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Vispārīga informācija 
 

Koncerna mātes sabiedrības nosaukums Olainfarm 

  

Koncerna mātes sabiedrības juridiskais 

statuss 

Akciju sabiedrība 

  

Koncerna mātes sabiedrības vienotais 

reģistrācijas numurs, vieta un datums 

40003007246 

Rīga, 1991. gada 10. jūnijs (atkārtoti - 1997. gada 27. marts) 

  

Koncerna mātes sabiedrības juridiskā 

adrese 

Rūpnīcu iela 5 

Olaine, Latvija, LV-2114 

  

Koncerna mātes sabiedrības lielākie 

akcionāri 

SIA „Olmafarm” (42,56%) 

Valērijs Maligins (26,22%, līdz 23.07.2014. - 27,13%) 
AS „Swedbank” LV Klientu vārdā (1,16%), pēc datiem uz 17.04.2014. 

AS „Swedbank” EE Klientu vārdā (13,14%), pēc datiem uz 17.04.2014. 

  

Lielākie meitas uzņēmumi SIA „Latvijas Aptieka” – 100% pamatkapitāla daļu 
SIA „Silvanols” – 96,69% pamatkapitāla daļu (līdz 28.08.2014. – 70,88%) 

  

Revīzijas komisija Viesturs Gurtlavs (no 29.04.2014.) 

Žanna Karaseva (līdz 29.04.2014.) 

  

Finanšu gads 2014. gada 1. janvāris – 31. decembris 

  

Starpperioda pārskata periods 2014. gada 1. janvāris – 30. septembris 
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Valde  AS „Olainfarm” valdi sabiedrības padome ievēl uz pieciem gadiem. Izvēloties valdes 

locekļus, padome izvērtē kandidātu pieredzi gan kolektīvu vadīšanā, gan attiecīgā 

kandidāta pārziņā esošajā jomā, gan arī farmācijas nozarē kopumā. 

 

Valērijs Maligins 

 

 
 

Valērijs Maligins ir AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs. V. Maliginam ir NewPort 

International University, Baltijas izglītības centra – Net University doktora grāds 

ekonomikā (2007. gads), kā arī Latvijas Universitātes maģistra grāds ekonomikā un 

sociālajās zinātnēs (2002. gads) un bakalaura grāds ekonomikā un finansēs, kuru 

viņš ieguvis 1998. gadā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolā. V. Maligins darbojas farmācijas jomā jau vairāk nekā 25 

gadus un vadošos amatos AS „Olainfarm” kopš 1997. gada. 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:  

SIA „Olmafarm”, valdes priekšsēdētājs 

Vitkupes mednieku klubs, valdes loceklis 

SIA „Ozols JDR”, valdes loceklis 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 

SIA „Lano Serviss” (25,04%) 

SIA „Vega MS” (60%) 

SIA „Briz” (9,02%) 

SIA „Olfa Press” (47,5%) 

SIA „Carbochem” (50%) 

SIA „Aroma” (99,21%) 

SIA „Olmafarm” (100%) 

SIA „Escargot” (33,50%) 

SIA „Olalex” (50%) 

SIA “Energo Capital” (50%) 

OOO „OLFA” (0%, līdz 24.08.2014. - 51%) 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 

- tieši: 3 693 371 (līdz 23.07.2014. - 3 821 266) 

- netieši (caur SIA „Olmafarm”): 5 994 054 

- kopā: 9 687 425 (līdz 23.07.2014. - 9 815 320) 
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 Jeļena Borcova 

 

 
 

Jeļena Borcova ir AS „Olainfarm” valdes locekle un kvalificētā persona. J. Borcovai ir 

augstākā farmaceitiskā izglītība, kura iegūta Rīgas Medicīnas institūtā (1988. gads). 

J. Borcovai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze farmācijas jomā. 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 500 

(kopš 06.11.2014. - 1 450) 

 

 Inga Liščika 

 

 
 

Inga Liščika ir AS „Olainfarm” valdes locekle un Finanšu departamenta direktore. 

I. Liščika studējusi Lielbritānijas Atklātajā Universitātē (Open University) apmācību 

programmā „Menedžeris profesionāls“. I. Liščikai ir Rīgas Tehniskās universitātes 

maģistra grāds uzņēmējdarbības ekonomikā (1997. gads) un inženierzinātņu 

bakalaurs ekonomikā, kuru viņa ieguvusi 1995. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē. 

Jau vairāk nekā 10 gadus, Inga Liščika ir AS „Olainfarm” darbiniece. 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, padomes locekle 
AS „Lege Artis Rīga”, padomes locekle (līdz 28.05.2014.) 
SIA „First Class Lounge”, valdes locekle 
SIA „Olalex”, valdes locekle 

SIA „Carbochem”, valdes locekle 
 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 1 302 



AS „Olainfarm” Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats 
 par 2014. gada 9 mēnešiem  

 

   6 

 Salvis Lapiņš 

 

 
 

Salvis Lapiņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un investoru attiecību vadītājs. 

S. Lapiņš studējis Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolā un Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. S. Lapiņš darbojas finanšu 

un farmācijas nozarē kopš 1995. gada. 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Baltic Team-Up”, prokūrists 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 

SIA „Baltic Team-Up” (50%) 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 49 953 

  

 Veronika Dubicka 

 

 
 

Veronika Dubicka (Veranika Dubitskaya) kopš 2005. gada  strādā AS „Olainfarm” 

pārstāvniecībā Baltkrievijā.  No 2005. gada līdz 2006. gadam V. Dubicka ieņēma 

medicīnas pārstāvja amatu, no 2006. gada līdz 2009. gada jūlijam produktu 

menedžera amatu, bet no 2009. gada jūlija līdz 2011. gada maijam bija 

AS „Olainfarm” pārstāvniecības Baltkrievijā vadītāja. 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 1 000 
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Padome AS „Olainfarm” padomi ievēl akcionāru sapulce uz pieciem gadiem.  Padome ir 

pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā. 

Padomes galvenais uzdevums ir pastāvīga valdes darbības uzraudzība, un padomes 

locekļu kandidātus akcionāri parasti izvēlas, ņemot vērā prasības, kurām jāatbilst 

attiecīgajiem kandidātiem, lai pildītu padomes locekļu funkcijas un uzdevumus.   

Padome lemj par AS „Olainfarm” valdes locekļu atalgojumu, savukārt par pašas 

padomes locekļu atalgojumu lemj AS „Olainfarm” akcionāru sapulce.  

  

Valentīna Andrējeva, padomes priekšsēdētāja 

 

Valentīna Andrējeva 2006. gadā ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu 

(Dr.oec.) Rīgas Tehniskajā universitātē. 2011. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē 

V. Andrējeva ieguva maģistra grādu ekonomikā uzņēmējdarbības vadības 

specialitātē. 1976. gadā viņa ieguva inženiera – ekonomista diplomu Rīgas 

Politehniskajā institūtā. 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 

AS „Rīgas kuģu būves”, padomes locekle (kopš 26.05.2014.) 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 0 

 

Jeļena Dudko, padomes priekšsēdētājas vietniece 

(12.11.2014. iesniegts iesniegums par padomes locekļa amata atstāšanu) 

 

Jeļena Dudko ir Ukrainas farmācijas kompānijas OOO „Olfa” Stratēģiskās attīstības 

un mārketinga departamenta direktore. J. Dudko 1996. gadā absolvējusi Kijevas 

Medicīnas akadēmijas Terapijas un hematoloģijas katedras aspirantūru. 

 

Ieņemamie amati un līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 

OOO „OLFA” (100%, līdz 25.08.2014. - 49%) 

 

 Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 0 

 

 Aleksandrs Raicis 

 

Aleksandrs Raicis ir SIA „Briz” farmācijas direktors. A. Raicis ieguvis augstāko 

izglītību Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultātē (1984. gads). 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 

SIA „Briz”, valdes loceklis 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:  

SIA „VIP Pharma” (50%) 

SIA „Recesus” (30%) 

SIA „Briz” (7,92%) 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 0 
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Volodimirs Krivozubovs 

 

Volodimirs Krivozubovs ir OOO „Torgovje Tehnologii” (Ukraina) direktors. 

V. Krivozubovs absolvējis A. Bogomoļca Kijevas Medicīnas institūtu (1984. gads): 

 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 

OOO „Torgovije Tehnologii” (Ukraina), ģenerāldirektors 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 0 

 

Gunta Veismane 

 
Gunta Veismane 1975. gadā beigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti; 
1993. gadā - Hārvarda Universitāte, HBS Menedžmenta, Stratēģiskās vadības un 
Organizāciju psiholoģijas kurss; 1996.gadā - MBA, Latvijas Universitāte. 
 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 

Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore 

 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 

 

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2014. gada 30. septembrī): 0 

 

Izmaiņas valdē 2014. gadā 

 

Nav 

Izmaiņas padomē 2014. gadā 

 

12.11.2014. padomes priekšsēdētājas vietniece Jeļena Dudko iesniedza iesniegumu 

par padomes locekļa amata atstāšanu 
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Lielākie akcionāri 
 

 Līdzdalība 
  

AS „Swedbank” Klientu vārdā 14,30% 

  

SIA „Olmafarm” 42,56% 

  

V. Maligins 26,22% 

  

Pārējie akcionāri 16,92% 

 
Kopā 100,00% 
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Vadības ziņojums 

Vispārēja informācija 

Pārskata periodā Koncerna sastāvā ir notikušas izmaiņas. Kopš 2014. gada 28. maija reorganizācijas rezultātā no Komercreģistra 
ir izslēgtas un SIA „Latvijas Aptieka” pievienotas SIA „Esplanāde Farm”, SIA „Vita Plus Aptieka”, SIA „Veritas-Farm”, SIA „Teriaks 
Pļaviņu Aptieka”, SIA „Rudens Laiks”, SIA „Rudens 10”, AS „Lege Artis Rīga”, SIA „Juko 99”, SIA „Inula Farma”, SIA „Daugavkrasta 
Farmācija” un SIA „Baltā Aptieka IPI”. Savukārt kopš 2014. gada 16. septembra reorganizācijas rezultātā no Komercreģistra ir 
izslēgtas un SIA „Latvijas Aptieka” pievienotas SIA „Mana Aptieka”, SIA „Traumu Aptieka”, SIA Trīsdesmit Seši un Seši”, SIA 
„Sabiedrības „Ars” Aptieka”, SIA „Priekules Aptieka” un SIA „Jaunjelgavas Aptieka”. Līdz ar to uz pārskata perioda beigām 
Koncerns sastāv no mātes uzņēmuma AS „Olainfarm”, tās meitas uzņēmuma SIA „Ozols JRD”, tūrisma aģentūras SIA „First Class 
Lounge” un farmācijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem SIA „Latvijas Aptieka” un SIA „Elpas Aptieka”. Kopš 2014. gada augusta 
AS „Olainfarm” pieder arī 96,69% kapitāla daļas lielākajā Latvijas uztura bagātinātāju ražotājā SIA „Silvanols”. AS „Olainfarm” 
pieder arī 50% kapitāla daļas uzņēmumā SIA „Olainfarm Enerģija”, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu, 
izmantojot koģenerācijas tehnoloģijas, tomēr, tā kā AS „Olainfarm” nav tajā izšķirošas ietekmes, šis uzņēmums Koncernā netiek 
konsolidēts. 

AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem Latvijā ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un 
ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes 
produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd koncerna produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 35 pasaules valstīm, tostarp Baltijas 
valstīm, Krieviju, NVS valstīm, Skandināvijas, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju. 

Korporatīvā misija un vīzija  

Korporatīvā misija: 

AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un ķīmisko produktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir ražot 
uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar 
mūsu klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un citiem sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai mēs veidojam 
augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa 
organizācija un pastāvīga Sabiedrības vērtības palielināšana. 

Korporatīvā vīzija: 

Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski - farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un 
pieejama visā pasaulē. 

Uzņēmuma darbības vide 

Medikamentu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir labi kontrolēta un plaši regulēta uzņēmējdarbības nozare visās valstīs, 
kurās uzņēmums darbojas. Tā ir krietni mazāk pakļauta būtiskām politiskām, konjunktūras un pat ekonomiska rakstura svārstībām 
nekā daudzas citas jomas. Tomēr pārskata periodā turpināja pasliktināties gan politiskā, gan arī ekonomiskā situācija Ukrainā, kā 
arī būtiski pieauga saspīlējums Ukrainas un Krievijas attiecībās, būtiski samazinājās gan Krievijas, gan arī Ukrainas valūtu vērtība. 
ES un Krievijas Federācija savstarpēji piemēroja dažāda veida sankcijas, un vairāku kategoriju preču (pārsvarā pārtikas preču) 
imports Krievijas Federācijā no ES valstīm to dēļ ir būtiski ierobežots. Līdz šim Krievijas Federācijas piemērotās sankcijas nav 
skārušas medikamentus nekādā veidā neapgrūtinot AS „Olainfarm” produkcijas noietu. Uzņēmuma realizācijas apjomi Ukrainā 
pārskata periodā ir bijuši diezgan svārstīgi, kam, iespējams, par pamatu kalpo nestabilā ekonomiskā situācija šajā valstī, it īpaši 
ievērojamais Ukrainas grivnas vērtības kritums. 

Pārskata periodā notika arī Kazahstānas nacionālās valūtas tenge devalvācija par 20%. Lai gan arī šī notikuma rezultātā 
uzņēmums būtiskus zaudējumus necieta, tomēr pēc devalvācijas ir vērojams realizācijas apjomu samazinājums šajā valstī, kas 
varētu būt saistīts ar devalvācijas rezultātā samazinājušos Kazahstānas iedzīvotāju pirktspēju. 

Finanšu rezultāti 

2014. gada 3. ceturksnī realizācijas apjomi, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 3. ceturksni, pieauga par 12% un sasniedza 21,3 
miljonus eiro. Tas ir kārtējais visu laiku veiksmīgākais trešais ceturksnis uzņēmuma vēsturē un arī viens no veiksmīgākajiem 
ceturkšņiem vispār. 
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Arī pirmie 2014. gada deviņi mēneši kopumā apgrozījuma ziņā ir bijuši veiksmīgākie uzņēmuma vēsturē. Konsolidētais šī perioda 
apgrozījums sasniedza 69,9 miljonus eiro, kas ir par 30% vairāk nekā attiecīgajā 2013. gada periodā. 

 

2014. gada deviņos mēnešos turpināja pieaugt uzņēmuma realizācijas apjomi visos tā galvenajos noieta tirgos, izņemot 
Kazahstānu, kurā tie samazinājās par 11%, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2013. gadā. Lielā mērā šādu realizācijas 
samazinājumu izraisīja šī gada sākumā Kazahstānā notikusī nacionālās valūtas devalvācija, taču trešā ceturkšņa laikā kritās šīs 
realizācijas samazinājuma tempi. Visstraujākais realizācijas pieaugums 2014. gada deviņos mēnešos tika sasniegts Polijā, kur tā 
pieauga par 714%, Nīderlandē - par 184%, Ukrainā - par 119%, Lietuvā - par 94%. AS „Olainfarm” lielākie noieta tirgi 2014. gada 
deviņos mēnešos bija Krievija, Latvija, Ukraina, Baltkrievija un Nīderlande. 
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2014. gada 3. ceturksnī uzņēmuma pieprasītāko produktu realizācijas struktūrā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Neiromidin® 
īpatsvars ir stabilizējies 20% robežās, nedaudz palielinājies Furamaga, PASS un Furagīna īpatsvars. Joprojām ir vērojama 
tendence pieprasītāko produktu realizācijas apjomiem izlīdzināties, vēl vairāk mazinot atkarību no kāda konkrēta produkta. 

 

 
 

Lai arī realizācijas ziņā tika sasniegts visu laiku labākais trešais ceturksnis uzņēmuma vēsturē, un viens no veiksmīgākajiem 
ceturkšņiem kopumā, jau iepriekš minēto ekonomisko sarežģījumu dēļ divos uzņēmumam būtiskos noieta tirgos valde ir pieņēmusi 
lēmumu veidot papildus uzkrājumus 700 tūkstošu eiro apmērā Krievijas un Ukrainas debitoriem. Pēc šādu uzkrājumu veikšanas 
3.ceturkšņa neto peļņa sasniedz 3,2 miljonus eiro, kas ir par 12,5% mazāk nekā 2013. gada 3. ceturksnī. 
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2014. gada deviņi mēneši kopumā ir bijuši ienesīgākie uzņēmuma vēsturē. Neskatoties uz to, ka šajā laikā Ukrainas un Krievijas 
debitoriem kopumā ir veikti uzkrājumi aptuveni 1,7 miljonu eiro apmērā, pēc šiem uzkrājumiem šī gada deviņu mēnešu laikā 
uzņēmums ir guvis 12,1 miljona eiro lielu neto peļņu, kas ir par 37% vairāk nekā attiecīgā periodā 2013. gadā. 
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Šādi šajā laikā ir mainījušies citi uzņēmuma rādītāji. 

 

 

AS „Olainfarm” akcionāru pilnsapulce 2014. gada 29. aprīlī apstiprināja Koncerna darbības plānu. Saskaņā ar to Koncerna 
apgrozījums 2014. gadā tiek plānots 93 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa 15 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo neauditēto 2014. 
gada 9 mēnešu pārskatu, pārskata perioda laikā gada realizācijas plāns ir izpildīts par 75,2%, bet gada peļņas plāns ir izpildīts par 
80,7%. 

  

Finanšu rādītāji par periodu
01.01.2014 -

30.09.2014

01.01.2013 -

30.09.2013

% pret iepriekšējo 

periodu 

Neto apgrozījums, EUR '000 69 891 53 636 130%

Neto peļņa, EUR '000 12 106 8 831 137%

EBITDA, EUR '000 17 784 13 376 133%

EBIT, EUR '000 14 927 11 207 133%

Bruto rentabilitāte 67.2% 65.8%

EBITDA rentabilitāte 25.4% 24.9%

EBIT rentabilitāte 21.4% 20.9%

Neto rentabilitāte 17.3% 16.5%

Peļņa uz akciju, EUR 0.86 0.63 137%

Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās 30.09.2014 30.09.2013
% pret iepriekšējo 

periodu 

Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem 3.3 2.6

Akcijas cena perioda beigās, EUR 7.09 6.92 102.5%

Tirgus kapitalizācij, EUR '000 99 863 97 469 102.5%

P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) 1.4 1.7

Finanšu rādītāji par 12 mēnešiem līdz pārskata 

datumam

01.10.2013 -

30.09.2014

01.10.2012 - 

30.09.2013 

% pret iepriekšējo 

periodu 

Neto peļņa, EUR '000 16 007 13 636 117%

EBITDA, EUR '000 23 741 20 357 117%

Aktīvu atdeve (ROA) 16% 16%

Pašu kapitala atdeve (ROE) 22% 24%

P/E ( cena / peļņa) 6.2 7.1



AS „Olainfarm” Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats 
 par 2014. gada 9 mēnešiem  

 

   15 

Akcijas un fondu tirgus 

Straujā uzņēmuma finanšu rādītāju uzlabošanās pēdējo gadu laikā ir atspoguļojusies arī uzņēmuma akcijas cenā biržā NASDAQ 
Riga. Trīs gadu laikā akcijas cena ir palielinājusies par vairāk nekā 110%. 2014. gada 1. ceturkšņa laikā akcijas cena sasniedza 
jaunu vēsturiski augstāko līmeni - 23. janvārī tā bija 8,3 eiro par akciju. Pārsvarā pirmā ceturkšņa laikā akcijas cena svārstījās ap 8 
eiro, bet pirmā ceturkšņa otrajā pusē un gada otrajā ceturksnī tā piedzīvoja strauju kritumu līdz aptuveni 6 eiro līmenim, iespējams, 
dēļ saspīlējuma palielināšanās Ukrainas un Krievijas attiecībās. Trešā ceturkšņa sākumā akcijas cena atgriezās 8 eiro līmenī, 
savukārt ceturkšņa beigās tā pārsvarā svārstījās 7 eiro robežās par akciju. Kopumā 2014. gada deviņu mēnešu laikā akcijas cena 
svārstījās robežās no 5,99 eiro līdz 8,30 eiro par akciju. 

 

 

2014. gada deviņos mēnešos būtiskas svārstības bija vērojamas gandrīz visu Nasdaq Riga kotēto vērtspapīru cenā, attiecīgi arī 
indeksu vērtībā. Šajā laikā gandrīz visi Nasdaq Riga kotētie kapitāla vērtspapīri piedzīvoja vērtības samazinājumu. Laikā kad OMX 
Riga indeksa vērtība samazinājās par 7,56%, AS „Olainfarm” akcijas cena samazinājās tikai par 2,23%. No visām Baltijas 
galvenajā sarakstā kotētajām Latvijas uzņēmumu akcijām, AS „Olainfarm” akcijas piedzīvoja vismazāko cenas kritumu. 

 
AS „Olainfarm” akciju cena biržā NASDAQ OMX Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu (pārskata periods) 

 

 
 
-- OMX Riga 
-- AS „Olainfarm”  
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2014. gada deviņu mēnešu laikā biržā „NasdaqRiga” tika tirgotas vairāk kā 800 tūkstoši akciju par vairāk kā 6 miljoniem eiro. 
Salīdzinot ar attiecīgu pērnā gada periodu, tirgoto akciju skaits ir samazinājies par vairāk kā 17%, bet apgrozījums par 6%. 
Apgrozījums ar AS „Olainfarm” akcijām veidoja aptuveni 60% no visu Baltijas galvenajā sarakstā kotēto Latvijas uzņēmumu akciju 
apgrozījuma. 

 

Attīstība 

2014. gada deviņu mēnešu laikā ir veiktas 35 jaunas reģistrācijas vairākās valstīs, tostarp tādās līdz šim uzņēmuma noietam 
netipiskās valstīs kā Peru, Butāna, Mongolija, Rumānija un Kosova. Turpinās reģistrācijas procesi Turcijā, uzsākti reģistrācijas 
procesi Bosnijā un Hercegovinā, kā arī citos jaunos tirgos. Tiek veikti R-Fenilpiracetāma pirmsklīniskie pētījumi, kā arī vairākiem 
esošiem produktiem tiek izstrādātas uzņēmumam jaunas zāļu formas un produktu līnijas paplašinājumi. Cita starpā uzņēmums 
strādā arī pie jauna nootropā preparāta, nitrofurānu grupas produkta un jauna uztura bagātinātāja izstrādes. Tiek būtiski 
modernizēta gatavo zāļu formu izstrādes laboratorija. 

Nākotnes perspektīvas 

2014. gadā un turpmākajos gados uzņēmums plāno turpināt iesākto darbu jaunu produktu ieviešanā un jaunu tirgu apgūšanā, 
papildinot to ar sadarbību ar citiem ražotājiem produkcijas izplatīšanas jomā NVS un citās valstīs. 2014. gadā plānots uzsākt 
uzņēmuma produkcijas realizāciju Mongolijā. Uzņēmums plāno arī turpināt attīstīt tam piederošo aptieku tīklu, tomēr ir paredzams 
aptieku skaita pieauguma tempa būtisks samazinājums. 

Uzņēmums ir sācis aktīvi izmantot tā rīcībā esošos loģistikas un mārketinga resursus, lai sev tradicionālajos tirgos aktīvi izplatītu arī 
SIA „Silvanols” produkciju. 

Tā kā realizācija Ukrainā un Krievijā kopā veido apmēram 50% no uzņēmuma kopējiem realizācijas apjomiem, uzņēmums ļoti 
uzmanīgi seko līdzi šo abu valstu konflikta attīstībai, kā arī ekonomiskajai situācijai abās valstīs. Pārskata periodā abu valstu 
valūtas ir piedzīvojušas ievērojamu vērtības kritumu, līdz ar to tuvākajā laikā uzņēmumam ir paredzami mēreni valūtas kursa 
svārstību radīti zaudējumi, kam pārskata perioda laikā uzņēmums jau ir veicis uzkrājumus 1,7 miljonu eiro apmērā, tomēr nav 
paredzams, ka pastāvošās abu valstu ekonomiskās grūtības varētu radīt jebkādus būtiskus zaudējumus vai apdraudējumus 
uzņēmumam. 

Lai aizvien tālāk uzlabotu labas pārvaldības principu ievērošanu un mazinātu interešu konflikta risku, uzņēmuma lielākais akcionārs 
Valērijas Maligins šī gada 24.augustā ir pārdevis visas viņam piederošās Ukrainas uzņēmuma OOO „Olfa” daļas. Tā kā, 
neskatoties uz saistību, darījumu principi, kas tika piemēroti uzņēmuma partnerim Ukrainā OOO „Olfa” bija balstīti uz tādiem 
pašiem principiem, kā attiecībās ar jebkuru citu partneri, kā arī ņemot vērā pašreizējo situāciju Ukrainā, ir svarīgi saglabāt zināmu, 
pieredzējušu un uzticamu izplatīšanas partneri, uzņēmums neplāno tuvākajā laikā mainīt nedz savu sadarbības partneri Ukrainā, 
nedz arī ar to izveidotās sadarbības principus. 
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Vides aizsardzība 

Pārskata perioda laikā ir sagatavotas drošības datu lapas par 20 vielām, veikti 22 iekšējais vides auditi, izstrādāts jauns nolikums 
par atkritumu apsaimniekošanu, tiek gatavots nolikums par jaunās produkcijas, tehnoloģisko rekonstrukciju un citu izmaiņu 
ekoloģiskajiem aspektiem. 

Sociālā atbildība 

2014. gada trešajā ceturksnī uzņēmums parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti, kas paredz kopējo sadarbību  
inovatīvu farmācijas produktu izstrādē, ciešāku studiju programmu un prakses integrāciju atbilstoši industrijas izaugsmei, kā arī 
farmācijas zinātnes attīstības veicināšanu. 

Uzņēmums atbalstīja festivāla „Summertime – aicina Inese Galante” 10. jubilejas festivāla norisi, dažādas kultūras un sporta 
aktivitātes Olaines novadā. Par stabilu AS „Olainfarm” atbalsta aktivitāti ir kļuvis festivāls „Rīgas ritmi”, kurā var sastapt gan pasaulē 
atzītus un apbalvotus māksliniekus, gan jaunus un vēl nedzirdētus mūzikas talantus. 

Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

2014. gada 12. novembrī uzņēmums saņēma tās Padomes locekles Elenas Dudko iesniegumu par atkāpšanos no Padomes 
locekles amata. Atkāpšanās tika skaidrota ar nepieciešamību vairāk laika veltīt Dudko kundzes pamatnodarbei Ukrainā, kas, ņemot 
vērā šībrīža situāciju Ukrainā, prasa daudz vairāk resursu, nekā līdz šim un būtiski samazina iespējas kvalitatīvi pildīt arī AS 
„Olainfarm” Padomes locekļa pienākumus. 

2014. gada 14. novembrī uzņēmuma Valde izsludināja ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2014. gada 17. decembrī. Šīs 
sapulces dienas kārtībā ir iekļauts jautājums par Padomes pārvēlēšanu, uzņēmuma pamatkapitāla denominēšanu eiro, kā arī par 
uzņēmuma nekonsolidētā, saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem sagatavotā 2013. gada pārskata 
apstiprināšanu. 

 

 

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi mātes uzņēmuma valde, kuras vārdā tos parakstījis 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
2014. gada 28. novembrī 
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Paziņojums par vadības atbildību 
 

AS „Olainfarm” valde par katru ceturksni sagatavo starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un 
skaidru priekšstatu par AS „Olainfarm” grupas (turpmāk – Koncerns) aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli uz attiecīgā 
starpperioda beigām, kā arī par finanšu rezultātiem attiecīgajā starpperiodā. Starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats 
tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas attiecas uz 
starpperiodu finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība: 

 izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes; 
 sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus; 
 piemērojusi darbības turpināšanas principu, ja vien šāda principa piemērošana nav uzskatāma par neatbilstošu. 

AS „Olainfarm” valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu 
priekšstatu par Koncerna mātes sabiedrības un Koncerna finansiālo stāvokli, finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu un 
nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atbilstošus 
finanšu pārskatus. 

 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 

 
 
 
 
 

 
 
2014. gada 28. novembrī 
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STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 

 Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats  
 

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
 
 
 
 

 
2014. gada 28. novembrī 

 

Piezīme

01.07.2014 - 

30.09.2014

01.07.2013 - 

30.09.2013

01.01.2014 -

30.09.2014

01.01.2013 -

30.09.2013

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Neto apgrozījums 21 328 19 080 69 891 53 636

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (7 647) (6 896) (22 918) (18 337)

Bruto peļņa 13 681 12 184 46 973 35 299

Pārdošanas izmaksas (6 504) (4 439) (19 617) (14 792)

Administrācijas izmaksas (3 958) (3 064) (12 054) (9 618)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 533 1 181 1 514 2 324

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (188) (997) (2 005) (2 006)

Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 23 - 116 -

Finanšu ieņēmumi 42 83 124 93

Finanšu izmaksas (273) (322) (1 166) (940)

Peļņa pirms nodokļiem 3 356 4 626 13 885 10 360

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 5 (455) (963) (2 134) (1 538)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 5 296 - 355 -

Pārskata perioda peļņa             3 197             3 663           12 106             8 822 

Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc 

nodokļiem                     -                     -                     -                     - 

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc 

nodokļiem             3 197             3 663           12 106             8 822 

Peļņa un apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem             3 180             3 672           12 106             8 831 

Nekontrolējošo līdzdalību                  17                   (9)                     -                   (9)

            3 197             3 663           12 106             8 822 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.23              0.26              0.86              0.63              
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 
 

  
 

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
 
 
 

 
2014. gada 28. novembrī  

           AKTĪVS Piezīme 30.09.2014 31.12.2013

EUR '000 EUR '000

Nemateriālā vērtība             6 660             6 660 

Patenti                181                149 

Aptiekas licences             9 216             9 216 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi             1 512             1 453 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem                196                196 

KOPĀ           17 765           17 674 

Zemes gabali, ēkas un būves           12 105           11 460 

Iekārtas un mašīnas           10 590             5 918 

Pārējie pamatlīdzekļi             2 299             2 274 

Ieguldījumi nomāta īpašumā                224                269 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas             6 465             4 307 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem             1 477             2 698 

KOPĀ 6           33 160           26 926 

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā                329                211 

KOPĀ                329                211 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI           51 254           44 811 

Izejvielas un materiāli             2 633             2 369 

Nepabeigtie ražojumi             7 022             7 843 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai             6 778             5 874 

Avansa maksājumi par precēm                175                206 

KOPĀ           16 608           16 292 

Pircēju un pasūtītāju parādi un asociēto un citu saistīto uzņēmumu parādi           27 730           27 033 

Avansa maksājumi piegādātājiem                273                609 

Citi debitori                805             1 843 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis                     -                775 

Īstermiņa aizdevumi vadībai un darbiniekiem             3 859             2 174 

Nākamo periodu izmaksas                474                194 

KOPĀ           33 141           32 628 

            1 835             2 097 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI           51 584           51 017 

        102 838           95 828 

Debitori

Nauda 

KOPĀ AKTĪVS

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie aktīvi

Pamatlīdzekļi
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats  
 

   
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
 
 
 
 
 

2014. gada 28. novembrī 
 

           PASĪVS 30.09.2014 31.12.2013

EUR '000 EUR '000

Akciju kapitāls           20 041           20 041 

Akciju emisijas uzcenojums             2 504             2 504 

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa           38 257           26 632 

pārskata gada peļņa           12 106           12 732 

KOPĀ           72 908           61 909 

                   9                  78 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS           72 917           61 987 

Aizņēmumi no kredītiestādēm           10 812             9 831 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības             1 942             2 297 

Nākamo periodu ieņēmumi             1 424                535 

Finanšu nomas saistības                  99                201 

KOPĀ           14 277           12 864 

Aizņēmumi no kredītiestādēm             5 175             6 871 

Finanšu nomas saistības                125                175 

No pircējiem saņemtie avansa maksājumi                100                  44 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori             7 286           11 583 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                773                656 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis                300                     - 

Nākamo periodu ieņēmumi                145                174 

Uzkrātās  saistības             1 740             1 474 

KOPĀ           15 644           20 977 

KOPĀ KREDITORI           29 921           33 841 

        102 838           95 828 

I lgtermiņa kreditori

Īstermiņa kreditori

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

Nesadalītā peļņa:

Nekontrolējošā līdzdalība

KREDITORI

PAŠU KAPITĀLS
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Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats  
 

 
 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

01.01.2014 -

30.09.2014

01.01.2013 -

30.09.2013

EUR '000 EUR '000

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā

Peļņa pirms nodokļiem 13 885          10 360          

Korekcijas:

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo aktīvu amortizācija 2 857            2 169            

Zaudējumi/ (peļņa) no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas 20                 (543)             

Uzkrājumu (samazinājums)/ pieaugums 1 952            (654)             

Ieņēmumi no ieguldījuma asociētā uzņēmumā (116)             -                   

Procentu izmaksas 214               171               

Procentu ieņēmumi (124)             (93)               

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām 18 688          11 410          

Krājumu pieaugums (316)             (2 294)          

Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu (pieaugums)/ samazinājums (1 014)          1 284            

Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu (samazinājums)/ pieaugums (3 723)          1 188            

Nauda saimnieciskās darbības rezultātā 13 635          11 588          

Izdevumi procentu maksājumiem (214)             (171)             

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (1 608)          (2 552)          

Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā 11 813          8 865            

Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde (10 185)        (7 986)          

Saņemts ES finansējums 999               375               

Meitas uzņēmuma iegāde (1 176)          (5 505)          

Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas 37                 930               

Atmaksātie aizdevumi 77                 -                   

Saņemtie procenti 17                 14                 

Izsniegtie aizdevumi (1 683)          (1 483)          

Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā (11 914)        (13 655)        

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 

Izmaksātās dividendes -                   (2 143)          

Atmaksāti aizņēmumi (4 575)          (2 957)          

Saņemtie aizņēmumi 4 414            8 361            

Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā (161)             3 261            

Naudas samazinājums (262)             (1 529)          

Nauda pārskata gada sākumā 2 097            2 550            

Nauda pārskata perioda beigās 1 835            1 021            
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Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 

 
 
 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

  

Akciju kapitāls
Akciju emisijas 

uzcenojums

Nesadalītā 

peļņa
Kopā

Nekontrolējošā 

līdzdalība
Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

2012.gada 31.decembrī 20 041              2 504                     28 777               51 322                -                          51 322           

Pārskata perioda peļņa -                       -                             8 831                 8 831                  (9)                        8 822             

Citi  apvienotie ienākumi -                       -                             -                         -                          -                          -                    

Kopā apvienotie ienākumi -                       -                             8 831                 8 831                  (9)                        8 822             

Uzņēmumu iegāde -                       -                             -                         -                          261                     261                

Izmaksātas dividendes -                       -                             (2 142)                (2 142)                 -                          (2 142)           

2013.gada 30.septembrī 20 041              2 504                     35 466               58 011                252                     58 263           

2013.gada 31.decembrī 20 041              2 504                     39 364               61 909                78                       61 987           

Pārskata perioda peļņa -                       -                             12 106               12 106                -                          12 106           

Citi  apvienotie ienākumi -                       -                             -                         -                          -                          -                    

Kopā apvienotie ienākumi -                       -                             12 106               12 106                -                          12 106           

Nekontrolējošās līdzdalības daļas iegāde -                       -                             (1 107)                (1 107)                 (69)                      (1 176)           

2014.gada 30.septembrī 20 041              2 504                     50 363               72 908                9                         72 917           

Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem
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Starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums 

1. Vispārīga informācija par Koncernu 

AS „Olainfarm” Koncerns (turpmāk tekstā – Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un 
izplatīšanu. AS „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. 
gada 10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā.  Koncerna 
mātes sabiedrības akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržā. 

Šo nerevidēto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk – finanšu pārskats) valde apstiprinājusi 2014. gada 

28.novembrī. 

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Finanšu pārskats par 2014. gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar Starptautisko Grāmatvedības Standartu nr. 34 Starpperiodu 
finanšu pārskati. 

Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāms kopā ar Koncerna 2013. 
gada konsolidēto pārskatu. 

Finanšu pārskatā par naudas vienību kopš 2014. gada 1. janvāra lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR).  Visi skaitļi 
noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim (EUR ‘000 jeb tūkst. EUR). Kopš 2014. gada 1. janvāra Latvijas Republikas naudas vienība ir 
eiro – sākot ar šo datumu, sākuma atlikumi, kā arī salīdzināmā vēsturiskā informācija tiek pārvērtēta eiro pēc fiksēta kursa 
1.4228718 eiro par vienu latu. 

Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2014. gada 
30. septembri. 

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā 

Grupas vadība ir izvērtējusi vēsturiski izmantoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēmu, kas klasificēta pēc perioda izmaksu 
metodes. Lai precīzāk aprakstītu Koncerna operatīvo darbību un rezultātus, sākot ar 2014. finanšu gadu ir ieviesta peļņas vai 
zaudējumu aprēķina shēma, kur izmaksas klasificētas pēc to funkcijas (apgrozījuma izmaksu metode). Salīdzinošā informācija 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā un piezīmēs pie tā ir koriģēta atbilstoši piemērotajai funkcionālajai shēmai. 

Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst 2013. gadā piemērotajām politikām, izņemot sekojošos ES apstiprinātos SFRS, 

grozījumus un interpretācijas, kas piemērojami sākot ar 2014. gada 1. janvāri: 

 Grozījumi SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 12 un SGS Nr. 27 – „Ieguldījumu sabiedrības” 

 Grozījumi SGS Nr. 32 „Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana” – Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējs 
ieskaits 

 Grozījumi SGS Nr. 36 „Aktīvu vērtības samazināšanās” 

 Grozījumi SGS Nr. 39 „Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” 

Neviens no jaunajiem vai grozītajiem standartiem vai interpretācijām neietekmē Koncerna finansiālo stāvokli vai darbības 
rezultātus. SGS Nr. 36 grozījumi varētu pieprasīt papildus skaidrojumus pie gada finanšu pārskata. 

Koncerns nav piemērojis SFPS un SFPIK interpretācijas, kas izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav 
stājušās spēkā. Koncerns plāno ieviest šos standartus un interpretācijas to spēkā stāšanās datumā, ja tās būs pieņemtas ES. 
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3. Uzņēmējdarbības apvienošana 

2014. gada 28. augustā tika reģistrēta AS „Olainfarm” papildus kapitāla daļu iegāde SIA „Silvanols” 25,81% apmērā, tādējādi 
palielinot tai piederošo kapitāla daļu īpatsvaru kopējā kapitālā līdz 96,69%. Mazākuma akcionāriem tika samaksāta atlīdzība 1 176 
tūkst. EUR apmērā. Papildus daļu iegāde meitasuzņēmumā tika uzskaitīta pašu kapitālā sekojoši: 

 EUR ‘000  

Mazākuma akcionāriem samaksāta atlīdzība 1 176 

Iegūtās SIA „Silvanols” nekontrolējošās līdzdalības daļas uzskaites vērtība 69 

Starpība atzīta nesadalītajā peļņā 1 107 

Pārskata periodā tika veikts reorganizācijas - apvienošanas process, kura gaitā septiņpadsmit no AS „Olainfarm” īpašumā 
esošajām aptiekām (pievienojamās sabiedrības) tika pievienotas SIA „Latvijas Aptieka” (iegūstošā sabiedrība). 2014. gada 28. 
maijā noslēdzās pirmā kārta reorganizācijas procesam, kura gaitā tika pievienotas SIA „Esplanāde Farm”, SIA „Vita Plus aptieka”, 
SIA „Veritas-Farm”, SIA „Teriaks” Pļaviņu aptieka, SIA „Rudens laiks”, SIA „Aptieka Rudens 10”, AS „Lege Artis Rīga”, SIA „Juko 
99”, SIA „Inula Farma”, SIA „Daugavkrasta farmācija” un SIA „Baltā Aptieka I.P.I.”. 2014. gada 16. septembrī noslēdzās 
reorganizācijas otrā kārta, kuras gaitā SIA „Latvijas Aptieka” tika pievienotas SIA „Mana aptieka”, SIA „Traumu aptieka”, SIA 
„Trīsdesmit seši un seši”, SIA „Sabiedrības „Ars” aptieka”, SIA „Priekules aptieka” un SIA „Jaunjelgavas aptieka”. 

Visu pievienojamo sabiedrību tiesības un saistības ir nodotas iegūstošajai sabiedrībai. Pievienojamo sabiedrību aktīvi un saistības 
ir atspoguļoti SIA „Latvijas Aptieka” finanšu pārskatā to uzskaites vērtībā apvienošanās brīdī, izslēdzot savstarpējo darījumu 
atlikumus un starpību atzīstot iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā. Tā kā visas apvienošanā iesaistītās sabiedrības līdz 
reorganizācijas brīdim ietilpa vienā Koncernā, veiktā reorganizācija neietekmē šī starpperioda konsolidētā finanšu pārskata 
rezultātu. 

Informācija par iepriekšējā perioda iegādēm 

2013. gada laikā tika veikta 100% daļu iegāde uzņēmumiem SIA „Sabiedrības “ARS” Aptieka”, SIA „Traumu Aptieka”, SIA 
„Priekules Aptieka”, SIA „Trīsdesmit seši un seši”, SIA „Jaunjelgavas Aptieka”, SIA „Mana Aptieka”, SIA „Daugavkrasta Farmācija”, 
SIA „Baltā Aptieka”, SIA „Elpa Aptiekas” - visas Latvijā reģistrētas aptiekas. 

2013. gada 31. maijā Koncerns pabeidza zāļu ražošanas uzņēmuma SIA Silvanols akciju kontrolpaketes iegūšanu (70,88%). 

Iepriekšējā gada pārskatā sākotnēji atzītā iegādāto uzņēmumu nemateriālā vērtība un neto aktīvu vērtība nav koriģēta. 

4. Vērtības samazināšanās 

Nemateriālā vērtība tiek testēta attiecībā uz vērtības samazināšanos katru gadu (31. decembrī) un tad, kad apstākļi norāda ka 
bilances vērtība varētu būt samazinājusies. Koncerna tests attiecībā uz nemateriālas vērtības un citu nemateriālo aktīvu ar 
nenoteiktu izmantošanas laiku vērtības samazināšanos ir balstīts uz lietošanas vērtības aprēķiniem, izmantojot naudas plūsmas 
prognozes no vadības apstiprinātiem finanšu budžetiem. 

Piemērojot tādus pašus galvenos pieņēmumus naudas plūsmu ģenerējošās vienības (NPĢV) nemateriālās vērtības 
samazināšanas pārbaudes aprēķiniem kā pēdējā finanšu gada beigu pārbaudē, vadība nav konstatējusi apstākļus, kas norādītu ka 
Silvanola un Farmācijas NPĢV nemateriālā vērtība, aptieku nomas līgumu un licenču vērtība ir būtiski samazināta uz šo 
starpperioda finanšu pārskata datumu. 

5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Koncerns aprēķina perioda uzņēmumu ienākuma nodokli, izmantojot nodokļa likmi, kas būs piemērojama prognozētajai gada 
kopējai peļņai. Galvenās ienākuma nodokļa sastāvdaļas starpperiodu konsolidētajā ienākumu pārskatā ir par pārskata periodu 
aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 2 134 tūkst. EUR apmērā (9M 2013: 1 538 tūkst. EUR) un atliktā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa izmaksu samazinājums 355 tūkst. EUR apmērā. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības perioda beigās sastāda 
1 942 tūkst. EUR (31.12.2013: 2 297 tūkst. EUR). 

  

http://termini.lza.lv/term.php?term=lieto%C5%A1anas%20v%C4%93rt%C4%ABba&list=lieto%C5%A1anas%20v%C4%93rt%C4%ABba&lang=LV
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6. Pamatlīdzekļi 

Pārskata periodā ES projekta ietvaros AS „Olainfarm” ir ieguldījis 2 390 tūkst. EUR Nitrofurāna zāļu ražošanas iecirkņa projektā, kā 
arī ekspluatācijā ir nodotas ar citiem ES projektiem saistītas iekārtas un tehnoloģijas 4 245 tūkst. EUR apmērā. 

Koncerns pārskata perioda laikā ir ieguldījis 1 662 tūkst. EUR tā ražotnes Nr. 22 rekonstrukcijā, jaunas Fenibūta ražošanas shēmas 
izveidē. 

Pārskata periodā nav veiktas būtiskas vērtību norakstīšanas. 

7. Darījumi ar saistītajām personām 

   

Saistītā persona Pakalpojumu veids

Saņemtas 

preces un 

pakalpojumi no 

saistītajām 

personām

Izsniegtas preces, 

sniegtie pakalpojumi 

un aizdevumi 

saistītajām 

personām

Saistīto 

personu 

parādi

Parādi 

saistītajām 

personām

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

31.12.2013. 532                 72                          256               152               

30.09.2014. 308                 47                          183               35                 

31.12.2013. 85                   365                        514               6                   

30.09.2014. 62                   81                          595               7                   

KOPĀ: 31.12.2013.                   617                          437                770                158 

KOPĀ: 30.09.2014.                   370                          128                778                  42 

31.12.2013. -                      2 104                     2 108            -                   

30.09.2014. -                      1 812                     3 910            -                   

KOPĀ: 31.12.2013.                        -                       2 104             2 108 -                   

KOPĀ: 30.09.2014.                        -                       1 812             3 910 -                   

31.12.2013. -                      9                            191               -                   

30.09.2014. -                      33                          225               -                   

KOPĀ: 31.12.2013.                        -                              9                191 -                   

KOPĀ: 30.09.2014.                        -                            33                225 -                   

4. Citas saistītās puses

31.12.2013. 684                 -                             -                   4                   

30.09.2014. 309                 -                             -                   4                   

31.12.2013. 12                   58                          111               5                   

30.09.2014. 6                     34                          130               1                   

31.12.2013. 27                   9                            1                   2                   

30.09.2014. 22                   7                            1                   3                   

31.12.2013. -                      -                             109               -                   

30.09.2014. -                      -                             109               -                   

31.12.2013. 1 248              31                          4                   297               

30.09.2014. 1 147              37                          17                 328               

31.12.2013. -                      10 743                   11 278          -                   

30.09.2014. -                      9 957                     11 776          -                   

KOPĀ: 31.12.2013.                1 971                     10 841           11 503                308 

KOPĀ: 30.09.2014.                1 484                     10 035           12 033                336 

SIA "Pharma and Chemistry Competence 

Centre of Latvia"

(AS Olainfarm 11%, SIA Silvanols 19%)

Aizdevums un projektu 

vadības pakalpojumi

SIA "Olfa Press"

(V.Maligina daļa 47,5%)
Tipogrāfijas pakalpojumi

Olfa OOO (J.Dudko daļa 100%)
Gatavās produkcijas 

pārdošana

SIA "Lano Serviss"

(V.Maligina daļa 25,04%)
Ķimiskās tīrīšanas pakalpojumi

SIA "Carbochem"

(V.Maligina daļa 50%)

Starpniecība ķīmisko produktu 

pārdošanā, aizdevums

SIA "Aroma"

(V.Maligina daļa 99,21%)
Aizdevums un telpu noma

SIA "Olmafarm" (akcionārs)
Aizdevums un gatavās 

produkcijas pārdošana

SIA "Vega MS"

(V.Maligina daļa 60%)

Apsardzes pakalpojumi, logu 

ražošana

3. Uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme 

1. Asociētie uzņēmumi

SIA "Olainfarm enerģija"

(AS Olainfarm daļa 50%)     

Aizdevums, pakalpojumi, 

enerģijas ražošana

V. Maligins (dalībnieks) Aizdevums

2. Galvenais vadības personāls 
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8. Informācijas atspoguļošana par segmentiem 

 

 

 

   

Gatavas zāļu 

formas

Ķīmiskā 

produkcija

Zāļu 

lieltirgotava Aptiekas Silvanols

Kopā 

segmenti

Neatticināts un 

izslēgts Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Aktīvi

30.09.2014  50 666  17 376  3 737  19 750  4 172  95 701 7 137                 102 838

31.12.2013 46 242            13 890        2 669          17 204        4 511          84 516        11 312              95 828               

Saistības

30.09.2014 7 497              1 925          1 355          3 274          1 521          15 572        14 349              29 921               

31.12.2013 6 379              1 126          1 912          4 744          1 774          15 935        17 906              33 841               

Ieņēmumi

Ārējie klienti

9M 2014 52 194            3 748          914             11 113        1 922          69 891        -                       69 891               

9M 2013 36 615            4 939          973             10 367        742             53 636        -                       53 636               

Starpsegmentu ieņēmumi

9M 2014 207                 8 210          4 244          -                  289             12 950        (12 950)            -                         

9M 2013 718                 6 007          2 885          -                  -                  9 610          (9 610)              -                         

Kopējie ieņēmumi

9M 2014 52 401            11 958        5 158          11 113        2 211          82 841        (12 950)            69 891               

9M 2013 37 333            10 946        3 858          10 367        742             63 246        (9 610)              53 636               

Segmenta peļņa

9M 2014 16 229            963             253             232             (122)            17 555        (3 670)              13 885               

9M 2013 12 694            1 014          352             1 091          (29)              15 122        (4 762)              10 360               

Peļņas salīdzinājums 9M 2014 9M 2013

EUR '000 EUR '000

Segmentu peļņa 17 555               15 122               

Neattiecinātie finanšu ieņēmumi 1 472                 278                    

Neattiecinātie finanšu izdevumi (2 463)               (1 089)               

Neattiecinātās darbības rezultāts (186)                  (359)                  

Starp-segmentu izslēgšana (2 493)               (3 592)               

Peļņa pirms nodokļiem 13 885               10 360               

Aktīvu salīdzināšana 30.09.2014 31.12.2013

EUR '000 EUR '000

Segmentu aktīvi 95 701               84 516               

Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi 3 457                 6 349                 

Neattiecinātie īstermiņa aktīvi 2 068                 3 231                 

Grupas līmenī pārvaldītā nauda 1 612                 1 732                 

Kopā aktīvi 102 838             95 828               

Saistību salīdzināšana 30.09.2014 31.12.2013

EUR '000 EUR '000

Segmentu saistības 15 572               15 935               

Atlikta nodokļa saistības 769                    938                    

Aizņēmumi 14 464               15 876               

Nodokļu saistības 891                    336                    

Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana (1 775)               756                    

Kopā saistības 29 921               33 841               
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9. Izmaksātās un ierosinātās dividendes 

Koncerna Mātes Sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu 2013. gada peļņu nesadalīt un reinvestēt Koncerna attīstībā. Pārskata 
periodā un periodā līdz tā apstiprināšanai dividendes nav izmaksātas. 

10. Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Sīkāka informācija par notikumiem pēc pārskata perioda beigām, ir aprakstītas vadības ziņojumā, kas pievienots šīs starpperioda 
finanšu pārskatus. 


