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Організація BaySF

Джерело: Statistikband Nachhaltigkeitsbericht BaySF 2017



Шляхи збуту

Організація збуту

Шлях збуту

Офіс 

продажів
41 лісогосподарське 

підприємство (ЛП)

5 менеджерів з 

роботи з клієнтами + 

Центр енергетичної 

деревини (ЦЕД)

Групи збуту Керівник відділу продажів 

ЛП
Менеджер з 

роботи з 

клієнтами (МК) /

ЦЕД
Керівник лісового округу

ЛП

МК

Керівник 

відділу 

продажів 

/ МК

Організація з продажу BaySF (за BuKr)Орг. продажу

Підрозділ

Роздрібний 

продаж

Власний 

продаж

Власний 

продаж

„від дверей 

підприємст

ва“

Міжрегіон. Міжрегіон. Аукціони
продаж

продаж
„від дверей 

підприємства“

Деревина
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Вирубка та продаж деревини
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Співвідношення міжрегіонального та регіонального продажу

Власний продаж (ВП) Міжрегіональний продаж (МП)
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Операції з деревиною у BaySF
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 Продаж

 обміреної та задокументованої в лісі 

деревини (HAB/Los)

 на лісовій дорозі

 за дорученням клієнта на перевезення

 Проведення аукціонів

 Продаж за готівку та роздрібний продаж (дрова)

FORIS-MV (продаж на лісовій дорозі)
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FORIS-MV (продаж на лісовій дорозі)

Операції з деревиною у BaySF

Ділянка/ Сервісний центр

Лісгосп-

підприємство
Клієнт

Обмір 

деревини

Транспортування

Документ про 

вивезення з 

картою

Повідомлення 

про готовність
Передача 

деревини

Оплата

Документування 

обміру в лісі

Передача 

деревини

Транспортне доручення

Доставка

Деревина 

передана

Фактура

Транспортне 

доручення
Деревина оплачена 

або банківська гарантія



Операції з деревиною  у BaySF

 Оформлення

 деревини, обміреної та проданої на лісопильні

 з транспортним дорученням BaySF

 поставка покупцеві

 обмір на лісопильні покупцем

 дані ELDAT у BaySF

 оплата покупцем виставленого ним самим рахунку

9

FORIS-LOG (продаж від дверей підприємства)
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FORIS-LOG (продаж від дверей підприємства)

Операції з деревиною  у BaySF

Ділянка/ Сервісний центр

Доставка

Клієнт

Транспортне 

доручення надано

Транспортування

щоденне 

повернення 

накладної

Автоматичний облік 

доставки кожні

14 днів за стандартом ELDAT 

– оплата покупцем 

виставленого ним самим 

рахунку

Транспортне 

доручення з 

картою
Облік 

доставки

Облік 

накладної

Заготівля деревини 

Закладення штабелів

Ярлики 

штабелів

Квитанція

Накладна

Обмір і 

сортування

Кредитне 

авізо

Приблизний 

обмір

Відкриття штабелів



Організація збуту та закупівлі

Операції з деревиною  у BaySF

Довгостроковий договір з клієнтом

Річний договір з клієнтом

План поставок клієнту

План постачання, логістика

Відправлення партії за день

Робота на лісопильні

Рік (роки)

Рік

Квартал

Місяць

Тиждень (тижні)

Тиждень

День

Година

Місячний план поставок клієнту

Відкриття заготівлі
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 Група з управління поставками 

щотижня обговорює час підвезення на 

наступному тижні для кожного 

місцезнаходження клієнта

 Групи з розподілу вивчають вільні 

потужності та домовляються з 

перевізниками про час перевезень

 Доручення на поставку з відстеженням

 Доволі короткий термін виконання

 Фокус на виконанні плану поставок

 Облік доставки, оплата деревини

 Розрахунок з постачальником та оцінка

Операції з деревиною  у BaySF

ЛОГІСТИКА (організація щоденних операцій)
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Операції з деревиною  у BaySF

Контрольний обмір штабелів перед вивезенням за допомогою «Дралле-мобіля»:

 дуже зручний у застосуванні (під час проїзду)

 гнучка можливість використання по всій Баварії (незалежно від місцезнаходження)

 дані можуть використовуватися в системі SAP (імпорт даних)

Управління якістю / контрольні проби



Операції з деревиною  у BaySF

Управління якістю / контрольні проби

14

Дралле-мобіль складається з двох 

цифрових камер та одного 

обчислювального пристрою, 

розміщених на автомобілі.

Система замірює складену 

деревину, проїжджаючи по лісовій 

дорозі.

Система застосовується переважно для вибіркового контролю замірів 

заготовленої деревини та перевізників за продажу від дверей 

підприємства.

Також можуть проводитися заміри деревини в лісі за продажу на лісовій 

дорозі.

Так само може надаватися доручення на обміри деревини за продажу від 

дверей підприємства для отримання потрібних обсягів деревини, 

наприклад, для складів FORIS.



Операції з деревиною  у BaySF

Контроль деревини за колодами
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Контроль деревини на вагу

Управління якістю / контрольні проби

При контрольних обмірах встановлюється точний 

діаметр (для деревини, що постачається в колодах) 

або вага деревини в сухому стані на одну вантажівку. 

Ці дані порівнюються з даними, що надаються після 

постачання.
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Вирубка деревини в Німеччині
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Вирубка деревини в Баварії
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Вирубка деревини у BaySF

Джерело: Statistikband Nachhaltigkeitsbericht BaySF 2017
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ВИРУБКА ТА ПРИРІСТ ДЕРЕВИНИ – ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ у млн. щільн. м3

Можливість вирубки 

за сталого 

господарювання у 

2017 р. – 4,87 млн. 

щільн. м3

колишнє Державне упр. лісів приріст за останньої інвентаризації (оцінка SILVA)

приріст



Вирубка деревини у BaySF
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Джерело: Statistikband Nachhaltigkeitsbericht BaySF 2016

заг. обсяг вирубки обсяг вимушеної вирубки

у млн. щільн. м3ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ТА ОБСЯГ ВИМУШЕНОЇ ВИРУБКИ З 1997 Р.

26.12.1999

циклон Лотар

18.01.2007

циклон Кирил

01.03.2008

циклон Емма

31.03.2015

циклон Ніклас



Джерело: Statistikband Nachhaltigkeitsbericht BaySF 2017

Структура виторгу BaySF
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у млн. євроВИТОРГ – СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА

продаж деревини полювання та рибальство інші операції

послуги  для загального блага інші види виторгу



Продукти переробки деревини

Вирубка та переробка деревини в «Баварських державних лісах»

Вирубка* 4,96 млн. м3

*Ліс > = 7 см 

Непридатна до 

продажу деревина 

(НД)

Тріска з НД / хмиз

Щорічний приріст

6,1 млн. м3 Захист довкілля, 

догляд за 

насадженнями

Ліс-кругляк

довгий / короткий

19 % 65 %16 %

Промисловість, 

енергетична 

деревина та дрова

Дрова з НД
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Динаміка цін на деревину BaySF
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Структура асортименту BaySF – звітний рік 2017 

Джерело: Statistikband Nachhaltigkeitsbericht BaySF 2017
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ПРОДАЖ ДЕРЕВИНИ ЗА ГРУПАМИ ПОРІД ТА СОРТАМИ у тис. щільн. м3 / %

Ялина

Сосна

Дуб

Бук

Товарні вироби

у %

Кругляк Пром. деревина Дрова Енерг. дерев.на Всього у %

Власного виробництва

Баварські державні ліси

Всього «Баварські державні ліси» у 2017 звітному році продали бл. 4690 млн. щільн. м3 деревини. У попередньому році ця 

цифра становила близько 4703 млн. щільн. м3



> 1 року
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Довгострокові договори

 надійність для 

підприємства / клієнта

 пункт про 

кількаразові поставки 

у випадку враження 

деревини

 адаптація ціни у 

встановлених межах

 переважно в рамках 

міжрегіонального 

продажу

Річні договори

 сполучна ланка між 

надійністю та вільним 

ринком

Короткострокові 

договори

 орієнтація на 

вільний ринок

 виключно в рамках 

регіонального 

продажу лісовими 

господарствами

Категорії договорів

< 1 року1 рік

Стратегія продажу деревини «Баварських державних лісів»



Значні потужності виробництва пиломатеріалів у Центральній Європі

Збут деревини

26

Пиломатеріали хвойних порід – топ 10 | План 2017 

Європа (пиломатеріали хвойних порід у 1000 м3)

Місце Підприємство Країна План 2017



Значні потужності виробництва пиломатеріалів у Центральній Європі

Збут деревини
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Успішне господарювання в кризові періоди
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• Стабілізувати ціни на сиру деревину = зменшити коливання

• Здорове поєднання коротко- та довгострокових договорів

• Здорове поєднання регіонального та міжрегіонального збуту

• Довгострокові договори підвищують можливість планування 

для покупців, постачальників та BaySF

• Розбудова партнерств

• Бути надійним постачальником

• Можливість складування вологої деревини
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Стратегія щодо ризиків

Концепція вологого 

зберігання BaySF

 Мережа складів для 

вологого зберігання 

по всій федеральній 

землі

 Застосовується лише в разі, якщо 

через незаплановану вирубку 

виникає певний обсяг деревини, 

яку неможливо продати

 Актуальний стан: місткість 

складів бл. 1,3 млн. щільн. м3

 Мета: 2 млн. щільн. м3
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Польща:

 8 щільн. м3

через бурелом

Баварія:

 2,5 щільн. м3

через бурелом

 1,5 щільн. м3

через короїда

Чехія:

 1,2 щільн. м3

через бурелом

 5 щільн. м3

через короїда

Австрія:

 5 щільн. м3 через бурелом і 

короїда

Актуальна ситуація з 

враженням
Німеччина:

 10,0 млн. щільн. м3

через бурелом
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Основні тенденції (1)

 «Постачання деревини» для існуючих деревообробних

підприємств стає дедалі важливішим

 Захист клімату та стале господарювання набувають ще

більшого значення як елемент просування нових

продуктів з деревини (наприклад, біоекономіка)

 Ринки та структури лісогосподарської галузі
глобалізуються та змінюватимуться

 Ризики виробництва (бурі, короїд) у лісовому 

господарстві залишаються високими
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Основні тенденції (2)
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 Деревина є найважливішим відновлюваним будівельним та

виробничим матеріалом, що замінює корисні копалини

 Будівництво з деревини відкриває ринки

 Каскадне використання може змінити потоки товарів

 Обмеження використання загрожують можливостям 

використання
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«Баварські державні ліси» роблять ставку на будівництво з дерева

Будівництво з дерева в «Баварських державних лісах»



Деревина з Баварії

3

Деревина з Баварії – Походження має значення

 Високі стандарти господарювання в лісі

 Коротке транспортування – деревина росте перед домом

 Замінює матеріали на основі нафти

 Внесок до «лісу майбутнього» – використання деревини з лісів Баварії 

сприяє зміні лісів на стійкі до зміни клімату та стабільні змішані ліси.
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Щиро дякуємо за Вашу увагу!


