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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%) 
Valērija Maligina mantinieki (26,92%) 
AS „Swedbank” Klientu vārdā (7,34%) 

  
Lielākie meitas uzņēmumi SIA „Latvijas Aptieka” (100%) 

SIA „Tonus Elast” (100%) 
SIA „Silvanols” (100%) 
 

Revīzijas komiteja Revīzijas komitejas priekšsēdētājs - Viesturs Gurtlavs 
 
Revīzijas komitejas locekļi: 
Padomes priekšsēdētāja vietniece Valentīna Andrējeva 
Padomes locekle Gunta Veismane 

  
Finanšu gads 2018. gada 1. janvāris – 31. decembris 
  
Starpperioda pārskata periods 2018. gada 1. janvāris – 31. marts 
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Valde  AS „Olainfarm” valdi uzņēmuma 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. 
 
Oļegs Grigorjevs 

  
 Oļegs Grigorjevs ir AS „Olainfarm” valdes 

priekšsēdētājs. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze 
ķīmijas un farmācijas nozarē. O.Grigorjevs sāka 
strādāt AS „Olainfarm” 2001. gadā. Pirms tam 
strādājis SIA „Aroma” (1996. – 2000. g.) un SIA „Grif” 
(2000. – 2001. g.). Oļegs Grigorjevs ir ieguvis 
ekonomista diplomu Maskavas sakaru un 
informātikas tehniskajā universitātē. 
 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Latvijas Aptieka”, valdes priekšsēdētājs 
SIA „Aroma”, valdes loceklis (līdz 2018. gada 9. janvārim) 
SIA „Kiwi Cosmetics”, valdes loceklis 
SIA „Ozols JDR”, valdes loceklis (kopš 2018. gada 8. februāra) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 1 000 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 
 
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 
SIA „Longgo”, prokūrists 
SIA „Silvanols”, prokūrists 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 25 916 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „Baltic Team-Up” (50%) 
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 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 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 1 000 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav  
 

  
 Mihails Raizbergs 

 
Mihails Raizbergs ir AS „Olainfarm” valdes loceklis 
un Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors 
ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā. M.Raizbergs sāka 
strādāt AS „Olainfarm” 2006. gadā pēc darba AS 
„Rīgas Vagonbūves rūpnīca’’. Mihails Raizbergs 
ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu Transporta 
un sakaru institūtā, kā arī absolvējis Anglijas Open 

University ar profesionālo diplomu menedžmentā. 
 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Digital Partner”, valdes loceklis  
SIA „Digital Era”, valdes loceklis  
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 200 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „Digital Partner” (100%) 
SIA „Digital Era” (100%) 
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 Mārtiņš Tambaks 
 

Mārtiņš Tambaks ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un 
Finanšu departamenta direktors ar vairāk nekā 20 
gadu pieredzi finanšu un grāmatvedības jomā. 
M.Tambaks sāka strādāt AS „Olainfarm” 2013. gadā. 
Pirms tam strādājis SIA „Ernst & Young Baltic”, kur 
bija Grāmatvedības ārpakalpojumu departamenta 
direktors. Kopš 2006. gada Mārtiņš Tambaks ir 
Lielbritānijas Zvērinātu sertificētu grāmatvežu 
asociācijas (ACCA) biedrs, ieguvis maģistra grādu 
Rīgas Tehniskajā universitātē un ekonomista-
grāmatveža kvalifikāciju Latvijas Universitātē. 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimirs Krušinskis  
 
Vladimirs Krušinskis ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un 
Tehniskā departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu 
darba pieredzi ražošanas uzņēmumos. V.Krušinskis AS 
„Olainfarm” pievienojās 2012. gadā, kad atstāja darbu AS 
„Rīgas farmaceitiskā fabrika”, kur pildīja valdes locekļa un 
tehniskā direktora pienākumus. Vladimirs Krušinskis ieguvis 
inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē Transporta 
un sakaru institūtā. 
 
 
 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 
 

 Raimonds Terentjevs 
 
Raimonds Terentjevs ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un 
Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk nekā 20 
gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. R.Terentjevs 
pievienojās AS „Olainfarm” 2011. gadā, kad atstāja pētnieka 
darbu APP „Latvijas Organiskās sintēzes institūts”. Raimonds 
Terentjevs absolvējis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, 
iegūstot dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādu ķīmijā. 
 
 
 
 
 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
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Padome AS „Olainfarm” padomi ievēlē 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. 

  
 Ivars Godmanis, padomes priekšsēdētājs 

 
Ivars Godmanis beidzis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti 
1974. gadā un 1992. gadā ieguvis doktora grādu fizikā (Dr.Physics). Ivars 
Godmanis ir docents Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolā (RISEBA) un lektors Latvijas Universitātē un biznesa augstskolā 
„Turība”.  
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Valentīna Andrējeva, padomes priekšsēdētāja vietniece 
 
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 būvētava”, padomes locekle 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 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 
SIA „Format A3”, valdes loceklis (kopš 2018. gada 9. janvāra) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „VIP Pharma” (50%) 
SIA „Recesus” (30%) 
SIA „Briz” (7,92%) 
SIA „Format A3” (33,33%) 
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 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 (2018. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Andis Krūmiņš 
 
A.Krūmiņš absolvējis Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstniecības fakultāti, 
iegūstot ārsta grādu. Andis Krūmiņš turpina studijas Rīgas Stradiņa 
universitātes Tālākizglītības fakultātē, specializējoties psihiatrijā. 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „AO Solutions", valdes loceklis 
SIA „Multitrial", valdes priekšsēdētājs   

 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „AO Solutions" (100%) 
SIA „ Multitrial " (100%) 
 

Izmaiņas valdes sastāvā 
 

Nav 

Izmaiņas padomes sastāvā 
 
 

Nav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lielākie akcionāri 
 

 
AS „Swedbank” Klientu vārdā 7,34% 
  
SIA „Olmafarm” 42,56% 
  
V. Maligina mantinieki 26,92% 
  
Pārējie akcionāri 23,18% 
 
Kopā 100,00% 
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Vadības ziņojums 
Vispārēja informācija 

AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu 
ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. 
Šobrīd tā produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, NVS valstīm, Skandināvijas, 
Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju. 

Pārskata periodā galvenie koncernā ietilpstošie uzņēmumi ir AS „Olainfarm”, SIA „Latvijas aptieka”, SIA „Kiwi Cosmetics”, SIA 
„Silvanols”, elastīgo un kompresijas izstrādājumu ražotājs SIA „Tonus Elast”, SIA “Klīnika Diamed”, Baltkrievijas uzņēmums “NPK 
Biotest”, bet kopš 2017. gada vidus arī SIA “Olaines Veselības centrs”. 

 

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 un Nefinanšu ziņojumu par 2017. gadu var iepazīties uzņēmuma vietnē 
www.olainfarm.com. 

 

Uzņēmuma darbības vide 

Pārskata periodā uzņēmuma darbības vide lielā daļā tam nozīmīgu tirgu ir saglabājusies visai svārstīga.  Pirmā ceturkšņa laikā 
ievērojamas vērtības svārstības piedzīvoja Krievijas rublis, kā rezultātā uzņēmums ne tikai cieta zaudējumus no valūtas svārstībām, 
bet tas pasliktināja arī atsevišķu Krievijas partneru maksājumu disciplīnu. Tajā pat laikā jāatzīmē galvenā Ukrainas sadarbības 
partnera OOO Olfa maksājumu disciplīnas uzlabošanās, kas varētu ļaut vēlreiz lemt par šī partnera saistībām veikto uzkrājumu 
reversēšanu. 
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Finanšu rezultāti 
 
2018. gada 1. ceturksnī realizācijas apjomi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 1.ceturksni palielinājās  par 8% un sasniedza 30.8 
miljonus eiro, kas realizācijas apjomu ziņā padara aizvadīto ceturksni par labāko pirmo ceturksni uzņēmuma vēsturē un par vienu no 
labākajiem ceturkšņiem vispār.   

 
2018. gada 1.ceturksnī turpināja pieaugt uzņēmuma realizācijas apjomi pilnīgi visos tā galvenajos noieta tirgos.  Latvija ir kļuvusi par 
koncerna galveno noieta tirgu, apsteidzot Krieviju, savukārt Baltkrievija ar 15% īpatsvaru jau stabili ir trešais lielākais koncerna tirgus.  
Šajā laikā realizācijas apjomi Latvijā un Baltkrievijā pieauga katrā par 1.4 miljoniem eiro, Uzbekistānā par 0.57 miljoniem un Krievijā 
par 0.51 miljonu. 
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2018. gada 1. ceturksnī ir notikušas būtiskas izmaiņas uzņēmuma pieprasītāko produktu realizācijas struktūrā, gan salīdzinājumā 
ar 2017. gada pirmo ceturksni, gan arī ar pērno gadu kopumā.  Noofen, kura īpatsvars pērnā gada 1. ceturksnī bija tikai 10%, ir 
kļuvis par realizācijas līderi, savukārt pērnā gada pārdotākais produkts Neiromidin, šogad ir tikai trešais pieprasītākais, bet PASS 
un Remantadīnu pārdotāko produktu sarakstā ir nomainījuši Meldonijs un Memantīns.  

 
 
2018. gada 1.ceturkšņa laikā uz uzņēmuma rentabilitāti iedarbojās vairāki faktori. Šajā laikā nekādi uzkrājumi debitoru parādu 
nodrošināšanai netika veikti, tomēr, salīdzinājumā 2017. gada 1. ceturksni, kad Krievijas rubļa svārstību rezultātā uzņēmumam radās 
peļņa, pārskata periodā Krievijas rubļa svārstības uzņēmumam radīja aptuveni 0.5 miljonu eiro zaudējumus. Tā rezultātā šī gada 1. 
ceturksnī Koncerna neto peļņa bija 3,11 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar 2017. gada 1.ceturksni ir peļņas samazinājums par 15% 
galvenokārt uzņēmumam nelabvēlīgām valūtas kursu svārstību dēļ. 
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Pārskata perioda laikā par aptuveni 0,5 miljoniem jeb 3% (līdz 18.5 miljoniem eiro) ir pieaugusi pēdējo 12 mēnešu EBITDA. 
EBITDA rentabilitāte joprojām saglabājas 15% līmenī.  
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Šādi pārskata perioda laikā ir mainījušies citi uzņēmuma rādītāji: 

 
 
A/S “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcei, kas ir sasaukta 2018. gada 5. jūnijā,  ir piedāvāts apstiprināt Koncerna darbības plānu 2018. 
gadam. Saskaņā ar piedāvāto plānu, koncerna apgrozījums 2018. gadā tiek plānots130 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa 11.5 
miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo neauditēto 2018. gada 1. ceturkšņa pārskatu, gada realizācijas plāns ir izpildīts par 23.7%, bet 
gada peļņas plāns ir izpildīts par 27.1%. 
 
  

Finanšu rādītāji par periodu
01.01.2018 - 

31.03.2018
01.01.2017 - 

31.03.2017
% pret iepriekšējo 

periodu 
Neto apgrozījums, EUR '000 30 789 28 571 108%

Neto peļņa, EUR '000 3 114 3 673 85%

EBITDA, EUR '000 5 468 4 979 110%

EBIT, EUR '000 3 774 3 407 111%

Bruto rentabilitāte 58.5% 59.9%

EBITDA rentabilitāte 17.8% 17.4%

EBIT rentabilitāte 12.3% 11.9%

Neto rentabilitāte 10.1% 12.9%

Peļņa uz akciju, EUR 0.22 0.26 85%

Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās 31.03.2018 31.03.2017
% pret iepriekšējo 

periodu 
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem 2.2 2.6

Akcijas cena perioda beigās, EUR 8.90 9.30 95.7%

Tirgus kapitalizācija, EUR '000 125 357 130 991 95.7%

P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) 1.2 1.3

Finanšu rādītāji par 12 mēnešiem līdz pārskata datumam
01.04.2017-
31.03.2018

01.04.2016-
31.03.2017

% pret iepriekšējo 
periodu 

Neto apgrozījums, EUR '000 124 294 113 134 110%

Neto peļņa, EUR '000 10 230 12 151 84%

EBITDA, EUR '000 18 488 17 115 108%

Aktīvu atdeve (ROA) 7.0% 8.2%

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 10% 12%

P/E (cena / peļņa) 12.3 10.8
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Akcijas un fondu tirgus  
 
2018. gada 1. ceturkšņa laikā akcijas cena pārsvarā svārstījās ap 8.5 eiro par akciju, zemāko cenu 8.00 eiro apmērā uzrādot pašā 
gada sākumā, bet augstāko cenu – 9.10 eiro, ceturkšņa beigās. Šajā laikā tika veikts 821 darījums ar AS “Olainfarm” akcijām. Pēc 
pārskata perioda beigām līdz pat šī pārskata sagatavošanai akcijas cena turpināja svārstīties ap 8.5 eiro. 

AS “Olainfarm” akciju cenas svārstības biržā NASDAQ Riga pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām 

 
 
2018. gada 1. ceturksnī AS “Olainfarm” akcijas cena pieauga ievērojami vairāk nekā OMX Riga indekss. Šajā laikā OMX Riga indeksa 
vērtība pieauga par 5%, kamēr AS “Olainfarm” akcijas cena palielinājās par 11%.   
 

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

 

 
-- OMX Riga 
-- AS “OlainFarm”  
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2018. gada pirmā ceturkšņa laikā biržā „Nasdaq Riga” tika tirgoti gandrīz 160 tūkstoši AS “Olainfarm” akciju par vairāk kā 1.3  
miljoniem eiro. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni gan tirgoto akciju skaits, gan apgrozījums ir vairāk kā trīskāršojušies.  

 

 
 
 
 
Attīstība 
 
Pārskata periodā ir uzsākta vēl vairāku AS “Olainfarm” meitasuzņēmuma “NPK Biotest” ražoto medikamentu reģistrācija Baltkrievijā, 
kas veiksmīga iznākuma gadījumā vēl vairāk palīdzētu uzņēmumam nostiprināt savas pozīcijas šajā tirgū. Notiek pētījumi arī jaunas 
Etacizīna gatavās zāļu formas izstrādei.    
 
Nākotnes perspektīvas 
 
Noieta tirgu dažādošana joprojām ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu tā veiksmīgu un stabilu darbību arī turpmāk. 
Šī mērķa sasniegšanai Uzņēmums ne tikai velta lielas pūles tā produktu reģistrācijai jaunos tirgos, bet 2018. gada laikā plāno ieguldīt 
būtiskus līdzekļus arī esošo produktu tālākos pētījumos, kas varētu ļaut paplašināt  potenciālo noieta tirgu skaitu. 
 
Cits būtisks uzdevums uzņēmuma turpmākas stabilitātes nodrošināšanai ir meitas uzņēmumu pozīciju nostiprināšana gan esošajos, 
gan jaunajos tirgos. Šim nolūkam uzņēmums plāno veltīt papildus uzmanību “Silvanols” un “Tonus Elast” produktu noieta veicināšanai 
vairākos tirgos, kuros līdz šim šādi pasākumi netika veikti vai tika veikti daudz mazākā apmērā.  
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Sociālā atbildība 
 
2018. gada pirmajā ceturksnī AS “Olainfarm” turpināja investēt topošo nozares studentu un jauno profesionāļu izaugsmē, atbalstot 
Latvijas Universitātes rīkotās “Ķīmiķu dienas” un “Eksakto zinātņu dienu”, kā arī RTU rīkoto Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi. 
 
Mūsu fokusā joprojām ir rūpes par veselības aprūpes un veselīga dzīvesveida attīstību, tādēļ AS „Olainfarm” piedalījās Gada balvas 
medicīnā organizēšanā, atbalstīja Olaines novada jaunos tenisistus, basketbolistus un ilggadējo pašvaldības rīkoto boksa turnīru.  
 
AS “Olainfarm” turpināja būt Dailes teātra ģenerālsponsors un nodrošināt iespēju ikvienam interesentam bez maksas apmeklēt Dailes 
teātra zinību stundas. Ar uzņēmuma atbalstu notika starptautiskais džeza mākslinieku konkurss “Riga Jazz Stage 2018” un Olaines 
pilsētas 51. gadadienas svinības.  

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

 
(paraksts)  

Oļegs Grigorjevs 
Valdes priekšsēdētājs 

 
2018. 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: 
 
 

(paraksts)  
Oļegs Grigorjevs 

Valdes priekšsēdētājs  
 
2018. gada 31. maijā 
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STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 

 Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats  
 

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

(paraksts)  
Oļegs Grigorjevs 

Valdes priekšsēdētājs 
 
2018. gada 31. maijā 

01.01.2018 - 
31.03.2018

01.01.2017 - 
31.03.2017

EUR '000 EUR '000
Neto apgrozījums             30 789             28 571 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas            (12 778)            (11 463)
Bruto peļņa             18 011             17 108 
Pārdošanas izmaksas             (8 671)             (8 025)
Administrācijas izmaksas             (5 641)             (5 414)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                 718                 449 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                (711)                (743)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa                   68                   32 
Finanšu ieņēmumi                   20              1 158 
Finanšu izmaksas                (590)                (102)
Peļņa pirms nodokļiem              3 204              4 463 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis                  (90)                (839)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis                      -                   54 
Pārskata perioda peļņa              3 114              3 678 

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi
Citi apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos pārklasificējami uz peļņas un 

zaudējmumu aprēķinu:

Valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības novērtēšanas                    (5)                      - 

Citi pārskata perioda apvienotie zaudējumi pēc nodokļiem                    (5)                      - 
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem              3 109              3 678 

Peļņa attiecināma uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem              3 114              3 673 
Nekontrolējošo līdzdalību                      -                     5 

           3 114              3 678   

Apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem              3 109              3 673 
Nekontrolējošo līdzdalību                      -                     5 

             3 109              3 678 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.22 0.26
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 
  

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
(paraksts)  

Oļegs Grigorjevs 
Valdes priekšsēdētājs 

2018. gada 31. maijā 

           AKTĪVS 31.03.2018 31.12.2017
EUR '000 EUR '000

Nemateriālā vērtība           20 985           20 985 
Patenti                142                143 
Aptiekas licences un telpu nomas līgumi           11 953           11 953 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi             3 398             3 492 
Nemateriālo aktīvu izveidošana                469                424 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem                  64                  37 

KOPĀ           37 011           37 034 

Zemes gabali, ēkas un būves           20 190           20 386 
Iekārtas un mašīnas           13 016           13 291 
Pārējie pamatlīdzekļi             3 424             3 386 
Ieguldījumi nomātā īpašumā                413                426 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas             3 815             3 819 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem             1 295                584 

KOPĀ           42 153           41 892 

            3 567             3 526 

Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem                169             1 729 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā                645                657 
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas                179                202 
Citi ilgtermiņa finanšu aktīvi                    5                    5 
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi                  18                  16 

KOPĀ             1 016             2 609 
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI           83 747           85 061 

Izejvielas un materiāli             4 542             3 942 
Nepabeigtie ražojumi             8 727             8 548 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai           11 461           11 313 
Avansa maksājumi par precēm                306                358 

KOPĀ           25 036           24 161 

Pircēju un pasūtītāju parādi un asociēto un citu saistīto uzņēmumu parādi           27 487           30 263 
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas             1 382             1 071 
Citi debitori             1 037             1 033 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis             2 472             1 640 
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem             1 530                  42 

KOPĀ           33 908           34 049 
            4 417             3 158 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI           63 361           61 368 
         147 108          146 429 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi 

Debitori

Nauda 

KOPĀ AKTĪVS

Nemateriālie aktīvi

Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Ieguldījuma īpašumi

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 
 

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

(paraksts)  
Oļegs Grigorjevs 

Valdes priekšsēdētājs 
 
 
2018. gada 31. maijā 
 

           PASĪVS 31.03.2018 31.12.2017
EUR '000 EUR '000

Akciju kapitāls           19 719           19 719 
Akciju emisijas uzcenojums             2 504             2 504 
Pašu kapitāla pārējās sadaļas                 (79)                 (74)

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa           75 306           64 886 
pārskata gada peļņa             3 114           10 789 

KOPĀ          100 564           97 824 
                   -                    - 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS          100 564           97 824 

Aizņēmumi no kredītiestādēm           14 192           15 347 
Nākamo periodu ieņēmumi             2 621             2 347 
Finanšu nomas saistības                601                393 
Pārējās ilgtermiņa finanšu saistības                140                138 

KOPĀ           17 554           18 225 

Aizņēmumi no kredītiestādēm           12 285           13 544 
Finanšu nomas saistības                336                274 
Citi aizņēmumi                196                195 
No pircējiem saņemtie avansa maksājumi                753                907 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, asociētajiem un citiem saistītajiem 
uzņēmumiem

          10 949           10 857 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas             1 040             1 152 
Nākamo periodu ieņēmumi                459                475 
Uzkrātās saistības             2 972             2 976 

KOPĀ           28 990           30 380 
KOPĀ KREDITORI           46 544           48 605 

         147 108          146 429 

Ilgtermiņa 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. 

 

01.01.2018 - 
31.03.2018

01.01.2017 - 
31.03.2017

EUR '000 EUR '000
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā

Peļņa pirms nodokļiem 3 204              4 463              
Korekcijas:

Amortizācija un nolietojums 1 694              1 572              
Zaudējumi/ (peļņa) no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas (23)                 (12)                 
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājums -                     220                
Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums) (189)               (1 723)             
Asociēto sabiedrību peļņas daļa (68)                 (32)                 
Procentu izmaksas 115                102                
Procentu ieņēmumi (20)                 (75)                 
Ieņēmumi no ES projektiem (228)               (140)               
Nerealizētie zaudējumi/ (peļņa) no valūtas kursu svārstībām 111                (1 390)             

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām 4 596              2 985              

Krājumu samazinājums/ (pieaugums) (927)               (747)               
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu samazinājums/ (pieaugums) 2 277              1 644              
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu (samazinājums)/ pieaugums 171                3 170              

Nauda saimnieciskās darbības rezultātā 6 117              7 052              
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (919)               (744)               

Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā 5 198              6 308              

Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde (1 638)             (1 138)             
Ieguldījuma īpašumu iegāde (50)                 (220)               
Saņemtais ES finansējums 110                18                  
Meitas uzņēmumu iegāde -                     (1 374)             
Saņemtās dividendes 80                  -                     
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas 174                12                  
Atmaksātie aizdevumi 91                  17                  
Saņemtie procenti 12                  3                    
Izsniegtie aizdevumi (22)                 (351)               

Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā (1 243)             (3 033)             

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 
Atmaksātie aizņēmumi (3 509)             (1 383)             
Izdevumi procentu maksājumiem (115)               (102)               
Saņemtie aizņēmumi 974                -                     

Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā (2 650)             (1 485)             

Naudas pieaugums 1 305              1 790              
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (46)                 47                  

Nauda pārskata gada sākumā 3 158              3 165              

Nauda pārskata perioda beigās 4 417              5 002              
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Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 
 

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

  

Akciju 
kapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums
Rezerves

Valūtas kursu 
starpība no 

ārvalstu 
darbības 

novērtēšanas

Nesadalītā 
peļņa

Kopā
Nekontrolējošā 

līdzdalība
Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
2016.gada 31.decembrī 19 719    2 504         322        -                   74 081      96 626   37                   96 663   

Pārskata perioda peļņa -             -                 -            -                   3 673        3 673     5                     3 678     
Citi apvienotie ienākumi -             -                 -            -                   -               -            -                      -            
Kopā apvienotie ienākumi -             -                 -            -                   3 673        3 673     5                     3 678     

2017.gada 31.martā 19 719    2 504         322        -                   77 754      100 299 42                   100 341 

2017.gada 31.decembrī 19 719    2 504         40          (114)              75 675      97 824   -                      97 824   
Grāmatvedības politikas maiņa (2. piezīme) -             -                 -            -                   (369)          (369)       (369)       

Koriģēts pašu kapitāls 2018.gada 1.janvārī 19 719    2 504         40          (114)              75 306      97 455   -                      97 455   
Pārskata perioda peļņa -             -                 -            -                   3 114        3 114     -                      3 114     
Citi apvienotie ienākumi -             -                 -            (5)                 -               (5)          -                      (5)          
Kopā apvienotie ienākumi -             -                 -            (5)                 3 114        3 109     -                      3 109     

2018.gada 31.martā 19 719    2 504         40          (119)              78 420      100 564 -                      100 564 

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 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 2018. gada 
31.maijā. 

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Finanšu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem, kas beidzas 2018. gada 31. martā, 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 2017. 
gada konsolidēto pārskatu. 

Finanšu pārskatā par naudas vienību 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 2018. gada 31. 
martu. 

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā 

Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst 2017. gadā piemērotajām politikām. Koncerns ir ieviesis jaunos un grozītos SFPS un 
SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojami attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2018. gada 1. janvārī. Šie grozījumi nav ietekmējuši 
Koncerna starpperioda finanšu pārskatu izņemot kā aprakstīts zemāk. 

SFPS Nr.9 „Finanšu instrumenti” piemērošana: 

Ar 2018. finanšu gadu Koncerns ir ieviesis 9.SFPS. Koncerns ir atzinis pircēju parādu paredzamos zaudējumus attiecīgo parādu 
dzīves cikla laikā, izmantojot aplēses pamatojoties uz vēsturiski novēroto saistību neizpildes līmeni. SFPS Nr.9 prasības attiecībā uz 
vērtības samazināšanās noteikšanu ir piemērotas retrospektīvi, 01.01.2018. pārejas ietekmi 369 tūkst. EUR apmērā atzīstot 
iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā. Pārskata periodā, piemērojot sākotnējai atzīšanai identisku saistību neizpildes līmeni, Koncerns 
ir atzinis papildus vērtības samazinājumu pircēju parādiem 27 tūkst. EUR apmērā uzrādot to Apvienoto ienākumu pārskata sadaļā 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 

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 un reorganizācija 

Pārskata periodā Koncerns nav veicis uzņēmumu iegādes.  

2018. gada 9. janvārī tika veikta reorganizācija (apvienošana), kuras ietvaros AS „Olainfarm” piederošs kosmētikas 
vairumtirdzniecības uzņēmums SIA „Aroma” (pievienojamais uzņēmums) tika pievienotas SIA „Latvijas Aptieka” (iegūstošais 
uzņēmums). Visas pievienojamā uzņēmuma tiesības un saistības tiek nodotas iegūstošajam uzņēmumam. Pievienotā uzņēmuma 
aktīvi un saistības tiek atspoguļotas SIA „Latvijas Aptieka” finanšu pārskatā to uzskaites vērtībā apvienošanas datumā, izslēdzot 
uzņēmumu savstarpējos atlikumus un starpību atzīstot iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā. Tā kā šie uzņēmumi līdz pat 
reorganizācijas datumam bija viena Koncerna uzņēmumi, reorganizācija neietekmēja Koncerna finanšu rezultātus. 

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 šādām naudu 
ienesošām vienībām (NIV): Aptieku NIV (visi aptieku mazumtirdzniecības uzņēmumi), Silvanols NIV (ieskaitot Longgo), Tonus Elast 
NIV (Tonus Elast un Elast Medikl), Biotest NIV, Diamed NIV, Olainmed NIV un Citas NIV. Telpu nomas līgumi un licences ir pilnībā 
attiecinātas uz Aptiekas NIV. 

Katras 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 NIV nemateriālā vērtība, aptieku nomas līgumu un licenču vērtība būtu būtiski samazinājušies šī starpperioda finanšu pārskata 
datumā. 

 
5. Pamatlīdzekļi 

Pārskata periodā ir veiktas investīcijas 784 tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projektā “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana 
jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm””. Veiktās investīcijas pilnībā finansētas ar aizņēmumu no bankas. 

Pārskata perioda laikā Koncerns nav veicis citus būtiskus ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī nav veiktas būtiskas vērtību 
norakstīšanas. 

6. Aizņēmumi no kredītiestādēm 

Pārskata perioda laikā Mātes uzņēmums ir saņēmis kredītu 784 tūkst. EUR apmērā iekārtu iegādei ES finansēta projekta 
“Eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm” ietvaros. 

Īstermiņa aizņēmumos no kredītiestādēm ir iekļauts aptieku iegādei izmantots aizdevums no AS SEB Banka ar atmaksas termiņu 
2018. gada decembris. Atmaksas termiņā kredīta atlikusī summa būs 4 079 tūkst. EUR. Vadība neparedz šķēršļus un tai ir nodoms 
šo kredīta atmaksas termiņu pagarināt. 
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7. Darījumi ar saistītajām personām 

 

 
  

Saistītā persona Pakalpojumu veids

Izsniegtas preces, 
sniegti pakalpojumi 

un aizdevumi 
saistītajām personām

Saņemtas preces 
un pakalpojumi no 

saistītajām 
personām

Saistīto 
personu 
parādi
(bruto)

Parādi 
saistītajām 
personām

(bruto)

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
1. Asociētie uzņēmumi

31.12.2017                          50                    398               4                 - 

31.03.2018                          92                    104               5                 - 

KOPĀ: 31.12.2017                          50                    398               4                 - 

KOPĀ: 31.03.2018                          92                    104               5                 - 

2. Galvenais vadības personāls 
31.12.2017                            3                        -             29                 - 
31.03.2018                             -                        -             23                 - 
31.12.2017 5                           -                       99            -                
31.03.2018 1                           -                       -              -                
31.12.2017 1 230                    321                   1 929       105            
31.03.2018 12                         1                      1 941       107            

KOPĀ: 31.12.2017                     1 238                    321        2 057             105 
KOPĀ: 31.03.2018                          13                       1        1 964             107 

3. Uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme 
31.12.2017                            2                        -               -                 - 

31.03.2018                             -                        -               -                 - 

KOPĀ: 31.12.2017                            2                        -               -                 - 

KOPĀ: 31.03.2018                             -                        -               -                 - 

4. Citas saistītās puses
31.12.2017                             -                    557               -                 - 

31.03.2018                             -                    139               -                 5 

31.12.2017                          11                     34               1                 3 

31.03.2018                            3                       9               1                 3 

31.12.2017                          27                 1 459               4             170 

31.03.2018                          14                    401               5             259 

31.12.2017                          36                     76               -                 - 

31.03.2018                             -                        -               -                 - 

31.12.2017                             -                     24               -                 - 

31.03.2018                             -                       4               -                 - 

31.12.2017                             -                     33               -                 - 

31.03.2018                             -                        -               -                 - 

31.12.2017                          22                        -             29                 - 

31.03.2018                             -                        -             25                 - 

31.12.2017                             -                     61               -                 6 

31.03.2018                             -                     16               -                 5 

KOPĀ: 31.12.2017                          96                 2 244             34             179 

KOPĀ: 31.03.2018                          17                    569             31             272 

SIA "Olfa Press"
(V.Maligina mantinieku daļa 47,5%)

Tipogrāfijas un citi pakalpojumi

SIA "Olalex"
(V.Maligina mantinieku daļa 50%)

Gatavās produkcijas pārdošana 
un citi pakalpojumi

SIA "Lano Serviss"
(V.Maligina mantinieku daļa 25%)

Ķimiskās tīrīšanas un citi 
pakalpojumi

SIA "Olainfarm enerģija"
(AS Olainfarm daļa 50%)     

Aizdevums, pakalpojumi un 
enerģijas ražošana

SIA "Vega MS"
(V.Maligina mantinieku daļa 59,99%)

Apsardzes pakalpojumi, logu 
ražošana

Pārējās vadības personāls Aizdevums

Pārējās vadības personāls Aizdevums

V. Maligins (dalībnieks)
Aktīvu un saistību pārņēmēji - mantinieki

Aizdevums un tūrisma 
pakalpojumi

SIA "Olmafarm" (akcionārs) Aizdevums un citi pakalpojumi

SIA "VIP Pharma"
(A.Raiča daļa 50%)

Produktu reģistrācijas 
pakalpojumi

Olainfarm Health Care Private Ltd
(I.Maliginas daļa 50%)

Produktu reģistrācijas 
pakalpojumi

IT pakalpojumi
SIA "Digital Partner"
(M. Raizberga daļa 100%)

SIA "Egotrashcinema" (V.Maligina mantinieku 
daļa 40%, E.Maliginas daļa 60%)

Tūrisma un citi pakalpojumi
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8. Informācijas atspoguļošana par segmentiem 
 

 
 

 

Zāļu ražošana
Vairum-

tirdzniecība
Mazum-

tirdzniecība
Kompresijas 
izstrādājumi 

Citi 
segmenti 

Kopā 
segmenti

Neattiecināts 
un izslēgts Kopā

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

Ieņēmumi

Ārējie klienti

3M 2018  18 135 1 966           6 259           1 976               2 451          30 787        -                       30 787             

3M 2017  17 203  1 659  5 295  2 168  2 246  28 571  -  28 571

Starpsegmentu ieņēmumi

3M 2018 120                 3 006           80                283                  731             4 220          (4 220)              -                       

3M 2017 111                 2 467           76                761                  209             3 624          (3 624)              -                       

Kopējie ieņēmumi

3M 2018 18 255            4 972           6 339           2 259               3 182          35 007        (4 220)              30 787             

3M 2017 17 314            4 126           5 371           2 929               2 455          32 195        (3 624)              28 571             

Segmenta peļņa

3M 2018 1 787              782              280              137                  246             3 232          (30)                   3 202               

3M 2017 2 336              575              274              440                  88               3 713          750                   4 463               

Aktīvi

31.03.2018  79 897  6 252  28 488  15 540  10 824  141 001 6 107                 147 108

31.12.2017 80 362            6 612           27 431         16 386             11 175        141 966      4 463                146 429           

Saistības

31.03.2018 12 609            2 953           5 526           3 271               2 870          27 229        19 315              46 544             

31.12.2017 12 339            2 560           4 645           3 980               3 554          27 078        21 527              48 605             

Kapitālieguldījumi

3M 2018 736                 1                  34                371                  17               1 159          26                     1 185               

3M 2017 544                 2                  23                45                    24               638             8                       646                  

Peļņas salīdzinājums 3M 2018 3M 2017

EUR '000 EUR '000

Segmentu peļņa 3 232                 3 713                 

Neattiecinātie finanšu ieņēmumi 48                      1 100                 

Neattiecinātie finanšu izdevumi (550)                  (88)                    

Neattiecinātās darbības rezultāts 573                    (40)                    

Starp-segmentu izslēgšana (101)                  (222)                  

Peļņa pirms nodokļiem 3 202                 4 463                 

Aktīvu salīdzināšana 31.03.2018 31.12.2017

EUR '000 EUR '000

Segmentu aktīvi 141 001             141 966             

Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi un izslēgšana 6 964                 8 584                 

Neattiecinātie īstermiņa aktīvi un izslēgšana (3 678)               (6 224)               

Grupas līmenī pārvaldītā nauda 2 821                 2 103                 

Kopā aktīvi 147 108             146 429             

Saistību salīdzināšana 31.03.2018 31.12.2017

EUR '000 EUR '000

Segmentu saistības 27 229               27 078               

Aizņēmumi 24 558               27 628               

Nodokļu saistības (29)                    (49)                    

Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana (5 214)               (6 052)               

Kopā saistības 46 544               48 605               
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8. Izmaksātās un ierosinātās dividendes 
AS „Olainfarm” valde piedāvā uzņēmuma akcionāriem izmaksāt dividendes 0,21 EUR apmērā par vienu akciju no 2017. gada peļņas. 
Uzņēmuma valde piedāvā izmaksāt dividendes divos posmos, attiecīgi trešajā un ceturtajā ceturksnī. Pirmajā posmā izmaksājami 
EUR 0,10 par vienu akciju, otrajā posmā izmaksājami EUR 0,11 par vienu akciju. 

9. Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Laika posmā no pārskata perioda beigām nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas 
vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 


