drošības vadības sistēmas nāk gan no 

mums pašiem, gan no mūsu klientiem. 

Savukārt mūsu pašu izvēle ir nodrošināt 

arī pārējo vadības sistēmu sertifikāciju, 

kas dod mums priekšrocības un stiprina 

mūsu konkurētspēju. Mūsu grupas Rīcības 

kodekss, kas ietver Ilgtspējas politiku 

un Biznesa Ētikas politiku, ir galvenais 

mūsu ilgtspējas darbības pārraudzības 

dokuments.

Tīkli

Mēs esam iesaistīti vairākos tīklos, 

pirmkārt, lai gūtu zināšanas un uzlabotu 

mūsu pieredzi no citu dalībnieku ilgtspējas 

darbībām dažādos veidos. Hāgas 

Iniciatīvas klimata tīkls, Zviedrijas 

Starptautiskās Attīstības aģentūras (SIDA) 

tīkls, Zviedrijas Līderi Ilgtspējīgai attīstībai, 

SP Mat och Miljö, SCR Sweden un WWF 

Ilgtspējīgas pārtikas Ķēde ir daži no 

Zviedrijas piemēriem, kur mēs iegūstam 

informāciju par to, kas notiek pārējā 

pasaulē, tādējādi īstenojot attiecīgas 

izmaiņas arī mūsu pašu darbībā. Dānijā

mēs esam iesaistīti Dansk Institut for 

Etisk Handel, Danida and Økologisk 

Landsforening, savukārt Latvijā mēs 

sadarbojamies ar InCSR (Korporatīvās 

atbildības un Ilgtspējas institūtu).

Atbildība no pupiņas līdz tasītei

Atbildības uzņemšanās ir svarīga daļa no 

Löfbergs uzstādītajām vērtībām jau kopš 

1906. gada, kad uzņēmums tika dibināts. 

Mūsu dibinātājs Anders Löfberg daudz 

veltīja sociālai atbildībai un viņš bija 

Zviedrijas Misijas draudzes priekšsēdētājs 

ilgu laiku.

Šodien mūsu darbu ilgtspējas jomā virza 

citi principi. ESAO vadlīnijas un ANO 

Globālais līgums ir pašas svarīgākās 

struktūras ilgtspējīgai darbībai, kuras mēs 

izmantojam. Stokholmas Izpētes centra 

(Stockholm Resilience Centre) planētas 

robežas ir kalpojušas par pamatu tādiem 

mūsu mērķiem, kā 100 % atjaunojama 

enerģija un 100 % sertificēta kafija, jo, 

kā izrādās, tieši jautājumos par bioloģisko 

daudzveidību, klimata izmaiņām un 

slāpekļa ciklu ir pārsniegta ilgtspējīgas 

attīstības kritiskā robežvērtība.

2015. gads bija ļoti svarīgs gads, jo ANO 

pieņēma 17 globālos ilgtspējīgas attīstības 

mērķus un saskaņā ar to vidējā 

zemeslodes temperatūra nedrīkst pieaugt 

vairāk par 2°C, taču mērķis ir sasniegt ne 

vairāk kā 1,5 °C pieaugumu. Mēs esam 

iestrādājuši šos svarīgos mērķus arī mūsu 

darbā, un mēs ļaujam, lai tie kalpo par 

pamatu visiem mūsu lēmumiem – gan 

tiem, kas saistīti ar mūsu darbi kafijas 

audzēšanas valstīs, gan arī tiem, kas 

attiecas uz produktu un darbības attīstību, 

kā arī ikdienas darbībām.

IETEKME UN ATBILDĪBA 
NO PUPIŅAS LĪDZ TASĪTEI.

KAFIJAS AUDZĒŠANA

Ilgtspējīgāku audzēšana metožu 

un apstākļu veicināšana.

PATĒRIŅŠ

Palielināt pieprasījumu pēc 

sertificētas kafijas.

TRANSPORTS 

Ar kuģi un vilcienu pa 

tiešo grauzdēšanas rūpnīcā.

IZPLATĪŠANA 

Efektīga loģistika un atjaunojama 

enerģija transportēšanā.

RAŽOŠANA

Energoefektivitāte, atjaunojami enerģijas 

avoti un gudri iepakojumu risinājumi.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Investīcijas un līdzdalība savā valstī 

un kafijas audzēšanas valstīs.
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Mūsu veikums iepriekšējā gadā ir 

vainagojies ar pozitīviem rezultātiem. 

Mēs palielinājām tirgus daļu esošajos 

tirgos un ienākuši arī jaunos tirgos.

Tirgi

Zviedrija noteikti ir mūsu lielākais tirgus, 

kas kopsummā sastāda 59 % no 

pārdošanas apjoma. Dānija ir nākamā, ar 

aptuveni 10 %, un mūsu tirgus daļas citās 

valstīs ar katru gadu pieaug. 2016. gadā 

mēs iegājām jaunos tirgos kopā ar mūsu 

klientu. Kanāda un Īrija ir divi no 

būtiskākajiem piemēriem. Tāpat mēs 

esam paplašinājuši mūsu eksporta 

darbību un mēs redzam arī lielu interesi 

par mūsu inovācijas produktiem. Mūsu 

kafijas kapsulas, kas ir ražotas no augu 

valsts materiāla, kā arī lietošanai gatavie 

ICE līnijas produkti ir īpaši pieprasīti.

Pārdošana

Vairāk kā pusi no mūsu tirdzniecības 

apjoma sastāda tieši pārdošana 

mazumtirdzniecībā (Retail), un aptuveni 

trešdaļu – Out Of Home (kafejnīcās un 

restorānos). Pārējo tirdzniecības apjomu 

sastāda dažādi korporatīvie klienti, kās 

pārdod vai piedāvā mūsu ražoto kafiju ar 

paši savu zīmolu – privātā zīmola kafijas.
Mazumtirdzniecība (Retail)

Mazumtirdzniecība ir viena no mūsu 

lielākajām darbības sfērām. Tirgos, kur 

mēs darbojamies, ir vairāki lielie 

mazumtirdzniecības tīkli. Zviedrijā šī sfēra 

tiek cieši kontrolēta un mēs viena gada

laikā līdz pat piecām reizēm varam diskutēt

ar mūsu klientiem par cenām, vienību skaitu 

plauktos, dažādām reklāmas akcijām un 

mūsu klātbūtni klienta tirdzniecības kanālos. 

Zviedrijā mēs strādājam ar visiem 

mazumtirdzniecības tīkliem un esam viens 

no četriem galvenajiem kafijas zīmoliem. 

Mūsu filiāle Peter Larsen Kaffe ir pārstāvēta 

vairumā no Dānijas tirdzniecības ķēdēm. 

Mēs sākam kļūt par atpazīstamu zīmolu 

Igaunijā, taču joprojām esam salīdzinoši 

nepazīstami un nelieli Latvijā un Lietuvā, 

lai gan tajā pašā laikā mūsu tirgus daļa 

nepārtraukti pieaug. Mūsu tirgus daļa 

Somijā ir kritiska, tomēr mēs strauji 

attīstāmies un mūs klienti sāk uztvert kā 

“ļoti kvalitatīvu tumšā grauzdējuma kafiju”. 

Mēs joprojām esam salīdzinoši neliels 

spēlētājs Apvienotās Karalistes tirgū, taču 

mēs turpinām palielināt savu klātbūtni 

dažādās mazumtirdzniecības ķēdēs.

Out of Home (OOH)

Mūsu OoH darbība aptver visu to kafiju, ko 

cilvēki dzer ārpus mājas jeb kafejnīcās, 

restorānos, viesnīcās, lielajos tirdzniecības 

punktos un pie publiskā sektora klientiem 

visos tirgos, kur mēs darbojamies. Mēs 

strādājam ar ikvienu, sākot no nelielas 

stūra kafejnīcas līdz pat lieliem 

starptautiskiem klientiem, kā Sodexo, 

Nordic Choice un Circle K, kā arī 

izsmalcinātiem restorāniem, kā 

Operakällaren Stokholmā un ekskluzīviem

birojiem Londonā. Mēs tāpat aktīvi 

darbojamies publiskajā sektorā, pārdodot 

kafiju gan nelielās pirmskolās, gan lielās 

rajona un pašvaldību iestādēs. Daļa no mūsu 

darbības ietver arī pakalpojumu 

nodrošināšanu, kur mēs apmācām mūsu 

klientus par kafiju un to, kā, piemēram, 

izveidot ienesīgu kafijas biznesu. Šodien 

mēs esam vienīgie Zviedrijā, kas var 

apmācīt interesentus kafijas maņu prasmēm 

saskaņā ar SCAE, Eiropas Specializētās 

Kafijas Asociācijas (Speciality Coffee 

Association of Europe) standartiem.

Mēs esam pārliecināti par mūsu OoH tirgus 

nākotni, jo servēto kafijas tasīšu skaits ātri

pieaug gan vietējā tirgū, gan starptautiskajā. 

Zviedrijā mēs esam gan OoH, gan publiskā 

sektora tirgus līderi.

Privātie zīmoli un eksports

Šajā darbības jomā mēs ražojam kafiju 

lielajiem klientiem, bieži vien starptautiska 

mēroga, ar viņu privāto zīmolu. Mūsu stiprās 

puses ir tas, ka mums ir lielā spēlētāja 

kapacitāte, kas ir apvienota ar mazā 

spēlētāja elastību, kā arī spēju pielāgoties 

katra klienta vēlmēm. Mēs esam izcīnījuši 

lielus globālus līgumus un mēs lepojamies 

ar to, ka esam tādu lielo spēlētāju, kā IKEA, 

McDonald’s un Coop piegādātāji un partneri. 

Mūsu eksporta darbība šobrīd ir salīdzinoši 

neliela, taču ar katru gadu pieaug interese 

pēc mūsu produktiem. 2015./2016. finanšu 

gadā mēs piedalījāmies vairākās 

starptautiskās pārtikas un dzērienu izstādēs, 

kā rezultātā ir radies liels skaits eksporta 

pieprasījumu no visas pasaules.

ZVIEDRIJA NOTEIKTI IR MŪSU

LIELĀKAIS TIRGUS AR 59 % 

NO PĀRDOŠANAS APJOMA.

KĀ MUMS VEICAS?
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KO DOMĀ MŪSU KLIENTI UN PATĒRĒTĀJI?

Mēs turpinām strādāt pie tā, lai mums būtu 

apmierināti un lojāli B2B klienti visās mūsu 

darbības sfērās, gan mazumtirdzniecības klienti, 

gan Ārpus mājas patēriņa tirdzniecības vietas, 

gan klienti ar privāto zīmolu. Taču joprojām 

pastāv augsts konkurences līmenis par klientu 

lojalitāti mazumtirdzniecības sektorā.

Klientu apmierinātība

Mums ir trīs svarīgas klientu kategorijas. Pirmā klientu 

kategorija ir gala patērētāji, kas pērk savu kafiju 

lielveikalos. Klientu lojalitāte ir zema šajā kategorijā 

visiem nozares zīmoliem, un klienti bieži svārstās starp 

vismaz divām izvēlēm. Löfbergs un Peter Larsen Kaffe 

abi ir ļoti pazīstami zīmoli vairākos tirgos, savukārt 

Melna Coffee (Latvijā) un Percol (Apvienotajā Karalistē) 

ir salīdzinoši mazāki vietējie zīmoli.

Otrā klientu kategorija ir Out of Home, 

mazumtirdzniecības tīkli un klienti ar privātajiem 

zīmoliem. Šie klienti pārdod mūsu kafiju savos 

tirdzniecības kanālos, tas ir, kafejnīcās, veikalos un 

restorānos. McDonald’s, Operakällaren, Scandic un 

Nordic Choice ir četri no piemēriem. Klienti šajā 

kategorijā parasti ir ārkārtīgi apmierināti ar mums 

kā piegādātāju. Rezultāts ir tieši tāds, kādu gaidām. 

Out of Home sektorā individuālā līmenī tiek veidotas 

spēcīgas attiecības, jo mēs varam piedāvāt ne tikai 

kafijas piegādi, bet arī virkni dažādu pakalpojumu.

* Klientu apmierinātība tiek mērīta, izmantojot Klientu 

Attiecību Indeksu (CRI), kā svērto indeksu, apvienojot 

izpildi (kā mēs rīkojamies saskaņā ar klienta vērtējumu) 

un preferenci (klientu preferenci salīdzinājumā ar 

citiem spēlētājiem tirgū). Mūsu grupas CRI rādītājs ir 

75, salīdzinājumā ar vidējo nozarē – 65.

MŪSU CRI RĀDĪTĀJS
IR 75, SALĪDZINĀJUMĀ

AR VIDĒJO NOZARĒ – 65*.
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* Mūsu mērķis ir pieaugums 1,5 reizes līdz 2019/2020. gadam salīdzinājumā ar 2014/2015. gadu. Tas atbilst 37 373 tonnām kafijas.

KĀDAS IR MŪSU NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS?

Lai sasniegtu mūsu mērķi, kas nosaka, 

ka pieaugumam ir jābūt 1,5 reizes 

2020. gadā*, mums ir nepieciešama 

nepārtraukta mūsu darbības attīstība. 

Mēs augstu vērtējam inovācijas, un 

mēs smagi strādājam, lai būtu priekšgalā. 

Tieši šobrīd notiek daudzas jaunas lietas 

visās mūsu jomās, sākot ar jauniem 

produktiem līdz tam, kā mēs tiekamies 

ar mūsu klientiem un kur mēs pārdodam 

mūsu produktus.

Tendences, kas mūs ietekmē

Dzērienu kategorijās notiek dažādas lielas, 

kas ietekmē mūsu tālāko darbību. Cilvēki ir 

pastāvīgā kustībā, kā rezultātā ievērojami 

palielinās “līdzi ņemšanai” paredzēto 

dzērienu patēriņš. Tāpat strauji pieaug 

servēto un dažādos variantos pasniegto 

kafiju apjoms. Tikmēr arvien vairāk pārtikas 

un dzērienu kategorijās tiek ieviestas 

dažādas veselības un ilgtspējas tendences.

Inovācijas un produktu attīstība

Inovācijas un produktu attīstība ir kritiski 

rīki mūsu zīmolu attīstībā, lai varētu 

apmierināt šīs jaunās tendences. Mēs 

esam labi bruņojušies un arī inovāciju un 

produktu attīstības temps mūsu 

organizācijā ir lielāks, nekā ierasts.

Produktu laišana tirgū

Jaunas lietas notiek gan attiecībā jau 

esošajām kategorijām, piemēram, malto 

kafiju, gan arī uz jaunām kategorijām, 

piemēram, lietošanai gataviem dzērieniem, 

kafijas pupiņām un kafijai kapsulās. Lai 

sasniegtu klientus arvien jaunās vietās, 

mēs esam atvēruši kafejnīcas, kafijas 

auto un mobilos kafijas bārus vairākos 

mūsu tirgos.

Tāpat mēs šī gada laikā esam laiduši tirgū 

mūsu kafijas kapsulas, kas ir ražotas no 

augu valsts materiāliem un paredzētas 

Nespresso® sistēmas kafijas aparātiem. 

Mūsu kapsulas joprojām ir pieejamas ar 

zīmoliem Löfbergs, Percol un Peter 

Larsen Kaffe un pēc izmantošanas tās 

var utilizēt kā pārtikas atkritumus. Tāpat 

mūsu lietošanai gatavo ICE dzērienu 

klāstam ir pievienotas jaunas šķirnes, 

gan tējas, gan kafijas dzērieni. ICE 

produkti tiek ražoti no organiskām 

sastāvdaļām un to sastāvā esošā kafija 

un cukurs ir marķēti ar Fairtrade sertifikātu. 

ICE kafijas produktu iepakojumam mēs 

izmantojam Cartocan®, kas tiek ražots no 

videi draudzīga kartona materiāla, ko var 

pārstrādāt.

Jaunas sfēras un tirgi

Mēs nepārtraukti meklējam jaunas biznesa 

iespējas. Mēs saskatām lieliskas iespējas 

paplašināt mūsu tirdzniecību jaunos tirgos, 

taču mūsu iespējas nostiprināties esošajos 

tirgos arī ir ļoti labas. Viena no skaidrām 

tirgus tendencēm ir pieaugums servēto 

kafijas tasīšu skaitā, jeb tirdzniecības 

apjomi mūsu Out of Home jomā. Šeit mēs 

MĒS ESAM LAIDUŠI TIRGŪ
MŪSU KAFIJAS KAPSULAS, KAS

RAŽOTAS NO AUGU VALSTS
MATERIĀLA UN VAR TIKT
UTILIZĒTAS KĀ PĀRTIKAS 
ATKRITUMI GADA LAIKĀ.

saskatām lielu potenciālu un mēs turpinām

cieši strādāt pie tā, lai nostiprinātu jau 

esošo stabilo pozīciju OoH jomā. Tāpat 

mūsu nākotnes izaugsmi mēs saskatām 

dažāda veida digitālās tirdzniecības 

kanālos un mēs to uzskatām par nozīmīgu 

jomu, kur ieguldīt savas pūles.
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VAI VISPĀR IR PIEPRASĪJUMS PĒC 

ILGTSPĒJĪGAS KAFIJAS?

Sertificēta kafija kļūst arvien vairāk 

pieprasīta. Tajā pašā laikā, mums vēl 

ir ceļš ejams, līdz visa kafija, ko mēs 

iepērkam, būtu sertificēta.

Ilgtspējīgs bizness

Mēs ar lielu pārliecību varam piedāvāt tā 

saucamo “Ilgtspējīgo biznesu” mūsu Out 

of Home klientiem. Tieši tādā veidā mēs 

mēģinām ietekmēt klientu, lai tas izvēlētos 

kafiju no Löfbergs sertificēto kafiju klāsta, 

pievēršot uzmanību pozitīvajai ietekmei 

gan uz cilvēkiem, gan vidi, ko sniedz 

sertifikācija. Mums ir aptuveni 100 klienti, 

kas izmanto šo piedāvājumu ar pievienoto 

interneta funkciju. Šī funkcija dod iespēju 

klientam redzēt to ietekmi, ko viņš rada, 

izvēloties iegādāties sertificētu kafiju, 

piemēram, lielāka prēmija, kas tiek 

samaksāta kafijas audzētājiem, ja Jūs 

iegādājaties kafiju ar Fairtrade sertifikātu, 

kā arī samazināta mākslīgā mēslojuma 

izmantošana, ja Jūs izvēlaties organisku 

kafiju.

Peter Larsen Kaffe ir priekšgalā

Klienti atpazīst Peter Larsen Kaffe kā 

Dānijas ilgtspējīgāko kafijas zīmolu. Šī ir 

pozīcija, kas rada augstu cieņas līmeni, 

taču līdzi nes arī lielu atbildību. Mēs 

piedalāmies pārrunās un turpinām 

nepārtrauktu dialogu ar mēdijiem un 

interešu grupām, lai palielinātu ilgtspējīgas 

kafijas pieprasījumu. Mēs esam atvērti

un nepārprotami rūpējamies par kafijas 

audzētāju darba apstākļu uzlabošanu.

Mobilās kafejnīcas

Peter Larsen ir atvēris pasaulē pirmo 

elektroniskā dzinēja mobilo kafejnīcu, 

sadarbībā ar Dānijas uzņēmumu Ewii. 

Aizvietojot dūmojošo, skaļo un smakojošo 

dīzeļa dzinēju ar tīru enerģiju, šis pionieris 

rāda to, kā jāizskatās nākotnes mobilajiem 

kafijas bāriem. Šī pirmā kafejnīca atrodas 

Kopenhāgenā, Pilsētas rātsnama laukumā.

Kafijas kapsulas no augu valsts 

materiāliem

“Percol Pod Revolution” ir mārketinga 

kampaņa, ko īstenoja mūsu uzņēmums 

Lielbritānijā, Food Brands Group, lai 

iedrošinātu uzņēmumus un privātpersonas 

nomainīt savas Nespresso® alumīnija 

kapsulas uz mūsu kafijas kapsulām, kas 

ražotas no augu valsts materiāliem.

MĒS NEPĀRPROTAMI

RŪPĒJAMIES PAR 

KAFIJAS AUDZĒTĀJU 

DARBA APSTĀKĻU

UZLABOŠANU.

Green cup: Mūsu filiāle Lielbritānijā, 

Löfbergs Limited, ir radījuši zaļās 

kafijas konceptu, kas ir balstīts uz 

cirkulāro domāšanu. Šis koncepts, 

cita starpā, ļauj mums sasniegt 

šādas lietas:

• “Oglekļa pēdas nospiedums” 

tiek samazināts par vienu trešdaļu, 

savācot kafijas biezumus un 

pārstrādājot tos jaunos produktos.

• Visa Green Cup kafija ir organiska 

un ar Fairtrade sertifikātu, un mēs 

zinām, kur ir augušas kafijas pupiņas.

• Mūsu klientiem tiek piedāvāta 

apmācība, kad viņi iegādājas kafijas 

aparātu. Viens no iemesliem ir tādā 

veidā veicināt ilgtspējīgas kafijas 

nozīmīguma izpratni.

• Mēs ziedojam peļņu, kas tiek 

iegūta, pārstrādājot kafijas biezumus 

mēslojumā dažādu ilgtspējas projektu 

ietvaros. Klimata kompensācija un 

sociālie projekti kafijas audzēšanas 

valstīs ir tikai daži no šādiem 

piemēriem.

• Pārdotās kafijas iekārtu ražošanā 

zināmā mērā tiek izmantoti pārstrādāti 

kafijas biezumi.
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VAI MĒS ESAM EKONOMISKI ILGTSPĒJĪGI?

Kafijas nozare ir zema uzcenojuma 

nozare un parasti ir nepieciešami lieli 

apjomi, lai radītu peļņu. Ilgtermiņa 

pūles nu ir gatavas nest peļņu.

Finanses

Mūsu peļņa šajā gadā bija SEK 155,9 

miljoni pret SEK 21,7 miljoniem iepriekšējā 

gadā. Šie lieliskie rezultāti ir daļēji saistīti 

ar stabilu zaļās kafijas tirgu, kā arī 

pieaugumu mūsu pašu zīmolu pārdošanā. 

Rezultāts ietver neatgriezeniskās 

vienības SEK 79 miljoni apmērā no 

pārdošanas grupas uzņēmumiem.

Mūsu mērķis ir aug 1,5 reizes līdz 

2019/2020 gadam, salīdzinājumā ar 

2014/2015. gadu. Tas ir vienāds ar 

37,373 tonnām.

2010/2011

2010/2011

2011/2012

2011/2012

2012/2013

2012/2013

2013/2014

2013/2014

2014/2015

2014/2015

MĒRĶIS 2020 

MĒRĶIS 2020 

12%

37,373

12.9%*

27,313

3.9%4.2%

28,049
24,915

27,855
25,57824,825

6.5%5.5%4.6%

4.6%

KAPITĀLA ATDEVE PRET IEGULDĪTO

APJOMS, TONNAS KAFIJAS

2015/2016

2015/2016

MŪSU MĒRĶIS IR
AUG 1,5 REIZES LĪDZ
2019/2020 GADAM,
SALĪDZINĀJUMĀ AR
2014/2015. GADU.
TAS IR VIENĀDS AR
37,373 TONNĀM.

* Izslēdzot kapitāla peļņu SEK 79 miljoni apmērā par iekšējo pārdošanu meitas uzņēmumiem.
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VAI MĒS DARĀM PAREIZĀS LIETAS?

Tas, kā mēs maksājam nodokļus un 

iesaistāmies vietējā kopienā, nenosaka 

tikai juridiskā likumdošana, bet arī tas, 

ko mēs paši sagaidām no sevis, kā 

uzņēmuma.

Nodokļi

Mēs vienmēr maksājam nodokļus tajā 

valstī, kur mēs veicam darbību. Mēs 

ievērojam noteiktos principus, nosakot 

cenas mūsu iekšējos darījumos.

Sabiedrības iesaiste

Mūsu svarīgākā sabiedrības iesaistes 

forma ir tas, ko mēs darām savas darbības 

ietvaros. Tas ietver visas tās neskaitāmās 

ilgtspējas darbības ik gadu, kas dažkārt ir 

daļa no mūsu personāla izmaksām, dažkārt 

investīcijas un dažkārt kaut kas daudz 

dzīvē taustāmāks, kā, piemēram, mūsu 

investīcijas Starptautisko Kafijas Partneru 

(ICP) projektos.

Tabulā pa labi ir daļējs mūsu darbības 

apraksts finanšu izteiksmē. Tas parāda 

skaitļos to daļu no mūsu iesaistes 

sabiedrībā, ko ir vieglāk pārskatīt. Šajā 

tabulā ir iespējams redzēt, ka nozīmīgas 

summas tiek investētas dažādos 

sabiedrības iesaistes veidos, vai tie būtu 

ieguldījumi kafijas audzēšanas valstīs,

vai nozīmīgas investīcijas jauniešu kultūrā, vai vietējā 

sporta kluba atbalsts. Viens no mūsu lielākajiem 

ieguldījumiem šajā sakarā ir ICP projekti, kas sastāda līdz 

SEK 1,5 miljoni gadā. Tajā pašā laikā, mēs veicinām 

lielākus nodokļu ieņēmumus, ko saņem sabiedrība, 

pateicoties mūsu izaugsmei. Tāpat tā ir nozīmīga vērtību 

kritērija forma.

MŪSU FINANŠU GADS 2015/2016

Uzkrātā ekonomiskā vērtība

Nodokļi, kas samaksāti publiskajā sektorā

Ienākumi 1,906,009

Darbības izmaksas -1,470,155

Atalgojums un darbinieku algas -223,627

Samaksa investoriem -28,468

Dānija -4,293

Norvēģija -1,011

Latvija -1,148

Apvienotā Karaliste -37

Ieguldījumi sabiedrībā -11,454

Zviedrija -14,835

150,981

AB  ANDERS  LÖFBERG ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 20 NO 46

SATURS KOMENTĀRS NO CEO UN VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS GADA PĀRSKATS PAR MUMS GRI INDEKSSKAFIJAS AUDZĒŠANA RAŽOŠANA DARBINIEKI 



VAI MŪSU PŪLES IR TĀ VĒRTAS?
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GLOBĀLAIS KAFIJAS

EKSPORTS SASTĀDA

USD 19 MILJARDUS

KATRU GADU, UN

KAFIJA IR OTRA 

VĒRTĪGĀKĀ

PATĒRIŅA PRECE, 

KO EKSPORTĒ 

ATTĪSTĪTĀS

VALSTIS.

Kafija ir unikāla patēriņa prece. Nav cita tāda 

dzēriena, kas būtu tik svarīgs tik daudz 

cilvēkiem. Kopā mēs izdzeram 2,25 miljardi 

tasīšu dienā un 20 miljoni fermeru audzē kafiju 

aptuveni 70 valstīs visā pasaulē.

Kafijas veidi
Ir divas galvenās kafijas šķirnes, Arabika un Robusta, kā 
arī neskaitāms daudzums apakšsugu un krustojumu. 
Mēs, AB Anders Löfberg izmantojam gandrīz tikai 
augstos platuma grādos augušu Arabica šķirnes kafiju. 
Atšķirība garšās ir atkarīga ne tikai no kafijas veida, 
bet arī audzēšanas apstākļiem, kafijas pupiņu 
novākšanas un apstrādes, kā arī grauzdēšanas.

PASAULĒ IR APTUVENI

20 MILJONI KAFIJAS

AUDZĒTĀJU, KAS

GALVENOKĀRT IR 

NELIELAS ĢIMENES 

SAIMNIECĪBAS.

KAS IR KAFIJA?
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Kafijas audzēšanas valstis

Globālais kafija eksports sastāda USD 19 miljardus katru 

gadu, un kafija ir otra vērtīgākā patēriņa prece, ko eksportē 

attīstītās valstis. Kafijas pupiņas vislabprātāk aug tropu 

klimatā un tās audzē aptuveni 70 valstīs visā pasaulē. Mēs 

iepērkam mūsu kafiju aptuveni no 20 valstīm visā pasaulē, 

no kurām nozīmīgākās ir norādītas zemāk.

KAS IR KAFIJA?

ŠEIT MĒS IEPĒRKAM MŪSU KAFIJU 

12%
Centrālamerika

Hondurasa, Kostarika, Nikaragva,

El Salvadora, Meksika un Gvatemala.

9%
Dienvidaustrumu Āzija

Vjetnama, Indonēzija un Indija.

68%
Dienvidamerika

Brazīlija, Kolumbija 

un Peru.

11%
Austrumāfrika

Etiopija, Kenija, 

Tanzānija un Uganda.

EIROPA ZIEMEĻAMERIKA ĀFRIKA LATĪŅAMERIKA ĀZIJA

34%

18%

11%

7%

58%

20%

31%

21%

KUR KAFIJA TIEK PATĒRĒTA/ AUDZĒTA

Patērē kafiju Audzē kafiju
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VAI MŪSU KAFIJA IR APDRAUDĒTA?

Klimata izmaiņas

Puse no zemes augsnes pasaulē, kur mēs 

audzējam kafiju, riskē kļūt neizmantojama 

2050. gadā sakarā ar klimata izmaiņām 

saskaņā ar 2016. gada septembrī Klimata 

Institūta publicēto rakstu “Briestošā vētra: 

klimata izmaiņu riski attiecībā uz kafiju”. Ja 

globālā sasilšana turpinās ar nenovēršamo 

1,5°C pieaugumu, kafijas saimniecību izturība 

un spēja pielāgoties ir pilnībā neiespējama. Lai

arī pasaules dalībnieki ir vienojušies par 

maksimālo globālās temperatūras pieaugumu, 

nepārsniedzot 2°C, veiktie pasākumi nav 

pietiekoši, lai paliktu zem šīs kritiskās 

robežvērtības. Pieaugums virs 2°C ievērojami 

ietekmēs 125 miljonus cilvēku vairāk nekā 70 

pasaules valstīs, kas pārtiek no kafijas industrijas, 

no kurām lielākā daļa ir mazattīstītās valstis.

Apdraudētā kafija

2012. gada pārskats, ko prezentēja Karaliskā 

botāniskā dārza galvenie pētnieki, brīdina, ka

Arabika kafijas šķirnes, sākotnēji savvaļas 

pasuga, riskē izmirt ap 2100. gadu. Kongo 

upes baseinā, no kurienes nāk Robusta kafijas 

pupiņas, savvaļas Robusta pasuga riskē izmirt 

jau ap 2050. gadu. Proti, izskatās, ka ne 

Robusta, ne Arabika kafijas koki nespēj 

pārdzīvot par vidēji smagas klimata izmaiņas. 

Tas ir ārkārtīgi nopietns risks, jo savvaļas 

kafijas koki veido ģenētiskā materiāla krātuvi, 

kas ir īpaši svarīga un nozīmīga jaunu kafijas 

pasugu radīšanā, nodrošinot to izturību pret 

sausumu un slimībām.

2015/2016. GADĀ MĒS

ZIEDOJĀM SEK 51 MILJONU

KĀ PRĒMIJAS UN IENĀKUMUS 

FAIRTRADE KAFIJAS 

AUDZĒTĀJIEM.

Varbūt nākotnē nebūs lemts 

patērēt kafiju tā, kā mēs to 

darām šodien. Klimata izmaiņas 

ietekmē visu planētu un kafija 

ir tā kultūra,  kas ir ļoti jutīga pret 

izmaiņām, kas notiek.
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KO MĒS DARĀM, LAI NODROŠINĀTU 

KAFIJAS NĀKOTNI?

Nodrošināt ilgtermiņa pieeju kafijai ir viens no 

pašiem svarīgākajiem ilgtspējas jautājumiem. Lai 

to sasniegtu, ir nepieciešams pielāgot 

saimniekošanas metodes klimatam un videi un 

izveidot labus sociālos apstākļus kafijas 

audzētājiem. Tāpat ir nepieciešams, lai kafijas 

audzētājiem tiktu samaksāta saprātīga maksa par 

produktu, jo tikai tā nākamās paaudzes spēj saskatīt 

nākotni kafijas audzēšanā.

Ilgtspējīga stratēģija

Mēs aktīvi strādājam, lai arvien vairāk kafijas 

audzētāju izmantotu ilgtspējīgas kafijas audzēšanas 

metodes. Tāpat mēs cieši strādājam pie tā, lai uzlabotu 

dzīves apstākļus aptuveni 40 000 kafijas audzētājiem, 

kas audzē mūsu kafiju.

Rīcības kodekss

AB Anders Löfberg piegādātāju Rīcības kodekss 

sastāv no noteiktām prasībām un vadlīnijām ilgtspējīgai 

saimniekošanai un iepirkumam. Kodekss ir balstīts uz 

10 Globālā Līguma principiem, ILO pamata konvencijas 

un mūsu pašu Grupas uzņēmumu vadlīnijām, kas 

attiecas uz ētiku un vidi. Rīcības kodekss tāpat satur 

prasību par to, ka piegādātājs garantē, ka viņu 

piegādātā kafija ir brīva no ĢMO.

Risku analīze

Visas kafijas eksportētāj valstis ir augsta riska valstis 

saskaņā ar UNDP HDI (tautas attīstības indeksu) un 

BSCI (Uzņēmējdarbības sociālās atbilstības iniciatīvu). 

Šajās valstīs parasti valda jaunā demokrātija. Tur bieži 

ir izstrādāta likumdošana, taču nav pietiekami spēcīgas 

sistēmas, kas nodrošinātu atbilstību šiem likumiem.

Mēs sistemātiski strādājam, izvērtējot atbilstību mūsu 

Rīcības kodeksam, tāpat mēs veicam regulāras 

Organic Organic/Fairtrade Fairtrade

Rainforest Alliance Rainforest Alliance/Organic

UTZ Certifed UTZ Certifed/Organic

IEGĀDĀTĀS SERTIFICĒTĀS KAFIJAS DAĻA

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

neplānotas pārbaudes saimniecību līmenī un mēs 

veidojam ciešu dialogu ar mūsu piegādātājiem un 

kooperatīviem attiecībā uz šiem jautājumiem. Tomēr, 

risku līmenis saskaņā ar sistemātisko mūsu piegādātāju 

risku novērtēšanu arvien vairāk samazinās, vēl jo vairāk 

sakarā ar to, ka mēs esam palielinājuši mūsu iepirktās 

kafijas daudzumu no sertificētām saimniecībām.

Sertificētas saimniecības

Sertifikācija veicina ilgtspējīgāku kafijas audzēšanu un 

kafijas audzētāju iespējas nozīmīgi uzlabojas, 

saskaroties ar klimata izmaiņām. Tāpat vēl viens 

nepārprotams ieguvums ir veselīgāka ekosistēma 

kafijas saimniecībās un ap tām, ilgtspējīgāku 

lauksaimniecības metožu izmantošana un vietējo 

ūdens resursu aizsardzība. Savos ceļojumos, kad 

mēs apmeklējam kooperatīvus un kafijas audzētājus, 

mēs paši savām acīm redzam tos ieguvumus, ko sniedz 

sertifikācija. Daži no nepārprotamiem piemēriem ir 

sieviešu pozīciju nostiprināšanās sabiedrībā, bērnu 

izglītības līmeņa uzlabošanās, nodrošināta pieeja 

veselīgākai pārtikai, kā arī uzlabojušās zināšanas par 

organisku saimniecību. Taču tik un tā ir tādi 

lauksaimniecības aspekti, ko ir grūti sasniegt un izmainīt. 

Ķimikāliju uzglabāšana saimniecībā un darbinieku dzīves 

apstākļi ir tikai daži no piemēriem. Tādēļ gan mēs, gan 

sertifikācijas iestādes pievērš lielu uzmanību, lai uzlabotu 

šos aspektus. Mūsu mērķis par sertificētu kafiju līdz 

2020. gadam attiecas uz visu mūsu produktu klāstu, 

t.i. 100 % no mūsu zīmoliem. Löfbergs produktu klāsts 

jau ir sertificēts visos tirgos, un AB Anders Löfberg 

šodien ir viens no pasaules lielākajiem organiskās un 

Fairtrade sertificētās kafijas importētājiem. Virzoties uz 

priekšu, mūsu mērķis ir palielināt sertificētās kafijas 

īpatsvaru Peter Larsen un Melna zīmola kafijai. Percol 

ir piedāvājies gandrīz 100 % sertificētu kafiju visu laiku, 

kopš ir mūsu īpašumā.AB  ANDERS  LÖFBERG
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Sertifikācijas proporcija

82,2 % (75 %) no mūsu produkcijas klāsta 2015./2016. 

gadā bija sertificēta. Līdz šim 47,8 % no visas kafijas, ko 

mēs iepērkam, ir sertificēta. Atšķirība šajos skaitļos ir 

saistīta ar to, ka tas ietver daļa no klientiem, kuriem mēs 

ražojam kafiju ar viņu privāto zīmolu, joprojām nepieprasa 

sertificētu kafiju. Otrs iemesls ir tas, ka lielākā daļa 

Rainforest Alliance marķēto produktu satur tikai 30 % kafijas, 

kas nāk no sertificētām saimniecībām (Rainforest Alliance 

pieļauj piecu gadu plānu savam marķējumam, kur pieteicējs 

garantē, ka vismaz 30 % no kafijas attiecīgajā iepakojumā 

būs no sertificētām saimniecībām pirmajā gadā, sasniedzot 

100 % piektajā gadā.) Mērķa sasniegšanas gala datums 

attiecībā uz to, ka visai mūsu iegādātajai zaļajai kafijai ir 

jābūt pilnībā sertificētai, vēl nav pieņemts, bet mēs strādājam

PĀRDOTAS SERTIFICĒTĀS KAFIJAS DAĻA (PAŠU ZĪMOLI)

2014/2015 2015/2016 MĒRĶIS 2020

82.2%
75%

100%

MŪSU ILGTSPĒJAS MARĶĒJUMI

Katrs no zīmoliem, ar kuriem mēs strādājam, koncentrējas 

uz dažādiem aspektiem, taču viņi visi veicina ilgtspējīgu 

attīstību gan cilvēkiem, gan videi.

Fairtrade ir neatkarīgs produkta marķējums, kas fokusējas 

uz cilvēktiesībām un darba tiesībām. Audzētājiem tiek 

garantēta minimālā cena, un kooperatīvi saņem papildu 

bonusus. Tā tiek radīti priekšnoteikumi labākiem darba un 

dzīves apstākļiem.

ES organiskas produkcijas logo ir obligāts visiem 

pārpakotajiem organiskiem pārtikas produktiem. Marķējuma 

lietojums ir brīvprātīgs importētajiem pārtikas produktiem. 

Tomēr vismaz 95 % no produktu sastāvdaļām ir jānāk no 

sertificētām organiskām audzētavām.

Ø marķējums ir Dānijas organiskas produkcijas marķējums.

Marķējumu var novietot uz organiskiem produktiem, kuri 

ražoti un pārbaudīti Dānijas veterinārijas un pārtikas 

administrācijā un ES.

Rainforest Alliance ir neatkarīgs zīmols, kas fokusējas uz 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ilgtspējīgu 

audzēšanas metožu izmantošanu, kā arī uz audzētāju 

apstākļiem un iztikas līdzekļiem.

KRAV marķējums tiek piemērots tikai tiem pārtikas produktiem, 

kas tiek audzēti, neizmantojot ķīmiskos pesticīdus vai 

herbicīdus, mākslīgo mēslojumu vai GMO. Turklāt, produkti 

drīkst saturēt tikai dabīgas piedevas. Marķējums tāpat 

iestājas par humānu attieksmi pret dzīvniekiem, sociālu 

atbildību un ilgtspējīgu klimatu.

Soil Association Certification ir lielākais organisku produktu 

marķējums Apvienotajā Karalistē. Marķējums tiek izmantots 

pārtikas produktiem, dzīvnieku barībai, tekstilam un 

skaistumkopšanas produktiem.

UTZ Certified ir bezpeļņas organizācija, kas ar informācijas 

un izglītošanas palīdzību veido nosacījumus ilgtspējīgākai 

ražošanai, palielinot produktivitāti un augstākus dzīves 

standartus.

pie tā, lai iedrošinātu visus mūsu klientus pieprasīt sertificētu 

kafiju. Mēs nepadosimies, līdz mēs sasniegsim 100 %. Par 

to vairāk lasiet mūsu Ilgtspējas pārskata 18. lapā.

Izsekojamība 

Mēs iegādājamies kafiju pa tiešo no kafijas ražošanas 

valstīm, cenšoties izmantot pēc iespējas mazāk starpnieku. 

Liela daļa no kafijas nāk no nelielām kafijas saimniecībām, 

kas pārdod kafiju, izmantojot kooperatīvus. Mums vienmēr ir 

nodrošināta pilnīga izsekojamība visai kafijai, ko mēs 

iepērkam, pat, ja no kooperatīva piegādātā kafija sastāv no 

kafijas, kas nāk no simtiem dažādu kafijas audzētāju. Mums 

ir izveidotas ilgstošas sadarbības attiecības ar mūsu 

piegādātājiem un kooperatīviem un mēs ceļojam aptuveni 

100 līdz 150 dienas gadā, lai satiktu kafijas audzētājus.

IEPIRKTĀS ORGANISKĀS ZAĻĀS KAFIJAS DAUDZUMS (TONNĀS)

17

4,491
5,168

4,978
5,161 5,372

5,331

6,132
7,021

8,226
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KO MĒS DARĀM, LAI NODROŠINĀTU 

KAFIJAS NĀKOTNI?

Attīstības projekti

Pasaules kafijas audzēšana nekļūs 

ilgtspējīga ātrāk par 2045. gadu, ņemot 

vērā esošos centienus. Tas nav ne 

pietiekami, ne pieņemami. Tādēļ mēs 

īstenojam dažādus attīstības projektus 

sadarbībā ar pārējiem spēlētājiem. Mērķis 

ir uzlabot konkurētspēju un dzīves 

apstākļus neliela izmēra kafijas audzētāju 

saimniecībām.
Starptautiskie Kafijas partneri (ICP)

Mēs nodibinājām Starptautiskos Kafijas 

Partnerus (ICP) sadarbībā ar četriem citiem 

privātajiem Eiropas kafijas uzņēmumiem 

2001. gadā. Šodien ICP darbojošos Eiropas 

uzņēmumu skaits ir pieaudzis līdz septiņām, 

un AB Anders Löfberg valdes priekšsēdētāja 

Kathrine Löfberg ir šīs kustības valdes 

priekšsēdētāja kopš 2016. gada sākuma.

ICP atbalsta vietējos projektus, kas piedāvā 

kafijas audzētājiem izglītību un praktiskas 

apmācības par tādiem priekšmetiem kā 

saimniekošanas metodes un pielāgošanos 

klimata izmaiņām. Kafijas audzētāji ir 

nelielas saimniecības, un tie parasti 

apsaimnieko mazāk, nekā divus zemes

hektārus, kas atbilst aptuveni diviem 

futbola laukumiem. Projekta ietvaros mēs 

palīdzam viņiem iemācīties, kā palīdzēt 

sev, kā arī koncentrējamies uz 

produktivitātes palielinājumu, kafijas 

kvalitātes un kafijas audzētāju mārketinga 

zināšanu uzlabošanu. Kopā ņemot, tas viss 

VALSTIS, KURĀS ICP REALIZĒ SAVUS PROJEKTUS UN IESAISTĪTO KAFIJAS AUDZĒTĀJU SKAITS

veicina lielāku peļņu gan īstermiņā, gan 

Ilgtermiņā.

EUR 13 miljoni ir investēti projektos 12 

valstīs kopš 2001. gada un vairāk nekā 

40 000 kafijas audzētāji un viņu ģimenes 

ir iesaistītas kopš projektu sākuma. 

Kopējais projektu budžets ir aptuveni EUR 

1 miljons katru gadu, no kā mūsu 

ieguldījums ir 15 % (aptuveni EUR 150 000). 

Daudzos gadījumos mēs sadarbojamies ar 

pārējiem spēlētājiem, ieskaitot Zviedrijas 

starptautisko attīstības aģentūru (SIDA). 

Projekta dalībnieki daudzos gadījumos ir 

dubultojuši vai pat trīskāršojuši savus 

ienākumus, kas protams, ir atstājis lielu 

iespaidu uz dalībnieku dzīves standartiem 

un vietējās sabiedrības attīstību. 2018. gada 

mērķis ir sasniegt projektā iesaistīto

dalībnieku skaitu – 75 000 kafijas audzētāju. 

Ilgtermiņā šie kafijas audzētāji varētu 

iespējams kļūt par mūsu piegādātājiem.

2017. gadā mēs iegādājāmies kafiju no 

projektiem, ko mēs īstenojam Tanzānijā. 

Tomēr, kā izskatās šobrīd, relatīvi neliels 

skaits kafijas audzētāju būs spējīgi atbilst 

mūsu garšas, kvalitātes, ilgtspējas, cenas 

un piegādes izpildes prasībām.

Kafija & Klimats

Mēs darbojamies arī Kafija & Klimats

projektā kopā ar ICP dalībniekiem un 

vairākiem citiem kafijas uzņēmumiem, 

kā arī attīstības organizāciju SIDA Zviedrijā 

un GIZ Vācijā.

Brazīlija 948

Kolumbija 388

Dominikānas Republika 600

El Salvadora 757

Gvatemala 1 593

Hondurasa 1 225

Peru 1 313

Kamerūna 1 500

Tanzānija 13 098

Uganda 11 385

Indonēzija 5 482

Vjetnama 400

AB  ANDERS  LÖFBERG

Projekts apvieno zināšanas no 

starptautiskajiem klimata pētījumiem ar 

kafijas audzētāju praktisko pieredzi. Projekta 

ietvaros ir izstrādāts īpašs rīks, ko var 

izmantot kafijas audzētāji visā pasaulē, lai 

pārvaldītu klimata izmaiņas un nodrošinātu 

kafijas resursu nākotnē. Lai apskatītu 

šo rīku, apmeklējiet 

http://toolbox.coffeeandclimate.org/content/

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 28 NO 46

SATURS KOMENTĀRS NO CEO UN VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS GADA PĀRSKATS PAR MUMS GRI INDEKSSKAFIJAS AUDZĒŠANA RAŽOŠANA DARBINIEKI 

http://www.coffee-partners.org/
http://www.coffee-partners.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
http://toolbox.coffeeandclimate.org/content/


KO MĒS DARĀM, LAI NODROŠINĀTU 

KAFIJAS NĀKOTNI?

Rīcības Kodekss Kafijas Sabiedrībai 

(4C), jaunā Globālā kafijas platforma

4C ir vienošanās par rīcības kodeksu 

globālajā kafijas industrijā. Tās mērķis ir i

lgtermiņa ilgtspējīga kafijas ražošana 

pasaulē. AB Anders Löfberg bija iesaistīts 

4C dibināšanā un šodien aiz šī kodeksa 

stāv lielākie spēlētāji starptautiskajā kafijas 

industrijā. Vienošanās ietver sociālos 

apstākļus, vidi, ekonomiku un enerģiju.

Kafija labākai nākotnei Kenijā

Pirms diviem gadiem, Peter Larsen Kaffe 

uzsāka projektu “Kafija labākai nākotnei” 

ar Othaya kooperatīvu Kenijas Ņeri (Nyeri) 

provincē. Tā ir partnerība ar 15 000 kafijas 

audzētāju reģionā, kas bija ieguldījuši lielas 

pūles produkcijas izstrādē un peļņas 

gūšanā jau gadiem. Projekta mērķis bija 

nodrošināt lielāku produkcijas ieguvumu, 

finanšu stāvokļa uzlabošanos, palielinātu 

drošību un augstāku kafijas kvalitāti tiešās 

tirdzniecības un apmācību ceļā.

Aptuveni 4500 kafijas audzētāji ir izgājuši 

apmācības un divu gadu laikā viņu 

produkcijas ieguvums no kafijas koka ir 

četrkāršojies. 2014. gadā kafijas audzētāji 

kooperatīvā ievāca vidēji 3 kg kafijas ogu 

no koka, savukārt mūsdienās raža ir tuvu 

13 kg no koka.

Projektu ir novērtējis Danida un Dānijas 

vēstniecība Kenijā, un COOP veikalu ķēde 

ir pastiprinājusi projektu, nodibinot paši 

savu ražošanu Nairobi. Peter Larsen Kaffe

ir arī sekmīgi risinājis sarunas par projektu 

Dānijā, palielinot izpratni par to, ar kādiem 

izaicinājumiem saskaras daudzi kafijas 

audzētāji.

MŪSU LIELĀKAIS IZAICINĀJUMS,
LAI NODROŠINĀTU
KAFIJU NĀKOTNĒ,

IR KLIMATA IZMAIŅAS UN
KAFIJAS AUDZĒTĀJU

NĀKAMĀS PAAUDZES.
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KĀDA IR MŪSU IETEKME UZ VIDI?

Lai arī 80 % no klimata ietekmes

rodas saistībā ar kafijas 

audzēšanu, mums ir jādara viss 

iespējamais, lai mēs varētu 

samazināt emisijas arī mūsu 

pašu darbībā.

Enerģijas lietošana un siltumnīcas gāzu 

emisijas

Viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem ir 

samazināt mūsu klimata ietekmi. Tas ir viens 

no iemesliem, kāpēc mēs esam 

Hāgas Iniciatīvas dalībniekiem. Hāgas 

Iniciatīva ir uzņēmumu tīkls, kas strādā pie 

emisiju samazināšanas biznesa sektorā un 

klimata jautājumu apzināšanās 

palielināšanas, norādot, ka ambiciozas 

klimata stratēģijas rada biznesa 

priekšrocības un lielāku peļņu. Tīklā ir 

iesaistīti 15 dalībnieki, ieskaitot tādus 

uzņēmumus, kā Coca Cola, Siemens, 

McDonald’s un Akzo Nobel.

HĀGAS INICIATĪVA

STRĀDĀ PIE EMISIJU 

SAMAZINĀJUMA BIZNESA 

SEKTORĀ UN KLIMATA

JAUTĀJUMU APZINĀŠANĀS 

PALIELINĀŠANAS, NORĀDOT, 

KA AMBICIOZAS KLIMATA

STRATĒĢIJAS RADA 

BIZNESA PRIEKŠROCĪBAS

UN LIELĀKU PEĻŅU

MŪSU KLIMATA

MĒRĶIS IR 

SAMAZINĀT

SILTUMNĪCAS GĀZU

EMISIJU ATTIECĪBĀ

UZ SARAŽOTO 

KAFIJAS DAUDZUMU

2020. GADĀ PAR 40 %, 

SALĪDZINOT

AR 2005. GADU.
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KĀDA IR MŪSU IETEKME UZ VIDI?

Klimata mērķi

Mūsu klimata mērķi ir samazināt siltumnīcas gāzu 

emisiju attiecībā uz saražoto kafijas daudzumu 2020. 

gadā par 40 %, salīdzinot ar 2005. gadu (Emisijas, 

kas ir uzskatāmas par daļu no Siltumnīcas gāzu

protokola 1. un 2. sējuma, kā arī komandējumu 

braucieniem no 3. sējuma. Mūsu ekoloģiskās pēdas 

nospiedums ik gadu tiek novērtēts Hāgas Iniciatīvas 

dalībnieka ietvaros, un tas ietver mūsu darbību 

Zviedrijā, kā arī ražošanu Dānijā, kas tiek vadīta 

no Zviedrijas). Samazinājums šodien sastāda 32 %. 

80 – 90 % no klimata ietekmes tiek radīta tieši 

audzēšanas laikā, un tādēļ tieši tur mēs mērām 

lielāko ietekmi. Mēs veidojam ciešas ilgtermiņa 

attiecības ar kafijas audzētājiem visā pasaulē, lai 

veicinātu pēc iespējas ilgtspējīgākas kafijas 

audzēšanas metodes. Tāpat mēs aktīvi strādājam, 

lai palielinātu sertificētās kafijas daļu, tādējādi 

palielinot gan pieprasījumu pēc ilgtspējīgas kafijas, 

gan tās piegādi.

Emisija tonnās/ saražotā kafija (Hagascope)

2005

(BĀZES GADS)
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Mūsu transporta darbība Komandējumi Enerģija Grauzdēšana

CO2e EMISIJAS SADALĪJUMS TONNĀS

(1. UN 2. SĒJUMS, KĀ ARĪ KOMANDĒJUMU BRAUCIENI 3. SĒJUMĀ)2
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KĀ MUMS VEICAS AR MŪSU UZŅĒMUMA NOTEIKTO 

KLIMATA MĒRĶU SASNIEGŠANU?

Mēs sistemātiski veicam 

energoefektivitātes mērījumus. Tā 

rezultātā mēs redzam, ka mūsu 

enerģijas patēriņš uz saražoto kafijas 

apjomu ir samazināts uz pusi 20 gados.

Energoefektivitāte

Paši svarīgākie mērījumi jau tika veikti pirms

2005. gada, kas to padara par izaicinājumu, 

lai padarītu visu daudz efektīgāku. 

Sasniedzot mūsu mērķi attiecībā uz 100 %

atjaunojamu enerģiju, mēs tāpat būsim 

sasnieguši mūsu Hāgas Iniciatīvas mērķi, 

samazināt mūsu klimata ietekmi par 40 % 

2020. gadā, salīdzinot rādītājus ar 2005. 

gada rādītājiem. Šodien mēs izmantojam 

vēja enerģiju, ģeotermālo enerģiju un 

centrālo apkuri, taču mūsu lielākie 

izaicinājumi ir atrast pareizo risinājumu 

atjaunojamas degvielas izmantošanā mūsu 

grauzdēšanas rūpnīcās Karlstādē un Rīgā. 

Šobrīd mēs izmantojam propāna gāzi un 

dabasgāzi. Lai mēs sasniegtu mūsu klimata 

mērķi, mums ir jāsajauc atjaunojamais 

kurināmais ar propāna gāzi, ko izmantojam 

kafijas grauzdēšanai, vēl pirms 2020. gada. 

Mēs iegādājamies biogāzi mūsu 

grauzdēšanas rūpnīcai Viborgā, izmantojot 

pilsētas gāzes piegādes sistēmu.

4,829 5,350 5,927 4,920

4,800

4,195

5,763
5,062

5,622 6,419 6,442

4,745

11,800

15,052 14,521

23,565 23, 744
24,689

MĒS ESAM DUBULTOJUŠI
RAŽOŠANAS APJOMU MŪSU

LIELĀKAJĀ RAŽOŠANAS RŪPNĪCĀ
(KARLSTĀDĒ), SALĪDZINĀJUMĀ AR

1991. GADU, TAČU MŪSU
ELEKTRĪBAS PATĒRIŅŠ

NAV PALIELINĀJIES.

Daži no mūsu energoefektivitātes un 
klimata sasniegumiem Karlstādē

• 1995 – ģeotermālā enerģija biroja apkurei.

• 1998 – apgaismojums ar kustību sensoriem.

• 1998 – 2002 – Uz pieprasījumu reaģējoša 

konveijera sistēma.

• 2000 – siltuma reģenerācija no uzstādītā 

kompresora.

• 2002 & 2003 Siltuma reģenerācija no 

grauzdēšanas.

• 2002 & 2008 Uzlabota siltumizolācija.

• 2005 – centrālapkures pieslēgšana rūpnīcai.

• 2008 – Vēja ģeneratori.

• 2014 – Dzīves projekts Suncool (saules 

paneļi)

2005/2006 2013/2014

1996 2001 2006 2010 20151991

2014/2015 2015/2016

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ (MWh) MŪSU RŪPNĪCĀS KARLSTĀDĒ, VIBORGĀ UN RĪGĀ

ELEKTRĪBAS UN PROPĀNA GĀZES PATĒRIŅA ATTIECĪBA RAŽOŠANĀ (KARLSTĀDĒ)

3621

2622

0

7592 5623

129

1154

1006

156

10854

5151

137

1224

647

444

10033

1204

482

5205

142

289

9642

0
1075

Kafijas ražošana (tonnas)

Gāzes patēriņš (x100 kg)

Fosilā enerģijaAtjaunojama enerģija

Elektrības patēriņā (MWh)

(Augstāk esošā diagramma neiekļauj Sandejord, jo grauzdēšanas rūpnīca tur sastāda mazāk, nekā 0,1 % no ražošanas apjoma)
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Rīcības plāns mūsu vides centieniem: 

Daudz ir jau paveikts, taču vēl daudz ir 

jāpaveic. Turklāt mērķi arī ir jāpārskata. 

Tas, ko mēs pirms pāris gadiem 

uzskatījām par “labu praksi”, nu tiek 

sagaidīts kā pašsaprotams no ikviena. 

Zemāk ir uzskaitītas dažas no darbībām, 

ko mēs vēlamies veikt turpmākajos 

gados:

• Aktīvi strādāt, lai nodrošinātu, ka visas 

uzņēmuma automašīnas darbojas ar 

biodegvielu vai elektrību..

• Aizvietot propāna gāzi ar biodegvielu 

Karlstādes grauzdēšanas rūpnīcā.

• Palielināt atjaunojamo iepakošanas 

materiālu īpatsvaru.

• Palielināt to transporta pakalpojumu 

sniedzēju skaitu, kas izmanto transport-

līdzekļus, kuri darbojas ar atjaunojamu 

degvielu.

• Izstrādāt visai grupai piemērojamu 

komandējumu un automašīnu lietošanas 

politiku.

• Izmantot atjaunojamu elektrību visos 

mūsu grupas uzņēmumu birojos un ēkās.

• Uzlabot atkritumu šķirošanu visos 

mūsu uzņēmumu birojos un ēkās.

• Nodrošināt, ka mūsu zīmolu klāsts 

visos mūsu tirgos ir 100 % sertificēts 

līdz 2020. gadam.

KĀ MUMS VEICAS AR MŪSU UZŅĒMUMA 

NOTEIKTO KLIMATA MĒRĶU SASNIEGŠANU?

Transports un piegāde – ar kuģi, pa 

dzelzceļu un ar kravas transportu

Kafija aug ap ekvatoru. Mūsu kafija tiek 

audzēta zaļajās Andu kalnu nogāzēs, 

Kenijas kalna kraujās un citās aizraujošās 

vietās, kuras atrodas tā saucamajā 

“pasaules kafijas jostā”. Tomēr tie attālumi, 

kas kafijas pupiņām ir jāpārvar, lai sasniegtu 

mūs, ir milzīgi. Mēs esam ilgstoši strādājuši 

pie tā, lai padarītu kafijas pupiņu 

transportēšanu daudz efektīgāku un 

samazinātu tā radīto klimata ietekmi –

turklāt tas ir attiecināms gan uz transportu, 

ar ko zaļās kafijas pupiņas tiek atvestas līdz 

mums, gan to transportu, ar kurām gatavā 

produkcija tiek nogādāta klientiem. 

Gandrīz visa mūsu kafija tiek transportēta 

ar kuģiem, izmantojot jūras konteinerus, 

un tiek piegādāta uz Gēteborgu, no 

kurienes tā tiek nogādāta mūsu rūpnīcā, 

Karlstādē, izmantojot dzelzceļu. Dodot 

priekšroku dzelzceļam, nevis kravas 

automašīnām, mēs ietaupām vairāk nekā 

2700 tonnas CO2 izmešu gadā. Pavisam 

neliels kafijas daudzums, kas nenonāk 

Karlstādē, tiek saņemts ostās Orhūsā un 

Rīgā un tālāk ar kravas transportlīdzekļiem 

nogādāts uz grauzdēšanas rūpnīcām 

Dānijā un Latvijā. Daļa no mūsu klientiem 

izvēlas paņemt savu kafiju tieši no mūsu 

noliktavas, taču pārējā tiek nogādāta 

vairumtirgotājiem un klientiem uz viņu 

noliktavu termināliem. Mēs esam noteikuši 

augstas prasības tiem transporta

uzņēmumiem, kurus mēs izvēlamies savām

piegādēm. Zviedrijā mēs izmantojam Q3 

iepirkumu rīku, lai izvēlētos ilgtspējīgus 

transporta risinājumus, kas ietver darba 

vides, ceļu satiksmes drošības un vides 

kritērijus.

Lai optimizētu un samazinātu transport-

līdzekļu skaitu, mēs nepārtraukti tiecamies 

organizēt plānošanu un iepakošanu pēc 

iespējas efektīgāk un mēs aktīvi strādājam 

pie tā, lai racionalizētu mūsu pasūtījumu un 

uzkraušanas procesus.

2016. gadā mēs atvērām mūsu jauno 

augsto plauktu noliktavu, kas ir saņēmusi 

Sudraba novērtējumu kā Videi draudzīga 

ēka no Zviedrijas Zaļās Būvniecības 

padomes. Noliktava ir stratēģiski novietota 

gan autoceļa, gan dzelzceļa tuvumā, lai 

izvairītos no satiksmes sastrēgumiem 

Karlstādes centrālajā daļā, kur ir novietota 

mūsu rūpnīca. Tāpat mēs plānojam izmantot

dzelzceļu nākotnē, palielinot savus apjomus.

Kravas transportlīdzekļi, kas ikdienā 

pārvadā produkciju no ražošanas uz 

noliktavu, ir aprīkoti, lai varētu izmantot 

HVO degvielas veidu.

Zaļā aviācijas degviela

Aviācijas ietekme uz klimatu ir jāsamazina. 

Mums ir svarīgi, lai mēs spētu apmeklēt 

mūsu piegādātājus un saimniecības, no 

kurām nāk mūsu kafija, un diemžēl, 

pārvietošanās ar lidmašīnu ir vienīgais 

saprātīgais risinājums transportam šādā 

gadījumā. Iepriekš, mēs iegādājāmies 

oglekļa dioksīda emisiju shēmu visiem 

mūsu komandējumu lidojumiem, taču 2016. 

gadā tā vietā mēs nolēmām atbalstīt fondu 

“Lido Zaļi” (Fly Green Fund). Šis fonds ir 

paredzēts, lai attīstītu un izmantotu aviācijas 

degvielu, kas nav fosila. 

Uzņēmuma automašīnas

Teorētiski, saskaņā ar mūsu automašīnu 

politiku, automašīnu, kuras mēs izmantojam 

darījumu braucieniem, izmešu apjoms 

nedrīkst pārsniegt 120 g/CO2 uz kilometru. 

Taču reālais vidējais izmešu apjoms mūsu 

uzņēmuma automašīnām 2015/2016. gadā 

bija 186 g/km, kas ir salīdzinoši mazāk, ja 

salīdzina ar iepriekšējo gadu, kad tas bija 

188 g/km. Taču mēs turpinām virzīties mūsu 

ceļā uz atjaunojamu degvielu un mēs noteikti 

izvērtēsim potenciālas iespējas tālākai mūsu 

oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai. 

Viena no opcijām ir izvēlēties elektriskās 

hibrīda tehnoloģiju automašīnas. Jau 7 no 

124 mūsu grupas automašīnām šodien ir 

aprīkotas ar elektriskajām hibrīda tehno-

loģijām.

Īstenot klimata ietekmes samazinājumu 

tieši ar transportu saistītajos jautājumos ir 

liels izaicinājums. Mēs cenšamies palielināt 

atjaunojamās degvielas konversijas kursu, 

piedaloties tādās programmās, kā Hāgas Iniciatīva

un Zviedrija bez fosilās degvielas (Fossil-free Sweden).AB  ANDERS  LÖFBERG
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VIDEI DRAUDZĪGI IEPAKOJUMA MATERIĀLI 

– CIK GRŪTI TAS VAR BŪT?

Viss iepakojums, kas ir nepieciešams, lai 

saglabātu kafijas garšu un kvalitāti, rada 

ievērojamu ietekmi uz vidi. Tieši tāpēc 

mēs saskaramies ar izaicinājumiem, kas 

nozīmē, ka dažkārt mums nākas atteikties 

no domas atrast ideālu risinājumu, un tā 

vietā jāsamierinās ar optimālu risinājumu.

Iepakojums

Mēs vēlamies samazināt izmantoto materiālu 

daudzumu un nodrošināt, ka tie materiāli, 

kurus mēs izmantojam, ir pārstrādājami vai 

izmantojami otrreiz, kā arī – ražoti no 

atjaunojamiem materiāliem. Tajā pašā laikā 

mums ir jāspēj nodrošināt tādi faktori, kā 

pārtikas drošība un cieši noslēdzams 

iepakojums, lai saglabātu kafijas aromātu. 

Dažkārt šie mērķi vienkārši nav savietojami.

Mūsu kafijas, kas ir iepakota vakuuma 

iepakojumā, ir videi iespējami draudzīgākais 

risinājums, kas šobrīd ir atrodams, 

neietaupot uz pārtikas drošības un kvalitātes 

rēķina. Jau 1993. gadā mēs bijām pirmie, 

kas attiecās no alumīnija izmantošanas 

kafijas iepakojumos, un, mūsuprāt, mūsu 

vakuuma iepakojumi joprojām ir vislabākais 

risinājums, ja skatās no videi draudzīga un 

resursu efektīga kafijas iepakojuma 

viedokļa, kas ir pieejams tirgū. 

Piemēram, transporta apjomi ir samazināti 

līdz minimālajam apjomam, jo iepakojumu 

izmēri tiek pielāgoti ES palešu standartam. 

Turklāt, iepakojuma izmērs ir pilnībā atkarīgs 

no kafijas apjoma, kas savukārt ir 

samazināts, kafiju saspiežot un iepakojot 

vakuumā. Plastikāta laminātam ir ārējais 

aizsargslānis no polipropilēna. Kopā ar 

papīra iepakojamo materiālu, ir izdevies 

ievērojami samazināt laminētā plastikāta 

biezumu. Lamināts tiek veidots no poliolefīna 

plēves (polipropilēns/ polietilēns), kas 

sadegot pilnībā pārvēršanas oglekļa 

dioksīdā un ūdenī. Turklāt, plastikāta 

materiālu ir iespējams izmantot atkārtoti.

Vai plastikāts ir nepieciešams?

Ir nepieciešams necaurlaidīgs iepakojamais 

materiāls, lai būtu iespējams saglabāt 

kafijas aromātu un pasargāt ēteriskās eļļas 

no oksidēšanās. Laminēts plastikāts ir 

optimālais materiāls šim nolūkam. Mēs 

cenšamies izmantot tikai tādu plastikātu, 

kas ir ražots no augu valsts materiāliem, 

taču šobrīd neviens no šiem plastikāta 

veidiem nav piemērots vai efektīgs savās 

izmaksās. Tomēr mēs nepadodamies, un 

mēs turpinām meklēt labas alternatīvas 

materiālam, kas būtu ražots no augu valsts 

materiāliem.

Nespresso® kapsulas, kas ražotas 

no augu valsts materiāliem

Pēdējos gados kafijas kapsulas ir 

piedzīvojušas lielu izaugsmi, un 2014. gadā

1993. GADA MĒS BIJĀM 

PIRMIE,KAS ATTEICĀS NO 

ALUMĪNIJA IZMANTOŠANAS 

KAFIJAS IEPAKOJUMĀ, UN 

ŠODIEN MĒS ESAM PIRMIE,

KAS TIRGŪ PIEDĀVĀ KAFIJAS 

KAPSULAS, RAŽOTAS NO 

AUGU VALSTS MATERIĀLIEM.

tās sastādīja 4,5 % no mūsu kopējā kafijas 

tirgus Zviedrijā un kopumā 30 % no tirgus 

Eiropā. Kapsulas ir ražotas praktiski tikai no 

neatjaunojamiem materiāliem, kā plastmasa 

un/ vai alumīnijs, bieži vien iepakotas vēl citos 

materiālos, kas ļauj pasargāt kafijas garšas. 

Tādēļ mēs esam īpaši lepni, jo spējām 

piedāvāt klientiem sertificētu kafiju kapsulās, 

kas ir ražotas no augu valsts materiāliem, 

aizvietojot fosilā plastikāta vai alumīnija 

kapsulas. Mūsu kapsulas, kuras mēs laidām 

tirgū 2016. gadā, ir ražotas no PLA 

(polilaktiskās skābes), ko var uzskatīt par 

pārtikas atkritumiem, ko var apsaimniekot 

pašvaldība. Turklāt, tās ir samazinājušas CO2 

nospiedumu tirgū, kas ir 15 reizes mazāks, 

nekā kapsulu alumīnija versijas, un četras 

reizes mazāks nekā polipropilēna kapsulām. 

Pateicoties skābekļa barjerai kapsulas 

iekšpusē, nav nepieciešams nekāds papildu 

iepakojamais materiāls, kas ļauj kapsulu 

iepakojumam būt ārkārtīgi mazam, 

salīdzinājumā ar daudziem citiem produktiem 

tirgū. Turklāt, iepakojums ir pielāgots ES 

paletēm, lai maksimāli izmantotu pieļaujamo 

transportēšanas telpu.

Mēs vēlamies iedvesmot cilvēkus sekot mūsu 

piemēram. Tādēļ mūsu CEO ir uzrakstījis 

atklātu vēstuli nozares kolēģiem, ar kuru Jūs 

varat iepazīties šeit: 

https://www.mynewsdesk.com/se/lofbergs/new

s/vaerlden-behoever-innovativa-loesningar-

inte-fler-kaffekapslar-i-aluminium-och-plast-

184165 (zviedru valodā)
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Materiālu izmantošana

Mūsu materiālu izmantošana ir balstīta uz apļa 

pieeju, un visi mūsu izmantotie iepakojamiem 

materiāli ir piemēroti materiālu pārstrādei. Zaļā 

kafija ir apjomīgākā no izejvielām, sastādot 93 % no 

kopējiem izmantotajiem materiāliem. Gan Löfberg 

ICE līnijas produkti, gan Peter Larsen Iskaffe ir 

iepakots Cartocan® iepakojumā, kas ir videi 

draudzīgāka alternatīva, nekā alumīnijs vai PET.

VIDEI DRAUDZĪGI IEPAKOJUMA MATERIĀLI 

– CIK GRŪTI TAS VAR BŪT?

IZEJMATERIĀLU DAUDZUMS (KOPĀ 32 996 TONNAS)

ATKRITUMU PĀRSTRĀDE UN APSAIMNIEKOŠANA KARLSTĀDĒ (KOPĀ 533 TONNAS)

Zaļā kafija 

Plastmasa 

Gofrētais 

kartons 

Papīrs

Enerģijas reģenerācijai

Materiālu pārstrāde

Komposts

Sadedzināšana

Nodošana pildizgāztuvē
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Atkritumu apsaimniekošana

Kopējais atkritumu apjoms pagājušajā gadā 

sastādīja 553 tonnas (Karlstādē). Lielākā daļa 

no šiem atkritumiem (73 %) tiek izmantoti 

enerģijas reģenerācijai. Mazāk nekā 0,1 % 

nonāk pildizgāztuvē. Praktiski 100 % no 

visiem atkritumiem tiek pārstrādāti kā 

enerģija, materiāli vai komposts/ biogāze.
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2015. gadā Löfbergs tika nosaukts par trešo 

labāko darba devēju Zviedrijā, saskaņā ar ikgadējo 

pētījumu, ko veic Universum un Metrojobb. Tāpat 

mēs tikām nosaukti par Zviedrijas vienu no 100 

iekārojamākajiem darba devējiem karjeras 

veidošanai, saskaņā ar Jobtip. 

Kā mums tas izdodas?

AB Anders Löfberg kā darbadevējs

Protams, mums ir lieliska kafija mūsu kafijas pauzēs. 

Taču vairāk par to mums ir nepieciešams, lai cilvēki 

justos lieliski savās darbavietās. Pēdējos gados mēs 

esam cieši strādājuši pie dzimumu vienlīdzības, 

darbinieku attīstības, līderības un ētikas jautājumiem. 

Tāpat mēs esam izstrādājuši vērtību kopumu, kas 

attiecas uz ikvienu darbinieku, kurš strādā 

organizācijā, neskatoties uz tā vietējo tirgu.

Neskatoties uz to, vēl priekšā ir ceļš ejams, lai mēs 

būtu apmierināti un varētu patiesi redzēt, ko mums 

nozīmē vienlīdzīga, ietveroša un veselīga korporatīvā 

kultūra. Taču šie apbalvojumi ir svarīgas zīmes tam, 

ka mēs virzāmies pareizā virzienā.

MŪSU MĒRĶIS IR PANĀKT,

LAI 2020. GADĀ 40 % NO

VADOŠAJĀM POZĪCIJĀM

IEŅEMTU SIEVIETES.

PROTAMS, MUMS 

IR LIELISKA KAFIJA 

MŪSU KAFIJAS 

PAUZĒS. TAČU

VAIRĀK PAR TO 

MUMS IR 

NEPIECIEŠAMS, 

LAI CILVĒKI JUSTOS 

LIELISKI SAVĀS 

DARBAVIETĀS.

KĀ TAS IR – STRĀDĀT MŪSU UZŅĒMUMĀ?
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Vienlīdzība un dažādības vadība

Mums ir jākļūst vēl labākiem vienlīdzības un dažādības 

vadības veicināšanā. Sievietes šobrīd viennozīmīgi ir 

mazākumā. Kopā visā uzņēmumā vīrieši sastāda 61 % 

no darbiniekiem, un viņi ieņem 70 % no vadošajiem 

amatiem. Aina izskatās labāka Direktoru padomē, kur 

44 % no dalībniekiem ir sievietes.

Šo atšķirību izlīdzināšana ir mūsu galvenā prioritāte, un 

mūsu mērķis ir nodrošināt, ka 2020. gadā 40 % no 

vadītāju pozīcijām ieņemtu sievietes, sasniedzot gandrīz 

vienlīdzīgu sadalījumu ilgtermiņā. Tomēr mēs varam jau 

sākt priecāties, jo sieviešu īpatsvars mūsu izpildvaras 

komandā ir palielinājies par 50 % kopš pagājušā gada: 

šobrīd kopā ir četras sievietes un seši vīrieši.

Mēs regulāri sekojam esošajai situācijai, lai nodrošinātu, 

ka tendences virzās pareizā virzienā. Tas nozīmē gādāt 

par to, lai mēs kļūtu pieejami cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, par to, lai vadītāju līmenī un izpildvaras 

komandā valdītu vienlīdzība, nodrošināt, ka bērna 

kopšanas atvaļinājumus var izmantot tēvi, kā arī dažādus 

procesus, kas ir saistīti ar pieņemšanu darbā, kā arī 

dažādām problēmām, kā uzmākšanos un terorizēšanu. 

Mēs tāpat esam uzsākuši projektu, kas ļauj saskatīt 

dažādas normas un struktūras, kuras bremzē mūsu 

pūles sasniegt vēl lielāku dzimumu līdztiesību un 

nodrošināt dažādību ietverošas darbavietas.

KĀ TAS IR – STRĀDĀT MŪSU UZŅĒMUMĀ?

2015/ 2016 GADĀ SIEVIEŠU
SKAITS IZPILDVARAS KOMANDĀ
IR PALIELINĀJIES PAR 50 %, UN

TAGAD SADALĪJUMS IR –
40 % SIEVIETES UN 60 % VĪRIEŠI.

DARBINIEKI UN VADĪTĀJI 

GRUPAS IETVAROS

2015/2016 2015/2016

61%

70%

39%

30%

Vīrieši, darbinieki Sievietes, darbinieces

Vīrieši, vadītāji Sievietes, vadītājas

DARBINIEKU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VALSTĪM (2015/ 2016)

Vīrieši Sievietes

LATVIJADĀNIJA NORVĒĢIJA ZVIEDRIJA APVIENOTĀ 

KARALISTE

67

104

7

10

24

25

19

39

15

29
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Līderība

Ja runa ir par līderību, mums ir pilnīgi 

skaidrs, ko mēs sagaidām no vadītājiem un 

līderiem viņu ikdienas darbā. Papildu tam, 

ka viņus virza mūsu vērtības, šiem cilvēkiem 

ir jādarbojas, lai iedrošinātu darbiniekus uz 

ilgtermiņa ilgtspējīgām darbībām. Viņiem ir 

jābūt pieejamiem un atvērtiem pret saviem 

darbiniekiem, un viņiem ir jābūt atbildīgiem 

tāpat par darbinieku labsajūtu. Līderība tāpat 

ietver regulāras pārrunas ar saviem 

padotajiem, lai nodrošinātu darbiniekus ar

konstruktīvu atgriezenisko saiti un 

novērtējumu.

Papildu līderības apmācībām, visiem 

vadītājiem tiek organizētas nepārtrauktas 

praktiskās nodarbības, lai nodrošinātu labu 

līderību. Līderības apmācības ir sadalītas 

piecos blokos, un visiem vadītājiem ir 

jāizpilda visi šie bloku posmi.

Profesionāla attīstība

Mēs iesaistāmies darbinieku profesionālajā 

attīstībā, jo daļa no mūsu centieniem ir radīt 

aizraujošu un stimulējošu darbavietu. Mēs 

organizējam regulāras profesionālās 

attīstības pārrunas ar darbiniekiem, kurās 

tiek sastādīts individuāls attīstības plāns 

katram darbiniekam.

Talantu programma

Lai attīstītu profesionālās prasmes un 

noturētu talantus organizācijas iekšienē,

mēs esam izstrādājuši talantu 

programmu, kur vismaz puse no vietām ir 

rezervēta sievietēm. Programmas mērķi 

ietver nākotnes līderu attīstīšanu un 

vienlīdzības paaugstināšanu. Programma 

sastāv no trīs moduļiem, kur katrs no 

moduļiem ilgst divas līdz trīs dienas.

1. Pirmajā modulī mēs koncentrējamies uz to, 

lai palīdzētu dalībniekiem saprast dažādus 

līdera lomas aspektus un sasaistīt tos ar savu 

pašu motivācijas avotu.

2. Darbinieku spēju saskatīt biznesu no 

holistiskas un biznesa perspektīvas tiek 

attīstīta otrā moduļa ietvaros. Dalībnieki tāpat 

attīsta izpratni par to, kā uzņēmums darbojas.

3. Pēdējā modulī mēs apmācām darbiniekus 

uzlūkot komunikāciju kā rīku. Tāpat ir runa par 

iespaidu gūšanu par grupas dinamiku un to, 

kāda veida vadības stili ir nepieciešami 

dažādām grupām un atsevišķiem indivīdiem 

dažādos posmos.

KĀ TAS IR – STRĀDĀT MŪSU UZŅĒMUMĀ?

VADĪTĀJU APMĀCĪBAS – SADALĪTAS 5 BLOKOS

TALANTU PROGRAMMAS

MĒRĶI IETVER NĀKOTNES

LĪDERU VEIDOŠANU UN

VIENLĪDZĪBAS 

PAAUGSTINĀŠANU.

Personīgā līderība ir piesaistīta mūsu vērtībām.

Ekonomiskā saikne – no detaļām līdz kopainai.

Līderība un darbinieku līdzatbildība AB Anders Löfberg.

Mūsu esošā pozīcija un nākotnes darbība.

Personāla novērtējums, personīgā attīstība un treniņi.
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KĀ MĒS PAŠI UZVEDAMIES?

rīcības kodeksu 

https://en.lofbergs.se/about-us/policies-

and-certificates/

Ziņotāji

Visiem darbiniekiem mūsu organizācijā ir 

pienākums ziņot, ja notiek kaut kas, kas ir 

pretēji mūsu vērtībām vai biznesa ētikas 

politikai. Pirmkārt tas ir jāziņo tiešajai 

uzticības personai vai kādam no augstākās 

vadības, taču mums ir arī sava ziņošanas 

sistēma.

Šī sistēma ir izstrādāta, lai nodrošinātu 

konfidenciālu un anonīmu ziņošanas iespēju. 

Sistēma nosaka, ka ziņojums vienas nedēļas

laikā ir jāizskata Personāla vadībai, 

uzņēmuma vadībai vai Ilgtspējas direktorei. 

Pagājušajā gadā netika saņemts neviens 

ziņojums.

Ir svarīgi, lai mūsu darbinieki uzņemtos 

atbildību un rīkotos godīgi, lai mēs 

varētu praktizēt to, par ko mēs 

iestājamies. Tādēļ ir svarīgi, lai tiktu 

izprastas vērtības un noteikumi, kas 

tiek piemēroti.

Veselības un drošības pasākumi

Veselības un drošības pasākumi tiek 

īstenoti sistemātiski, izmantojot rīkus, kas 

ietver divus mūsu iekšējos forumus: Darba 

vides grupa un Drošības grupa.

Ētika

Mums laba biznesa ētika ir acīmredzama. 

Tas nozīmē, ka mēs aktīvi apkarojam 

korupciju un neētiskas uzņēmējdarbības 

metodes valstīs, kur mēs strādājam. Mēs 

tāpat tiecamies veicināt vienlīdzību un 

vienādas iespējas ikvienam.

Mums ir jāpiedāvā atbilstošas darbavietas 

un profesionālās attīstības iespējas 

cilvēkiem, kas pie mums strādā valstīs, kur 

mēs darbojamies. To mēs sasniedzam, 

īstenojot dažādus pasākumus, nodrošinot,

ka cilvēktiesības tiek respektētas un 

ievērotas visas vērtību ķēdes ietvaros, 

kā arī veicinot profesionālu attīstību.

Apskatiet mūsu biznesa ētikas politiku un 

MŪSU ZIŅOŠANAS SISTĒMA
IR RADĪTA, LAI NODROŠINĀTU

KONFIDENCIĀLU UN ANONĪMU
ZIŅOŠANAS IESPĒJU, UN

PAGĀJUŠAJĀ GADĀ NETIKA 
SAŅEMTSNEVIENS ZIŅOJUMS.
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Šis ir mūsu piektais ilgtspējas ziņojums, 

un tas ietver finanšu gadu no 2015. gada 

1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam. Tieši 

šeit mēs ziņojam par mūsu virzienu, 

mērķiem, darbībām, rezultātiem un 

izaicinājumiem mūsu centieniem 

sasniegt ilgtspējīgu attīstību visā mūsu 

vērtību ķēdē – no pupiņas līdz tasītei. 

Lai nodrošinātu atbilstošu un ticamu 

mūsu ilgtspējas darbības ziņošanu, 

mēs piemērojam Globālās ziņošanas 

iniciatīvas vadlīniju principus G4 

pamatlīmenī.

Pārskata saturs atspoguļo lietas, kas ir 

nozīmīgas, ja runa ir par mūsu darbības 

ietekmi uz cilvēkiem un vidi, mūsu 

stratēģisko virzību un mūsu akcionāru 

prasībām un gaidām.

Pārskatā iekļautie dati ir attiecināmi uz visu 

mūsu grupas uzņēmumu darbību, ja vien 

nav noteikts citādi.

Pamata dati galvenajos izpildes indikatoros 

un statistikā tiek apkopoti no mūsu iekšējām 

biznesa sistēmā, un nav veikti nekādi 

ārējie pārskata auditi. Tomēr, mūsu darbību

KĀ MĒS GATAVOJAM PĀRSKATU?

regulāri pārskata ārējie auditori, ņemot vērā 

mūsu dalību vides, kvalitātes un pārtikas 

drošības sertifikācijas programmās.

Kā Hāgas iniciatīvas klimata tīkla 

dalbīniekiem, mēs arī saņemam ārējo 

atbalstu kvalitātes nodrošināšanai attiecībā 

uz datiem par klimatu. Mēs publicējam 

ikgadējo Siltumnīcas gāzu emisijas pārskatu 

saskaņā ar GHG protokolu, kopā ar pārējiem 

dalībniekiem.

Partneru dialogs un būtiskāko 

lieto analīze

Pirms mēs sākam strādāt pie šī pārskata, 

mēs veicām būtiskāko lietu analīzes 

apkopojumu dialogā ar galvenajiem iekšējā 

personāla pārstāvjiem.

GRI satura rādītājā norādītie aspekti ir tie, 

kas ir vissvarīgākie mūsu darbībai.

Šo aspektu definēšanas process ir balstīts 

uz atklātu un rūpīgu dialogu ar klientiem, 

piegādātājiem un mūsu partneriem visā 

pasaulē. Tāpat tas ir balstīts uz kritēriju 

analīzi, ko daļēji var atrast tajos tīklos, kur 

mēs piedalāmies. Regulāri klientu un 

patērētāju pētījumi arī mums sniedz svarīgu 

ieskatu (sīkāk par šo tēmu var lasīt 16. lapā).
Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi, 

lūdzu, sazinieties ar mums!

Eva Eriksson

Ilgtspējas direktore

+46 (0)54-14 01 23

eva.eriksson@lofbergs.se

REGULĀRI KLIENTU UN
PATĒRĒTĀJU PĒTĪJUMI

ARĪ MUMS SNIEDZ
SVARĪGU IESKATU
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KĀ MĒS GATAVOJAM PĀRSKATU?

INDIKATORS INDIKATORSAPRAKSTS APRAKSTSLAPA/ KOMENTĀRS LAPA/ KOMENTĀRS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Valdes priekšsēdētājas un CEO ziņojums

PĀRSKATA PROFILI

Ārējās garantijas politika un procedūra

ĒTIKA UN INTEGRITĀTE

PARTNERU DIALOGI

3-6

2015/2016

12

14,43

23-24

Finanšu, kā arī ilgtspējas 

pārskatā ir iekļauta visa 

Löfbergs grupa

Nav būtisku izmaiņu.

Nav šādu izmaiņu.

14,31 

Nav šādu izmaiņu.

Izmantojot sistemātisku riska 

vadību un vides vadību.

Visiem darbiniekiem Zviedrijā 

ir darba koplīgums.

43

Organizācijas pārvaldības struktūra

Partneru grupu identifikācija un izvēle

Organizācijas vērtības, rīcības kodekss un principi

Zīmīgas izmaiņas apjomā vai robežās

Ietekme un cēloņi jebkuram iepriekšējā ziņojumā 

sniegtās informācijas pārveidojumam

G4-1

G4-28

G4-34

G4-24

G4-12

G4-18

G4-13

G4-56

G4-23

G4-16

G4-22

G4-14

G4-11

G4-33

G4-15
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STRATĒĢIJA UN ANALĪZE

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

10

12

10

11

11

10

10

ORGANIZĀCIJAS PROFILS

Organizācijas nosaukums

Primārie zīmoli, produkti un/ vai pakalpojumi

Organizācijas galvenā biroja atrašanās vieta

Valstis, kurās organizācija darbojas

Īpašuma veids un juridiskā forma

Apkalpotie tirgi

Organizācijas lielums

G4-10

G4-17

G4-19

G4-20

G4-21

39 Vairums darbaspēka ir pilnas

slodzes un nepilnas slodzes 

darbinieki.

14, 31

23-24

45

45

45

Darbaspēka apraksts

Darbinieku daļa, kuriem ir darba koplīgums

Organizācijas piegādes ķēde

Būtiskas izmaiņas organizācijā pārskata gadā

Pieeja piesardzības principam

Ārēji attīstītā ekonomika, sociālās vai vides privilēģijas, 

principi vai citas iniciatīvas, kuras organizācija apraksta 

vai apstiprina

Dalība un asociācijas

Vienības, kas iekļautas organizācijas finanšu pārskatā, 

kā arī informācija par to vai kāda no tām nav iekļauta 

nefinanšu pārskatā

Pārskata satura noteikšanas process

Materiāla aspekti, kas iekļaut pārskatā

Aspektu robežas organizācijas iekšienē

Aspektu robežas ārpus organizācijas

PĀRVALDĪBA

Atbilstības iespēja un GRI satura indekss, ko ir izvēlējusies 

organizācija

Partneru grupas

Partneru dialogi

Galvenās tēmas un rūpes, kuras pauž partneri

Pārskata periods

Paša jaunākā pārskata publikācijas datums

Pārskata cikls

Pārskata kontaktpersona

G4-25

G4-26

G4-27

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

43

43

Izvēlētie aspekti ir jāaplūko kā 

apkopojums jautājumiem, kas 

svarīgs visiem partneriem.

2015. gada decembris

Ikgadējs

43

44 – 45

13 – 14, 26, 41



KĀ MĒS GATAVOJAM PĀRSKATU?

INDIKATORS INDIKATORSAPRAKSTS APRAKSTSLAPA/ KOMENTĀRS LAPA/ KOMENTĀRS

SPECIFISKA INFORMĀCIJA

(Iekavās izvēlētā aspekta robežas)
DARBA APSTĀKĻI

(Löfbergs grupa, pašu darbība)

DARBINIEKU VESELĪBA UN DROŠĪBA

VIDE

MATERIĀLI UN IZEJMATERIĀLI

(Löfbergs grupa, pašu darbība)

PRODUKTU ATBILDĪBA

KLIENTU VESELĪBA UN DROŠĪBA

(Löfbergs grupa, pašu darbība, klienti un patērētāji)

SADARBĪBA UN IEPIRKUMU PRINCIPI

(Löfbergs grupa, piegādātāji)

DAŽĀDĪBA UN VIENĀDAS IESPĒJAS

(Löfbergs grupa, pašu darbība)

PRODUKTU MARĶĒŠANA, PRODUKTU INFORMĀCIJA
(Löfbergs grupa, pašu darbība, klienti un patērētāji)

NETIEŠĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

(Piegādātāji, vietējā sabiedrība)

EMISSIONS

(Supplier,  local  community)

ENERĢIJA

(Löfbergs grupa, pašu darbība)

13

41

14, 39

35 – 36

32

33

26 – 29 

26 – 29 

Pārvaldība

Pārvaldība

Pārvaldība

Tiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas (apjoms 1)

Izlietotie materiāli pēc svara vai apjoma

Ievainojumu skaits, arodslimības, prombūtne slimības dēļ, 

un ar darbu saistīti negadījumi

Netieša pozitīvā un negatīvā finansiālā ietekme kā 

uzņēmuma darbības sekas

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA
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SATURS KOMENTĀRS NO CEO UN VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS GADA PĀRSKATS PAR MUMS GRI INDEKSSKAFIJAS AUDZĒŠANA RAŽOŠANA DARBINIEKI 

EKONOMIKA

EKONOMISKAIS IZPILDĪJUMS

(Löfbergs grupa, īpašnieki)

G4-EC1

G4-EC2

20

25 – 29

Radītā un izplatītā ekonomiskā vērtība

Finanšu līdzdalība un citi organizācijas darbības riski un 

iespējas sakarā ar klimata izmaiņām

G4-FP2

Radītā un izplatītā ekonomiskā vērtība

Procentuāli iegādāto preču un pakalpojumu apjoms, kas 

ir apstiprināts kā veikts saskaņā ar ticamiem, starptautiski 

atzītiem atbildīgas ražošanas standartiem

26

G4-EC8

Pārvaldība

27 – 29 

G4-EN1 36

G4-EN3 33

Pārvaldība

Enerģijas patēriņš organizācijā

G4-EN15

G4-EN16

Pārvaldība

Netiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas (apjoms 2)

32

32

G4-LA6 

Pārvaldība

Pēdējā gada laikā nav bijuši 

nopietni gadījumu, kuru rezultātā 

būtu nepieciešama ārstniecība 

stacionārā.

G4-LA12 39 Dzimumu sadalījumu rādītāji ir 

norādīti attiecībā uz dažādību un 

vienādām iespējām

Pārvaldības orgānu sastāvs un darbinieku sadalījums pa 

kategorijām saskaņā ar dzimumu, vecumu, minoritātēm un 

citiem dažādības indikatoriem

G4-FP5

Pārvaldība

Produkcijas apjoms procentos pēc tā, cik ir saražots 

ražotnēs ar pārtikas drošības sertifikātu

14

14

14, 16

16Klientu apmierinātības pētījuma rezultātiG4-PR5
Pārvaldība



LÖFBERGS


