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Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2016. gada 3 mēnešiem

Vispārīga informācija
Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums

Olainfarm

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais
statuss

Akciju sabiedrība

Koncerna mātes uzņēmuma vienotais
reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003007246
Rīga, 1991. gada 10. jūnijs (atkārtoti - 1997. gada 27. marts)

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskā
adrese

Rūpnīcu iela 5
Olaine, Latvija, LV-2114

Koncerna mātes uzņēmuma lielākie
akcionāri

SIA „Olmafarm” (42,56%)
Valērijs Maligins (26,92%)
AS „Swedbank” EE Klientu vārdā (11,99%)
AS „Swedbank” LV Klientu vārdā (1,05%)

Lielākie meitas uzņēmumi

SIA „Latvijas Aptieka” – 100% pamatkapitāla daļu
SIA „Silvanols” – 96,69% pamatkapitāla daļu

Revīzijas komisija

Viesturs Gurtlavs

Finanšu gads

2016. gada 1. janvāris – 31. decembris

Starpperioda pārskata periods

2016. gada 1. janvāris – 31. marts

3

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2016. gada 3 mēnešiem

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
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā):
- tieši: 3 791 810
- netieši (caur SIA „Olmafarm”): 5 994 054
kopā: 9 785 864
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Lano Serviss” (25%)
SIA „Vega MS” (59,99%)
SIA „Briz” (9,02%)
SIA „Olfa Press” (47,5%)
SIA „Carbochem” (50%)
SIA „Aroma” (99,21%, no 09.11.2015 – 100%)
SIA „Olmafarm” (100%)
SIA „Escargot” (33,5%)
SIA „Olalex” (50%)
SIA „Energo Capital” (50%)
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
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31.
martā): 1 450
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
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Salvis Lapiņš
Salvis Lapiņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un
investoru attiecību direktors. 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
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada
31. martā): 30 951
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Baltic Team-Up” (50%)
Veronika Dubicka
Veronika Dubicka (Veranika Dubitskaya) ir AS
„Olainfarm” valdes locekle
un Mārketinga
departamenta direktore. Pirms tam kopš 2005. gada
strādājusi AS „Olainfarm” pārstāvniecībā Baltkrievijā.
No 2005. 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:
SIA „Olalex”, valdes locekle (kopš 2016. gada 4.
janvāra)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 1 000
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Marjana Ivanova-Jevsejeva (valdes locekle no 20.11.2015. līdz 25.02.2016.)
Marjana Ivanova-Jevsejeva - AS „Olainfarm” valdes
locekle no 2015. gada 20. novembra līdz 2016. gada
25. februārim. M. Ivanova-Jevsejeva iepriekš bijusi
Latvijas
Republikas
Saeimas
deputāte,
socialekonomisko norišu analītiķe izdevniecības namā
Fenster un projektu vadītāja Daugavpils domē. M.
Ivanova Jevsejeva ieguvusi maģistra grādu valsts
pārvaldē un sociālajās zinātnēs Daugavpils universitātē
un bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Baltijas
Krievu institūtā.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Aroma”, valdes locekle (no 25.11.2015 līdz 25.02.2016)
SIA „Carbochem”, likvidators (kopš 08.01.2016)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
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Oļegs Grigorjevs (valdes loceklis no 25.02.2016.)
Oļegs Grigorjevs ir AS „Olainfarm” valdes loceklis
kopš 2016.gada 25.februāra un Komercijas
departamenta direktors ar vairāk nekā 20 gadu
pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē.
O.Grigorjevs pievienojās AS „Olainfarm”
2001.gadā. Pirms tam strādājis SIA „Aroma”
(1996. – 2000. un SIA „Grif” (2000. – 2001.).
pārdošanas struktūrvienībās. Oļegs Grigorjevs ir
ieguvis
ekonomista
diplomu
Maskavas
Komunikāciju un informātikas tehniskajā
universitātē.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Latvijas Aptieka”, valdes priekšsēdētājs
SIA “Aroma”, valdes loceklis (kopš 10.03.2016)
SIA "Kiwi Cosmetics", valdes loceklis (kopš 14.03.2016)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 1 000
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav

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 „Riga Shipyard”, padomes locekle
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Ingrīda Circene, padomes priekšsēdētājas vietniece
Ingrīda Circene bijusi Latvijas veselības ministre un vairāku Saeimas sasaukumu
deputāte. I. Circene beigusi Rīgas Medicīnas institūtu un Rīgas Komercskolu.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
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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
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „VIP Pharma” (50%)
SIA „Recesus” (30%)
SIA „Briz” (7,92%)
Volodimir Krivozubov
Volodimirs Krivozubovs ir OOO „Torgovje Tehnologii” (Ukraina) ģenerāldirektors. V.
Krivozubovs absolvējis A. Bogomoļca Kijevas Medicīnas institūtu (1984. gads).
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
OOO „Torgovije Tehnologii” (Ukraina), ģenerāldirektors
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Gunta Veismane
Gunta Veismane absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti (1975.
gads), Hārvardas universitātes HBS Menedžmenta, stratēģiskās vadības un
organizāciju psiholoģijas kursu (1993. gads), ieguvusi MBA grādu Latvijas
Universitātē (1996. gads).
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2016. gada 31. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Izmaiņas valdes sastāvā

Padome nolēma atbrīvot Marjanu Ivanovu-Jevsejevu no valdes locekles amata un
iecelt par valdes locekli Oļegu Grigorjevu. Padomes lēmums stājās spēkā 2016. gada
25. februārī.

Izmaiņas padomes sastāvā

Padomes sastāvā izmaiņu nav.
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Lielākie akcionāri
Līdzdalība
AS „Swedbank” Klientu vārdā

13,04%

SIA „Olmafarm”

42,56%

V. Maligins

26,92%

Pārējie akcionāri

17,48%

Kopā

100,00%
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Vadības ziņojums
Vispārēja informācija
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 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas
valstīm, Krieviju, NVS valstīm, Skandināvijas, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju.
Pārskata periodā Koncerna sastāvā ir notikušas izmaiņas. Pārskata periodā Koncerns sastāvēja 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 „Rūpes Farm Aptieka”. Pārskata periodā tika iegādātas arī 100% kapitāla daļas
uzņēmumā SIA „Kiwi Cosmetics”, kas nodarbojas ar ekokosmētikas ražošanu. AS „Olainfarm” pieder arī 96,69% kapitāla daļas
lielākajā Latvijas uztura bagātinātāju ražotājā SIA „Silvanols”.
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.
Ar uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības pārskatu var iepazīties uzņēmuma interneta vietnē www.olainfarm.lv.
Uzņēmējdarbības vide
Pārskata periodā uzņēmējdarbības vide lielā daļā AS „Olainfarm” nozīmīgu tirgu ir saglabājusies visai neprognozējama. Šķietamā
ekonomiskās situācijas uzlabošanās Krievijā nav devusi gaidītos realizācijas apjomus šajā valstī, savukārt, neskatoties uz
nestabilitāti Baltkrievijā un Ukrainā, uzņēmumam ir izdevies šajās valstīs pārdot būtiski lielāku produkcijas apjomu.
Pārskata periodā tika apturēta AS „Trasta Komercbanka” darbības licence. Šī banka piedalījās bezregresa faktoringa
nodrošināšanā AS „Olainfarm” tirdzniecības attiecībās ar Ukrainas sadarbības partneri OOO „Olfa”. Ukrainas partnera maksājumi
AS „Olainfarm” tika būtiski kavēti un piedāvātais faktorings ļāva uzskatīt šī partnera parādu par pilnībā drošu. Tā kā šobrīd šādi
faktoringa pakalpojumi vairs nav pieejami, uzņēmuma vadība šī gada laikā, atkarībā no OOO „Olfa” veikto maksājumu apjoma,
lems par papildus uzkrājumu veikšanu šī partnera parādiem. Pārskata perioda laikā OOO „Olfa” parādiem uzņēmums jau ir veicis
uzkrājumus 1 miljona eiro apmērā.
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Finanšu rezultāti
2016.gada 1.ceturksnī realizācijas apjomi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 1.ceturksni samazinājās par 3% un sasniedza 26,1
miljonu eiro. Lai gan salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir vērojams realizācijas apjomu kritums, realizācijas ziņā tas ir otrais
labākais ceturksnis uzņēmuma vēsturē. To lielā mērā veicināja veiksmīgā uzņēmuma produkcijas realizācija Ukrainā, Baltkrievijā
un Vidusāzijas valstīs.

2016.gada 1.ceturksnī turpināja pieaugt uzņēmuma realizācijas apjomi visos tā galvenajos noieta tirgos, izņemot Krieviju, kurā tie
samazinājās par 38% salīdzinājumā ar 2015.gada 1.ceturksni. Ņemot vērā realizācijas pieaugumu Latvijā šajā laikā, tā ir kļuvusi
par uzņēmuma galveno noieta tirgu. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada trīs mēnešos vērojams Polijā, kur realizācijas
apjoms palielinājies par 181%, Turkmenistānā – par 162%, Uzbekistānā – par 134%, un Baltkrievijā – par 77%. AS „Olainfarm”
lielākie noieta tirgi 2016.gada trīs mēnešos ir Latvija, Krievija, Ukraina un Baltkrievija.
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2016.gada 1.ceturksnī ir notikušas būtiskas izmaiņas uzņēmuma pieprasītāko produktu realizācijas struktūrā, jo „Adaptol” ir kļuvis
par pieprasītāko uzņēmuma ražoto produktu, otrajā vietā atstājos ilggadējo pārdošanas līderi “Neiromidin”. Vairāk izlīdzinājies arī
pieprasītāko produktu īpatsvars, jo pieprasītākais produkts vairs nepārsniedz 15% no kopējā AS “Olainfarm” produktu realizācijas
apjoma. Arī kopējā pieprasītāko produktu koncentrācija ir samazinājusies, desmit pieprasītākajiem produktiem nepārsniedzot 89%
no kopējā apjoma.

2016.gada 1.ceturkšņa laikā uzņēmuma rentabilitāti ietekmēja vairāki faktori. Salīdzinājumā ar 2015.gada 1.ceturksni, to ietekme
pārsvarā bija negatīva – realizācijas apjoms bija mazāks kā pērn, lai gan bija novērojamas pozitīvas rubļa svārstības, tās bija
mazākas kā pērn, tika veikti arī papildus uzkrājumi 1,2 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to 2016.gada 1.ceturksnī tīrā peļņa sasniedza
3,1 miljonu eiro, kas ir par 52% mazāk kā šajā periodā pērn.
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Tā kā šajā 12 mēnešu posmā ļoti veiksmīgo 2015.gada 1.ceturksni ir nomainījis mazāk veiksmīgais 2016. gada 1.ceturksnis, arī
EBITDA rādītāji ir pasliktinājušies. 12 mēnešu EBITDA ir samazinājusies līdz 22,2 miljoniem, bet EBITDA rentabilitāte līdz 23%.
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Šādi 1.ceturkšņa laikā ir mainījušies citi uzņēmuma rādītāji:
Finanšu rādītāji par periodu
Neto apgrozījums, EUR '000

01.01.2016 31.03.2016
26 130

01.01.2015 - % pret iepriekšējo
31.03.2015
periodu
27 024
97%

Neto peļņa, EUR '000

3 108

6 671

47%

EBITDA, EUR '000

5 421

8 081

67%
57%

EBIT, EUR '000

3 778

6 627

Bruto rentabilitāte

62.1%

69.7%

EBITDA rentabilitāte

20.7%

29.9%

EBIT rentabilitāte

14.5%

24.5%

Neto rentabilitāte

11.9%

24.7%

0.22

0.47

47%

31.03.2016

31.03.2015

% pret iepriekšējo
periodu

3.6

2.5

7.47

6.41

116.5%

105 216

90 285

116.5%

1.2

1.1

Peļņa uz akciju, EUR
Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem
Akcijas cena perioda beigās, EUR
Tirgus kapitalizācija, EUR '000
P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi)
Finanšu rādītāji par 12 mēnešiem līdz pārskata datumam
Neto peļņa, EUR '000
EBITDA, EUR '000

01.04.2015 31.03.2016
11 718

01.04.2014 - % pret iepriekšējo
31.03.2015
periodu
15 254
77%

22 224

24 307

Aktīvu atdeve (ROA)

10%

13%

Pašu kapitāla atdeve (ROE)

13%

19%

9.0

5.9

P/E (cena / peļņa)

91%

AS „Olainfarm” akcionāru pilnsapulcei, kas ir sasaukta 2016.gada 7.jūnijā, ir piedāvāts apstiprināt Koncerna darbības plānu
2016.gadam. Saskaņā ar piedāvāto plānu Koncerna apgrozījums 2016.gadā tiek plānots 100 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa –
10 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo neauditēto 2016.gada 1.ceturkšņa pārskatu, gada realizācijas plāns ir izpildīts par 26%, bet
gada peļņas plāns ir izpildīts par 31%.
Akcijas un fondu tirgus
Straujā uzņēmuma finanšu rādītāju uzlabošanās pēdējo gadu laikā ir veicinājusi būtiskas uzņēmuma akcijas cenas svārstības biržā
Nasdaq Riga. 2016.gada 1.ceturkšņa laikā akcijas cena pārsvarā svārstījās ap 7,20 eiro par akciju, zemāko cenu 7 eiro apmērā
uzrādot februāra vidū, bet augstāko cenu – 7,89 eiro marta vidū. Šajā laikā tika veikti 408 darījumi ar AS „Olainfarm akcijām”.
Būtiskas izmaiņas akcijas cena nav piedzīvojusi arī līdz šī pārskata sagatavošanas brīdim un tā svārstās ap 7,60 eiro.
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AS „Olainfarm” akciju cenas svārstības biržā NASDAQ Riga pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām

2016.gada 1.ceturksnī AS „Olainfarm” akcijas cena pieauga nedaudz vairāk kā OMX Riga indekss. Šajā laikā OMX Riga indeksa
vērtība pieauga par 3,6%, kamēr AS “Olainfarm” akcijas cena palielinājās par 5,5%.
AS „Olainfarm” akciju cena biržā NASDAQ OMX Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu (pārskata periods)

-- OMX Riga
-- AS „Olainfarm”
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2016.gada pirmā ceturkšņa laikā biržā Nasdaq Riga tika tirgoti 85 tūkstoši AS „Olainfarm” akciju par vairāk kā 620 tūkstošiem eiro.
Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, tirgoto akciju skaits ir būtiski samazinājies, jo 2015.gada 1.ceturksnī tirgoto akciju
skaits bija teju četras reizes lielāks.
Attīstība
Turpinās reģistrācijas procesi Armēnijā, Turcijā, Bosnijā un Hercegovinā, Mjanmā, Kamerūnā un Vjetnamā.
Ir veiksmīgi noslēgusies vairāku produktu reģistrācija Igaunijā, Turkmenistānā, Bosnijā un Hercegovinā.
Pabeigti laboratorijas pētījumi jaunā medikamenta „Macrobid” 100 mg kapsulām, „Ibuprofen antigripp”, izstrādātas divas jaunas
gatavo zāļu formas „Ranitidīns” (2 devas), kuras plānots iesniegt reģistrācijai šī gada beigās. Turpinās darbi pie jaunas gatavo zāļu
formas izstrādes, lai paplašinātu prettuberkulozes produktu līniju.
Nākotnes perspektīvas
Uzņēmuma veiksmīga darbība nākotnē būs lielā mērā atkarīga no tā spējas gan dažādot noieta tirgus un produktus, gan arī
saglabāt pozīcijas esošajos tirgos. Šajā kontekstā uzņēmums turpina darboties pie savu produktu reģistrācijas Turcijā, kas ir
pietiekami liels un svārstībām mazāk pakļauts tirgus kā NVS valstis, uzņēmums turpina un turpinās iegādāties meitas uzņēmumus
dažādās ar farmāciju saistītās nozarēs, tajā skaitā arī ar atšķirīgiem noieta tirgiem.
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās vairākās NVS valstīs ir likusi to valdībām veikt pasākumus, kas vērsti uz vietējā tirgus
aizsardzību un vietējo ražotāju atbalstīšanu. Vairākos gadījumos tie ir atstājuši nelabvēlīgu ietekmi un AS „Olainfarm” ražoto
produktu realizāciju. Lai mazinātu jau esošo šādu pasākumu ietekmi un novērstu to ietekmi nākotnē, uzņēmums plāno izvietot daļu
ražošanas vai iegādāties uzņēmumu šajās valstīs. Paredzams, ka tas vismaz daļēji atvieglos tos ierobežojumus, kas tiek noteikti
ārvalstu ražotājiem.
Vides aizsardzība
Būtiskākie pasākumi vides aizsardzības jomā šī gada 1.ceturksnī bija saistīti ar jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un tajās
izmantojamo tehnoloģiju pilottestēšanu. Piemērotākās tehnoloģijas izvēlei tika testētas iespējas attīrīt ražotnēs faktiski saražotos
notekūdeņus.
Sociālā atbildība
2016.gada pirmajā ceturksnī uzņēmums turpināja atbalstīt jauno profesionāļu attīstību un izaugsmi ar stipendijām Rīgas Stradiņa
universitātes Farmācijas fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un Latvijas
Universitātes Ķīmijas fakultātes studentiem.
Rūpējoties par veselības aprūpes un veselīga dzīvesveida attīstību, AS „Olainfarm” piedalījās Gada balvas medicīnā organizēšanā,
atbalstīja Olaines novada amatieru hokeja turnīru „Olaines Sporta centra kauss 2016", basketbola klubu „Jūrmala”, jauno tenisistu
un futbolistu nodarbības, kā arī sporta deju sacensības „Dance Art Cup 2016”.
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Uzņēmums palīdzēja Ineses Galantes fondam turpināt meklēt muzikāli talantīgos jauniešus Latvijā programmā „Ineses Galantes
Talanti.LV”, kā arī atbalstīja bērnu vokālā ansambļa „Dzeguzīte” lielkoncertu Dailes teātrī un Olaines pilsētas 49.gadadienas
svinības.
Notikumi pēc pārskata perioda beigām
2016.gada 12.maijā uzņēmums iegādājās 100% kapitāla daļas sabiedrībā SIA „Tonus Elast”. 1995.gadā dibinātā SIA „Tonus Elast”
ražo elastīgos medicīniskos izstrādājumus - no elastīgajām saitēm līdz pat konstrukcijas ziņā sarežģītiem korsešu izstrādājumiem,
kas paredzēti grūtniecēm un jaunajām māmiņām bērna zīdīšanas laikā. SIA „Tonus Elast” ražotne atbilst mūsdienīga medicīnas
preču ražotāja prasībām, ko apliecina LVS EN ISO 9001:2009 sertifikāts.
SIA „Tonus Elast” produktu portfelī ir vairāk nekā 100 dažādu produktu veidi, no kuriem vispieprasītākie ir saites un kompresijas
izstrādājumi. Kopumā gadā SIA „Tonus Elast” ražotnē Nīcas pagastā tiek saražoti vairāk nekā 11,2 miljoni izstrādājumu. No tiem
11% tiek realizēti Latvijas tirgū, kamēr 89% nonāk jau 35 eksporta valstīs. Lielākie tirgi ir NVS, Eiropas Savienības valstis, Indija un
Tuvo Austrumu valstis. Latvijā SIA „Tonus Elast” produkciju var iegādāties uzņēmuma veikalos Rīgā, Liepāja, Daugavpilī un
Ventspilī, kā arī virknē aptieku un internetveikalu
SIA „Tonus Elast” strādā nedaudz vairāk nekā 200 darbinieki. Līdz ar to uzņēmums ir lielākais nodokļu maksātājs un darba devējs
Nīcas novadā. Pērn tā apgrozījums bija 7,3 miljoni eiro, nerevidētā peļņa – 1,7 miljoni eiro. Paredzams, ka jau tuvākajā laikā SIA
„Tonus Elast” sadarbībā ar AS „Olainfarm”, izdosies būtiski palielināt tā realizācijas apjomus vismaz Krievijā un Ukrainā.
Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi mātes uzņēmuma valde, kuras vārdā tos ir parakstījis

2016. gada 31. maijā
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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 uzņēmuma 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:

2016. gada 31. maijā
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STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats
Piezīme
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Asociēto sabiedrību peļņas daļa
Finanšu ieņēmumi
Finanšu izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata perioda peļņa
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

5
5

01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016
31.03.2015
EUR '000
EUR '000
26 130
27 024
(9 908)
(8 190)
16 222
18 834
(6 845)
(7 068)
(4 466)
(4 167)
605
414
(1 755)
(1 458)
17
72
257
1 990
(40)
(56)
3 995
8 561
(1 014)
(1 772)
132
(114)
3 113

6 675

-

-

3 113

6 675

3 108
5

6 671
4

3 113

6 675

0.22

0.47

Peļņa un apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem
Nekontrolējošo līdzdalību

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

2016. gada 31. maijā
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
AKTĪVS
Piezīme
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Nemateriālā vērtība
Patenti
Aptiekas licences un telpu nomas līgumi
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo aktīvu izveidošana
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Ieguldījumi nomātā īpašumā
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ
6
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām
Aizdevumi vadībai un akcionāriem
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas
Citi ilgtermiņa finanšu aktīvi
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas un materiāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Preces ceļā
Avansa maksājumi par precēm
KOPĀ
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi un asociēto un citu saistīto uzņēmumu parādi
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas
Citi debitori
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem
KOPĀ
Nauda
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
KOPĀ AKTĪVS

31.03.2016
EUR '000

31.12.2015
EUR '000

8 315
140
10 094
1 936
543
114
21 142

7 825
136
10 014
1 977
542
97
20 591

16 222
11 571
2 172
122
4 601
721
35 409

16 505
12 305
2 255
133
3 914
467
35 579

80
3 950
499
128
188
4 845
61 396

79
3 868
482
129
352
4 910
61 080

2 647
9 363
8 517
444
20 971

2 747
9 742
8 277
65
159
20 990

27 845
1 736
1 024
1 760
32 365
5 366
58 702
120 098

26 066
1 551
862
333
1 675
30 487
5 574
57 051
118 131

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

2016. gada 31. maijā

19

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2016. gada 3 mēnešiem

Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Rezerves

Piezīme

Nesadalītā peļņa:
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada peļņa
KOPĀ

31.03.2016
EUR '000
19 719
2 504

31.12.2015
EUR '000
19 719
2 504

322

322

65 773
3 108
91 426

50 492
15 281
88 318

35

30

91 461

88 348

7 370
1 830
2 695
240
12 135

8 253
1 947
2 656
307
13 163

Aizņēmumi no kredītiestādēm
Finanšu nomas saistības
No pircējiem saņemtie avansa maksājumi

4 322
190
379

4 108
150
268

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, asociētajiem un citiem saistītajiem uzņēmumiem

6 259

7 188

909
81
780
3 582
16 502
28 637
120 098

981
800
3 125
16 620
29 783
118 131

Nekontrolējošā līdzdalība
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
Finanšu nomas saistības
KOPĀ
Īstermiņa kreditori

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
KOPĀ
KOPĀ KREDITORI
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

2016. gada 31. maijā
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Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats
01.01.2016 31.03.2016
EUR '000
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā
Peļņa pirms nodokļiem

01.01.2015 31.03.2015
EUR '000

3 995

8 561

1 643
(7)

1 454
-

(21)

90

1 896
(17)

1 816
(72)

Procentu izmaksas

40

56

Procentu ieņēmumi

(69)

(70)

Korekcijas:
Amortizācija un nolietojums
Zaudējumi/ (peļņa) no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu vērtības samazinājums
Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa

Ieņēmumi no ES projektiem
Nerealizētie zaudējumi no valūtas kursu svārstībām
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām
Krājumu samazinājums/ (pieaugums)

(307)

(111)

(672)
6 481

(1 336)
10 388

(85)

(518)

(2 804)

(5 324)

(303)
3 289
(600)

1 007
5 553
(564)

2 689

4 989

(1 500)

(2 825)

Saņemtais ES finansējums

109

69

Meitas uzņēmumu iegāde

(539)

-

81

5

Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu samazinājums/ (pieaugums)
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu (samazinājums)/ pieaugums
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde

Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas
Atmaksātie aizdevumi
Izsniegtie aizdevumi
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā

2

2

(117)

(195)

(1 964)

(2 944)

(1 203)
(40)

(1 900)
(56)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Atmaksātie aizņēmumi
Izdevumi procentu maksājumiem
Saņemtie aizņēmumi
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā
Naudas pieaugums

-

1 984

(1 243)

28

(518)

2 073

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Nauda pārskata gada sākumā

310
5 574

(17)
2 055

Nauda pārskata perioda beigās

5 366

4 111

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem
Akciju emisijas
Nesadalītā
Nekontrolējošā
Akciju kapitāls
Rezerves
Kopā
uzcenojums
peļņa
līdzdalība
2014.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
Ieskaitīts rezervēs
2015.gada 31.martā

EUR '000
20 041
(322)
19 719

2015.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
2016.gada 31.martā

19 719
19 719

EUR '000
2 504
2 504
2 504
2 504

EUR '000
322
322
322
322

EUR '000
50 492
6 671
6 671
57 163

EUR '000
73 037
6 671
6 671
79 708

65 773
3 108
3 108
68 881

88 318
3 108
3 108
91 426

EUR '000
8
4
4
12
30
5
5
35

Kopā
EUR '000
73 045
6 675
6 675
79 720
88 348
3 113
3 113
91 461

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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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 uzņēmums) 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 2016. gada 31.
maijā.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Finanšu pārskats par 2016. gada 3 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 2015.
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).
Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2016.gada
31.martu.

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā
Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst 2015.gadā piemērotajām politikām. Koncerns ir izvērtējis jaunos un grozītos SFPS un
SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojami attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2016.gada 1.janvarī vai vēlāk. Šie grozījumi nav
ietekmējuši Koncerna starpperioda finanšu pārskatu.
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
Pārskata periodā Koncerns iegādājās vairākus biržā nekotētus Latvijā reģistrētus uzņēmumus, kā izklāstīts tālāk. Uzņēmumi tika
iegādāti, lai palielinātu mazumtirdzniecības apjomus. Nemateriālo aktīvu vērtēšanā Koncerns izmantojis peļņas koeficientu analīzi.
Galvenie izmantotie pieņēmumi ir sagaidāmais ienesīgums un ieņēmumu pieaugums. Šī starpperioda finanšu pārskata
apstiprināšanas datumā Koncerns vēl nav pabeidzis nemateriālo aktīvu identifikācijas procesu no uzņēmējdarbības apvienošanas tāpēc neto aktīvi un nemateriālā vērtība, kas atzīta starpperioda finanšu pārskatā ir provizoriski. Starpperioda finanšu pārskati
iekļauj iegādāto uzņēmumu rezultātus no iegādes datuma līdz pārskata perioda beigām.
Identificējamo aktīvu un saistību patiesā vērtība iegādes datumā atspoguļota šādi:
Iegādātā sabiedrība
Iegādāto kapitāla daļu un balsstiesību apjoms
Iegādes datums

Aktīvs
Telpu nomas līgumi un licences
Pamatlīdzekļi
Nauda un naudas ekvivalenti
Citu debitoru parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Krājumi
Kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Pārējie īstermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Kopā identificējamie neto aktīvi patiesajā vērtībā
No iegādes izrietošā nemateriālā vērtība
Pirkšanas cena naudā
Nemateriālā vērtība sastāv no:
- atliktā nodokļa pieaugums no patiesās un uzskaites vērtības
starpības
- sagaidāmās sinerģijas un esošais darbaspēks, kas nav atzīts
atsevišķā vērtībā
Iegādes naudas plūsmas analīze:
Nauda saņemta no iegādes
Nauda samaksāta par iegādi
Neto naudas plūsma
Apvienošanās ietekme uz Koncernu:
Radītie ieņēmumi
Radītā perioda peļņa pirms nodokļiem

Rūpes Farm Aptieka
Kiwi Cosmetics
100%
100%
12.01.2016
14.03.2016
Iegādes datumā atzītā patiesā vērtība
EUR '000
EUR '000

KOPĀ
EUR '000

80
3
32
2
24
141

3
5
1
15
52
76

80
6
37
3
15
76
217

(40)
(3)
(13)
(56)

(71)
(1)
(3)
(75)

(111)
(4)
(16)
(131)

85
265
350

1
225
226

86
490
576

13

3

16

252

222

474

32
(350)
(318)

5
(226)
(221)

37
(576)
(539)

72
1

-

72
1

39
13

117
13

Apvienošanās aplēstā ietekme uz Koncernu, ja apvienošanās būtu notikusi gada sākumā:
Aplēstie pilna perioda ieņēmumi
78
Aplēstā pilna perioda peļņa pirms nodokļiem
-

SIA „Kiwi Cosmetics” kopējā pirkuma cena, pamatojoties uz kapitāla daļu pirkuma līgumu, ir noteikta 326 tūkst. EUR apmērā. Līdz
šo finanšu pārskatu sagatavošanas dienai ir veikti maksājumi 226 tūkst. EUR apmērā. Papildus atlīdzība 100 tūkst. EUR tiks
maksāta pie nosacījuma, ja sabiedrība sasniegs pirkuma līgumā noteiktos finanšu rādītājus.
Atzītā nemateriālā vērtība pirmkārt attiecināma uz prognozētajām sinerģijām un citiem labumiem, ko varētu dot meitas uzņēmumu
un Koncerna aktīvu un darbības apvienošana un atliktā nodokļa saistību pieaugumu uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā.
SIA „Rūpes Farm Aptieka” nemateriālā vērtība pilnībā attiecināta uz aptieku mazumtirdzniecības segmentu.
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4. Vērtības samazināšanās pārbaude
Nemateriālā vērtība tiek testēta attiecībā uz vērtības samazināšanos katru gadu un tad, kad apstākļi norāda ka bilances vērtība
varētu būt samazinājusies. Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūtās nemateriālās vērtības attiecinātas uz SIA „Latvijas
Aptieka” Naudu Ienesošo Vienību (Aptiekas NIV) un Silvanols NIV. Telpu nomas līgumi un licences ir pilnībā attiecinātas uz
Aptiekas NIV.
Aptieku un Silvanols NIV atgūstamā summa noteikta, balstoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot Koncerna vadības
apstiprinātajos finanšu budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Piemērojot tādus pašus galvenos pieņēmumus
nemateriālās vērtības samazināšanas pārbaudes aprēķiniem kā iepriekšējā finanšu gada beigu pārbaudē, vadība nav konstatējusi
apstākļus, kas norādītu ka Aptieku un Silvanols NIV nemateriālā vērtība, aptieku nomas līgumu un licenču vērtība ir būtiski
samazinājušies 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 1 014 tūkst. EUR apmērā (3M 2015: 1 772 tūkst. EUR) un atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa izmaksu samazinājums 132 tūkst. EUR apmērā (3M 2015: palielinājums 114 tūkst. EUR). Atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa saistības perioda beigās sastāda 1 830 tūkst. EUR (31.12.2015: 1 947 tūkst. EUR).

6. Pamatlīdzekļi
Pārskata perioda laikā Koncerns nav veicis būtiskus ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī nav veiktas būtiskas vērtību
norakstīšanas.
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7. Darījumi ar saistītajām personām

Saistītā persona

Izsniegtas preces,
Saņemtas preces
sniegtie pakalpojumi un un pakalpojumi
aizdevumi saistītajām
no saistītajām
personām
personām

Pakalpojumu veids

EUR '000
1. Asociētie uzņēmumi
SIA "Olainfarm enerģija"
(AS Olainfarm daļa 50% )
SIA "Pharma and Chemistry Competence
Centre of Latvia" (AS Olainfarm daļa 11% ,
SIA Silvanols daļa 19% )

Aizdevums, pakalpojumi un 31.12.2015
enerģijas ražošana
31.03.2016

EUR '000

Saistīto
personu
parādi
(bruto)

Parādi
saistītajām
personām
(bruto)

EUR '000

EUR '000

59
12

449
127

83
87

25
41

31.12.2015

114

79

337

46

31.03.2016
KOPĀ: 31.12.2015
KOPĀ: 31.03.2016

173
12

29
528
156

337
420
424

46
71
87

31.12.2015
31.03.2016
KOPĀ: 31.12.2015
KOPĀ: 31.03.2016

1 423
232
1 423
232

-

5 062
5 294
5 062
5 294

-

31.12.2015
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2016

78
3
78
3

-

308
311
308
311

-

Apsardzes pakalpojumi, logu 31.12.2015
ražošana
31.03.2016
31.12.2015
Aizdevums un telpu noma
31.03.2016
Ķimiskās tīrīšanas
31.12.2015
pakalpojumi
31.03.2016
Aizdevums un starpniecība 31.12.2015
ķīmisko produktu pārdošanā 31.03.2016
31.12.2015
Tipogrāfijas pakalpojumi
31.03.2016
Gatavās produkcijas
31.12.2015
pārdošana, pakalpojumi
31.03.2016
Gatavās produkcijas
31.12.2015
pārdošana
31.03.2016
KOPĀ: 31.12.2015
KOPĀ: 31.03.2016

63
15
12
4
40
10
58
6 539
3 502
6 712
3 531

503
135
31
4
31
9
1 463
455
122
2 150
603

7
172
190
1
1
89
89
10
20
8 328
8 920
8 600
9 227

1
3
3
202
270
33
33
238
307

Finansējums un projektu
vadības pakalpojumi

2. Galvenais vadības personāls
V. Maligins (dalībnieks)

Aizdevums, tūrisma
pakalpojumi

3. Uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme
SIA "Olmafarm" (akcionārs)

4. Citas saistītās puses
SIA "Vega MS"
(V.Maligina daļa 59,99% )
SIA "Aroma"
(V.Maligina daļa 100% )
SIA "Lano Serviss"
(V.Maligina daļa 25% )
SIA "Carbochem"
(V.Maligina daļa 50% )
SIA "Olfa Press"
(V.Maligina daļa 47,5% )
SIA "Olalex"
(V.Maligina daļa 50% )
OOO "Olfa"
(J.Dudko daļa 100% )

Aizdevums un gatavās
produkcijas pārdošana
KOPĀ:
KOPĀ:

26

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2016. gada 3 mēnešiem

8. Informācijas atspoguļošana par segmentiem
Gatavas zāļu
Ķīmiskā
Zāļu
formas
produkcija lieltirgotava
EUR '000
EUR '000
EUR '000

Aptiekas
Silvanols
EUR '000
EUR '000

Kopā
Neatticināts un
segmenti
izslēgts
EUR '000
EUR '000

Kopā
EUR '000

Aktīvi
31.03.2016

51 308

29 811

3 325

19 761

4 821

109 026

11 072

120 098

31.12.2015

55 055

21 301

4 394

19 215

4 577

104 542

13 589

118 131

31.03.2016
31.12.2015

5 891
5 379

2 587
2 274

924
935

5 278
5 232

1 338
1 228

16 018
15 048

12 619
14 735

28 637
29 783

2016

18 175

2 097

185

4 957

716

26 130

-

26 130

2015
Starpsegmentu ieņēmumi
2016

19 900

1 358

740

4 206

820

27 024

-

27 024

107

3 353

2 480

-

209

6 149

(6 149)

-

2015

97

4 577

1 954

-

121

6 749

(6 749)

-

2016

18 282

5 450

2 665

4 957

925

32 279

(6 149)

26 130

2015

19 997

5 935

2 694

4 206

941

33 773

(6 749)

27 024

2016
2015

5 323
7 820

1 331
1 814

272
368

266
1 124

161
520

7 353
11 646

(3 398)
(3 085)

3 955
8 561

Saistības

Ieņēmumi
Ārējie klienti

Kopējie ieņēmumi

Segmenta peļņa

Peļņas salīdzinājums
Segmentu peļņa

3M 2016

3M 2015

EUR '000

EUR '000

7 353

11 646

Neattiecinātie finanšu ieņēmumi

69

2 063

Neattiecinātie finanšu izdevumi

163

(70)

Neattiecinātās darbības rezultāts
Starp-segmentu izslēgšana
Peļņa pirms nodokļiem
Aktīvu salīdzināšana
Segmentu aktīvi
Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi
Neattiecinātie īstermiņa aktīvi
Grupas līmenī pārvaldītā nauda
Kopā aktīvi
Saistību salīdzināšana
Segmentu saistības
Atliktā nodokļa saistības
Aizņēmumi

(3 262)

(45)

(368)

(5 033)

3 955

8 561

31.03.2016

31.12.2015

EUR '000

EUR '000

109 026

104 542

7 174

6 844

(869)

1 575

4 767

5 170

120 098

118 131

31.03.2016

31.12.2015

EUR '000

EUR '000

16 018

15 048

513

620

11 117

11 674

Nodokļu saistības

698

832

Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana

291

1 609

28 637

29 783

Kopā saistības
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9. Izmaksātās un ierosinātās dividendes
Pārskata periodā un periodā līdz tā apstiprināšanai dividendes nav izmaksātas. Pārskata sagatavošanas laikā ir spēkā valdes
apņemšanās piedāvāt akcionāriem izmaksāt dividendēs 17.5% no 2015. gada peļņas. Valde arī vēlas lūgt akcionāriem apstiprināt
EUR denominācijas rezerves 322 tūkt. eiro apmērā pārskaitīšanu no rezervēm uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, kas varētu tikt
izmaksāta akcionāriem.

10. Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Informācija par notikumiem pēc pārskata perioda beigām ir aprakstīta vadības ziņojumā, kas pievienots šī starpperioda finanšu
pārskatam.
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