
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AKCIJU SABIEDRĪBA „OLAINFARM” 
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003007246) 

KONSOLIDĒTAIS UN KONCERNA MĀTES 
UZŅĒMUMA 

2019. GADA PĀRSKATS 
(23. finanšu gads) 

 
 
 

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ PIEŅEMTAJIEM 
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM 

NEFINANŠU ZIŅOJUMS UN 
NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 
 
 
 

Olaine, 2020. gads 
 



AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

   
2 

SATURS 

Vispārīga informācija 3 

Lielākie akcionāri 12 

Vadības ziņojums 14 

Paziņojums par vadības atbildību 26 

Finanšu pārskati 27 

Apvienotais ienākumu pārskats 27 

Finanšu stāvokļa pārskats 28 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 31 

Finanšu pārskatu pielikums 32 

Nefinanšu ziņojums 83 

Mūsu uzņēmums 84 

Vadības uzruna akcionāriem 88 

Uzņēmējdarbības modelis un svarīgākie darbības rādītāji 89 

Atbildīgi pret vidi 93 

Sociālā atbildība 103 

Kvalitātes vadība 111 

Korporatīvā pārvaldība 112 

Kontakti 115 

Neatkarīga revidenta ziņojums 116 
 

  



AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

   
3 

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 (2019. GADA 31. 
DECEMBRĪ) 
 
 

SIA „Olmafarm” (42,56%) 
AS „Swedbank” Klientu vārdā (14.72%) 
Clearstream Banking AG (9.29%) 
OÜ „OLFIM” (7,79%) 

LIELĀKIE MEITAS UZŅĒMUMI 

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

REVĪZIJAS KOMITEJA 

Revīzijas komitejas sastāvs kopš 2019. gada 1. aprīļa: 
Revīzijas komitejas priekšsēdētājs – Agris Auce 
Revīzijas komitejas locekļi: 
Kārlis Krastiņš, padomes loceklis 
Viesturs Gurtlavs 
 
Revīzijas komitejas sastāvs līdz 2019. gada 1. aprīlim: 
Revīzijas komitejas priekšsēdētājs - Viesturs Gurtlavs 
Revīzijas komitejas locekļi: Irina Maligina, Daina Sirlaka 

FINANŠU GADS 2019. gada 1. janvāris – 31. decembris 

DARBĪBAS VEIDS  Ķīmiski-farmaceitiskās produkcijas ražošana un izplatīšana 

REVIDENTI 
Jana Smirnova 
LR zvērinātā revidente 
Sertifikāts Nr. 188 

SIA PricewaterhouseCoopers 
Kr. Valdemāra 21-21, Rīga  
Latvija, LV-1010 
Zvērinātu revidentu sabiedrība 
Licence Nr. 5 
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Valde AS „Olainfarm” valdi uzņēmuma padome ievēlē uz pieciem gadiem. Izvēloties valdes 
locekļus, padome izvērtē kandidātu pieredzi gan kolektīvu vadīšanā, gan attiecīgā 
kandidāta pārziņā esošajā jomā, gan arī farmācijas nozarē kopumā. 
 
Jerūns Hide Veitess (iecelts valdes priekšsēdētāja amatā 2019. gada 28. novembrī) 

 
Jerūns Hide Veitess (Jeroen Hidde Weites) ir AS 
„Olainfarm” valdes priekšsēdētājs, kura vadībā citos 
uzņēmumos veiksmīgi ieviesti vairāk nekā 30 jaunu 
farmācijas produktu starptautiskajos tirgos. Jerūns Hide  
Veitess  no 2014. gada bija globālā veselības aprūpes 
līdera „Sanofi” ģenerāldirektors Bulgārijā, kā arī vadījis 
„Sanofi” vispārējās medicīnas Dienvideiropas (165 milj. 
eiro ienākumi) un Ziemeļeiropas (200 milj. eiro 
ienākumi) klasterus, kur galvenais uzdevums bija 
nodrošināt sekmīgus uzņēmuma pārmaiņu procesus. 
No 2010. līdz 2014. gadam uzņēmumā „Sanofi 

Genzyme” Francijā ieņēma vecākā direktora amatu, galvenokārt atbildot par Eiropas 
stratēģijas ieviešanu, vadīšanu un jaunu starptautisko tirgu apgūšanu Ķīnā un Japānā. 
Iepriekš strādājis vadošos amatos arī uzņēmumā „UCB Pharma Brussels” Briselē, 
Beļģijā, kā arī „Biogen Idec” Bostonā, ASV. Jerūns Hide Veitess ieguvis maģistra 
grādu ekonomikā Amsterdamas Universitātē. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Elena Bušberga (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 5. decembrī) 
 

Elena Bušberga (Elena Bushberg) ir AS „Olainfarm” 
valdes locekle ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi 
starptautiskos farmācijas uzņēmumos kā „Schering-
Plough”, „MSD” un „Abbott Laboratories”. No 2015. 
gada E. Bušberga bija ģenerāldirektore uzņēmumā 
„Veropharm” (pieder uzņēmumam „Abbott”), kas ir 
viens no Krievijas vadošajiem zāļu un medicīnisko 
iekārtu ražotājiem. Viņa ir darbojusies tādās jomās kā 
finanses, piegāde, mārketings un pārdošana NVS 
valstīs, kā arī rezultatīvu komandu izveidē un vadībā, 
attīstot pieredzi dažādās biznesa jomās. 

E. Bušbergai ir profesionālais maģistra grāds (Global Executive MBA) un Veselības 
aprūpes nozares pārvaldības sertifikāts, kas iegūts Djūka universitātes The Fuqua 
School of Business, ASV. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
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Valde (turpinājums) Lauris Macijevskis (iecelts valdes locekļa amatā 2019. gada 28. novembrī, valdes 
priekšsēdētājs no 2019. gada 4. aprīļa līdz 28. novembrim) 
 

Lauris Macijevskis ir AS „Olainfarm” valdes loceklis, 
finanšu nozares profesionālis, kurš 16 gadus ir 
nostrādājis Latvijas banku sektora vadošajos 
uzņēmumos, tai skaitā pēdējos trīs gadus kā AS „DNB 
banka” viceprezidents un bankas valdes loceklis. Savu 
karjeru banku sektorā Lauris Macijevskis uzsāka AS 
„Hansabanka”, turpināja to AS „Swedbank”. No 2008. 
gada oktobra līdz 2017. gadam L. Macijevskis strādājis 
vadošos amatos Latvijas lielāko banku 
struktūrvienībās. Lauris Macijevskis ir ieguvis 
profesionālo augstāko izglītību Banku augstskolā, kā 
arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, 

absolvējot Rīgas starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Signe Baldere-Sildedze (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 4. aprīlī) 
 

Signe Baldere-Sildedze ir AS „Olainfarm” valdes 
locekle ar iepriekšējo pieredzi AS „Olainfarm” padomes 
locekles amatā periodā no 2009. līdz 2012. gadam un 
no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 10. septembrim. 
Kopš 2014. gada  SIA „LOUVRE” īpašniece un valdes 
locekle. Ieguvusi izglītību Šveicē tūrisma un viesnīcu 
specialitātē, kā arī vadījusi uzņēmumu tūrisma un 
viesnīcu nozarē Šveicē. 

 
 
 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „LOUVRE”, valdes locekle 
SIA „RĪTS-L”, valdes locekle (kopš 2019. gada 30. septembra) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 
      - tieši: 297 
      - 1 097 026 akcijas pārvalda kā AS „Olainfarm” nepilngadīgas akcionāres Annas 

Emīlijas Maliginas dabiskais aizbildnis 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „LOUVRE” (100%) 
SIA „ RĪTS-L” (100% kopš 2019. gada 9. septembra) 
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Valde (turpinājums) Milana Beļeviča (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 4. aprīlī) 

Milana Beļeviča ir AS „Olainfarm” valdes locekle ar 
iepriekšējo pieredzi AS „Olainfarm” padomes locekles 
amatā no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 4. 
septembrim. Milanai Beļevičai ir vairāk nekā 20 gadu 
juristes pieredze, apvienojot akadēmiskās un 
praktiskās zināšanas jurisprudencē un finanšu un 
nodokļu tiesībās. Ieguvusi jurista kvalifikācijas 
diplomu Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā 
fakultātē, sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas 
zinātnēs LU Biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultātē, kā arī pabeigusi doktorantūru Rīgas 
Stradiņa universitātes programmā Juridiskās 

zinātnes. 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „b2b konsultants”, valdes locekle 
SIA „Olmafarm”, valdes locekle (līdz 2019. gada 12. jūlijam) 
SIA „Antik4Unik”, valdes locekle (līdz 2019. gada 25. jūlijam) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 15 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „b2b konsultants” (100% līdz 2019. gada 21. jūnijam) 
SIA „Antik4Unik” (100% līdz 2019. gada 23. jūlijam) 
 

 Mārtiņš Pūriņš (iecelts valdes locekļa amatā 2019. gada 4. aprīlī) 
 

Mārtiņš Pūriņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis. M. 
Pūriņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā. M. Pūriņš pievienojās AS 
„Olainfarm” no AS „Sadales tīkls”, kur bija viedo skaitītāju 
monitoringa daļas vadītājs. Ieguvis bakalaura un 
maģistra grādu datorzinātnēs Latvijas Universitātē. 
 
 
 
 
 
 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 4 500 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
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Valde (turpinājums) Raimonds Terentjevs (iecelts valdes locekļa amatā 2017. gada 28. decembrī) 
 

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 (2019. gada 31. decembrī): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Veronika Dubitska (valdes locekle līdz 2019. gada 30. septembrim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 30. septembrī): nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā): 1 000 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 30. septembrī): nav 
 

 Mārtiņš Tambaks (valdes loceklis līdz 2019. gada 31. jūlijam) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 31. jūlijā): nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 31. jūlijā): nav 
 

 Oļegs Grigorjevs (valdes priekšsēdētājs līdz 2019. gada 4. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): 
SIA „Latvijas Aptieka”, valdes priekšsēdētājs (līdz 2019. gada 9. aprīlim) 
SIA „Kiwi Cosmetics”, valdes loceklis (līdz 2019. gada 9. aprīlim)  
SIA „Ozols JDR”, valdes loceklis 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 1 000 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): nav 
 

 Vladimirs Krušinskis (valdes loceklis līdz 2019. gada 4. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): nav 
 

 Mihails Raizbergs (valdes loceklis līdz 2019. gada 4. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): 
SIA „Digital Partner”, valdes loceklis  
SIA „Digital Era”, valdes loceklis 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 200 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): 
SIA „Digital Partner” (100%) 
SIA „Digital Era” (100%) 
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Valde (turpinājums) Inga Krūkle (valdes locekle līdz 2019. gada 1. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav 
 

 

  

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. 
 

 Gundars Bērziņš, padomes priekšsēdētājs (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Gundars Bērziņš 1995. gadā ieguva Latvijas Universitātē zinātņu bakalaura grādu un 
1998. gadā maģistra grādu vadībzinībās. Savukārt 2013. gadā ieguva doktora grādu 
vadībzinībās. Gundars Bērziņš ir Latvijas Universitātes Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultātes dekāns un Uzņēmējdarbības, vadības un ekonomikas fakultātes 
vadošais pētnieks, ka arī Biedrības Stokholmas Ekonomikas augstskolas valdes 
loceklis Rīgā. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Saules Gaisma Consulting”, valdes priekšsēdētājs (līdz 2019. gada 20. 
novembrim) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 3 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „MeadowMe” (99,96%) 
SIA „Saules Gaisma Consulting” (100% līdz 2019. gada 3. maijam) 
 

 Jānis Buks, padomes priekšsēdētaja vietnieks (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Jānis Buks ir  beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un 1993. gadā ieguva 
bakalaura grādu tiesību zinātnēs. J.Buks ir finanšu nozares profesionālis, kurš 8 gadus 
ir nostrādājis Latvijas banku sektora vadošajos uzņēmumos, tai skaitā 7 gadus kā 
Nordea Bank AB Latvijas fil. vadītājs un no 2017. gada līdz 2018. gadam ir bijis AS 
Luminor Bank valdes loceklis. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „JV Holdings”, valdes loceklis 
AS „Spring Holding”, valdes loceklis (kopš 2019. gada 2. maija) 
SIA „LNK Asset Management AIFP”, valdes priekšsēdētājs (kopš 2019. gada 18.jūlija) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „JV Holdings” (50%) 
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Padome (turpinājums) Kārlis Krastiņš, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Kārlis Krastiņš absolvējis Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā (1995. gads). Savukārt 1997. gadā ir 
beidzis Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu un ieguva maģistra grādu 
ekonomikā. No 2002. gada līdz 2006. gadam ir bijis Prudentia Ieguldījumu Pārvaldes 
sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Sākot ar 2005. gadu ir AS „Prudentia” valdes 
loceklis un kopš 2008. gada arī AS „Prudentia” partneris. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Xiexie”, valdes priekšsēdētājs 
SIA „Prudentia Advisers”, valdes priekšsēdētājs 
AS „Prudentia”, valdes priekšsēdētājs 
SIA „Prudentia Private Equity Partners”, valdes loceklis 
SIA „D & A Konsultanti”, valdes loceklis 
SIA „Pharma Invest”, valdes loceklis (kopš 2020. gada 2.janvāra)  
SIA „Tavs kapitāls 23”, valdes loceklis (līdz 2019. gada 16. septembrim) 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Xiexie” (100%) 
SIA „Prudentia Advisers” (44,49%) 
AS „Prudentia” (18,63%) 
SIA „Prudentia Private Equity Partners” (50%) 
SIA „Tavs kapitāls 23” (80%) 
 

 Haralds Velmers, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Haralds Velmers 1999. gadā ieguva Latvijas Universitātē augstākās izglītības jurista 
kvalifikācijas diplomu un 2001. gadā ieguva sociālo tiesību zinātņu maģistra grādu. 
Kopš 2004. gada ir zvērināts advokāts un kopš 2005. gada maksātnespējas procesa 
administrators. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 12 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Compor” (7,73%) 
SIA „Nami un būves” (40%) 
 

 Andrejs Saveļjevs, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Andrejs Saveļjevs ir absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti un ieguvis tehniskā tulka 
diplomu (1994. gads) un 1995. gadā ieguva inženiera grādu. Andrejs Saveļjevs ir 
augstas kvalifikācijas specialists tehniskajā jomā ar vairāk kā 10 gadu pieredzi tehniskā 
direktora amatā dažādos uzņēmumos.  
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „B28”, valdes loceklis 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 31. decembrī): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „RAAP” (45%) 
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Padome (turpinājums) Pāvels Rebenoks (padomes priekšsēdētājs līdz 2019. gada 1. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 700 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): 
SIA „Frančeska VET” (16,7%) 
 

 Irina Maligina (padomes priekšsēdētāja vietniece līdz 2019. gada 1. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): 
SIA „Olmafarm”, valdes locekle (līdz 2019. gada 2. janvārim) 
SIA „OLFIM M”, valdes priekšsēdētāja 
OÜ „OLFIM” (Igaunija), valdes locekle 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 
      - tieši: 0 
      - netieši (caur  OÜ „OLFIM”): 1 097 051 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): 
Olainfarm Health Care Private Limited (50%) 
SIA „OLFIM M” (100%) 
OÜ „OLFIM” (100%) 
SIA „Olmafarm” (1/3 domājamā daļa no 40 daļām) 
 

 Mārtiņš Krieķis (padomes loceklis līdz 2019. gada 1. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): 
SIA „GESIL LIMITED”, valdes loceklis 
SIA „KRIEKIS LAW OFFICE”, prokūrists 
SIA „Ziemeļu vārti”, prokūrists 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav 
 

 Daina Sirlaka (padomes locekle līdz 2019. gada 1. aprīlim) 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): 
SIA „PERISHA”, valdes locekle 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): 
SIA „PERISHA” (100%) 
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Izmaiņas valdes sastāvā 
 

Ar Padomes 2019. gada 1. aprīļa lēmumu no valdes locekļa amata tika atbrīvota Inga 
Krūkle, un Lauris Macijevskis tika iecelts valdes locekļa amatā ar tiesībām pārstāvēt AS 
„Olainfarm” atsevišķi. 
 
Ar Padomes 2019. gada 4. aprīļa lēmumu no valdes priekšsēdētāja amata tika atbrīvots 
Oļegs Grigorjevs un no valdes locekļa amata tika atbrīvoti Mihails Raizbergs un 
Vladimirs Krušinskis. Par valdes priekšsēdētaju tika iecelts Lauris Macijevskis un valdes 
locekļu amatā tika iecelti Signe Baldere-Sildedze, Milana Beļeviča, katrs ar tiesībām 
pārstāvēt AS „Olainfarm” atsevišķi un Mārtiņš Pūriņš ar tiesībām pārstāvēt AS 
„Olainfarm” kopā ar vismaz diviem valdes locekļiem. 
 
AS „Olainfarm” ir saņēmusi Mārtiņa Tambaka iesniegumu par valdes locekļa amata 
pienākumu pildīšanas pārtraukšanu ar 2019. gada 31. jūliju. 
 
AS „Olainfarm” ir saņēmusi Veronikas Dubickas iesniegumu par valdes locekļa amata 
pienākumu pildīšanas pārtraukšanu ar 2019. gada 30. septembri. 
 
Ar Padomes 2019. gada 28. novembra lēmumu Lauris Macijevskis tika atbrīvots no 
valdes priekšsēdētāja amata un tika iecelts valdes locekļa amatā ar tiesībām pārstāvēt 
AS „Olainfarm” atsevišķi. Par valdes priekšsēdētaju tika iecelts Jerūns Hide Veitess 
(Jeroen Hidde Weites) ar tiesībām pārstāvēt AS „Olainfarm” atsevišķi. 
 
Ar Padomes 2019. gada 5. decembra lēmumu valdes locekles amatā tika iecelta Elena 
Bušberga ar tiesībām pārstāvēt AS „Olainfarm”  kopā ar vismaz diviem valdes locekļiem. 
2020. gada 24. janvārī Elenai Bušbergai mainīts pārstāvības tiesību apjoms un 
piešķirtas tiesības pārstāvēt AS „Olainfarm” atsevišķi.                                                                                                                                                                                                                             
 

Izmaiņas padomes sastāvā 
 
 

2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulcē no amata tika atsaukti padomes locekļi 
Pāvels Rebenoks, Irina Maligina, Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un tika ievēlēta jaunā 
AS „Olainfarm” Padome: Jānis Buks, Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš, Andrejs 
Saveļjevs, Haralds Velmers. Saskaņā ar 2019. gada 1. aprīļa Padomes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem par Padomes priekšsēdētāju tika iecelts Gundars Bērziņš un 
par Padomes priekšsēdētāja vietnieku tika iecelts Jānis Buks. 
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 Lielākie akcionāri 
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Konsolidētie 
meitas  
uzņēmumi 

SIA „Latvijas Aptieka” (100%) 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 

ООО „Elast Medical” (100%) 
Kozhukhovskaia ul. 7-20, Maskava, 115193, Krievija 
ООО „NPK Biotest” (100%) 
Gozhskaya ul. 2, Grodno, Baltkrievija 
MMC „Olainfarm Azerbaijan” (100%) 
Xocali iela 55-1145, Baku, AZ-1025, Azerbaidžāna 
OOO „Olainfarm Azija” (100%) 
Frunzes iela 340, Sverdlovas rajons, Biškeka, Kirgizstāna 
Olainfarm Group Czech Republic s.r.o. (100%) 
V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Prāga, Čehija 
Olainfarm Group Slovak Republic s.r.o. (100%) 
Kapitulská  18/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 
Olainfarm İlaç Ve Tibbi Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. (100%) 
Kirbis Šehitleri. Džaddesi Nr.134/1, Daire: 204, Alsandžaka /IZMIRA, Turcija 

SIA „Silvanols” (100%) 
Kurbada iela 2A, Rīga, LV-1009 
SIA „Tonus Elast” (100%) 
Pilskalni, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 
SIA „Klīnika Diamed” (100%) 
Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039 
SIA „OlainMed” (100%)  
Veselības iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114 
SIA „First Class Lounge” (100%) 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 
SIA „Kiwi Cosmetics” (100%). 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 
SIA „Nikapharm” (100%) 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 
SIA „Global Lux” (100%) 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114 
SIA „Jūras aptieka” (100%) 
J.Poruka iela 13, Ventspils, LV-3601 
SIA „Ozols JDR” (100%) 
Zeiferta iela 18B, Olaine, LV-2114 
UAB „Olainfarm-Lietuva” (100%) 
K.Donelaicio st. 62-207, LT – 44248, Viļņa, Lietuva 
Olainfarm Estonia OÜ (100%) 
Purje 8-3, Postbox 36, 11911, Tallina, Igaunija 

 
Asociētie 
uzņēmumi 

SIA „Olainfarm enerģija” (50%) 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 
SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” (30%) 
AS „Olainfarm” 11%, SIA „Silvanols” 19%  
Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011 
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Vadības ziņojums 
 

Vispārēja informācija  
Koncerna mātes uzņēmums AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijā ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi 
medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes 
produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd tā produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp 
Baltijas valstīm, Krieviju un citām NVS valstīm, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju. 

Koncernā ietilpstošie galvenie uzņēmumi ir — Koncerna mātes uzņēmums AS “Olainfarm” un tai pilnībā piederoši meitas uzņēmumi: 
aptieku ķēde SIA “Latvijas Aptieka”, Latvijas zaļās farmācijas ražotājs SIA “Silvanols”, elastīgo un kompresijas izstrādājumu ražotājs 
SIA “Tonus Elast”, medicīnas aprūpes uzņēmumi SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed”, ekokosmētikas ražotājs SIA “Kiwi 
Cosmetics” un Baltkrievijas dabīgo zāļu tēju un medikamentu ražotājs “NPK Biotest”. 

Korporatīvā misija un vīzija  
Korporatīvā misija:  

• Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus 
un pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un pārdošanā. 

Korporatīvā vīzija:  

• Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas ražotājiem, kas ilgtspējīgi piegādā 
veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās — pamatā Centrāleiropas un 
Austrumeiropas, NVS, kā arī citiem globālajiem tirgiem. 

Uzņēmuma darbības vide 
Koncerns visā 2019. gadā strādāja mēreni labvēlīgos apstākļos visos galvenajos tirgos. Lai gan ekonomiskā izaugsme samazinājās 
Baltijas valstīs, kā arī IKP prognozes Latvijā ir vairākkārt samazinātas, zemais bezdarba līmenis un patēriņa cenu pieaugums pozitīvi 
ietekmēja patērētāju pirktspēju. Savukārt NVS valstīs bija labvēlīgs nacionālo valūtu maiņas kurss attiecībā pret EUR, kas palīdzēja 
Koncerna līmenī palielināt tīro peļņu. 

Koncerna mātes uzņēmuma galvenajā tirgū — Krievijā — bija gaidāmas izmaiņas medikamentu apriti regulējošajos normatīvajos 
aktos, kas veicināja Koncerna mātes uzņēmuma ražoto gatavo zāļu formu noietu 2019. gada otrajā pusē, taču regulējuma ieviešana 
ir atlikta uz 2020. gada vidu. 

Finanšu rezultāti 
Visa 2019. gada laikā Koncerna ieņēmumi sasniedza 137 219 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10 % jeb 12 963 tūkst. EUR 
salīdzinājumā ar 2018. gadu. Savukārt bruto peļņa bija 84 807 tūkst. EUR, kas norāda uz 13 % jeb 9 951 EUR pieaugumu, salīdzinot 
ar 2018. gadu. Bruto peļņas rentabilitāte uzlabojās no 60 % 2018. gadā līdz 62 % 2019. gadā. 

Koncerna mātes uzņēmuma apgrozījums 2019. gadā pieauga par 12 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un bija 104 363 EUR. 
Bruto peļņa palielinājās par 17 %, sasniedzot 69 453 tūkst. EUR. Koncerna mātes uzņēmuma bruto rentabilitāte pieauga no 64 % 
2018. gadā līdz 67 % 2019. gadā. 
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Iepriekš bija gaidāms, ka no 2020. gada sākuma Krievijā stāsies spēkā jauns regulējums attiecībā uz zāļu izsekojamību, tā saucamā 
serializācija, visā piegādes ķēdē, tāpēc AS “Olainfarm” lielākie izplatītāji 2019. gada pēdējā ceturksnī iepirka papildu medikamentu 
krājumus, lai nodrošinātu pārdošanas apjomus 2020. gada pirmajā ceturksnī. Šāda situācija radīja aptuveni 6 milj. EUR papildu 
ieņēmumus virs 2019. gada 4. ceturksnī plānotā apmēra. 

Koncerna kopējais apgrozījums 2019. gadā pārsniedza visam 2019. gadam plānoto pārdošanas mērķa rādītāju 133 343  tūkst. EUR 
par 2,9 % jeb 3 876 tūkst. EUR. Koncerna mātes uzņēmuma apgrozījums pārspēja plānu 98 636 tūkst. EUR par 5,8 % jeb 5 727 
tūkst. EUR. 

Tirgi 
Sākot ar 2019. gada decembri, pārdošanas dati par ģeogrāfisko sadalījumu apkopoti četru valstu un četru reģionu griezumā. 
Koncerna lielākie tirgi ir Latvija, Krievija, Baltkrievija un Ukraina, pārējās valstis ir apvienotas reģionos — Centrālāzija, ES valstis, 
izņemot Latviju, Kaukāza valstis un citas valstis. 

Centrālāzijas reģions ietver Uzbekistānu, Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu, Mongoliju un Turkmenistānu. ES valstu reģions 
ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, izņemot Latviju. Kaukāza valstis ir Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna, bet citu valstu 
grupa ietver visas pasaules valstis, kas nav iekļautas kādā no minētajām grupām. 

Koncerna galvenie tirgi 2019. gadā bija Krievija ar 32 % īpatsvaru (+2 pp), Latvija ar 28 % (–1 pp), Baltkrievija ar 11 % (nemainīgs), 
Ukraina ar 8 % (–1 pp), Centrālāzijas un ES valstīm ir 8 % īpatsvars (nemainīgs), citas valstis ar 3 % (–1 pp) un Kaukāza valstis ar 
2 % (nemainīgs). 

 
Koncerna mātes uzņēmuma galvenie tirgi 2019. gadā bija Krievija ar 38 % īpatsvaru (+3 pp), Latvija ar 17 % (–1 pp), Baltkrievija ar 
12 % (nemainīgs), Ukraina ar 10 % (–2 pp), Centrālāzijas un ES valstīm ir 9 % īpatsvars (nemainīgs), citas valstis ar 4 % (–1 pp) un 
Kaukāza valstis ar 1 % (–1 pp). 
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Uzņēmējdarbības segmenti 
Koncerna uzņēmumi ražo plaša sortimenta farmācijas un ķīmijas produkciju, pārtikas piedevas, kompresijas izstrādājumus, 
kosmētikas preces, sniedz medicīnas pakalpojumus, veic zāļu mazumtirdzniecību aptiekās, kā arī vairumtirdzniecībā pārdod citu 
ražotāju medikamentus. 

Gatavo zāļu formu segments 

Galvenais uzņēmējdarbības segments ir gatavo zāļu formas, ko ražo Koncerna mātes uzņēmums Olainē. Tā 2019. gadā tika pārdoti 
medikamenti 80 993 tūkst. EUR vērtībā, kas ir palielinājums par 14 % jeb 10 046 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar 2018. gadu. Šī 
segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gadā pieauga par diviem procentpunktiem līdz 59 %. 

Visā 2019. gada laikā “Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotā produkta 
Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20 %, kas ir par vienu procentpunktu lielāks nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu — Noofen, 
Neiromidīns, Furamags/Furasols — īpatsvars bija 56 %, kas ir arī ir par vienu procentpunktu vairāk nekā pagājušajā gadā. 
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Aptieku segments 

Koncerna ietvaros aptieku darbību Latvijā vada un attīsta SIA “Latvijas Aptieka”, un aptieku segmenta ienākumi 2019. gada laikā 
palielinājās par 7 % salīdzinājumā ar 2018. gadu — līdz 25 427 tūkst. EUR. Uzņēmums regulāri izvērtē tirgus izaugsmes tendences 
un atsevišķu aptieku darbības rezultātus, un aptieku skaits 2019. gada beigās bija 68. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā 
apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 19 % apmērā. 

Kompresijas izstrādājumi 

Koncerna uzņēmums SIA “Tonus Elast” ražo plašu kompresijas izstrādājumu sortimentu un pārdod tos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī 
segmenta apgrozījums 2019. gadā bija 8 794 tūkst. EUR, kas ir par 7 % jeb 712 tūkst. EUR mazāk nekā gadu iepriekš. Šī segmenta 
īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gadā samazinājās par diviem procentpunktiem līdz 6 %. 

Vairumtirdzniecība 

Koncerna ietvaros vairumtirdzniecību ar medikamentiem nodrošina Koncerna mātes uzņēmums, kuram ir zāļu lieltirgotavas licence. 
Tā ļauj iepirkt citu ražotāju preces un piegādāt tās SIA “Latvijas Aptieka” un citiem sadarbības partneriem. Šī segmenta ieņēmumi no 
ārpus Koncerna klientiem 2019. gadā bija 5 382 tūkst. EUR, kas ir samazinājums par 2 % jeb 104 tūkst. EUR. Šī segmenta īpatsvars 
Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 4 % apmērā. 

Ķīmiskā produkcija 

Papildus gatavo zāļu formām Koncerna mātes uzņēmums ražo ķīmijas produkciju, ko pārdot citiem farmācijas uzņēmumiem ļoti plašā 
ģeogrāfijā. Segmenta ienākumi 2019. gadā bija par 16 % lielāki nekā 2018. gadā un sasniedz 5 124 tūkst. EUR. Šī segmenta 
īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 4 % apmērā. 

Pārējie 

Šī segmenta, kurā ir apvienoti “Silvanols”, “DiaMed” un “OlainMed” medicīnas iestādes, Baltkrievijas ražošanas uzņēmums “NPK 
Biotest” un citi, ieņēmumi 2019. gada laikā bija 11 499 tūkst. EUR, un tas ir par 14 % vairāk par 2018. gada rezultātu. Šī segmenta 
īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 8 % apmērā. 
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EBITDA un pārskata perioda peļņa 
Koncerna EBITDA rādītājs 2019. gadā bija 33 499 tūkst. EUR, kas ir par 66 % jeb 13 271 tūkst. EUR vairāk par 2018. gada rezultātu. 
Koncerna mātes uzņēmuma EBITDA 2019. gadā uzlabojās par 91 % un sasniedza 29 256 tūkst. EUR. Savukārt EBITDA rentabilitāte 
2019. gadā Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam bija attiecīgi 24,4 % un 28,0 %. 

 
 

Koncerna tīrā peļņa 2019. gadā bija 23 628 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs. Peļņa palielinājās 
par 120 % jeb 12 897 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu. Koncerna tīrās peļņas rentabilitāte 2019. gadā bija 17,2% %, savukārt 
2018. gadā radītājs bija 8,6 %. 

 
Pārskata perioda Koncerna peļņu pozitīvi ietekmēja vairāki faktori: 

• bruto peļņas pieaugums par 9 951 tūkst. EUR, kas ir saistīts ar galveno gatavo zāļu formu lielākiem ražošanas 
apmēriem; 

• pārdošanas izmaksu samazinājums par 7 103 tūkst. EUR, jo tika pārskatītas attiecības ar mārketinga partneriem; 
• ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām (2 186 tūkst. EUR) pretstatā 2 368 tūkst. EUR zaudējumiem 2018. gadā; 
• papildu tīrā peļņa 4 750 tūkst. EUR apmērā ir gūta no neplānotā apgrozījuma Krievijā, kas ir minēts iepriekš. 

2019. gada tīro peļņu negatīvi ietekmēja administrācijas izmaksu palielinājums par 2 323 tūkst. EUR. Savukārt 2019. gada ceturtajā 
ceturksnī administratīvās izmaksas samazinājās par 1 129 tūkst. EUR, salīdzinot ar 2018. gada pēdējo ceturksni.  

Salīdzinot ar 2018. gadu pārējo saimniecisko darbību izmaksas 2019. gadā palielinājās no 1 726  tūkst. EUR līdz 7 684 tūkst. EUR, 
jo Koncerns 2019. gadā veica Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumu 1 211 tūkst. EUR apmērā 2012.–2019. g. izveidotajam 
aktīvam, kam nav peļņas gūšanas mērķa un ko neizmanto pamatdarbībā. Koncerns arī izveidoja uzkrājumus 3 175 tūkst. EUR vērtībā 
ilgtermiņa ieguldījumiem, debitora parādiem un aizdevumiem, kas ir saistīti ar meitas sabiedrību “First Class Lounge (Samui) Co.”. 
Ņemot vērā ieguldījuma neatbilstību AS “Olainfarm” darbības nozarei, AS “Olainfarm” valde 2019. gadā uzdeva veikt ieguldījuma 
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juridisko novērtējumu ar mērķi identificēt iespēju realizēt ieguldījuma īpašumu. Novērtējumu veica neatkarīgs ārējs juridisko 
pakalpojumu sniedzējs. Veicot novērtējumu, tika konstatētas būtiskas novirzes un trūkumi no sākotnēji pieņemtās darījuma juridiskās 
uzbūves, kā arī tika saņemtas papildus norādes uz riskiem, kas ar lielu varbūtību var ietekmēt potenciālu ieguldījuma atgūšanu. Līdz 
ar to AS “Olainfarm” valde lēma par uzkrājumu vērtības samazinājumam izveidošanu 100% apmērā.  

 

 
Koncerna mātes uzņēmuma tīrā peļņa 2019. gadā bija 22 239 tūkst. EUR, kas ir par 13 353 tūkst. EUR jeb 150 % vairāk nekā 
2018. gadā. Koncerna mātes uzņēmuma tīrās peļņas rentabilitāte 2019. gadā bija 21,3 %, savukārt 2018. gadā rādītājs 9,6 %. 

Koncerna tīrās peļņas prognoze 2019. gadam sākotnēji bija 10 milj. EUR, bet maijā vadība pārskatīja to uz 12,7 milj. EUR. Koncerna 
mātes uzņēmums sākotnēji prognozēja 8,8 milj. EUR un vēlāk to pārskatīja uz 11,5 milj. EUR. Vairāku pozitīvu notikumu rezultātā 
Koncerna faktiskie rezultāti pārsniedza Koncerna pārskatīto mērķa rādītāju par 86 %, un Koncerna mātes uzņēmums pārsniedza tā 
mērķi par 93 %. 

Segmentu peļņa 
Visi Koncerna segmenti 2019. gadā strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas 
nopelnīja 19 437 tūkst. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 1 981 tūkst. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīts 1 141 
tūkst. EUR, kompresijas materiālu un citos segmentos peļņa pirms nodokļiem sasniedza attiecīgi 755 tūkst. EUR un 676 tūkst. EUR. 
Visiem segmentiem, izņemot kompresijas materiālu jomu, bija peļņas rādītāja pieaugums. 

Finanšu un likviditātes vadība 
Koncerna finanšu stāvoklis 2019. gada laikā strauji uzlabojās, ko ietekmēja vairāki apstākļi. Gada pirmajā pusē Koncerna vadība 
uzsāka risināt “ABLV bank” kredīta, kam bija iestājies atmaksas termiņš, refinansēšanu. Banka “BlueOrange” šim mērķi, ka arī 
investīcijām pamatlīdzekļos, piešķīra kredītu par kopējo summu 10,5 milj. EUR. Tāpat Koncerns turpina sadarbību ar SEB banku, 
kur tam ir pieejama kredītlīnija. 

Vienlaikus sekmīga Koncerna operacionālā darbība ļāva uzkrāt 15 230 tūkst. EUR naudas līdzekļus uz 2019. gada beigām, kas 
2020. gadā būs galvenais finansējuma avots ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kā arī klīniskajos pētījumos. 

Šo darbību rezultātā Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 2019. gada laikā palielinājās no 2,1 līdz 2,77. Savukārt Neto 
saistības / EBITDA koeficients samazinājās trešo gadu pēc kārtas un uz 2019. gada beigām bija 0,2. 
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Galvenie finanšu rādītāji 

Koncernam: 

Finanšu rādītāji par periodu 2019 
% pret 

iepriekšējo 
periodu 

2018 2017 

Neto apgrozījums, EUR '000 137 219 110 % 124 256 122 076 
EBITDA, EUR '000 33 499 166 % 20 228 17 566 
EBIT, EUR '000 24 816 212 % 11 709 9 590 
Neto peļņa, EUR '000 23 628 220 % 10 731 10 789 
Bruto rentabilitāte 61,8 % 

 
60,2 % 61,3 % 

EBITDA rentabilitāte 24,4 % 
 

16,3 % 14,4 % 
EBIT rentabilitāte 18,1 % 

 
9,4 % 7,9 % 

Neto rentabilitāte 17,2 % 
 

8,6 % 8,8 % 
Aktīvu atdeve (ROA) 14,0 % 

 
7,3 % 7,4 % 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 18,5 % 
 

10,2 % 11,0 % 
Parādu apkalpošanas seguma rādītājs 
(DSCR) 

2,77 
 

2,1 2,7 

Neto saistības / EBITDA 0,2 
 

1,1 1,5 
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa 
kreditoriem  

3,1 
 

1,7 2,0 

Peļņa uz akciju, EUR 1,68 220 % 0,76 0,77 
Akcijas cena perioda beigās, EUR 7,30 109 % 6,70 8,05 
P/E (cena/peļņa) 4,4 

 
8,8 10,5 

Tirgus kapitalizācija perioda beigās, EUR 
'000 

102 821 109 % 94 370 113 385 

P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) 0,8 
 

0,9 1,2 

Koncerna mātes uzņēmumam: 

Finanšu rādītāji par periodu 2019 
% pret 

iepriekšējo 
periodu 

2018 2017 

Neto apgrozījums, EUR '000 104 363 112% 93 018 91 713 
EBITDA, EUR '000 29 256 191% 15 352 15 033 
EBIT, EUR '000 23 215 245% 9 489 9 628 
Neto peļņa, EUR '000 22 239 250% 8 886 9 270 
Bruto rentabilitāte 66.5% 

 
64.0% 66.8% 

EBITDA rentabilitāte 28.0% 
 

16.5% 16.4% 
EBIT rentabilitāte 22.2% 

 
10.2% 10.5% 

Neto rentabilitāte 21.3% 
 

9.6% 10.1% 
Aktīvu atdeve (ROA) 14.4% 

 
6.4% 6.7% 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 18.2% 
 

8.8% 9.7% 
Parādu apkalpošanas seguma rādītājs 
(DSCR) 

3.00 
 

1.7 2.7 

Neto saistības / EBITDA 0.1 
 

1.4 1.6 
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa 
kreditoriem  

3.2 
 

1.6 2.0 

Peļņa uz akciju, EUR 1.58 250% 0.63 0.66 
Akcijas cena perioda beigās, EUR 7.30 109% 6.70 8.05 
P/E (cena/peļņa) 4.6 

 
10.6 12.2 

Tirgus kapitalizācija perioda beigās, EUR 
'000 

102 821 109% 94 370 113 385 

P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) 0.8 
 

0.9 1.2 

Augstāk uzrādītie finanšu indikatori un alternatīvie snieguma rādītāji ir būtiskākie darbības informācijas un analīzes indikatori, un tie 
ir uzrādīti vai aprēķināti balstoties uz šo finanšu pārskatu datiem un biržas datiem, kas pieejami www.nasdaqbaltic.com ar biržas 
kodu OLF1R. Nedz Koncerna mātes uzņēmums, nedz arī Koncerns nav sev noteicis konkrētus mērķa šiem rādītājiem, izņemot 
apgrozījumu un peļņu, kurus ir apstiprinājusi akcionāru pilnsapulce kā Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma darbības plānu 
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pārskata gadam. Informācija, kas uzrādīta šajā vadības ziņojumā attiecībā uz Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma pārdošanas 
tirgiem un Koncerna mātes uzņēmuma produktu sadalījumu, ir pilnīga Neto apgrozījuma sastāvdaļa, kas sniedz papildus informāciju 
par pārskata gada Neto apgrozījumu darbības un risku analīzes mērķiem, kur salīdzinošā informācija aprakstīta tikai būtisku izmaiņu 
gadījumā.  

Definīcijas indikatoriem, kuri Finanšu pārskatā nav uzrādīti vai uzrādīti ar citu nosaukumu:  

− Neto apgrozījums = Ieņēmumi  

− Neto peļņa = Pārskata perioda peļņa  

− EBITDA = Peļņa pirms nodokļiem un pirms procentu izmaksām, procentu ieņēmumiem, amortizācijas un nolietojuma izmaksām 
12 mēnešu periodā līdz pārskata perioda beigām 

− EBIT = Peļņa pirms nodokļiem un pirms procentu izmaksām, procentu ieņēmumiem 12 mēnešu periodā līdz pārskata perioda 
beigām 

− Bruto rentabilitāte = Bruto peļņa / Ieņēmumi  

− EBITDA rentabilitāte = EBITDA / Ieņēmumi  

− EBIT rentabilitāte = EBIT / Ieņēmumi  

− Neto rentabilitāte = Pārskata perioda peļņa / Ieņēmumi  

− ROA (Aktīvu atdeve) = Pārskata perioda peļņa / ((Kopā aktīvi perioda sākumā + Kopā aktīvi perioda beigās) / 2)  

− ROE (Pašu kapitāla atdeve) = Pārskata perioda peļņa / ((Kopā pašu kapitāls perioda sākumā + Kopā pašu kapitāls perioda beigās) 
/ 2)  

− Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem = Kopā apgrozāmie līdzekļi / Kopā īstermiņa kreditori  

− Peļņa uz akciju = Peļņa un koriģēta peļņa uz akciju  

− Akcijas cena perioda beigās = pārskata perioda pēdējās biržas darba dienas noslēguma akcijas cena, kas publicēta 
www.nasdaqbaltic.com ar biržas kodu OLF1R  

− P/E (cena / peļņu) = Akcijas cena perioda beigās / Peļņa uz akciju  

− Tirgus kapitalizācija perioda beigās = Akcijas cena perioda beigās x Koncerna mātes uzņēmuma akciju skaits perioda beigās  

− P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) = Tirgus kapitalizācija perioda beigās / Kopā pašu kapitāls perioda beigās 

Finanšu iestādes, kas Koncerna uzņēmumiem izsniedz aizdevumus un citus finansēšanas instrumentus, ir noteikušas attiecīgos 
finanšu nosacījumus (covenants), kas Koncernam ir jāievēro. Koncerna vadība rūpīgi uzrauga šos nosacījumus. Tālāk minētie 
būtiskie nosacījumi ir pievienoti Koncerna galveno finanšu rādītāju sarakstam: 

- DSCR (Parāda apkalpošanas seguma rādītājs) = EBITDA / Parāda apkalpošana, kur Parāda apkalpošana = kopējais procentu un 
pamatsummas apmērs, ko veica par kredītiem, līzingiem un citām ar procentiem apliekamajām saistībām 12 mēnešu periodā, kas 
beidzas ar pārskata perioda beigām, izņemot esošo aizdevumu refinansēšanu. DSCR koeficients norāda uz operacionālās peļņas 
(EBITDA) pietiekamību parādu apkalpošanai. Koncerna noteiktais minimālais DSCR koeficients ir 1,5; 

- Neto saistības / EBITDA, kur Neto saistības ir visas ar procentiem apliekamās saistības mīnus nauda uz pārskata datumu. Neto 
saistībās / EBITDA koeficients ir aizņēmumu rādītājs, kurš parāda, cik gadu laikā operacionālā peļņa (EBITDA) spēs atmaksāt ar 
procentu apliekamās saistībās, ja neto saistības un EBITDA paliek nemainīgas. Koncerna noteiktais maksimālais Neto saistību / 
EBITDA rādītājs ir 2,3. 

Dividendes un Dividenžu politika 
Kārtējā akcionāru sapulce 2019. gada jūnijā apstiprināja dividenžu izmaksu 1 409 tūkst. EUR apmērā, kas ir 0,10 EUR par akciju un 
veidoja 15,9 % no Koncerna mātes uzņēmuma revidētās tīrās peļņas par 2018. gadu. 

2019. gada beigās AS “Olainfarm” apstiprināja dividenžu politiku, kuras mērķis ir veidot pārdomātu, līdzsvarotu un caurredzamu 
peļņas sadales modeli, kas nodrošina regulāru dividenžu izmaksu akcionāriem un “Olainfarm” ilgtermiņa biznesa mērķu sasniegšanu. 

“Olainfarm” valde, veicot dividenžu apmēra aprēķinu, ievēro šādus principus: 

• “dividenžu stabilitātes princips”, kas nosaka to, ka “Olainfarm” ik gadu tiecas izmaksāt akcionāriem dividendēs vismaz 20 % 
no iepriekšējā gada tīrās peļņas; 

• “līdzsvara princips”, kas nosaka saprātīgu līdzsvaru starp akcionāru peļņu, naudas plūsmas prognozi un “Olainfarm” 
ilgtermiņa attīstības vajadzībām; 

• “pārskatāmības princips”, kas paredz, ka ikgadējā dividenžu noteikšanas apjoma apsvērumi tiek izskaidroti iesaistītajām 
pusēm; 
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• “Olainfarm” tīrās peļņas daļa, kas paliek pāri pēc dividenžu izmaksāšanas, tiek paturēta uzņēmumā turpmākiem 
ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā. 

“Olainfarm” valde pēc gada pārskata apstiprināšanas sagatavo ieteikumu par dividenžu izmaksu, ievērojot dividenžu politikā minētos 
principus, kā arī Latvijas tiesību aktu noteikumus, “Olainfarm” līgumiskās saistības un pienākumus. 

Ieteikumu par dividenžu izmaksu valde vispirms iesniedz izskatīšanai padomē, kas var sagatavot savu atzinumu par valdes ieteikumu 
un iepazīstināt ar to akcionāru sapulci. 

Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par dividenžu izmaksu, vadoties no valdes ieteikuma un padomes atzinuma. 
 
Par 2019. gadu valde rekomendēs izmaksāt dividendēs 20,27 % no Koncerna mātes uzņēmuma revidētās tīrās peļņas par kopējo 
summu          4 507 224,96 EUR jeb 0,32 EUR par akciju. 

 

Akcijas un fondu tirgus  
2019. gada ceturtajā ceturksnī AS “Olainfarm” vidējā akciju cena bija 7,03 EUR par 1 akciju, un tirgojās cenu diapazonā no 6,68 līdz 
7,8 par akciju. Šajā periodā notika 1491 darījums ar  445 085 akcijām par kopējo summu 3 136 188,34 eiro. 

AS “Olainfarm” akciju cenas dinamika pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām 

 
 
 
2019. gada ceturtajā ceturksnī OMX Riga indekss palielinājās par 0,75 %, savukārt AS “Olainfarm” cena samazinājās par 8,63 %. 
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AS “Olainfarm” akciju cena biržā “Nasdaq Riga” salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu pēdējo 12 mēnešu laikā līdz pārskata 
perioda beigām 

 
 
“Nasdaq Riga” biržā 2019. gada 4. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 445 tūkstošu akciju par kopējo vērtību 3,1 miljons eiro. 
Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā tirgoto akciju skaits bija lielāks par 70 %, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka par 
79 %. Visa 2019. gada laikā notika 6515 darījumi ar 1 898  995 akcijām ar kopējo vērtību 12,5 milj. EUR. 
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Attīstība 
 
“Olainfarm” 

2019. gada laikā atbilstoši plānotajam veikta zāļu vielu pirmsklīnisko un zāļu klīnisko pētījumu īstenošana. Kopumā 2019. gadā ir 
uzsākta piecu 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) realizācija, kuru ietvaros ir veikta pētījumu norises 
plānošana, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un atļauju saņemšana pētījumu īstenošanai. Pētījumus plānots noslēgt un 
saņemt gala atskaites 2020. gada 1.–3. ceturksnī. 

Vienlaikus 2019. gadā tika veikta plānošana un sagatavošanās 3. fāzes klīniskajiem pētījumiem divām zāļu formām, kurus plānots 
uzsākt 2020. gadā. Klīniskā pētījuma īstenošana pētāmajām zālēm perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai tika uzsākta 
2020. gada 1. ceturksnī. 

2020. gada ietvaros kopumā paredzēts veikt būtiskus ieguldījumus klīnisko pētījumu plānošanā, lai 2020. gada 4. cet.–2021. gada 
1. cet. uzsāktu vienu 1. fāzes klīnisko pētījumu un trīs 3. fāzes klīnisko pētījumu realizāciju. 

“Tonus Elast” 

SIA “Tonus Elast” 2019. gadā izstrādāja un uzsāka ražot 
jaunu kompresijas izstrādājumu līniju “Soft” , kas izceļas ar 
īpaši izstrādātu tehnoloģisko procesu, rezultātā tirgū tiek 
piedāvāts produkts, kas ir ne tikai ārstnieciski profilaktisks, 
bet ir arī nēsāšanai komfortabls un pieejams plašākā krāsu 
gammā. Uzņēmums plāno papildināt jostu un korektoru 
līniju “Air” ar trīs jauniem produktiem. 

Papildus jau esošajiem tirgiem 2019. gadā tika uzsākta 
pārdošana Apvienotajos Arābu Emirātos, Saūda Arābijā, 
Tunisijā un Izraēlā. 

 

 

 

“Silvanols” 

SIA “Silvanols” 2019. gadā ieviesa jaunu produktu — GoImmune 
Strong, kas ir imunitātes stiprināšanas ar antibakteriālu iedarbību 
līdzeklis kapsulās. Šis produkts ir īpašs ar to, ka ir veikts pētījums 
sadarbībā ar “Bior”, pierādot GoImmune Strong antibakteriālo 
iedarbību. Tātad produkts ir ne tikai drošs, bet arī efektīvs un uz 
pierādījumiem balstīts. 

Akcionāru sapulces 
2019. gadā kārtējo akcionāru sapulci sasauca valde, un četras ārkārtas akcionāru sapulces tika sasauktas pēc akcionāru 
pieprasījuma. Papildu informācija par akcionāru sapulcēm ir sniegta Korporatīvās pārvaldības ziņojumā par 2019. gadu. 

Notikumi pēc pārskata perioda beigām 
Izmaiņas pārdošanas procesos 

Iepriekšējā gadā līdz ar jaunā padomes sastāva apstiprināšanu aprīlī un sekojošām būtiskām izmaiņām valdē jaunā vadības 
komanda uzsāka visu administratīvo procesu izvērtēšanu. Koncernā viens no pamatprocesiem un lielākajiem izdevumu posteņiem 
ir mārketings un pārdošana. Kā vienu no prioritātēm Koncerns ir izvirzījusi pārskatīt sadarbības partneru loku visos lielākajos tirgos, 
lai sadarbību nodrošinātu ar pēc iespējas lielākajiem un stabilākajiem 1. līmeņa vairumtirgotājiem. Šāda pieeja ilgtermiņā radīs 
stabilāku apgrozījumu un Koncernam labvēlīgākus finanšu nosacījumus.  

Tāpat 2019. gadā vadība pievērsa būtisku uzmanību gatavo zāļu formu cenu atšķirību izlīdzināšanai, kas vēsturiski bija izveidojusies 
vienas grupas produkcijai dažādās valstīs. Šis process ir pakāpenisks, jo vairākos galvenajos tirgos cenas ir jāsaskaņo ar vietējo 
zāļu reģistru. 

Tuvākajā laikā ir paredzēts būtiski palielināt pārdošanas darbības Krievijas, Ukrainas un Kazahstānas tirgos. 2020. gada februārī 
nodibināta Koncerna meitas sabiedrība Krievijā, kuras mērķis ir veicināt produkcijas reklamēšanu, noietu, tirgus izpēti, lai palielinātu 

Locītavu 
apsēji; 45 %

Kompresijas 
preces; 33 %

Jostas; 
12 %

Citi; 
10 %

“Tonus Elast” ienākumu sadalījums pa produktu 
grupām 2019. g. 

Sāpošs 
kakls; 41 %

Nomierinošie
; 8 %

Holesterīna 
sabalansēša

nai; 5 %

Elpceļiem; 
4 %

Iesnām; 4 %

Kontraktražo
šana; 28 %

Citi; 
10 %

“Silvanols” ienākumu sadalījums pa produktu 
grupām 2019. g. 
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“Olainfarm” komercklātbūtni, ko iepriekš nodrošināja trešās personas. Šāds solis palīdzēs daudz labāk pārvaldīt tirdzniecības 
procesus un stingrāk kontrolēt izdevumus. Tas ir skaidrs signāls vietējiem partneriem, ka Krievijas tirgus ir Koncernam nozīmīgs un 
tai ir plāni aktīvāk atrasties šajā noieta tirgū ilgtermiņā. 

Ārkārtas akcionāru sapulces 

Šī gada 24. janvārī iepriekš izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce nenotika kvoruma trūkuma dēļ. Saskaņā ar statūtiem akcionāru 
sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk nekā 50 % no apmaksātā un balsstiesīgā kapitāla. 

Nākotnes perspektīvas 

2020. gadam Koncerns plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā, kā arī 1 EUR peļņu uz vienu akciju. 
2020. gadam Koncerna mātes uzņēmums plāno apgrozījumu 97,3 milj. EUR un tīro peļņu 13,4 milj. EUR apmērā. 

Šī gada laikā Koncerna ilgtermiņa ieguldījumi ir plānoti 19,5 milj. EUR apmērā, ieskaitot 9,4 milj. EUR produktu attīstībā. Ievērojams 
naudas līdzekļu apjoms un būtiska plānotā pamatdarbības naudas plūsma ļauj Koncernam finansēt investīcijas un turpināt atmaksāt 
aizdevumus. 

Vienlaikus Koncerns paredz, ka 2020. gada 1. ceturkšņa apgrozījums un tīrā peļņa būs mazāka par 2019. gada rezultātu, taču 
sekmīga darbība turpmākajos ceturkšņos dos iespēju sasniegt gada prognozes. 

Sociālā atbildība 

2019. gadā AS “Olainfarm” īstenoja vairākus projektus un sabiedrības atbalsta iniciatīvas, kas sasaucas ar Koncerna mātes 
uzņēmuma apstiprinātajām vadlīnijām sabiedrības atbalstam un sponsorēšanas politikai. Šīs vadlīnijas sasaucas ar Koncerna 
filozofiju un darbības virzienu. 

Plašāku informāciju par 2019. gadā atbalstītajiem projektiem var iegūt, iepazīstoties ar AS “Olainfarm” 2019. gada nefinanšu 
ziņojumu. 

Covid-19 ietekme 

Neskatoties uz Covid-19 izplatību lielākajā daļā pasaules valstu, tostarp Latvijā, tam ir bijusi neliela ietekme, un Koncerns turpina 
strādāt ierastā režīmā. Koncerna uzņēmumi ir ieviesuši drošības pasākumus saskaņā ar noteikumiem Latvijā. AS “Olainfarm” un 
lielāko meitas sabiedrību darbinieki regulāri pārbauda savu veselības stāvokli, lai ierobežotu potenciālo koronavīrusa izplatību 
darbinieku vidū. Darbinieki, kuri var veikt pienākumus attālināti, strādā mājās. Komandējumi ir atcelti, klātienes tikšanās notiek pēc 
iespējas retāk, tā vietā tiek veicinātas tikšanās tiešsaistē. Ceļošanas ierobežojumu dēļ grupas medicīniskie pārstāvji veic pārdošanas 
zvanus un izmanto videokonferenču risinājumus, lai būtu kontaktā ar klientiem. 

Koncerna uzņēmumi iegādājas izejvielas no dažādām valstīm un ir izstrādājuši plānus paplašināt piegādātāju loku. Pašlaik 
Koncernam ir krājumi pietiekošā daudzumā paredzamai nākotnei, kas ļauj plānot ražošanu bez pārtraukumiem. AS “Olainfarm” 
ražošanas procesi un produktu piegādes nav būtiski ietekmētas. Biežāk produkti klientiem tiek piegādāti ar kravas autotransportu, 
nevis gaisa pārvadājumiem. 

Koncerna lielākais meitas uzņēmums “Latvijas Aptieka” turpina darbu bez izmaiņām, un novērojams lielāks pieprasījums pēc 
dažādām farmācijas precēm. “Silvanols” strādā ierastā režīmā un lielāka tirgus pieprasījuma dēļ pastiprināti pievēršas imunitāti 
stiprinošiem produktiem un vitamīniem. “Tonus Elast” ir saskāries ar preču pieprasījuma kritumu un ir pieteicies valsts atbalstam. 
Valsts noteikto ierobežojumu dēļ veselības centri “DiaMed” un “OlainMed” kopš marta beigām ir slēgti apmeklētājiem. 

AS “Olainfarm” ir uzsācis ražot dezinfekcijas līdzekli, ko pārsvarā lieto Koncerna uzņēmumi, un tas tiek piegādāts ierobežotam klientu 
skaitam. “Tonus Elast” ir uzsācis ražot sejas maskas bez papildu filtriem. AS “Olainfarm” ir uzsākusi plaušu mākslīgās ventilācijas 
iekārtu iegādi 100 000 EUR vērtībā, kas tiks dāvinātas Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai, lai nodrošinātu Covid-19 
vīrusa inficēto personu ārstniecību. Tāpat AS “Olainfarm” bez atlīdzības nodod ārstniecības iestādei pustonnu izopropilspirta, kas 
izmantojams dezinfekcijas vajadzībām. Lai gan Covid-19 vīrusam var būt ilgstoša ietekme uz Koncerna darbību, gada sākumā 
publicētā apgrozījuma un tīrās peļņas prognoze saglabājas nemainīga. 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  

 
 
2020. gada 30. aprīlī 
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Paziņojums par vadības atbildību 
 
AS „Olainfarm” valde katru gadu sagatavo atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu priekšstatu par 
AS „Olainfarm” (tālāk tekstā – „Koncerna mātes uzņēmums”) un AS „Olainfarm” kopā ar tās meitas uzņēmumiem (tālāk tekstā – 
„Koncerns”) aktīviem, saistībām un finanšu stāvokli attiecīgā perioda beigās, kā arī Koncerna mātes uzņēmuma un Koncerna finanšu 
darbības rezultātiem attiecīgajā periodā. Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība: 
 

• izmanto un konsekventi pielieto atbilstošas grāmatvedības metodes; 
 

• sniedz pamatotus un piesardzīgus vērtējumus un aplēses; 
 

• sagatavo finanšu pārskatus, piemērojot darbības turpināšanas principu, ja vien ir atbilstoši pieņemt, ka Koncerna mātes 
uzņēmums un Koncerns turpinās darbību. 

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

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
 
 
 
 
 
 2020. gada 30. aprīlī 
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Finanšu pārskati 

Apvienotais ienākumu pārskats 

 
 
 
 
Pielikums no 32. līdz 82. lappusei ir šā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
 
 
 
2020. gada 30. aprīlī  

Piezīme 2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Ieņēmumi 4         137 219         124 256         104 363           93 018 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas         (52 412)         (49 400)         (34 910)         (33 453)
Bruto peļņa           84 807           74 856           69 453           59 565 
Pārdošanas izmaksas 5         (30 188)         (37 291)         (20 936)         (28 449)
Administrācijas izmaksas 6         (26 750)         (24 427)         (22 968)         (20 708)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7             2 363             2 559             2 479             1 524 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8           (7 684)           (1 726)           (7 495)           (1 278)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 18                  81                106                     -                     - 
Dividenžu ieņēmumi no meitas un asociētiem uzņēmumiem 18                     -                     -                754             1 004 
Finanšu ieņēmumi 9             2 260                  76             2 065                126 
Finanšu izmaksas 10              (924)           (2 788)              (792)           (2 552)
Peļņa pirms nodokļiem           23 965           11 365           22 560             9 232 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 11              (387)              (630)              (321)              (346)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 11                  50                  (4)                     -                     - 

Pārskata perioda peļņa           23 628           10 731           22 239             8 886 

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi
Citi apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos pārklasificējami 
uz peļņas un zaudējmumu aprēķinu:  
Valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības novērtēšanas                212              (150)                     -                     - 

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem                212              (150)                   -                     - 
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem           23 840           10 581           22 239             8 886 

Peļņa attiecināma uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem           23 628           10 731           22 239             8 886 
Nekontrolējošo līdzdalību                     -                     -                     -                     - 

        23 628           10 731           22 239             8 886 

Apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem           23 840           10 581           22 239             8 886 
Nekontrolējošo līdzdalību                     -                     -                     -                     - 

          23 840           10 581           22 239             8 886 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 13 1.68 0.76 1.58 0.63

Koncerns Mātes uzņēmums
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Finanšu stāvokļa pārskats 

 
 
Pielikums no 32. līdz 82. lappusei ir šā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
 
 
 
2020. gada 30. aprīlī 

           AKTĪVS Piezīme 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

14           38 422           36 619             4 181            1 977 
15           42 442           43 697           36 327          37 380 
16             7 069                     -             2 440                    - 
17                253             3 492                253               289 

Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā 18                     -                     -           43 182          45 415 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 18                504                603                    2                   2 
Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām 34                     -                     -                465            1 419 
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem 25                203                187                102               114 
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas 23                  10                178                     -                 16 
Citi ilgtermiņa aktīvi                    1                    3                    1                   1 
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi 11                  64                  12                     -                    - 

KOPĀ                782                983           43 752          46 967 
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI           88 968           84 791           86 953          86 613 

Izejvielas un materiāli             5 209             5 583             2 966            3 271 
Nepabeigtie ražojumi           10 170             8 626             9 767            8 081 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai           12 210           11 379             6 551            6 439 
Avansa maksājumi par precēm                658                206                481               154 

KOPĀ 20           28 247           25 794           19 765          17 945 

Pircēju un pasūtītāju parādi 22           31 280           29 281           28 919          26 083 
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas 23             1 383             1 397             1 933            1 823 
Citi debitori 24                975             1 041                666               717 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis                919             1 316                870            1 143 
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem 25             1 610             1 543             1 596            1 540 
Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām 34                     -                     -                272               572 
Līgumu aktīvi                  58                  59                250               162 

KOPĀ           36 225           34 637           34 506          32 040 
26           15 230             2 689           12 965            1 545 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI           79 702           63 120           67 236          51 530 
        168 670         147 911         154 189        138 143 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi 

Debitori un pārējie apgrozāmie līdzekļi

Nauda 

KOPĀ AKTĪVS

Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi
Ieguldījuma īpašumi
Lietošanas tiesību aktīvi

Koncerns Mātes uzņēmums

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
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Finanšu stāvokļa pārskats 

 
 
 
Pielikums no 32. līdz 82. lappusei ir šā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
 
 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
 
 
 
 
 
2020. gada 30. aprīlī 

           PASĪVS Piezīme 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Akciju kapitāls 27           19 719           19 719           19 719          19 719 
Akciju emisijas uzcenojums             2 504             2 504             2 504            2 504 
Rezerves                 (12)              (224)                  40                 40 

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa           81 670           72 348           77 418          69 941 
pārskata gada peļņa           23 628           10 731           22 239            8 886 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS         127 509         105 078         121 920        101 090 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 28             7 004                  58             6 685                    - 
Nomas saistības 28             5 173                656             1 623               520 
Citi aizņēmumi 28                     -             1 079                     -            1 005 
Nākamo periodu ieņēmumi 30             3 194             2 878             3 179            2 852 

KOPĀ           15 371             4 671           11 487            4 377 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 28             6 723           22 892             6 473          21 486 
Nomas saistības 28             1 763                344                821               210 
Citi aizņēmumi 28             1 082                     -             1 005                    - 
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 32             9 896             9 393             7 509            6 748 
Līgumu saistības                479                353                422               243 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 29             1 504             1 218             1 211               809 
Nākamo periodu ieņēmumi 30                495                386                476               366 
Uzkrātās saistības 31             3 848             3 576             2 865            2 814 

KOPĀ           25 790           38 162           20 782          32 676 
KOPĀ KREDITORI           41 161           42 833           32 269          37 053 

        168 670         147 911         154 189        138 143 

Mātes uzņēmumsKoncerns

Ilgtermiņa kreditori

Īstermiņa kreditori

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

Nesadalītā peļņa:

KREDITORI

PAŠU KAPITĀLS
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Naudas plūsmas pārskats 

 
 
 
Pielikums no 32. līdz 82. lappusei ir šā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
 
 
2020. gada 30. aprīlī  

Piezīme 2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā
Peļņa pirms nodokļiem 23 965      11 365      22 560    9 232      
Korekcijas:

Amortizācija un nolietojums 14,15,16 8 683        6 870        6 041      5 428      
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas 499           298           494         262         
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums 8 4 675        195           1 211      195         
Ieguldījumu meitas uzņēmumos vērtības samazinājums -                -                2 236      -              
Uzkrājumu un uzkrāto saistību pieaugums/ (samazinājums) 1 204        (503)          2 502      (857)        
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 18 (81)            (106)          -              -              
Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālā 18 -                -                (754)        (1 004)     
Procentu izmaksas 10 924           420           792         383         
Procentu ieņēmumi 9 (74)            (76)            (137)        (126)        
Ieņēmumi no ES projektiem 7,30 (634)          (750)          (603)        (635)        
Nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (400)          604           (549)        719         

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām 38 761      18 317      33 793    13 597    

Krājumu (pieaugums)/ samazinājums (2 878)       (1 138)       (2 187)     110         
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu (pieaugums)/ samazinājums (2 055)       1 498        (3 328)     1 084      
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu pieaugums/ (samazinājums) 875           (1 345)       1 053      206         

Nauda saimnieciskās darbības rezultātā 34 703      17 332      29 331    14 997    
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (195)          (1 680)       (26)          (1 270)     

Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā 34 508      15 652      29 305    13 727    

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde 14,15 (10 194)     (7 934)       (8 930)     (6 679)     
Ieguldījuma īpašumu iegāde 17 (100)          (50)            -              (50)          
Saņemtais ES finansējums 30 1 061        406           1 040      364         
Meitas uzņēmumu iegāde -                -                (3)            -              
Saņemtās dividendes 18 180           160           754         1 004      
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas 300           331           277         323         
Atmaksātie aizdevumi 51             146           558         223         
Saņemtie procenti 1               14             69           29           
Izsniegtie aizdevumi (81)            (96)            (623)        (540)        

Neto nauda ieguldījumu darbības rezultātā (8 782)       (7 023)       (6 858)     (5 326)     

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 
Izmaksātās dividendes 13 (1 409)       (2 958)       (1 409)     (2 958)     
Atmaksātie aizņēmumi 28 (18 035)     (9 003)       (16 961)   (8 521)     
Nomas saistību maksājumi  (2018. gadā finanšu nomas maksājumi) 28 (1 829)       (406)          (698)        (266)        
Izdevumi procentu maksājumiem (872)          (437)          (740)        (371)        
Saņemtie aizņēmumi 28 8 812        3 832        8 633      3 397      

Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā (13 333)     (8 972)       (11 175)   (8 719)     

Naudas pieaugums/ (samazinājums) 12 393      (343)          11 272    (318)        
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 148           (126)          148         (126)        

Nauda pārskata gada sākumā 2 689        3 158        1 545      1 989      

Nauda pārskata perioda beigās 26 15 230      2 689        12 965    1 545      

Koncerns Mātes uzņēmums
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 
 

 
 
Pielikums no 32. līdz 82.  lappusei ir šā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
 
 
 
2020. gada 30. aprīlī 

Koncerns

Akciju 
kapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums
Rezerves

Valūtas kursu 
rezerve no 

ārvalstu 
darbības 

novērtēšanas

Nesadalītā 
peļņa

Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
2017.gada 31.decembrī 19 719    2 504          40           (114)               75 675       97 824       

Grāmatvedības politikas maiņa -              -                  -              -                     (369)           (369)           
2018.gada 1.janvārī 19 719    2 504          40           (114)               75 306       97 455       

Pārskata perioda peļņa -              -                  -              -                     10 731       10 731       
Citi apvienotie ienākumi -              -                  -              (150)               -                 (150)           
Kopā apvienotie ienākumi -              -                  -              (150)               10 731       10 581       
Dividendes -              -                  -              -                     (2 958)        (2 958)        

2018.gada 31.decembrī 19 719    2 504          40           (264)               83 079       105 078     
Pārskata perioda peļņa -              -                  -              -                     23 628       23 628       
Citi apvienotie ienākumi -              -                  -              212                -                 212            
Kopā apvienotie ienākumi -              -                  -              212                23 628       23 840       
Dividendes -              -                  -              -                     (1 409)        (1 409)        

2019.gada 31.decembrī 19 719    2 504          40           (52)                 105 298     127 509     

Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem

Mātes uzņēmums

Akciju 
kapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums
Rezerves

Nesadalītā 
peļņa

Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
2017.gada 31.decembrī 19 719    2 504          40           73 268       95 531       

Grāmatvedības politikas maiņa -              -                  -              (369)           (369)           
2018.gada 1.janvārī 19 719    2 504          40           72 899       95 162       

Pārskata perioda peļņa -              -                  -              8 886         8 886         
Kopā apvienotie ienākumi -              -                  -              8 886         8 886         
Dividendes -              -                  -              (2 958)        (2 958)        

2018.gada 31.decembrī 19 719    2 504          40           78 827       101 090     
Pārskata perioda peļņa -              -                  -              22 239       22 239       
Kopā apvienotie ienākumi -              -                  -              22 239       22 239       
Dividendes -              -                  -              (1 409)        (1 409)        

2019.gada 31.decembrī 19 719    2 504          40           99 657       121 920     



AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

     
32 

 

Finanšu pārskatu pielikums 
1. Informācija par Koncerna mātes uzņēmumu 
Akciju sabiedrība „Olainfarm” (tālāk 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. 
Olainfarm Koncerns (tālāk tekstā – „Koncerns”) nodarbojas ar ķīmiski-farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu. Koncerna 
mātes uzņēmuma akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā, Latvijā. Informācija par Koncerna struktūru un citām Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma attiecībām ar saistītām personām sniegta pielikuma 18. piezīmē „Līdzdalība meitas uzņēmumos un asociētajos 
uzņēmumos” un 34. piezīmē par saistītu personu darījumiem. 

Šo finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, ir apstiprinājusi Koncerna mātes uzņēmuma valde ar savu  
2020. gada 29. aprīļa lēmumu. 

Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem ir tiesības veikt labojumus konsolidētajā un atsevišķajā finanšu pārskatā pēc to 
publicēšanas. 

2.1. Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 
Finanšu pārskats atspoguļo Olainfarm Koncerna (t.i., AS „Olainfarm” un tās meitas uzņēmumu) konsolidēto finanšu stāvokli un 
AS „Olainfarm” kā atsevišķa uzņēmuma finanšu stāvokli. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kurus izdevusi 
Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP). Turpmāk izklāstītas galvenās grāmatvedības uzskaites politikas, kas tika 
lietotas, sagatavojot šos finanšu pārskatus. Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst iepriekšējā finanšu gadā lietotajām, izņemot  
16. SFPS – “Noma” (16. SFPS) ieviešana, kā izklāstīts 2.4. sadaļā. 

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, ja vien tālāk grāmatvedības principu izklāstā nav 
noteikts citādi. Finanšu pārskatos lietotā naudas vienība ir euro (EUR), Latvijas Republikas naudas vienība. Visas summas 
noapaļotas līdz tuvākajam tūkstotim (EUR ‘000 vai tūkst. EUR). 

Atsevišķas šajā ziņojumā iekļautās monetārās summas, procenti un citas summas tiek noapaļotas. Tāpēc tabulās atspoguļotās 
summas reizēm aritmētiski var nesakrist ar iepriekš norādītajām summām, bet summu, kas tekstā un tabulās izteiktas procentos, 
kopsumma var nebūt 100 procenti. Izmaiņas pa periodiem starp monetārajām summām aprēķina, izmantojot summas eiro centos un 
noapaļojot tās līdz tuvākajam eiro. 

Ja salīdzināmie dati, kas neietekmē iepriekšējā gada rezultātu un kapitāla stāvokli, ir pārklasificēti, attiecīgi paskaidrojumi ir sniegti 
grāmatvedības politiku sadaļā par attiecīgo posteni vai attiecīgajā finanšu pārskatu pielikumā. 

Finanšu pārskati ir par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. 

2.2. Finanšu pārskatu sagatavošanas principi (Koncerns) 
Konsolidētais finanšu pārskats ietver AS „Olainfarm” un visu tā kontrolē esošo meitas uzņēmumu finanšu pārskatus. Koncerna meitas 
uzņēmumu finanšu pārskati sagatavoti par to pašu pārskata periodu kā Koncerna mātes uzņēmuma finanšu pārskati, piemērojot tos 
pašus grāmatvedības principus. 

Kontrole pastāv, ja Koncerna mātes uzņēmums ir pakļauts vai tam ir tiesības uz mainīgu atdevi no līdzdalības ieguldījuma saņēmējā, 
vai tam ir spēja ietekmēt ieguldījuma saņēmēja darbības rezultātus, īstenojot savu ietekmi pār ieguldījumu saņēmēju. Meitas 
uzņēmuma konsolidācija sākas ar brīdi, kad Koncerns iegūst kontroli pār to, un beidzas, kad Koncerns zaudē kontroli pār attiecīgo 
meitas uzņēmumu. 

Koncerna mātes uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu finanšu pārskati ir konsolidēti Koncerna finanšu pārskatā, apvienojot attiecīgos 
aktīvu un saistību, kā arī ieņēmumu un izmaksu posteņus. Konsolidācijas procesā ir pilnībā izslēgti visi Koncerna uzņēmumu 
savstarpējie darījumi, atlikumi, nerealizētā peļņa un zaudējumi no Koncerna uzņēmumu savstarpējiem darījumiem. Nekontrolējošā 
līdzdalība meitas uzņēmumu darbības rezultātos un pašu kapitālā ir atspoguļota atsevišķi attiecīgi konsolidētajā apvienotajā 
ienākumu pārskatā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un finanšu stāvokļa pārskatā. 

Izmaiņas Koncerna līdzdalības daļā meitas uzņēmumā, nezaudējot kontroli, uzskaita kā pašu kapitāla darījumu. 

Ja Koncerns zaudē kontroli pār meitas uzņēmumu, tas pārtrauc meitas uzņēmuma aktīvu (tostarp nemateriālās vērtības), saistību, 
nekontrolējošās līdzdalības un citu pašu kapitāla komponentu atzīšanu, savukārt, gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. Turētos ieguldījumus atzīst patiesajā vērtībā. 
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2.3. Nozīmīgu grāmatvedības politiku kopsavilkums 

Uzņēmējdarbības apvienošana (Koncerns) 

Uzņēmējdarbības apvienošana tiek uzskaitīta, izmantojot iegādes vērtības metodi. Iegādes vērtība ir nosakāma kā kopsumma, kuru 
veido nodotā atlīdzība, kas noteikta pēc patiesās vērtības iegādes datumā, un attiecīgās nekontrolējošās līdzdalības iegādātās 
sabiedrības identificējamo neto aktīvu proporcionālā daļa. Katrā uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumā Koncerns novērtē 
nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā sabiedrībā vai nu pēc patiesās vērtības, vai arī pēc nekontrolējošās līdzdalības iegādātās 
sabiedrības identificējamo neto aktīvu proporcionālās daļas.  

Iegādātie identificējamie aktīvi un saistības un pakārtotās saistības, kas radušās meitas sabiedrības iegādes rezultātā, tiek sākotnēji 
novērtētas patiesajā vērtībā iegādes datumā.  

Iespējamās atlīdzības klasificē kā pašu kapitālu vai finanšu saistības. Summas, kas klasificētas kā finanšu saistības, turpmāk pārvērtē 
patiesajā vērtībā, norakstot patiesās vērtības izmaiņas peļņā vai zaudējumos. 

Nemateriālo vērtību sākotnēji novērtē kā pozitīvo starpību starp samaksāto atlīdzību un uz nekontrolējošo līdzdalību attiecināto 
summu un Koncerna iegādāto identificējamo aktīvu un pārņemto saistību patieso vērtību. Ja minētā atlīdzība ir mazāka par iegādātā 
meitas uzņēmuma neto aktīviem, starpību atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā. 

Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālo vērtību uzskaita tās sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrātos vērtības samazināšanās zaudējumus.  

Patiesā vērtība 
Informācija par finanšu instrumentu, kurus novērtē amortizētajā iegādes vērtībā, patieso vērtību ir sniegta 36. piezīmē. 

Patiesā vērtība ir summa, pret kuru varētu apmainīt aktīvu vai nokārtot saistības starp tirgus dalībniekiem parastu darījumu ietvaros 
vērtēšanas datumā. Patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka aktīva pārdošanas vai saistību nokārtošanas 
darījums veikts: 

- attiecīgā aktīva vai saistību galvenajā tirgū, vai 
- ja šāda galvenā tirgus nav, visizdevīgākajā attiecīgā aktīva vai saistību tirgū. 

Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam jābūt piekļuvei galvenajam vai visizdevīgākajam tirgum. 

Aktīvu vai saistību patieso vērtību nosaka, balstoties uz pieņēmumiem, kurus tirgus dalībnieki varētu izmantot, nosakot aktīva vai 
saistību cenu, pieņemot, ka tirgus dalībnieki rīkojas vislabākajās ekonomiskajās interesēs. Nosakot nefinanšu aktīva patieso vērtību, 
tiek ņemta vērtā tirgus dalībnieka spēja gūt ekonomisko labumu no aktīva, izmantojot to vislabākajā veidā vai pārdodot to citam tirgus 
dalībniekam, kas šo aktīvu izmantotu vislabākajā veidā. Lai noteiktu patieso vērtību, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pielieto 
novērtēšanas metodes, kas ir atbilstošas attiecīgajiem apstākļiem un kurām ir pieejami pietiekami dati, pēc iespējas vairāk izmantojot 
attiecīgos novērojamos datus un pēc iespējas mazāk – nenovērojamos datus. Visus aktīvu un saistību patiesās vērtības 
novērtējumus, kuri ir noteikti vai atspoguļoti šajos finanšu pārskatos, klasificē, izmantojot šādu patiesās vērtības hierarhiju, 
pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā: 

- 1. līmenis – Kotētas (nekoriģētas) tirgus cenas aktīvos attiecīgo aktīvu vai saistību tirgos; 
- 2. līmenis – Patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuru nolūkam izmanto zemākā līmeņa datus, kuri būtiski ietekmē patieso 

vērtību un ir tieši vai netieši novērojami; 
- 3. līmenis – Patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuru nolūkam izmanto zemākā līmeņa datus, kuri būtiski ietekmē patieso 

vērtību, bet nav novērojami. 

Attiecībā uz aktīviem un saistībām, kurus finanšu pārskatos atzīst regulāri, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nosaka, vai nav 
notikusi aktīvu vai saistību pārvietošana no viena hierarhijas līmeņa uz citu, šim nolūkam pārskatot esošo klasifikāciju katra pārskata 
perioda beigās (pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā). Patiesās vērtības 
atspoguļošanas nolūkā Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir noteikuši aktīvu un saistību kategorijas, pamatojoties uz to būtību, 
pazīmēm un riskiem, kā arī uz patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kā izklāstīts iepriekš. 

Pētniecības un attīstības izmaksas 
Pētniecības izmaksas atzīst izdevumos tajā pārskata periodā, kad tās radušās. Atsevišķo projektu attīstības izmaksas atzīst kā 
nemateriālos aktīvus, proti, kapitalizējot, ja Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums spēj pierādīt, ka: 

- ir tehniski iespējams pabeigt nemateriālo aktīvu tā, lai tas būtu pieejams lietošanai vai pārdošanai; 
- ir nodoms pabeigt attiecīgo aktīvu, kā arī iespējas to lietot vai pārdot; 
- nemateriālais aktīvs nesīs saimnieciskos labumus nākotnē; 
- ir pieejami pietiekami resursi nemateriālā aktīva pabeigšanai; 
- ir iespējams ticami novērtēt izdevumus aktīva attīstības laikā. 

Pēc sākotnējās atzīšanas attīstības izmaksas atzīst kā nemateriālo aktīvu tā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un 
uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Amortizāciju sāk aprēķināt ar brīdi, kad aktīvs ir pabeigts un pieejams lietošanai. 
Aktīvu amortizē tā paredzamajā lietošanas laikā. Aktīva izstrādes laikā katru gadu tiek veikta aktīva vērtības samazināšanās 
pārbaude. 
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2.3. Nozīmīgu grāmatvedības politiku kopsavilkums (turpinājums) 

Patenti 
Patentus uz noteiktu laika periodu piešķir attiecīgā valsts institūcija. Patentus sākotnēji uzskaita to iegādes vērtībā. Pēc sākotnējās 
atzīšanas patentus uzskaita sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Patentiem 
noteikts ierobežots lietderīgās izmantošanas laiks (20 gadi), kurā tiek aprēķināta to amortizācija, izmantojot lineāro metodi. 

Aptieku licences (Koncerns) 
Aptieku licences ir uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūtie nemateriālie aktīvi. Aptieku licenču sākotnējā vērtība atbilst to 
patiesajai vērtībai iegādes datumā. Pēc sākotnējās atzīšanas aptieku licences uzskaita sākotnējā vērtībā, atskaitot jebkādus uzkrātos 
zaudējumus no vērtības samazināšanās. 

Aptieku licencēm amortizāciju neaprēķina, taču reizi gadā veic šo nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās pārbaudi naudu 
ienesošo vienību līmenī. Katru gadu izvērtē, vai attiecīgais aktīvu lietderīgās lietošanas nenoteiktais laiks vēl joprojām uzskatāms par 
nenoteiktu. Ja tas tā nav, tad aktīvu lietderīgās lietošanas laiks turpmākiem nolūkiem tiek mainīts no nenoteikta uz noteiktu. 

Pārējie nemateriālie ilgtermiņa aktīvi 
Pārējie nemateriālie aktīvi galvenokārt sastāv no preparātu ražošanas tehnoloģiju iegādes vērtības, zāļu reģistrācijas maksas un 
datorprogrammām. Pārējie nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un zaudējumus no 
vērtības samazināšanās. Amortizācija tiek aprēķināta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Nemateriālajiem 
aktīviem noteiktas šādas amortizācijas likmes: 20% - ražošanas tehnoloģijām un 20-25% - pārējiem nemateriālajiem aktīviem. 
Amortizācijas izmaksas tiek atzītas apvienotā ienākumu pārskata izmaksu kategorijā atbilstoši attiecīgā nemateriālā aktīva funkcijai. 

Peļņu vai zaudējumus no nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas izsaka kā starpību starp aktīvu neto atsavināšanas 
ieņēmumiem un uzskaites vērtību, un tos atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā pēc aktīvu atzīšanas pārtraukšanas. 

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotas 
Koncerna mātes uzņēmums piedalās ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, kuras ietvaros tam piešķirtas kvotas noteikta 
daudzuma oglekļa dioksīda (CO2) emisijai noteiktā laika periodā. Šādas tiesības tiek piešķirtas vienu reizi gadā, savukārt Koncerna 
mātes uzņēmumam ir pienākums koriģēt šīs tiesības atbilstoši tā faktiskajām emisijām. Piešķirtās emisijas kvotas tiek atzītas par 
nemateriālajiem aktīviem, kad Koncerna mātes uzņēmums ir spējīgs īstenot kontroli. Kvotas, kas bez maksas saņemtas saskaņā ar 
emisijas kvotu sadales valsts plānu, sākotnēji tiek atzītas atbilstoši nominālajai vērtībai (nulles vērtībā). Ja atbilstības perioda laikā 
faktiskās emisijas pārsniedz piešķirtās kvotas, Koncerna mātes uzņēmumam jāpērk papildu kvotas Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā. Iegādātās CO2 emisijas kvotas sākotnēji tiek atzītas nemateriālo aktīvu sastāvā iegādes vērtībā (pirkšanas cena). Koncerna 
mātes uzņēmums attiecībā uz piešķirtajām emisijas kvotām pieņēmis neto saistību pieeju. Līdz ar to uzkrājumu atzīst tikai tādā 
gadījumā, ja faktiskās emisijas pārsniedz piešķirtās un joprojām turētās emisijas kvotas. Saistības novērtē tirgus vērtībā, kas ir spēkā 
pārskata gada pēdējā dienā, izmaiņas saistībās atzīstot pārdoto preču pašizmaksā. 

Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļus uzskaita to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Zemei nolietojumu 
neaprēķina. Nolietojumu aprēķina šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi: 

 
       % gadā 

Ēkas un būves  3,33-20 
Iekārtas un mašīnas 10-20 
Datori un programmatūras 25 
Citi pamatlīdzekļi     20 
Nomātā īpašuma uzlabojumi (nomas termiņā)   10-85 

 

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā vai izmantošanas saimnieciskajā darbībā 
vadības iecerētajā veidā. Pamatlīdzekļus, kas sastāv no elementiem ar atšķirīgu kalpošanas laiku, uzskata par atšķirīgiem 
pamatlīdzekļu elementiem, kuriem nolietojumu aprēķina atsevišķi. Atlikusī aktīva daļa sastāv no elementiem, kuri atsevišķi nav 
nozīmīgi. Tos grupē kopā un nolieto paredzamajā lietderīgās kalpošanas laikā. 

Nolietojumu ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos aprēķina attiecīgā aktīva aplēstajā lietderīgās lietošanas laikā vai 
nomas periodā atkarībā no tā, kurš no minētajiem periodiem ir īsāks. 

Ja pamatlīdzekļus pārdod vai noraksta, to sākotnējo vērtību un uzkrāto nolietojumu izslēdz no uzskaites, un peļņu vai zaudējumus 
no pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas, kas ir starpība starp pārošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un izslēgto 
pamatlīdzekļu atlikušo vērtību izslēgšanas brīdī, atspoguļo apvienotajā ienākumu pārskatā. 
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Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, tajā skaitā ievedmuitas nodevas un neatskaitāmie iegādes nodokļi, kā arī 
jebkuras tieši attiecināmās izmaksas aktīvu sagatavošanai darba stāvoklim un nogādāšanai līdz to atrašanās vietai atbilstoši to 
paredzētajai lietošanai. Remonta un uzturēšanas izmaksas, kas rodas pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā, parasti atspoguļo 
apvienotajā ienākumu pārskatā to rašanās periodā. 

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un to uzskaita sākotnējā 
vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojumu neaprēķina 
līdz brīdim, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā. 

Aktīva uzskaites vērtību noraksta nekavējoties līdz tā atgūstamajai summai, ja aktīva uzskaites vērtība ir lielāka par tā paredzamo 
atgūstamo vērtību. 

Ieguldījuma īpašumi 

Ieguldījuma īpašumi ir zeme vai ēkas, vai ēku daļas, kas ir Koncerna vai koncerna mātes uzņēmuma īpašumā un tiek izmantotas, lai 
iegūtu ieņēmumus no to iznomāšanas vai vērtības pieauguma, nevis piegādājamo preču vai pakalpojumu ražošanai vai 
administratīviem mērķiem vai arī pārdošanai komercdarbībā pieņemtajā kārtībā.  

Ieguldījuma īpašumus sākotnēji novērtē iegādes vērtībā, iekļaujot tajā attiecīgā darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas 
ieguldījuma īpašumus novērtē to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības 
samazināšanās. Patieso vērtību aktīva vērtības samazināšanās pārbaudes nolūkam nosaka, balstoties uz sertificēta neatkarīga 
vērtētāja vērtējumu, izmantojot Starptautiskās vērtēšanas standartu padomes ieteiktās metodes. 

Ieguldījuma īpašumu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja to atsavina vai ja no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav 
gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un aktīva uzskaites vērtību atzīst 
apvienotajā ienākumu pārskatā periodā, kurā notikusi aktīva atzīšanas pārtraukšana. 

Pārvietošana uz/no  ieguldījuma īpašuma posteni jāveic tikai un vienīgi tad, ja notiek tā lietošanas veida maiņa. Ja ieguldījuma 
īpašums tiek pārvietots uz īpašnieka izmantotu īpašumu, par īpašuma sākotnējām izmaksām turpmākajai uzskaitei pieņem tā patieso 
vērtību lietošanas veida maiņas brīdī. Ja īpašnieka izmantots īpašums kļūst par ieguldījuma īpašumu, tad Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums uzskaita šādu īpašumu saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku līdz lietošanas veida maiņas datumam. 

Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās 

Katra pārskata gada beigās Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pārbauda, vai nav novērojamas aktīvu vērtības samazināšanās 
pazīmes. Ja šādas pazīmes pastāv vai ja ir jāveic aktīva ikgadējā vērtības samazināšanās pārbaude, Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums aplēš attiecīgā aktīva atgūstamo summu. Aktīva atgūstamā summa ir aktīva patiesā vērtība, no kuras atskaitītas 
pārdošanas izmaksas vai tā lietošanas vērtība - atkarībā no tā, kura no minētajām summām ir lielāka. Atgūstamo summu nosaka 
katram aktīvam atsevišķi, izņemot tad, ja aktīvs pats nerada naudas plūsmas, kas lielā mērā ir neatkarīgas no pārējiem aktīviem vai 
aktīvu grupām. Ja aktīva uzskaites vērtība ir lielāka par tā atgūstamo summu, atzīst aktīva vērtības samazināšanos, un aktīva vērtību 
noraksta līdz atgūstamajai summai. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas diskontē līdz to tagadnes vērtībai, 
izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtējumu naudas vērtībai laikā un aktīvam raksturīgos riskus. 
Lai noteiktu patieso vērtību mīnus pārdošanas izmaksas, izmanto atbilstošu vērtēšanas modeli. 

Nemateriālo aktīvu ar neierobežotu kalpošanas laiku (ieskaitot nemateriālo vērtību) vērtības samazināšanas pārbaudes veic katru 
gadu. Šim nolūkam Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums aplēš aktīva vai naudas ienesošas vienības atgūstamo vērtību. Iepriekš 
atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās reversē tikai tad, ja ir notikušas aplēšu izmaiņas, uz kuru pamata aktīva atgūstamā 
summa tika noteikta pēdējo reizi. Apvērses (reversa) apmērs ir ierobežots - attiecīgā aktīva uzskaites vērtība nedrīkst pārsniegt 
atgūstamo vērtību, nedz arī tādu uzskaites vērtību, kas būtu noteikta pēc nolietojuma atskaitīšanas, ja aktīvam iepriekšējos gados 
nebūtu atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi. Zaudējumus no nemateriālās vērtības samazināšanās nākamajos periodos reversēt 
nevar.  

Vērtības samazināšanās pārbaužu veikšanas nolūkam uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūto nemateriālo vērtību, sākot 
ar iegādes datumu, attiecina uz katru Koncerna naudu ienesošajām vienībām, kuras, kā paredzams, gūs labumu no uzņēmējdarbības 
apvienošanas neatkarīgi no tā, vai citi iegādātās sabiedrības aktīvi vai saistības tiks attiecinātas uz šīm vienībām. 
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Līdzdalība meitas un asociētajos uzņēmumos (Koncerna mātes uzņēmums) 

Ieguldījumus meitas uzņēmumos (t.i., uzņēmumos, kuros Koncerna mātes uzņēmumam pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai 
kurus tas kontrolē citādi) un asociētajos uzņēmumos (t.i., uzņēmumos, kuros Koncerna mātes uzņēmumam ir būtiska ietekme, taču 
nav kontroles pār ieguldījumu saņēmēja finanšu un pamatdarbības politikas lēmumu pieņemšanu) uzskaita, izmantojot izmaksu 
metodi saskaņā ar 27. SGS Atsevišķie finanšu pārskati. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumus meitas un asociētajos uzņēmumos 
uzskaita to sākotnējā vērtībā, atskaitot vērtības samazināšanās zaudējumus. Katra pārskata gada beigās pārbauda, vai nav 
novērojamas ieguldījumu vērtības samazināšanās pazīmes. Ja konstatē vērtības samazināšanās pazīmes, veic vērtības 
samazināšanās pārbaudi. Koncerna mātes uzņēmums aprēķina vērtības samazinājumu kā starpību starp meitas un asociēto 
uzņēmumu atgūstamo summu un šo ieguldījumu bilances vērtību, atzīstot zaudējumus apvienoto ienākumu pārskatā. 
Dividendes, kas saņemtas no meitas uzņēmumiem un asociētajiem uzņēmumiem atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā tajā 
pārskatā periodā, kurā tiesības saņemt dividendes ir radušās. 

Līdzdalība asociētajos uzņēmumos (Koncerns) 

Koncerna ieguldījumus asociētajos uzņēmumos uzskaita, izmantojot pašu kapitāla metodi. Saskaņā ar pašu kapitāla metodi 
līdzdalība tiek atzīta bilancē tās iegādes vērtībā, koriģējot uzskaites vērtību, lai atzītu Koncerna daļu asociētā uzņēmuma neto aktīvos 
pēc iegādes datuma. 

Koncerna daļu asociētā uzņēmuma peļņā vai zaudējumos atspoguļo apvienotajā ienākumu pārskatā. Nerealizēto peļņu vai 
zaudējumus no darījumiem starp Koncernu un asociēto uzņēmumu izslēdz atbilstoši Koncerna līdzdalības daļai asociētajā 
uzņēmumā. 

Katrā pārskata datumā Koncerns novērtē, vai pastāv kaut kādas objektīvas pazīmes, kas varētu liecināt, ka līdzdalības asociētā 
uzņēmuma kapitālā vērtība varētu būt samazinājusies. Ja šādas pazīmes ir, Koncerns nosaka vērtības samazināšanās apmēru, 
aprēķinot to kā starpību starp asociētā uzņēmuma atgūstamo summu un tā uzskaites vērtību, un atzīst zaudējumus apvienotajā 
ienākumu pārskatā. 

Finanšu instrumenti  
Atzīšana un klasifikācija 

Finanšu aktīvi un saistības tiek atzītas pārskatā par finanšu stāvokli datumā, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi ir kļuvuši 
saistoši Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam. Finanšu aktīvu iegādes regulāru darījumu ietvaros uzskaita norēķinu dienā. 

Visi finanšu aktīvi un saistības sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, pieskaitot darījumu izmaksas. Debitoru parādus no līgumiem 
ar klientiem sākotnēji novērtē pēc attiecīgās darījuma cenas. 

Finanšu aktīvu un saistību klasifikācija un attiecīgi turpmāka novērtēšana ir atkarīga no uzņēmējdarbības modeļa finanšu aktīvu un 
saistību pārvaldībai un naudas plūsmu līguma noteikumiem. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nemaina finanšu aktīvu 
klasifikāciju pēc to sākotnējās atzīšanas, izņemot gadījumus, kad tiek mainīts Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma biznesa 
modelis attiecībā uz finanšu aktīvu pārvaldīšanu.  

Novērtēšana  

Finanšu aktīvi, kas tiek turēti, lai iekasētu līgumā paredzētās naudas plūsmas, un to līguma noteikumi rada naudas plūsmas, kas ir 
tikai pamatsummas un procentu maksājumi par nesamaksāto pamatsummu, novērtē amortizētajā vērtībā, piemērojot efektīvo 
procentu likmi, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. 

Attiecīgi debitoru parādus no līgumiem un citus finanšu aktīvus pēc sākotnējās atzīšanas novērtē amortizētajā vērtībā, piemērojot 
efektīvo procentu likmi, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās.  

Nauda un tās ekvivalenti ir naudas atlikumi un pieprasījuma noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir trīs mēneši vai mazāk 
no iegādes datuma; tos novērtē amortizētajā vērtībā.  

Finanšu saistības, kas ietver aizņēmumus, parādus piegādātājiem un citas finanšu saistības, kas izriet no Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma saimnieciskās darbības ir klasificētas kā amortizētajā vērtībā novērtētas saistības.  

Aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. 
Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo 
procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un 
aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta apvienotajā ienākumu pārskatā aizņēmuma perioda laikā. 

Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzā veidā diskontē finanšu instrumenta nākotnes naudas plūsmu paredzētajā lietošanas 
laikā vai, ja iespējams, īsākā periodā, līdz finanšu aktīva vai saistību neto uzskaites vērtībai. Prēmijas un diskonti, iekļaujot sākotnējās 
darījuma izmaksas, tiek iekļauti saistītā finanšu instrumenta uzskaites vērtībā un amortizēti, pamatojoties uz finanšu instrumenta 
efektīvo procentu likmi. 
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Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam nav finanšu aktīvi un saistības, kas pēc sākotnējās atzīšanas ir novērtētas patiesā 
vērtībā ar atspoguļojumu uz peļņā vai zaudējumos vai patiesajā vērtībā, izmantojot citus apvienotos ienākumus..  

Atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu aktīva atzīšanu pārtrauc brīdī, kad līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgā finanšu instrumenta ir beigušās 
vai kad Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir nodevis visus ar attiecīgo finanšu aktīvu saistītos riskus un atlīdzības. Jebkuras 
tiesības vai saistības, kas radušās vai tiek saglabātas nodošanas rezultātā, atzīst atsevišķi kā aktīvus vai saistības. Finanšu saistību 
atzīšana tiek pārtraukta, kad tās ir izpildītas, atceltas vai beidzies to termiņš.  
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pārtrauc arī konkrētu aktīvu atzīšanu, kad tie noraksta atlikumus, kas attiecas uz aktīviem, 
kas tiek uzskatīti par neatgūstamiem. 

Ieskaitīšana 
Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita un neto summu uzrāda pārskatā par finanšu stāvokli, tikai tad, ja pastāv juridiskas 
tiesības to darīt, un pastāv nolūks veikt neto norēķinus vai pārdot aktīvu un nokārtot saistības vienlaicīgi. 

Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās – uzkrājumi paredzamajiem kredītzaudējumiem (ECL) 
Paredzamos zaudējumus finanšu aktīviem atzīst un novērtē, izmantojot vienu no divām pieejām: vispārīgo pieeju vai vienkāršoto 
pieeju. 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums novērtē parāda instrumentus (tostarp aizdevumus), kurus novērtē amortizētajā iegādes 
vērtībā, izmantojot ECL. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nosaka ECL un veido uzkrājumus kredītzaudējumiem katrā 
pārskata datumā. ECL noteikšanas princips atspoguļo: (i) objektīvu un darījuma svērto summu, kuru nosaka, izvērtējot virkni 
iespējamo iznākumu, (ii) naudas vērtību laikā un (iii) visu pamatotu un pierādāmu informāciju par pagātnes notikumiem, pašreizējiem 
apstākļiem un par nākotnes apstākļu prognozēm, kura katra pārskata perioda beigās ir pieejama bez pārmērīgām izmaksām un 
pūlēm. 

Pircēju un pasūtītāju parādiem Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums piemēro 9. SFPS noteikto vienkāršoto pieeju paredzamo 
kredītzaudējumu noteikšanai, kas paredz dzīves laika paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumu veidošanu visiem pircēju un pasūtītāju 
parādiem, kas sagrupēti, balstoties uz kopīgām kredīta pazīmēm un atmaksas termiņa kavējumu. Paredzamo kredītzaudējumu 
likmes balstās uz maksājumu (par realizāciju) dinamiku 2018. un 2019. gados un vēsturiskajiem kredītzaudējumiem, kas tika 
pieredzēti minētajā periodā. Vēsturisko zaudējumu apmēru pielāgo, lai atspoguļotu pašreizējo un nākotnes informāciju. 

Visiem citiem finanšu aktīviem, kuru vērtības samazinājumam ir jāseko saskaņā ar 9. SFPS, Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums piemēro vispārējo pieeju – trīs posmu vērtības samazinājuma modeli, balstoties uz kredītkvalitātes izmaiņām kopš 
sākotnējās atzīšanas. Finanšu instrumentu, kura vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī nav samazinājusies, klasificē kā 1. līmeņa finanšu 
instrumentu. 1. līmeņa finanšu aktīvu ECL novērtē kā summu, kas vienāda ar dzīves laika ECL daļu, kas rodas saistību nepildīšanas 
gadījumos turpmāko 12 mēnešu laikā vai līdz līgumā paredzētajam termiņam, ja tas ir īsāks („12 mēnešu ECL"). Ja Koncerns un 
Koncerna mātes uzņēmums konstatē būtisku kredītrisku palielināšanos („SICR”) kopš sākotnējās atzīšanas, attiecīgo aktīvu pārvieto 
uz 2. līmeni un tā ECL nosaka, izmantojot dzīves laika ECL, t.i., līdz līguma termiņa beigām, bet ņemot vērā paredzētos avansa 
maksājumus, ja tādi ir („dzīves laika ECL”). Ja Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nosaka, ka finanšu aktīva vērtība ir 
samazinājusies, attiecīgo aktīvu pārvieto uz 3. līmeni un novērtē, izmantojot dzīves laika ECL. 

Finanšu aktīvus, kurus novērtē amortizētajā iegādes vērtībā, uzrāda bilancē, atskaitot uzkrājumus ECL. 

Finanšu aktīvu uzskaites vērtību samazina, izmantojot uzkrājumu kontu, un zaudējumu summu atzīst apvienoto ienākumu pārskata 
rindā Pārējie pamatdarbības izdevumi. 

Noteikumu grozīšana 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums reizēm vienojas par izmaiņām vai citādi groza finanšu aktīvu līguma noteikumus. Koncerns 
un Koncerna mātes uzņēmums novērtē, vai līgumisko naudas plūsmu izmaiņas ir būtiskas, cita starpā ņemot vērā šādus faktorus: 
būtiskas izmaiņas procentu likmē, valūtas maiņu, jaunu nodrošinājumu vai lielāku kredītu, kas būtiski ietekmē kredītrisku, kas saistīts 
ar attiecīgo aktīvu, vai būtiska aizdevuma palielināšana gadījumos, kad aizņēmējam nav finanšu grūtību. 

Ja grozītie noteikumi tiek būtiski mainīti, tiesības uz naudas plūsmām no sākotnējā aktīva izbeidzas, un Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums pārtrauc sākotnējā aktīva atzīšanu un atzīst jaunu aktīvu atbilstoši tā patiesajai vērtībai. Pārskatīšanas sarunu datums ir 
sākotnējās atzīšanas datums turpmākā vērtības samazinājuma aprēķināšanas nolūkam, tostarp nosakot, vai ir notikusi SICR. Turklāt 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums novērtē, vai jaunais aizdevums vai parāda instruments atbilst Tikai pamatsummas un 
procentu maksājumu kritērijam (TPPM). Starpību starp izslēgtā sākotnējā aktīva uzskaites vērtību un jaunā būtiski modificētā aktīva 
patieso vērtību atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja vien starpība pēc būtības nav saistāma ar kapitāla darījumu ar īpašniekiem. 

Ja pārskatīšanas nepieciešamību noteica darījuma partnera finanšu grūtības un nespēja veikt sākotnēji nolīgtos maksājumus, 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums salīdzina sākotnējās un pārskatītās naudas plūsmas no aktīviem un nosaka, vai riski un 
atlīdzības no šiem aktīviem būtiski atšķiras līgumisko izmaiņu rezultātā. Ja riski un atlīdzības nemainās, modificētais aktīvs būtiski 
neatšķiras no sākotnējā aktīva, un modifikācijas rezultātā atzīšanas pārtraukšana nenotiek. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums 
pārrēķina bruto uzskaites vērtību, diskontējot modificētās līgumiskās naudas plūsmas, izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi, 
un atzīst modifikācijas rezultātā gūto peļņu vai zaudējumus apvienotajā ienākumu pārskatā. 
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Krājumi 

Krājumus uzskaita zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. 

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī, uzskaita šādi: 
- izejvielas uzskaita atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc vidējās svērtās izmaksu metodes; 
- gatavos un nepabeigtos ražojumus uzskaita pēc to tiešajām materiālu un darbaspēka izmaksām, pieskaitot ar ražošanu 

saistītās netiešās izmaksas, kas ietver darba algas, elektroenerģijas, nolietojuma un citas ar ražošanu saistītās izmaksas, 
kas aprēķinātas pie normāliem ražošanas apjomiem. Ražošanas vispārējo izmaksu attiecināšanu veic, balstoties uz 
ražošanas iekārtu mašīnstundām. 

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas 
un pārdošanas izmaksas. 

Preces, kas tālākpārdevējiem nodotas saskaņā ar konsignācijas noteikumiem, uzskata par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma 
īpašumu līdz brīdim, kad tās pārdotas galapatērētājam. 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums regulāri novērtē, vai krājumu neto realizācijas vērtība nav samazinājusies. Attiecīgos 
zaudējumus iekļauj apvienotajā ienākumu pārskata rindā Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.  

Uzkrātie un atliktie maksājumi 
Uzkrātos un atliktos maksājumus uzskaita, lai atzītu ieņēmumus un izmaksas to rašanās brīdī. 
Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko 
izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu 
resursu aizplūšana no Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, 
piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir droši 
sagaidāms, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas apvienotajā ienākumu pārskatā tiek 
atspoguļotas, atskaitot summas, kas atzītas izdevumu atmaksai. Ja naudas laika vērtībai ir būtiska ietekme, uzkrājumus aprēķina, 
diskontējot paredzamo nākotnes naudas plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo 
novērtējumu tirgū un riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Ja tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana 
laika gaitā tiek atzīta kā finanšu izmaksas. 

Aizņēmumu izmaksas 
Aizņēmumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz tāda aktīva iegādi, būvniecību vai ražošanu, kam nepieciešams būtisks laikposms, 
lai sagatavotu to paredzētajai lietošanai vai pārdošanai, kapitalizē kā daļu no attiecīgo aktīvu izmaksām. Visas pārējās aizņēmumu 
izmaksas tiek atzītas par izdevumiem tajā periodā, kurā tās radušās. Aizņēmumu izmaksas veido procenti un citas izmaksas, kas 
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmumam radušās saistībā ar finanšu līdzekļu aizņemšanos. 2019. un 2018. gados Koncerna un 
Koncerna mātes uzņēmumam nav radušās aizņēmuma izmaksas, kas būtu kapitalizējamas. 

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumus un līguma atlikumus no līgumiem ar klientiem, kā arī izmaksas, kas radušās, lai iegūtu līgumu ar klientu atzīst un novērtē 
saskaņā ar 15. SFPS Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem.  

Ieņēmumus atzīst atbilstoši līgumā noteiktajām cenām, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. 

Uzkrāto pieredzi pielieto, lai novērtētu un noteiktu atlaides, izmantojot paredzamās vērtības metodi, un ieņēmumus atzīst tikai, ciktāl 
ir ticams, ka būtisku zaudējumu reversēšana nenotiks. 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums neparedz tādu līgumu slēgšanu, saskaņā ar kuriem periods starp preču vai pakalpojumu 
nodošanu klientam un klienta veikto maksājumu pārsniegs vienu gadu. Attiecīgi Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nekoriģē 
darījumu cenas par naudas vērtību laikā. 
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Ieņēmumus, kurus gūst Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums, atzīts pēc šādiem principiem: 
Preču un pakalpojumu pārdošana 
Ieņēmumus atzīst, kad klientam ir nodota kontrole pār noteikto preci, kas parasti ir brīdis, kad Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums ir pārdevis vai piegādājis preces klientam, klients ir pieņēmis preces, un attiecīgā debitora parāda atgūstamība ir 
pamatota. Ieņēmumus no konsignācijā nodoto preču pārdošanas atzīst, kad tālākpārdevējs pārdod preces galapatērētājam, kas 
tiek uzskatīts par brīdi, kad Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir nodevis kontroli pār precēm. 
Debitora parādu atzīst preču piegādes brīdī, jo šajā brīdī atlīdzības saņemšana ir beznosacījumu, jo tikai noteikts laiks ir 
nepieciešams, lai saņemtu maksājumu. 
Pakalpojumu pārdošanu atzīst tajā pārskata periodā, kurā pakalpojumi tiek sniegti, ņemot vērā konkrētā darījuma izpildes stadiju, 
un novērtē, pamatojoties uz faktiski sniegto pakalpojumu procentuālā apmērā no kopējā sniedzamā pakalpojuma apjoma. 
Ieņēmumu atzīšana par citiem pakalpojumiem, ja pakalpojums sniegts ilgākā laikposmā, ir „laika gaitā”. 
Dividendes 
Dividenžu ienākumus atzīst brīdī, kad rodas tiesības tās saņemt.  

Līguma atlikumi  

Līguma atlikumus veido galvenokārt uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem par izpildes pienākumiem, kas ir izpildīti, bet par 
kuriem nav vēl izstādīti rēķini uz pārskata perioda beigām.  

Līguma saistības galvenokārt veido saņemtie avansi no līgumiem ar klientiem par izpildes pienākumiem, kas nav vēl izpildīti uz 
pārskata perioda beigām. 

Izmaksas, kas radušās, lai iegūtu līgumu ar klientu 

Produktu reģistrācijas pagarināšanas izmaksas projekta Pharma 2020 ietvaros rodas izmaksas, kas ir attiecināmas uz esošo 
produktu attīstību vai/un pētījumiem, lai saņemtu paredzamo tirdzniecības licenci/atļaujas pagarinājumu, turpinot tirgot noteikta veida 
medikamentus. Minētās izmaksas tiek tieši attiecinātas uz nākotnē pārdodamiem noteikta veida produktiem/medikamentiem, kuru 
attīstības/pētījumu vērtībā tiks atgūta caur tirdzniecības ieņēmumiem. Turpmāk Koncerns attiecinās esošo produktu reģistrācijas 
pagarināšanas izmaksas sadaļā Pārējie nemateriālie ieguldījumi. Uz 2019. gada 31. decembri šīs izmaksas bija 2 105 tūkst. EUR un 
šī summa šajā pārskatā atspoguļota aktīvos, bet iepriekšējos 2019. gada ceturkšņa pārskatos (1.cet.-3.cet.) produktu reģistrācijas 
pagarināšanas izmaksas tika iekļautas Administrācijas izmaksās. 

Saistītās personas 

Saistītās puses ir ar Koncernu un Koncerna mātes uzņēmumu saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem 
noteikumiem. 

a) Persona vai tuvs šīs personas ģimenes loceklis ir saistīts ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja: 
i. šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; 
ii. šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai 
iii. šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis. 
b) Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir saistīts ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem 
nosacījumiem: 
i. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka mātes sabiedrība, 
meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītās puses vienai otrai); 
ii. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai 
kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība); 
iii. abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei; 
iv. viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses asociētā sabiedrība; 
v. sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskaišu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai sabiedrības, kura 
saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem; Ja atskaišu sniedzēja sabiedrība pati ir šāda veida plāns, saistītās puses ir arī 
to sponsorējošie darba devēji. 
vi. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificēta (a) punktā; 
vii. personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai tā mātes 
sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis; 
viii. uzņēmums, vai jebkurš koncerna, kurā ietilpst uzņēmums, dalībnieks, sniedz vadības personāla pakalpojumus 
sabiedrībai vai sabiedrības mātes sabiedrībai. 

Darījumi ar saistītām pusēm – resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un tā saistīto pusi 
neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība.  
  



AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

     
40 

2.3. Nozīmīgu grāmatvedības politiku kopsavilkums (turpinājums) 

Ienākuma nodokļi 

Ienākuma nodokļi sastāv no uzņēmumu ienākuma nodokļa un atliktā nodokļa. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai izmanto 
taksācijas periodā spēkā esošās nodokļa likmes un tiesību aktus, kas piemērojami valstīs, kurās Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums veic darbību. 

Latvijā juridiskajām personām no 2018. gada 1. janvāra nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis no gūtās peļņas atbilstoši 
grozījumiem Latvijas Republikas likumā „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”. Uzņēmumu ienākuma nodokli maksā par sadalīto 
peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Gan sadalītajai peļņai, gan izmaksām, kuras uzskatāmas par peļņas sadali, piemēro nodokļa likmi 
20% no bruto summas jeb 20/80 no neto summas, tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko 
darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā 
noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts apvienotā ienākumu pārskatā tajā 
gadā, kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodokli par dividendēm atzīst apvienotā ienākumu pārskatā kā pārskata perioda 
izdevumus, kad attiecīgās dividendes tiek deklarētas. 

Lielākajai daļai ārvalstu Koncerna uzņēmumu pārskata perioda uzņēmumu ienākuma nodokli piemēro apliekamajam ienākumam, 
kuru attiecīgais uzņēmums guvis taksācijas perioda laikā. Nodokļa likmes, kuras piemēro lielākajiem Koncerna uzņēmumiem (Krievijā 
un Baltkrievijā), ir attiecīgi 20% un 18%. 

Atliktā nodokļa aktīvi un saistības 

Latvija 

Saskaņā ar grozījumiem Latvijas Republikās normatīvajos aktos, kuri stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, atliktā nodokļa saistības 
konsolidētajos finanšu pārskatos atzīst par Koncerna uzņēmumu nesadalīto peļņu, kas radusies kopš 2018. gada 1. janvāra, un kura 
tiks aplikta ar nodokļiem, ja tā tiks sadalīta pārskatāmā nākotnē. Citi atliktā nodokļa aktīvi un saistības netiek atzītas. 

Igaunija 

Nodokļu sistēmas veida dēļ uzņēmumam, kas reģistrēts Igaunijā, nerodas atšķirības starp aktīvu un saistību vērtību nodokļu 
grāmatvedības un finanšu grāmatvedības mērķiem, līdz ar to nerodas atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistības. 

Citas valstis 

Citu valstu atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas rodas pagaidu atšķirību dēļ, kad attiecīgie posteņi tiek iekļauti nodokļu 
deklarācijās un šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināts, izmantojot saistību metodi. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības tiek 
noteiktas, pamatojoties uz nodokļu likmēm, kuras ir paredzēts piemērot brīdī, kad pagaidu atšķirības izzudīs. Galvenās īslaicīgās 
atšķirības izriet no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem, 
uzkrājumiem, kas nav atskaitāmi nodokļu mērķiem un uz nākamajiem gadiem pārnestajiem nodokļu zaudējumiem. 

Notikumi pēc pārskata gada beigām 
Finanšu pārskatos atspoguļo tādus notikumus pēc pārskata gada beigām, kuri sniedz papildu informāciju par Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma finanšu stāvokli pārskata gada beigās (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, 
tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 

Peļņa uz akciju 

Peļņa uz akciju tiek aprēķināta, izdalot pārskata gada peļņu ar vidējo apgrozībā esošo akciju skaitu pārskata gadā. Vidējais apgrozībā 
esošo akciju skaits tiek koriģēts, lai ņemtu vērā laiku, kad tiek emitētas jaunās akcijas. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma funkcionālā valūta un uzrādīšanas valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma 
veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā 
eiro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un 
saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas 
apvienotajā ienākumu pārskatā neto vērtībā. 

Nemonetārie posteņi, kuri uzskaitīti pēc sākotnējām izmaksām ārvalstu valūtā, norādīti, izmantojot maiņas kursu, kas bija spēkā 
sākotnējā darījuma dienā. Nemonetārie posteņi tiek uzrādīti to sākotnējās izmaksās, un nekādas turpmākas valūtu pārvērtēšanas 
netiek veiktas. 
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Finanšu pārskatu konsolidācijas nolūkam ārvalstu struktūrvienību aktīvus un saistības pārrēķina eiro pēc pārskata gada pēdējā dienā 
spēkā esošā valūtas kursa, un ienākumu un izdevumu posteņus pārvērtē, izmantojot vidējos valūtas kursus par periodu, ja vien 
valūtas kursi pārskata periodā nav būtiski svārstījušies, un šādā gadījumā tiks piemērots valūtas kurss, kas būs bijis spēkā darījuma 
datumā. Pārvērtēšana rezultātā radusies kursu starpība tiek atzīta apvienotajā ienākumu pārskatā. Atsavinot ārvalstu meitas 
uzņēmumu, citu apvienoto ienākumu pozīcijas, kas saistīts ar šo konkrēto ārvalstu meitas uzņēmumu, tiek atzīts peļņā vai 
zaudējumos. 

Eiropas Centrālās bankas noteiktie valūtas maiņas kursi: 
 31/12/2019 31/12/2018 
 1 EUR 1 EUR 

USD 1,12340 1,1450 

RUB 69,95630 79,7153 

CZK 25,4080 25,7240 

TRY 6,68430 6,0588 

BYR* 2,3601 2,4795 

AZN* 1,9043 1,9393 

KG* 78,1752 79,8486 

*Ja nav pieejams Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas kurss attiecīgajā datumā, tiek piemērots Financial Times norādītais 
valūtas kurss. 

Saņemto dotāciju uzskaite 

Koncerna mātes uzņēmums ir saņēmis dotācijas pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu izveidošanai, kā arī finanšu atbalstu izglītībai, 
mācībām un citām attīstību veicinošām izmaksām. 

Valsts dotācijas tiek atzītas, ja ir pamatota pārliecība par to, ka attiecīgā dotācija tiks saņemta un visi ar to saistītie nosacījumi tiks 
izpildīti. Sākotnēji Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums uzrāda saņemtās dotācijas finanšu stāvokļa pārskatā kā nākamo periodu 
ieņēmumus. Saņemto dotāciju, kura attiecas uz izmaksu posteni, sistemātiski atzīst tā pārskata perioda pārējos saimnieciskās 
darbības ieņēmumos, kurā izdevumos atzītas kompensējamās izmaksas. Ar aktīvu izveidošanu saistītā dotācija tiek atzīta pārējos 
saimnieciskās darbības ieņēmumos vienādās daļās visā aplēstajā attiecīgā aktīva lietderīgās lietošanas laikā. 

Nozīmīgi grāmatvedības uzskaitē izmantojamie vērtējumi, aplēses un pieņēmumi 
Sagatavojot finanšu pārskatu saskaņā ar SFPS, vadība izmanto noteiktas aplēses un pieņēmumus, kuri attiecas uz aktīvu, saistību, 
ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām saistībām. Aplēses galvenokārt attiecas uz produktu izstrādes 
izmaksu kapitalizāciju, pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru vērtības samazināšanās novērtēšanu un krājumu vērtības 
sazinājuma atzīšanu, kā arī uz ne-finanšu aktīvu vērtības samazināšanās novērtēšanu. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties 
uz vispusīgu vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām. 

Piemērojot Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma grāmatvedības uzskaites principus, vadība ir izdarījusi šādus vērtējumus, 
kuriem ir bijusi vislielākā ietekme uz konsolidētajā un atsevišķajā finanšu pārskatā atzītajām summām: 

Aptieku licences  
Aptieku licences uzskata par nozīmīgiem aktīviem, kas iegūti aptieku saimnieciskās darbības ietvaros. Tiek uzskatīts, ka 
nemateriālajam aktīvam ir nenoteikts lietderīgās lietošanas laiks, ja, balstoties uz visu atbilstošo faktoru analīzi, nav paredzams 
ierobežojums periodam, kurā aktīvam tiek paredzēts uzņēmumam radīt ienākošās neto naudas plūsmas. Ņemot vērā to, ka minētās 
licences var anulēt tikai īpašos gadījumos un ka Koncerns var licences atjaunot par niecīgu samaksu vai bez maksas, Koncerns ir 
noteicis, ka aptieku licencēm ir nenoteikts lietderīgās lietošanas laiks. Sk. 19. piezīmi par vērtības samazināšanos un jutīguma 
izvērtējumu. 

Ieguldījums asociētajā uzņēmumā SIA „Olainfarm enerģija” 
Vadība uzskata, ka SIA „Olainfarm enerģija” ir asociētais uzņēmums, kas netiek kontrolēts, līdz ar to šā uzņēmuma finanšu pārskats 
nav konsolidēts Koncerna finanšu pārskatā, lai gan Koncernam šajā uzņēmumā pieder 50% balsstiesību. Galvenie vadības 
pieņēmumi, kas ļāvuši atzīt kontroles neesamību ir šādi: i) asociētā uzņēmuma pārdošanas cenas tiek publiski regulētas, un ii) 
SIA „Olainfarm enerģija” vienīgo valdes locekli/ uzņēmuma vadītāju iesaka un tā darbību kontrolē cits asociētā uzņēmuma dalībnieks. 
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2.3. Nozīmīgu grāmatvedības politiku kopsavilkums (turpinājums) 

Attīstības izmaksu kapitalizācija 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kapitalizē attīstības izmaksas saskaņā ar grāmatvedības politiku. Vadība izdara savus 
vērtējumus, pamatojoties uz katra atsevišķā projekta faktiem un apstākļiem. Sākotnēji izmaksas tiek kapitalizētas, pamatojoties uz 
vadības vērtējumu attiecībā uz attiecīgā projekta tehnoloģisko un ekonomisko izpildi. Šāds vērtējums tiek arī uzskatīts par pamatu 
izmaksu kapitalizācijai, kam vēlāk atzīšanas brīdī un reizi gadā tiek veikta vērtības samazinājuma pārbaude, līdz attīstības posma 
pabeigšanai un nepieciešamo tiesību aktos noteikto sertifikātu saņemšanai. Pārskata perioda pētniecības un attīstības izmaksas 
neklasificējas kapitalizācijas kritērijiem, līdz ar to, Koncerna mātes uzņēmums un Koncerns atzinuši izmaksas attiecīgi 
6 974 tūkst. EUR un 7 161 tūkst. EUR apmērā, uzrādot tās Administratīvo izmaksu sastāvā (6. piezīme). 

Krājumu neto realizācijas vērtība un uzkrājumi 
Vadība izvērtē krājumu neto realizācijas vērtību, pamatojoties uz informāciju par sagaidāmajām pārdošanas cenām un pārdošanas 
izmaksām dažādās produktu grupās, kā arī izvērtē krājumu fizisko stāvokli gada inventarizācijas laikā.  
Ja krājumu neto realizācijas vērtība ir zemāka par krājumu pašizmaksu, krājumiem tiek veidoti uzkrājumi. 
Katra pārskata gada beigās krājumi tiek pārskatīti, lai identificētu to novecošanas pazīmes. Uzkrājumus atzīst, kad tiek konstatēti 
novecojuši un bojāti krājumi. Pārskata gadā tiek veiktas krājumu inventarizācijas, lai identificētu morāli un fiziski novecojušus, bojātus 
krājumus. Šāda veida krājumiem tiek veidoti uzkrājumi vērtības samazināšanai.  
Uzkrājumu veidošanas pamatprincipi:  
a) krājumu vienībām, kurām 12 mēnešu laikā nav bijusi kustība, veido uzkrājumus 100% apmērā;  
b) krājumu vienībām, kuru apgrozījums pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis mazāks par pusi no konkrētās krājumu vienības atlikumiem, 
veido uzkrājumus 50% apmērā.  
Sk. 20. piezīmi Krājumi. 

Nomas darījumu uzskaite  

Vadība ir izvērtējusi nomas darījumu atlikušo nomas termiņu uz pārskata perioda beigām, t.sk. vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
Koncerns vai Koncerna mātes uzņēmums izmantos iespēju pagarināt nomas līgumus, pirkšanas iespēju vai iespēju izbeigt nomas 
līgumu, kur tas iespējams. 

Ja nomā ietverto procentu likmi nav iespējams viegli noteikt, diskontējot nomas maksājumus, Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums izmanto salīdzināmo aizņēmuma procentu likmi, kas noteikta, balstoties uz vadības aplēsi par likmi, kas Koncernam un 
Koncerna mātes uzņēmumam būtu jāmaksā, lai uz līdzīgu termiņu un ar līdzīgu nodrošinājumu aizņemtos līdzekļus, kas nepieciešami 
tāda aktīva pirkšanai, kura vērtība ir līdzīga lietošanas tiesību aktīvam līdzīgā saimnieciskajā vidē. 

Citas būtiskas vadības aplēses un pieņēmumi: 

- par Nemateriālo ieguldījumu un līdzdalības meitasuzņēmumos vērtības samazināšanās pārbaudi un jutīguma analīzi – 
skat. 19. piezīmi; 

- pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks  - skat. sadaļu Pamatlīdzekļi 2.3. sadaļā; 
- debitoru vērtības samazināšanās novērtēšanu – skat. 21. piezīmi. 

 

2.4. Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā 

Jaunu un pārskatīto SFPS un interpretāciju piemērošana 

16. SFPS - Noma 

2019. gada finanšu pārskati ir pirmie Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma pārskati, kuros piemērots 16. SFPS, kas nosaka 
nomas līgumu atzīšanas, novērtēšanas un informācijas atklāšanas principus.  

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nomas darījumos galvenokārt ir nomnieks, Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam 
nav nomas darījumu, kurā tas ir iznomātājs, izņemot telpu un transportlīdzekļu nomu.  

A. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kā nomnieks 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nomā galvenokārt transportlīdzekļus un iekārtas, telpas un citus nekustamos īpašumus 
ražošanas un administrācijas vajadzībām.  

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir piemērojuši modificēto retrospektīvo 16. SFPS pārejas metodi. Attiecīgi salīdzinošā 
informācija par 2018. gadu nav koriģēta, tā ir uzrādīta kā iepriekš ziņots 2018. gada finanšu pārskatos saskaņā ar 17. SGS, un 
kopumā uzrādāmās informācijas apmērs, ko paredz 16. SFPS nav attiecināts uz salīdzinošo informāciju. 

Salīdzinot ar 17. SGS, 16. SFPS izslēdz nomas līgumu klasifikāciju operatīvajā vai finanšu nomā un ievieš vienotu nomnieka 
uzskaites modeli. Nomnieks savā uzskaitē atzīst lietošanas tiesību aktīvus un nomas saistības visiem nomas līgumiem, nomāto 
aktīvu nolietojuma izmaksas, uzskaitot atsevišķi no nomas saistību procentu izmaksām.  
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2.4 Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā (turpinājums) 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izmantoja 16. SFPS atvieglojumu un sākotnējās piemērošanas brīdī 2019. gada 1. janvārī 
visus nomas darījumus, kas iepriekš tika klasificēti kā noma saskaņā ar 17. SGS, atzina kā nomas līgumus saskaņā ar 16. SFPS. 

Pārejas brīdī 2019. gada 1. janvārī Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums piemēroja arī citus atvieglojumus attiecībā uz nomas 
līgumiem, kas tika iepriekš klasificēti kā operatīvā noma, t.sk. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums: 

— neatzina lietošanas tiesību aktīvus un nomas saistības nomas līgumiem, kas beidzas 12 mēnešu laikā no sākotnējā 16. SFPS 
piemērošanas brīža; 

— neatzina lietošanas tiesību aktīvus un nomas saistības nomai, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību (jauna aktīva 
vērtība ir zem 5’000 EUR); 

— nomas līgumiem ar līdzīgām pazīmēm piemēroja vienotu diskonta likmi; 
— no lietošanas tiesību aktīviem novērtēšanas izslēdza sākotnējās tiešās izmaksas; 
— aizstāja lietošanas tiesību aktīvu vērtības samazinājuma novērtējumu ar iepriekšējā periodā veiktā apgrūtinošo līgumu 

izvērtējuma rezultātiem.  

Sākotnējās piemērošanas brīdī Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nomas saistības novērtēja atlikušo nomas maksājumu 
tagadnes vērtībā, piemērojot nomnieka salīdzināmo aizņēmuma procentu likmi (piemērotā likme svārstās no 1.8% līdz 2.5% atkarībā 
no Koncerna uzņēmuma un attiecīgi aktīvu grupas; vidēji svērta likme ir 2.34%).2019. gada 1. janvārī. Lietošanas tiesību aktīvi tika 
atzīti novērtēto nomas saistību apmērā, koriģējot to ar iepriekš veiktiem maksājumiem un uzkrātiem maksājumiem. 

16. SFPS ietekme uz Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finanšu pārskatiem standarta piemērošanas brīdī 2019. gada 1. 
janvārī ir šāda: 

 

 

Nomas uzskaite no 2019. gada 1. janvāra 

Noslēdzot līgumu, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izvērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu. Līgums ir noma vai ietver 
nomu, ja līgums piešķir tiesības kontrolēt identificēta aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu apmaiņā pret atlīdzību. 

Lai izvērtētu, vai līgums nodod tiesības uz laiku kontrolēt kāda identificēta aktīva izmantošanu, Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums izvērtē, vai visā lietošanas periodā tam ir abas turpmāk minētās tiesības: (a) tiesības iegūt būtībā visus saimnieciskos 
labumus no identificētā aktīva izmantošanas un (b) tiesības noteikt identificētā aktīva lietošanu. 

Nomas uzsākšanas vai izmaiņu brīdī, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums līgumā iekļauto atlīdzību sadala uz katru nomas 
sastāvdaļu, pamatojoties uz nomas sastāvdaļas relatīvo atsevišķo cenu un sastāvdaļu, kas nav noma, atsevišķo cenu kopsummu.  

Nomas uzsākšanas brīdī Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums atzīst lietošanas tiesību aktīvu un nomas saistības.  

Lietošanas tiesību aktīvi sākotnēji tiek atzīti izmaksās, ka ietver nomas saistību sākotnējo novērtējuma summu plus sākotnējās tiešās 
izmaksas, kas radušās nomniekam, plus izmaksu aplēse, kas nomniekam radīsies no nomas aktīva nojaukšanas un likvidācijas, plus 
nomas maksājumi, kas izdarīti sākuma datumā vai pirms tā, atskaitot saņemtos nomas veicināšanas maksājumus.  

Lietošanas tiesību aktīvi turpmāk tiek novērtēti, piemērojot izmaksu modeli: novērtē izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un 
uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums amortizē lietošanas tiesību aktīvu no 
sākuma datuma līdz lietošanas tiesību aktīva lietderīgās lietošanas laika beigām vai nomas termiņa beigām, atkarībā no tā, kas 
iestājas agrāk. 

Koncerns Mātes uzņēmums
01.01.2019 01.01.2019
EUR '000 EUR '000

Lietošanas tiesību aktīvi, t.sk.: 7 607 2 823
    Pārklasificēti no pamatlīdzekļiem 921 741
    Pārklasificēti no nākamo periodu izmaksām 180                                 - 
Nomas saistības, t.sk.: 7 311 2 705
    Pārklasificēti no finanšu nomas saistībām 805 623

Operatīvās nomas maksājumu saistības 2018. gada 31. decembrī, kā iepriekš ziņots 2018. gada finanšu pārskatā
saskaņā ar 17. SGS

7 741 2 596

Diskontētas saistības, piemērojot nomnieka salīdzināmo aizņēmuma procentu likmi 2019. gada 1. janvārī 6 169 1 810
Papildus nomas maksājumi, kas ietverti nomas saistībās pārejas brīdī 797 678
Papildus atzītas nomas līgumu saistības 76 70
Īstermiņa nomas, kam piemērots aktīvu un saistību atzīšanas atbrīvojums pārejas brīdī (6) (6)
Pārskatīti nomas termiņi pārejas brīdī (530) (470)
Finanšu nomas saistības 2018. gada 31. decembrī 805 623
Nomas saistības, kas atzītas 2019. gada 1. janvārī 7 311 2 705

EUR '000 EUR '000

Koncerns Mātes uzņēmums
01.01.2019 01.01.2019
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Nomas saistības nomas sākuma datumā novērtē kā šajā datumā atlikušo nomas maksājumu tagadnes vērtību. Nomas maksājumus 
diskontē, izmantojot nomā ietverto procentu likmi, ja to ir iespējams viegli noteikt. Ja šo likmi nav iespējams viegli noteikt, Koncerns 
un Koncerna mātes uzņēmums izmanto salīdzināmo aizņēmuma procentu likmi.  

Nosakot nomas termiņu, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izvērtē gan neatceļamo periodu līgumā, gan līguma pārtraukšanas 
un pagarinājuma iespējas un aplēsi par šo iespēju izmantošanu.   

Nomas saistībās ietver šādus maksājumus: 

a) fiksēti nomas maksājumi (ieskaitot pēc būtības fiksētos nomas maksājumus), atskaitot nomas veicināšanas maksājumus;  

b) mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes un sākotnēji tikuši aprēķināti, izmantojot indeksu vai likmi sākuma 
datumā;  

c) jebkuras atlikušās vērtības garantijas, ko iznomātājam sniedzis Koncerns vai Koncerna mātes uzņēmums, ar Koncernu un 
Koncerna mātes uzņēmuma saistīta persona vai ar iznomātāju nesaistīta trešā puse, kas ir finansiāli spējīga pildīt pienākumus 
saskaņā ar garantiju;  

d) pirkšanas iespējas izmantošanas cena, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna mātes uzņēmums izmantos 
šo iespēju;  

e) soda naudas maksājumi par nomas izbeigšanu, izņemot gadījumus, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna 
mātes uzņēmums šo iespēju izbeigt nomu neizmantos; 

f) nomas maksājumi par līguma pagarinājuma periodiem, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna mātes 
uzņēmums izmantos šo iespēju pagarināt. 

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma vadība izvērtē, vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna mātes 
uzņēmums izmantos iespēju pagarināt nomas līgumus, pirkšanas iespēju vai iespēju izbeigt nomas līgumu.  

Katrs nomas maksājums tiek sadalīts starp nomas saistībām un procentu izdevumiem par nomas saistībām. Nomas saistības 
turpmāk tiek novērtētas amortizētajās izmaksas, piemērojot efektīvo procentu likmi. Nomas saistības tiek pārvērtētās, ja mainās 
nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes, paredzamais maksājums saistībā ar atlikušās vērtības garantiju, vai mainās 
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma aplēse par to, vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums izmantos iespēju pagarināt nomas līgumus, pirkšanas iespēju vai iespēju izbeigt nomas līgumu. 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums neatzīst lietošanas tiesību aktīvus un nomas saistības nomas līgumiem, kuriem nomas 
termiņš sākuma datumā ir 12 mēneši vai mazāk un nomai, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību (jauna aktīva vērtība ir 
zem 5’000 EUR). Koncerns vai Koncerna mātes uzņēmums ar šo nomu saistītos nomas maksājumus atzīst kā izdevumus pēc 
lineārās metodes nomas termiņa laikā.    

Nomas uzskaite līdz 2019. gada 1. janvārim 

Salīdzināmajā periodā nomas uzsākšanas brīdī Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izvērtēja, vai nomas darījums ir finanšu 
vai operatīvā noma, attiecīgi izvērtējot, vai nomas ietvaros Koncernam vai Koncerna mātes uzņēmumam tiek nodoti visi riski un 
atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas objektu.  

Finanšu nomas darījumus, kuru ietvaros Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no 
īpašumtiesībām uz nomas objektu, tika atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi atbilstoši summai, kura, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros 
nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi 
tika sadalīti starp finanšu izmaksām un nomas pamatsummas samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu konstantu likmi attiecībā 
uz nomas saistību atlikumu. Finanšu izmaksas iekļauj apvienotajā ienākumu pārskatā kā procentu izmaksas. 

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomas ņēmēja īpašumā, tad par 
paredzamo izmantošanas laiku tika pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto 
aktīvu nolietojums tika aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā vai nomas periodā 
atkarībā no tā, kurš no minētajiem periodiem īsāks. 

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņēmās un atlīdzību guva iznomātājs, tika klasificēta 
kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tika uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot 
lineāro metodi. Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma saistības, kas izriet no operatīvās nomas līgumiem, atspoguļoja kā 
ārpusbilances saistības.  
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2.4 Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā (turpinājums) 

B. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kā iznomātājs 

Nomas uzsākšanas vai izmaiņu brīdī, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums līgumā iekļauto atlīdzību sadala uz katru nomas 
sastāvdaļu, pamatojoties uz nomas sastāvdaļas relatīvo atsevišķo cenu un sastāvdaļu, kas nav noma, atsevišķo cenu kopsummu.  

Nomas uzsākšanas brīdī Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izvērtē, vai nomas darījums ir finanšu vai operatīvā noma, attiecīgi 
izvērtējot, vai nomas ietvaros nomniekam tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas objektu.  

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek klasificēta 
kā operatīvā noma. 

Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam kā iznomātājam bija tikai operatīvās nomas darījumi, attiecīgi nomas ieņēmumus, kas 
gūti saistībā ar īpašumu operatīvās nomas līgumiem, atzina visā nomas termiņa laikā, izmantojot lineāro metodi. 

Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam nav finanšu nomas darījumu, kurā tas ir kā iznomātājs. 
Grāmatvedības politika kā iznomātajam pēc 2019. gada 1. janvāra nav būtiski mainījusies. 
 

2.4 Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā (turpinājums) 

Citi Jaunie un pārskatītie SFPS  

Turpmāk minētie jaunie un pārskatītie SFPS un interpretācijas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, tomēr tiem nav būtiskas ietekmes 
uz Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma darbību un šiem finanšu pārskatiem: 

‐ Grozījumi 9. SFPS „Finanšu instrumenti – Priekšapmaksas pazīmes negatīvas kompensācijas gadījumos”; 
‐ 23. SFPIK „Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem”; 
‐ Grozījumi 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos”; 
‐ Grozījumi 19. SGS: "Definētu pabalsti"; 
‐ Ikgadēji SFPS uzlabojumi 2015-2017 (3. SFPS „Uzņēmējdarbības apvienošana”, 11. SFPS „Kopīgas struktūras”, 12.SGS 

„Ienākuma nodokļi” un 23. SGS „Aizņēmumu izmaksas). 
 

3. Uzņēmējdarbības apvienošana un reorganizācija 

Iegādātie meitasuzņēmumi 

Gadā, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, meitas uzņēmumi netika iegādāti. 

Meitas uzņēmumu apvienošanās 

Gadā, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, meitas uzņēmumi netika apvienoti. 

Nekontrolējošās līdzdalības iegāde meitas sabiedrībā 

2019. gada 29. maijā Koncerna mātes uzņēmums iegādājās nekontrolējošās līdzdalību (1%) meitas sabiedrībā Olainfarm İlaç Ve 
Tibbi Ürünler San.Tic.Ltd.Şti., iegūstot 100% dalību šajā uzņēmumā.  
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4. Ieņēmumi 

Postenī ir uzrādīti ieņēmumi no līgumiem ar klientiem.  

 

 

 

5. Pārdošanas izmaksas 

 

2019 2018 2019 2018
Uzņēmējdarbības segments EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Gatavās zāļu formas                  80 993                  70 947                  81 714                  71 531 
Aptiekas                  25 427                  23 849                           -                           - 
Kompresijas izstrādājumi                    8 794                    9 506                           -                           - 
Vairumtirdzniecība                    5 382                    5 486                  17 525                  17 087 
Ķīmiskā produkcija                    5 124                    4 400                    5 124                    4 400 
Pārējie                  11 499                  10 068                           -                           - 

KOPĀ: 137 219 124 256 104 363 93 018

2019 2018 2019 2018
Noieta tirgus EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Krievija                  44 082                  37 140                  40 002                  32 479 
Latvija                  38 799                  36 540                  17 682                  16 826 
Baltkrievija                  15 156                  13 391                  12 252                  11 154 
Ukraina                  10 709                  11 135                  10 442                  10 900 
Centrālā Āzija                  11 149                    9 883                    9 334                    8 229 
ES valstis                  10 623                    9 439                    9 091                    7 957 
Citas valstis                    4 596                    4 488                    4 100                    3 960 
Kaukāza valstis                    2 105                    2 240                    1 460                    1 513 

KOPĀ:                137 219                124 256                104 363                  93 018 

2019 2018 2019 2018
Ieņēmumu atzīšanas laika grafiks EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Noteiktā brīdī:

Preču pārdošana                134 172                121 715                104 363                  93 018 
Pakalpojumu sniegšana                    3 047                    2 541                           -                           - 

KOPĀ:                137 219                124 256                104 363                  93 018 

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Mārketinga izmaksas                    9 578                  16 246                  10 023                  17 336 
Atlīdzība par darbu un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas                  12 983                  12 949                    6 605                    6 286 
Transporta izmaksas                    1 401                    1 535                       947                    1 008 
Telpu nomas izmaksas                       334                    1 022                           -                           - 
Energo un citu resursu izmaksas                       940                    1 004                       736                       749 
Nolietojums un amortizācija - pamatlīdzekļi un nemateriālie 
ieguldījumi

                      579                       842                         74                       359 

Nolietojums un amortizācija - lietošanas tiesību aktīvi                    1 044                           -                       181                           - 
Reprezentācijas izmaksas                       474                       630                       398                       513 
Medikamentu ekspertīžu izmaksas un reģistru gada maksa                       406                       535                       433                       555 
Komandējumu izmaksas                       455                       400                       369                       286 
Pārdošanas komisijas izmaksas                       195                       282                       195                       282 
Autoratlīdzība                       157                       114                       157                       114 
Pārējās pārdošanas izmaksas                    1 642                    1 732                       818                       961 

KOPĀ:                  30 188                  37 291                  20 936                  28 449 

Koncerns Mātes uzņēmums



AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

     
47 

6. Administrācijas izmaksas 

 

*AS „Olainfarm” konsolidētajos un atsevišķajos finanšu pārskatos revīzijas izdevumi par revidenta uzņēmuma pakalpojumiem ir 
attiecīgi 107 tūkst. EUR (2018. gadā: 113 tūkst. EUR) un 58 tūkst. EUR (2018. gadā: 60 tūkst. EUR). 

Administratīvie izdevumi ietver kopējās 2019. gada pētniecības un attīstības izmaksas, kas nekvalificējas kapitalizācijas kritērijiem, 
(personāla izmaksas, ārējo pakalpojumu izmaksas, nolietojumu un citus resursu izmaksas) 7 161 tūkst. EUR (2018. gadā: 7 347  
tūkst. EUR) Koncerna mātes uzņēmumam un 6 974 tūkst. EUR (2018. gadā: 7 698 tūkst. EUR) - Koncernam. 

 

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Atlīdzība par darbu un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas                  15 831                  13 806                  13 445                  11 614 
Nolietojums un amortizācija - pamatlīdzekļi un nemateriālie 
ieguldījumi

                   2 022                    2 132                    1 786                    1 906 

Nolietojums un amortizācija - lietošanas tiesību aktīvi                       185                           -                       132                           - 
Jaunu produktu pētniecības un izstrādes pakalpojumi                       703                    1 657                       707                    1 475 
Energo un citu resursu izmaksas                    1 681                    1 584                    1 655                    1 558 
Transporta izmaksas                       686                       880                       559                       728 
Personāla izmaksas                       824                       749                       660                       515 
Profesionālo pakalpojumu izmaksas*                    1 112                       532                       934                       402 
Apsardzes izmaksas                       708                       469                       708                       469 
Kārtējo remontu izmaksas                       189                       294                       112                       236 
Komandējumu izmaksas                       252                       289                       263                       302 
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi                       492                       222                       343                         84 
Reprezentācijas izmaksas                       129                       162                       107                       148 
Sakaru izmaksas                         88                       117                         45                         72 
Pārējās administratīvās izmaksas                    1 848                    1 534                    1 512                    1 199 

KOPĀ:                  26 750                  24 427                  22 968                  20 708 

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Apgūtie līdzekļi no ES projektiem                       634                       750                       603                       635 
Mārketinga pakalpojumi                       485                       453                       640                           - 
Apgrozāmo līdzekļu pārdošana                       276                       177                       251                       154 
Telpu noma                       116                       129                       114                       121 
Ēdināšanas pakalpojumi                       118                       112                       118                       112 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārdošana                       300                         64                       277                         55 
Analīžu veikšanas pakalpojumi                         58                         35                         72                         45 
Transporta pakalpojumi                         33                         31                         21                         18 
Ūdens pārdošana un notekūdeņu attīrīšana                         28                         20                         28                         20 
Tūrisma pakalpojumi                         25                         19                           -                           - 
Grāmatvedības pakalpojumi                           4                           4                       130                       136 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                       286                       765                       225                       228 

KOPĀ:                    2 363                    2 559                    2 479                    1 524 

2019 2018 2019 2018
Ieņēmumu atzīšanas laika grafiks EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Noteiktā brīdī:

Preču pārdošana                       576                       241                       528                       209 
Pakalpojumu sniegšana                       548                       982                       464                       423 

Laika gaitā:
Pakalpojumi                       605                       586                       884                       257 
Ieņēmumi no ES projektiem                       634                       750                       603                       635 

KOPĀ:                    2 363                    2 559                    2 479                    1 524 

Koncerns Mātes uzņēmums
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8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 
*Izmaiņas uzkrājumos ietver uzkrājumus šaubīgiem debitoriem un krājumiem. 2019. uzkrājumu izmaksu palielinājums ir skaidrojams 
ar uzkrājumu izveidošanu vairākiem individuāli būtiskiem debitoru parādiem.  

**Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums ietver: 

(i) Izmaksas uzkrājumu izveidei vērtības samazinājumam nepabeigtās celtniecības objektam, kas nav saistīts ar saimniecisko 
darbību (Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums). 2012. gadā starp AS “Olainfarm” un Latvijas Pareizticīgo baznīcu 
noslēgts nodomu protokols par to, ka “AS “Olainfarm” veiks uz iepriekš minētā zemesgabala projektēšanas, celtniecības, 
izbūves, uzturēšanas un nodošanas ekspluatācijā darbus, lai Latvijas Pareizticīgajai baznīcai uzceltu jaunu baznīcu ar visu 
nepieciešamo infrastruktūras un palīgēku izbūvi, ieskaitot zemesgabala labiekārtošanu. 2019. gada 31. decembrī 
investīcijas nepabeigtā celtniecībā un objekta saglabāšanā bija veiktas 1 211 tūkst. EUR apmērā. Ņemot vērā plānoto 
objekta ziedošanu juridiskai personai "Latvijas Pareizticīgā Baznīcai", Olainfarm valde pieņēma lēmumu veikt uzkrājumus 
100% apmērā no veikto ieguldījumu vērtības. 

(ii) First Class Lounge Samui ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājumu 3 175 tūkst. EUR apmērā (Koncerns) un Koncerna 
mātes uzņēmuma ieguldījuma SIA „First Class Lounge” vērtības samazinājumu 1 963 tūkst. EUR apmērā.  

(iii) Citus ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās pārbaužu rezultātā identificētos vērtības samazinājumus (skat 17. un 
19. piezīmi).  

(iv)  
9. Finanšu ieņēmumi 

 
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, kas atzīti 2019. gadā, ir galvenokārt dēļ lielām valūtas kursu svārstībām valūtu pārī RUB / 
EUR. Sk. 36. piezīmē informāciju par valūtu risku. 

10. Finanšu izmaksas 

 
Valūtas maiņas zaudējumi, kas atzīti 2018. gadā, ir galvenokārt dēļ lielām valūtas kursu svārstībām valūtu pārī RUB / EUR. Sk. 
36. piezīmē informāciju par valūtu risku. 
  

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Apgrozāmo līdzekļu norakstīšanas izmaksas                       330                       860                       228                       845 
Ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanas izmaksas                       286                       388                       283                       364 
Ziedojumi                         76                       199                         65                       112 
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums**                    4 675                       195                    3 447                       195 
Sociālās infrastruktūras izmaksas                       155                       188                       155                       188 
Nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas                       121                       123                       110                       109 
Nolietojums un amortizācija - pamatlīdzekļi un nemateriālie                       222                       104                         86                         96 
Nolietojums un amortizācija - lietošanas tiesību aktīvi                         43                           -                         43                           - 
Atlīdzība par darbu un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas                         72                         58                         72                         58 
Izmaiņas uzkrājumos*                       908                  (1 069)                    2 444                  (1 179)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                       796                       680                       562                       490 

KOPĀ:                    7 684                    1 726                    7 495                    1 278 

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem 74 76 137 126
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, neto                    2 186                           -                    1 928                           - 

KOPĀ:                    2 260                         76                    2 065                       126 

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto                           -                    2 368                           -                    2 169 
Procentu maksājumi par nomu                       165                           -                         52                           - 
Procentu maksājumi par aizņēmumiem                       759                       420                       740                       383 

KOPĀ:                       924                    2 788                       792                    2 552 

Koncerns Mātes uzņēmums
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11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
*Latvijas un Igaunijas uzņēmumi. 
**Citas valstis – ienākuma nodokli aprēķina, piemērojot nodokļa likmi atbilstoši vietējo likumu prasībām, kas piemērojamas attiecīgajā 
valstī par taksācijas periodā gūto apliekamo ienākumu. 

2019. gada beigās atzītā neto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīva summa bija 64 tūkst. EUR (2018. gadā: 12 tūkst. EUR), 
kas radās no aktīvu un saistību vērtību pagaidu atšķirībām nodokļu un finanšu uzskaites nolūkam Koncerna ārvalstu uzņēmumiem. 
Grāmatvedības politikas un Latvijas, kā arī citu ārvalstu uzņēmumu likumdošanas prasības, ir aprakstītas 2.3. piezīmē. 
 

12. Personāla izmaksas un strādājošo skaits 

  

Kopējās personāla izmaksas iekļautas apvienoto ienākumu pārskatā turpmāk minētajās rindās: 

 
  

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu (sākot 
ar 2018. taksācijas gadu)*

308 368 295 346

Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis** 79 262 26 -

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pagaidu atšķirību 
izmaiņu rezultātā

(50) 4 - -

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotais uzņēmumu 
ienākuma nodoklis:

                      337                       634                       321                       346 

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Atlīdzība par darbu 34 058 29 577                  24 025 19 755
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 601 6 768                    5 210 4 326

KOPĀ:                  41 659                  36 345                  29 235                  24 081 

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Vadība
Atlīdzība par darbu                    2 314 1 536                    2 027 1 251
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                       558 372                       485 299

Valdes locekļi 
Atlīdzība par darbu                       985 719                       985 719
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                       222 172                       222 172

Padomes locekļi 
Atlīdzība par darbu                       871 723                       871 723
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                       206 170                       206 170

KOPĀ:                    5 156                    3 692                    4 796                    3 334 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Valdes locekļi                           7 7                           7 7
Padomes locekļi                           5 5                           5 5
Pārējie darbinieki                    2 154 2 161                    1 246 1 266

KOPĀ:                    2 166                    2 173                    1 258                    1 278 

Koncerns Mātes uzņēmums

Koncerns Mātes uzņēmums

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Produkcijas ražošanas izmaksas                  12 773                    9 532                    9 113                    6 123 
Pārdošanas izmaksas (5. piezīme)                  12 983                  12 949                    6 605                    6 286 
Administrācijas izmaksas (6. piezīme)                  15 831                  13 806                  13 445                  11 614 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (8. piezīme)                         72                         58                         72                         58 

KOPĀ:                  41 659                  36 345                  29 235                  24 081 

Koncerns Mātes uzņēmums
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13. Pamata un samazinātā peļņa uz akciju 

Peļņu uz akciju aprēķina, dalot pēcnodokļu peļņu, kas sadalāma akcionāriem par pārskata gadu, ar vidējo svērto izlaisto akciju skaitu 
gada laikā. Turpmāk tabulā atspoguļoti ienākumi un informācija par akcijām, kuru izmantoja, lai aprēķinātu Koncerna pamatpelņu par 
akciju: 

 
 

 

Koncerna mātes uzņēmumam nav parasto akciju, kas paredz vērtības samazināšanu; tādēļ tā koriģētā peļņa uz akciju ir tāda pati kā 
pamatpeļņa uz akciju. 

2019. gada 30. jūnijā AS „Olainfarm” akcionāru sapulce nolēma izmaksāt dividendes akcionāriem 1 409 tūkst. EUR (0.10 EUR par 
akciju) no 2018. gada peļņas (2018. finanšu gadā 2 958 tūkst. EUR). Dividenžu izmaksa notika 2019. gada 29. jūlijā. 

 

14. Nemateriālie aktīvi 
Koncerns 

 
 
  

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Uz akcionāriem attiecinātā neto peļņa                  23 628                  10 731                  22 239                    8 886 
Vidējais svērtais parasto akciju skaits           14 085 078           14 085 078           14 085 078           14 085 078 

Peļņa uz akciju (EUR): 1.68 0.76 1.58 0.63

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
Akciju skaits gada sākumā           14 085 078           14 085 078           14 085 078           14 085 078 
Akciju skaits gada beigās           14 085 078           14 085 078           14 085 078           14 085 078 
Vidējais svērtais parasto akciju skaits 14 085 078 14 085 078 14 085 078 14 085 078

Koncerns Mātes uzņēmums

Nemateriālā 
vērtība

Aptiekas 
licences

Patenti
Pārējie 

nemateriālie 
ieguldījumi

Nemateriālo 
aktīvu 

izveidošana
KOPĀ

Avansa 
maksājumi par 

nemateriālajiem 
aktīviem

KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2017 22 243 11 953 4 270 5 754 424 44 644 47 44 691

Iegāde - - - 106 253 359 119 478
Pārklasifikācija starp pozīcijām - - 36 274 (198) 112 (112) -
Likvidācija - - - (89) - (89) (8) (97)

Sākotnējā vērtība 31.12.2018 22 243 11 953 4 306 6 045 479 45 026 46 45 072
Iegāde - - - 125 2 459 2 584 41 2 625
Pārklasifikācija starp pozīcijām - - 3 281 (226) 58 (58) -
Pārklasifikācija no pamatlīdzekļiem - - - 249 - 249 - 249
Likvidācija - - - (29) (100) (129) (18) (147)
Valūtas svārstības - - - - 1 1 - 1

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 22 243 11 953 4 309 6 671 2 613 47 789 11 47 800
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums 31.12.2017 1 258 - 4 127 2 262 - 7 647 10 7 657

Amortizācija - - 18 677 - 695 - 695
Vērtības samazinājums - - - - 195 195 (7) 188
Likvidēto aktīvu uzkrātā amortizācija - - - (87) - (87) - (87)

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums 31.12.2018 1 258 - 4 145 2 852 195 8 450 3 8 453
Amortizācija - - 22 661 - 683 - 683
Vērtības samazinājums 268 - - - - 268 - 268
Likvidēto aktīvu uzkrātā amortizācija - - - (26) - (26) - (26)

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums 31.12.2019 1 526 - 4 167 3 487 195 9 375 3 9 378
Atlikusī vērtība 31.12.2018 20 985 11 953 161 3 193 284 36 576 43 36 619
Atlikusī vērtība 31.12.2019 20 717 11 953 142 3 184 2 418 38 414 8 38 422

2018

2019

2019

2018
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14. Nemateriālie aktīvi (turpinājums) 
Koncerna mātes uzņēmums 

 

Pārējo nemateriālo ieguldījumu postenī ir ietverti pilnībā amortizēti nemateriālie aktīvi, kurus Koncerna un Koncerna mātes 
uzņēmums joprojām izmanto. Šo nemateriālo ieguldījumu, kurus Koncerns izmanto, sākotnējā vērtība ir 1 778 tūkst. EUR (2018. 
gadā: 1 376 tūkst. EUR), bet Koncerna mātes uzņēmuma vēl joprojām izmantoto aktīvu izmaksas ir 1 546 tūkst. EUR (2018. gadā: 
1 156 tūkst. EUR). 

Sk. 19. piezīmi par Nemateriālās vērtības un aptieku licenču (nenoteikts kalpošanas laiks) vērtības samazināšanās pārbaudēm.  

2019. un 2018. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmumam piederošie ilgtermiņa aktīvi un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti 
kā nodrošinājums par saņemtajiem aizņēmumiem un kredītlīnijām (28. piezīme). Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā. 

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotas 

Saskaņā ar LR likumu „Par piesārņojumiem” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumiem kvotas tiek 
piešķirtas bez maksas, un tās tiek atzītas nulles vērtībā. 

2019. gadā Koncerna mātes uzņēmums no valsts bez maksas saņēma 8 257 kvotas (2018. gadā: 8 418). Līdz ar to kvotu uzskaites 
vērtība pārskata gada beigās bija nulle (2018. gadā: nulle).  

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu patiesā vērtība 2019. gada 31. decembrī bija 43 tūkst. EUR (2018. gadā: 99 tūkst. 
EUR) . Kvotu patiesās vērtības noteikšanai tika izmantotas NASDAQ OMX Commodities biržas dienas beigu tirgus cena 2019. gada 
23. decembrī – 26,51 EUR/t (2018. gadā: 25,03 EUR/t). 

Koncerna mātes uzņēmums ir pieņēmis lēmumu pārnest atlikušās 1 625 kvotas uz nākamo kvotu nodošanas periodu (visas pārnestās 
kvotas jāizmanto līdz 2020. gada 1. maijam, lai segtu daļu no faktiskām oglekļa dioksīda emisijām (10 219  kvotas) 2019. gadā). 

 2019 2018 
 Emisijas kvotu skaits 

Pārskata gada sākumā 3 945  5 982 

Saņemtās kvotas 
  

8 257  8 418 

Izmantotās kvotas (10 577) (10 455) 

Pārskata gada beigās 1 625  3 945 

 
  

Patenti
Pārējie 

nemateriālie 
ieguldījumi

Nemateriālo 
aktīvu 

izveidošana
KOPĀ

Avansa 
maksājumi par 

nemateriālajiem 
aktīviem

KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2017 4 270 3 592 403 8 265 47 8 312

Iegāde - 91 234 325 118 443
Pārklasifikācija starp pozīcijām 36 252 (176) 112 (112) -
Likvidācija - (76) - (76) (8) (84)

Sākotnējā vērtība 31.12.2018 4 306 3 859 461 8 626 45 8 671
Iegāde - 88 2 438 2 526 42 2 568
Pārklasifikācija starp pozīcijām 3 249 (194) 58 (58) -
Pārklasifikācija no pamatlīdzekļiem - 249 - 249 - 249
Likvidācija - (14) (99) (113) (18) (131)

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 4 309 4 431 2 606 11 346 11 11 357
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums 31.12.2017 4 127 1 932 - 6 059 10 6 069

Amortizācija 18 493 - 511 - 511
Vērtības samazinājums/ (norakstīšana) - - 195 195 (7) 188
Likvidēto aktīvu uzkrātā amortizācija - (74) - (74) - (74)

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums 31.12.2018 4 145 2 351 195 6 691 3 6 694
Amortizācija 22 471 - 493 - 493
Likvidēto aktīvu uzkrātā amortizācija - (11) - (11) - (11)

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums 31.12.2019 4 167 2 811 195 7 173 3 7 176
Atlikusī vērtība 31.12.2018 161 1 508 266 1 935 42 1 977
Atlikusī vērtība 31.12.2019 142 1 620 2 411 4 173 8 4 181

2018

2019

2018

2019
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15. Pamatlīdzekļi 

Koncerns 

 
 

 

 

 

Zemes 
gabali, ēkas 

un būves

Iekārtas un 
mašīnas

Pārējie 
pamatlīdzekļi

Ieguldījumi 
nomātā 
īpašumā

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

un 
nepabeigtās 
celtniecības 
izmaksas

KOPĀ
Avansa 

maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2017 38 196 39 111 8 117 664 3 819 89 907 584 90 491

Iegāde 9 1 011 937 5 2 694 4 656 3 881 8 537
Pārklasifikācija starp pozīcijām 1 823 524 487 22 (164) 2 692 (2 692) -
Likvidācija (9) (887) (1 060) - (50) (2 006) - (2 006)
Valūtas svārstības (23) (6) (9) - - (38) - (38)

Sākotnējā vērtība 31.12.2018 39 996 39 753 8 472 691 6 299 95 211 1 773 96 984
Iegāde 2 1 222 464 453 2 626 4 767 2 839 7 606
Pārklasifikācija starp pozīcijām 1 909 8 146 264 27 (6 235) 4 111 (4 110) 1
Pārklasifikācija uz nemateriālajiem ieguldījumiem - - - - (223) (223) (26) (249)
Pārklasifikācija uz lietošanas tiesību aktīviem - - (1 197) - - (1 197) - (1 197)
Likvidācija - (752) (423) (3) (205) (1 383) (23) (1 406)
Valūtas svārstības 40 11 17 - 3 71 - 71

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 41 947 48 380 7 597 1 168 2 265 101 357 453 101 810
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2017 17 810 25 820 4 731 238 - 48 599 - 48 599

Nolietojums 1 946 3 093 1 023 76 - 6 138 - 6 138
Vērtības samazinājuma norakstīšana - (12) (1) - - (13) - (13)
Pārklasifikācija starp pozīcijām - (23) 23 - - - - -
Likvidēto aktīvu uzkrātais nolietojums (8) (675) (751) - - (1 434) - (1 434)
Valūtas svārstības (1) (1) (1) - - (3) - (3)

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2018 19 747 28 202 5 024 314 - 53 287 - 53 287
Nolietojums 1 988 3 289 806 96 - 6 179 - 6 179
Vērtības samazinājums - 13 21 - 1 211 1 245 - 1 245
Pārklasifikācija uz lietošanas tiesību aktīviem - - (275) - - (275) - (275)
Likvidēto aktīvu uzkrātais nolietojums - (747) (330) (3) - (1 080) - (1 080)
Valūtas svārstības 2 4 6 - - 12 - 12

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2019 21 737 30 761 5 252 407 1 211 59 368 - 59 368
Atlikusī vērtība 31.12.2018 20 249 11 551 3 448 377 6 299 41 924 1 773 43 697
Atlikusī vērtība 31.12.2019 20 210 17 619 2 345 761 1 054 41 989 453 42 442

2019

2018

2019

2018
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15.   Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

Koncerna mātes uzņēmums 

 

 

Vairāki pamatlīdzekļi, kas tikuši pilnībā norakstīti nolietojuma izmaksās, joprojām tiek aktīvi izmantoti Koncerna un Koncerna mātes 
uzņēmuma pamatdarbībā. Kopējā šādu Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādes bruto vērtība pārskata gada 
beigās bija attiecīgi 30 043 tūkst. EUR (2018. gadā: 21 077 tūkst. EUR) un 25 621 tūkst. EUR (2018. gadā: 19 197 tūkst. EUR). 

2019. un 2018. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti kā 
nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem un kredītlīnijām (28. piezīme). Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā. 

Kopējās nemateriālo aktīvu amortizācijas, pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību aktīvu nolietojuma izmaksas iekļautas šādos apvienotā 
ienākumu pārskata un finanšu stāvokļa pārskata posteņos: 

 

 
  

Zemes 
gabali, ēkas 

un būves

Iekārtas un 
mašīnas

Pārējie 
pamatlīdzekļi

Ieguldījumi 
nomātā 
īpašumā

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

un 
nepabeigtās 
celtniecības 
izmaksas

KOPĀ
Avansa 

maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2017 35 219 35 155 6 278 6 3 590 80 248 581 80 829

Iegāde 7 339 555 - 2 411 3 312 3 820 7 132
Pārklasifikācija starp pozīcijām 1 599 531 440 - 98 2 668 (2 668) -
Likvidācija (7) (669) (977) - (50) (1 703) - (1 703)

Sākotnējā vērtība 31.12.2018 36 818 35 356 6 296 6 6 049 84 525 1 733 86 258
Iegāde (1) 784 268 - 2 543 3 594 2 810 6 404
Pārklasifikācija starp pozīcijām 1 736 8 024 203 - (5 901) 4 062 (4 062) -
Pārklasifikācija uz nemateriālajiem ieguldījumiem - - - - (223) (223) (26) (249)
Pārklasifikācija uz lietošanas tiesību aktīviem - - (1 016) - - (1 016) - (1 016)
Likvidācija - (650) (339) - (205) (1 194) (23) (1 217)

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 38 553 43 514 5 412 6 2 263 89 748 432 90 180
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2017 17 068 24 298 3 818 2 - 45 186 - 45 186

Nolietojums 1 665 2 431 782 2 - 4 880 - 4 880
Vērtības samazinājuma norakstīšana - (12) (1) - - (13) - (13)
Likvidēto aktīvu uzkrātais nolietojums (7) (488) (680) - - (1 175) - (1 175)

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2018 18 726 26 229 3 919 4 - 48 878 - 48 878
Nolietojums 1 699 2 676 546 1 - 4 922 - 4 922
Vērtības samazinājums - (9) 21 - 1 211 1 223 - 1 223
Pārklasifikācija uz lietošanas tiesību aktīviem - - (275) - - (275) - (275)
Likvidēto aktīvu uzkrātais nolietojums - (639) (256) - - (895) - (895)

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2019 20 425 28 257 3 955 5 1 211 53 853 - 53 853
Atlikusī vērtība 31.12.2018 18 092 9 127 2 377 2 6 049 35 647 1 733 37 380
Atlikusī vērtība 31.12.2019 18 128 15 257 1 457 1 1 052 35 895 432 36 327

2018

2019

2019

2018

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Produkcijas ražošanas izmaksas                    4 588                    3 792                    3 739                    3 067 
Pārdošanas izmaksas (5. piezīme)                    1 623                       842                       255                       359 
Administrācijas izmaksas (6. piezīme)                    2 207                    2 132                    1 918                    1 906 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (8. piezīme)                       265                       104                       129                         96 

KOPĀ:                    8 683                    6 870                    6 041                    5 428 

Koncerns Mātes uzņēmums
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16. Lietošanas tiesību aktīvi 

Koncerns

 

 

Koncerna mātes uzņēmums 

 

 
  

Zeme Telpas
Transport-

līdzekļi
Iekārtas KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2018 - - - - -

2019 16. SFPS sākotnējās piemērošanas ietekme   129 4 829 2 858 68 7 884
Sākotnējā vērtība 01.01.2019 129 4 829 2 858 68 7 884

Aktīvu izveide  - 873 599 - 1 472
Likvidācija - (95) (356) - (451)

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 129 5 607 3 101 68 8 905
Uzkrātais nolietojums 31.12.2018 - - - - -

2019 16. SFPS sākotnējās piemērošanas ietekme   - - 277 - 277
Uzkrātais nolietojums 01.01.2019 - - 277 - 277

Aprēķinātais nolietojums 16 1 086 539 16 1 657
Izslēgto aktīvu nolietojums - (41) (57) - (98)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2019 16 1 045 759 16 1 836
Atlikusī vērtība 31.12.2018 - - - - -
Atlikusī vērtība 01.01.2019 129 4 829 2 581 68 7 607
Atlikusī vērtība 31.12.2019 113 4 562 2 342 52 7 069

2019

2019

Zeme Telpas
Transport-

līdzekļi
KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2018 - - - -

2019 16. SFPS sākotnējās piemērošanas ietekme   125 587 2 386 3 098
Sākotnējā vērtība 01.01.2019 125 587 2 386 3 098

Aktīvu izveide  - 51 485 536
Likvidācija - (59) (326) (385)

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 125 579 2 545 3 249
Uzkrātais nolietojums 31.12.2018 - - - -

2019 16. SFPS sākotnējās piemērošanas ietekme   - - 275 275
Uzkrātais nolietojums 01.01.2019 - - 275 275

Aprēķinātais nolietojums 16 122 452 590
Izslēgto aktīvu nolietojums - (6) (50) (56)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2019 16 116 677 809
Atlikusī vērtība 31.12.2018 - - - -
Atlikusī vērtība 01.01.2019 125 587 2 111 2 823
Atlikusī vērtība 31.12.2019 109 463 1 868 2 440

2019

2019
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17. Ieguldījuma īpašumi 

 

 

First Class Lounge Samui īpašums 

Ņemot vērā ieguldījuma neatbilstību AS “Olainfarm” darbības nozarei, AS “Olainfarm” valde 2019. gadā uzdeva veikt ieguldījuma 
juridisko novērtējumu ar mērķi identificēt iespēju realizēt ieguldījuma īpašumu. Novērtējumu veica neatkarīgs ārējs juridisko 
pakalpojumu sniedzējs. Veicot novērtējumu, tika konstatētas būtiskas novirzes un trūkumi no sākotnēji pieņemtās darījuma juridiskās 
uzbūves, kā arī tika saņemtas papildus norādes uz riskiem, kas ar lielu varbūtību var ietekmēt potenciālu ieguldījuma atgūšanu. Līdz 
ar to AS “Olainfarm” valde lēma par uzkrājumu vērtības samazinājumam izveidošanu 100% apmērā.  

 
  

Īpašums 
„Maliņas”

Dzīvoklis 
Olainē

KOPĀ
Mātes uzņēmums

First Class 
Lounge Samui 

īpašums

KOPĀ
Koncerns

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Sākotnējā vērtība 31.12.2017 849 48 897 3 440 4 337

Iegāde 50 - 50 - 50
Likvidācija - (48) (48) - (48)

Sākotnējā vērtība 31.12.2018 899 - 899 3 440 4 339
Iegāde - - - 100 100

Sākotnējā vērtība 31.12.2019 899 - 899 3 540 4 439
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2017 574 - 574 237 811

Nolietojums 36 1 37 - 37
Uzkrātais nolietojums likvidācijai - (1) (1) - (1)

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2018 610 - 610 237 847
Nolietojums 36 - 36 128 164
Vērtības samazinājums - - - 3 175 3 175

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums 31.12.2019 646 - 646 3 540 4 186
Atlikusī vērtība 31.12.2018 289 - 289 3 203 3 492
Atlikusī vērtība 31.12.2019 253 - 253 - 253

2019

2018

2018

2019
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18. Līdzdalība meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos 

Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumi meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos 2019. un 2018. gada 31. decembrī: 

 

 

 

 

 

  

31.12.2019 31.12.2018 2019 31.12.2019 2018 31.12.2018

Uzņēmums Uzņēmējdarbība % EUR '000 EUR '000

Kopā 
apvienotie 
ienākumi Pašu kapitāls

Kopā 
apvienotie 
ienākumi Pašu kapitāls

Asociētie uzņēmumi

SIA "Olainfarm enerģija"
Elektroenerģijas ražošana un 

pārdošana
50                      2                      2                  162               1 006                  213               1 204 

SIA "Pharma and Chemistry 
Competence Centre of 
Latvia"

Projektu vadības pakalpojumi 11                      -                      -                    (5)                      -                    (4)                      5 

Kopā asociētie uzņēmumi:                      2                      2                  157               1 006                  209               1 209 

Meitas uzņēmumi

SIA "Latvijas aptieka"
Medikamentu 

mazumtirdzniecība, kosmētikas 
100             19 703             19 703               1 165               3 072                  972               2 257 

SIA "Jūras aptieka"
Medikamentu 

mazumtirdzniecība
100                  500                  500                    (1)                  (35)                    (1)                  (34)

SIA "Tonus Elast"
Elastīgo medicīnisko 

izstrādājumu ražošana un 
tirdzniecība

100             14 000             14 000                  800               7 924                  940               7 124 

SIA "Silvanols"
Medikamentu ražošana un 

tirdzniecība
100               4 990               4 990                  529               1 842                  548               1 537 

OOO "NPK Biotest"
Uztura bagātinātāju ražošana un 

tirdzniecība
100               4 322               4 322                  100               1 556                    47               1 456 

SIA "First Class Lounge" Tūrisma pakalpojumi 100               2 218               2 218                    43               1 877                    50               1 834 

SIA "Klīnika DiaMed" Ārstniecības pakalpojumi 100               1 563               1 563                  233                  717                    24                  484 

SIA "Olainmed" Ārstniecības pakalpojumi 100                  650                  650                  (25)                      2                  (27)                    27 

SIA "Kiwi Cosmetics"
Kosmētikas ražošana un 

tirdzniecība
100                  353                  353                  (77)                (399)                  (96)                (322)

SIA "Global Lux" Kosmētikas vairumtirdzniecība 100                    88                    88                      9                    20                      3                    11 

SIA "Nikapharm" Medikamentu vairumtirdzniecība 100                    55                    55                    (5)                      -                    (3)                      5 

San.Tic.Ltd.Şti. "Olainfarm 
İlaç Ve Tibbi Ürünler"

Medikamentu izplatīšana 100                    57                    54                    (1)                    28                      -                    29 

S.R.O. "Olainfarm Group 
Czech Republic"

Mārketinga pakalpojumi 100                      4                      4                    28                    71                    35                    43 

UAB "Olainfarm-Lietuva" Mārketinga pakalpojumi 100                      3                      3                    89                  338                  103                  249 

OU "Olainfarm Estonia" Mārketinga pakalpojumi 100                      3                      3                    18                    44                    18                    26 

S.R.O. "Olainfarm Group 
Slovak Republic"

Mārketinga pakalpojumi 100                      5                      5                  (13)                    (9)                    (1)                      4 

SIA "Ozols JDR" Sabiedriskie pakalpojumi 100                      2                      2                      -                    (3)                    24                    (3)

OOO "Elast Medikl"
Medicīnisko izstrādājumu 

izplatīšana, mārketings
100                      -                      -                  (76)                  952                  622               1 028 

OOO "Olainfarm Azija" Mārketinga pakalpojumi 100                      -                      -                    22                    95                    27                    73 

MMC "Olainfarm Azerbaijan" Mārketinga pakalpojumi 100                      -                      -                    22                    58                    38                    36 

Vērtības samazinājums:             (5 334)             (3 098)
(neto):             43 182             45 415               2 860             18 150               3 323             15 864 

KOPĀ:             43 184             45 417               3 017             19 156               3 532             17 073 

Ieguldījuma saņēmēja finanšu datiMātes uzņēmuma ieguldījums
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18.   Līdzdalība meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos (turpinājums) 

Ieguldījumu meitas sabiedrībās iespējamās vērtības samazinājuma pārbaudi veica Koncerna mātes uzņēmuma vadība, izmantojot 
vērtēšanas metodes un pieņēmumus, kas aprakstīti 19. piezīmē. 

Veiktās vērtības samazināšanās pārbaudes rezultātā tika konstatēta papildu vērtības samazināšanās gadā, kas beidzās 2019. gada 
31. decembrī attiecībā uz ieguldījumu SIA „First Class Lounge”, OOO "NPK Biotest" un SIA "Olainmed". Aprakstu par 2019. gadā un 
iepriekšējos periodos atzītiem vērtības samazinājumiem skatīt 19. piezīmē. 

Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmumos 

Kopsavilkums par Koncerna mātes uzņēmuma dividendēm no tā meitas uzņēmumiem un asociētā uzņēmuma: 

 

Papildu ieguldījumi meitas uzņēmumos (Koncerna mātes uzņēmums) 

Koncerna mātes uzņēmums veica šādus papildus ieguldījumus meitas sabiedrību kapitālā (neietver papildus kapitāldaļu iegādi): 

 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā (Koncerns) 

Koncerna līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā ietver ieguldījumu SIA „Olainfarm enerģija”. AS „Olainfarm” pieder 50% 
(2018. gadā: 50%) šī uzņēmuma kapitāla daļu, un tā īsteno būtisku ietekmi SIA „Olainfarm enerģija”, kuras galvenais darbības veids 
ir enerģijas ražošana koģenerācijas stacijās. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā atspoguļota konsolidētajā finanšu pārskatā 
saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Turpmāk tabulā apkopota finanšu informācija par Koncerna ieguldījumiem SIA „Olainfarm enerģija”: 

 

Koncerna līdzdalības asociētajā uzņēmumā uzskaites vērtība, ieskaitot Koncerna mātes uzņēmuma sākotnējo ieguldījumu 
2 tūkst. EUR apmērā, ir 504 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 603  tūkst. EUR). 
  

2019 2018
EUR '000 EUR '000

Meitas uzņēmumi
Dividendes no SIA „Latvijas aptieka” 350 780
Dividendes no SIA „Silvanols” 224 64

Kopā dividendes no meitas uzņēmumiem: 574 844
Asociētie uzņēmumi
Dividendes no SIA „Olainfarm enerģija” 180 160

KOPĀ: 754 1 004

2019 2018
EUR '000 EUR '000

S.R.O. „Olainfarm Group Slovak Repubic” dibināšana                           - 5
KOPĀ:                           - 5

31.12.2019 31.12.2018
EUR ‘000 EUR '000

Apgrozāmie līdzekļi 410 484
Ilgtermiņa ieguldījumi 886 1 022
Īstermiņa saistības 291 303
Pašu kapitāls 1 005 1 203
Koncerna daļa 50% 50%
Investīcijas vērtība 502 601
Atzītā investīcijas vērtība 502 601

2019 2018
EUR ‘000 EUR '000

Ieņēmumi 1 452 1 567
Peļņa par gadu 162 213

Koncerna asociētā uzņēmuma peļņas daļa atzīta apvienotajā ienākumu pārskatā 81 106
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19. Vērtības samazināšanās pārbaudes 

Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūtās nemateriālās vērtības attiecinātas uz šādām naudu ienesošām vienībām (NIV): 
Aptieku NIV (visi aptieku mazumtirdzniecības uzņēmumi), Silvanols NIV, Tonus Elast NIV (Tonus Elast un Elast Medical), Biotest 
NIV, Diamed NIV, Olainmed NIV un Citas NIV. Aptieku NIV ir Koncerna mazumtirdzniecības segments, Tonus Elast NIV ir 
kompresijas materiālu segments un visas Citas NIV pārstāv citus segmentus, kā aprakstīts 35. piezīmē. 

Aptieku licences ar nenoteiktu lietošanas termiņu pilnībā attiecas uz Aptieku NIV. Tie ir arī uzņēmējdarbības un uzrādāmie segmenti 
vērtības samazināšanās pārbaudes nolūkam, kas saistītas ar Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu. 

Uz katru NIV attiecinātās nemateriālās vērtības un licenču uzskaites vērtība: 

 

Vērtības samazināšanās pārbaudes nolūkam Koncerna mātes uzņēmuma atsevišķajā finanšu pārskatā līdzdalība meitas un 
asociētajos uzņēmumos ir sadalīta šādās naudu ienesošās vienībās (NIV): Aptieku NIV (visi aptieku mazumtirdzniecības uzņēmumi), 
Silvanols NIV, Tonus Elast NIV (Tonus Elast un Elast Medical), Biotest NIV, Diamed NIV, Olainmed NIV un Citas NIV. Sk. arī 
35. piezīmi. 

Uz katru Koncerna mātes uzņēmuma NIV attiecinātā ieguldījumu meitas un asociētajos uzņēmumos uzskaites vērtība: 

 

 

Sk. sīkāku informāciju arī 18. piezīmē. 

 

 
  

Nemateriālā vērtība Aptiekas licences

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

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

Aptieku NIV 10 357 10 357 11 953 11 953

Silvanols NIV 2 454 2 454 - -

Tonus Elast NIV 5 583 5 583 - -

Biotest NIV 1 960 1 960 - -

Diamed NIV 917 917 - -

Olainmed NIV 504 504 - -

Citas NIV 468 468 - -

KOPĀ 22 243 22 243 11 953 11 953

Biotest NIV vērtības samazinājums (722) (518) - -

Olainmed NIV vērtības samazinājums (504) (440) - -

Citas NIV vērtības samazinājums (300) (300) - -

KOPĀ (1 526) (1 258) - -

KOPĀ 20 717 20 985 11 953 11 953

Ieguldījumi meitas un asociētajos uzņēmumos

31.12.2019 31.12.2018

EUR '000 EUR '000

Aptieku NIV 19 703 19 703

Silvanols NIV 4 990 4 990

Tonus Elast NIV 14 000 14 000

Biotest NIV 4 322 4 322

Diamed NIV 1 563 1 563

Olainmed NIV 650 650

Citas NIV 3 288 3 285

KOPĀ 48 516 48 513

Biotest NIV vērtības samazinājums (2 088) (1 956)

Olainmed NIV vērtības samazinājums (540) (399)

Citas NIV vērtības samazinājums (2 706) (743)

KOPĀ (5 334) (3 098)

KOPĀ 43 182 45 415
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19.  Vērtības samazināšanās pārbaude (turpinājums) 

Vērtības samazināšanās pārbaudes rezultātu kopsavilkums 

Veikto aprēķinu rezultātā vadība ir identificējusi papildus vērtības samazināšanās zaudējumus par gadu, kas beidzās 2019. gada 
31.decembrī. Vērtības samazināšanās zaudējumi pārskata gadā atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā rindā Pārējie pamatdarbības 
izdevumi (sk. 8. piezīmi „Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums”). 

Aptieku NIV 
Aptieku NIV ietilpst visi aptieku mazumtirdzniecības uzņēmumi. Aptieku NIV atgūstamā summa ir noteikta, pamatojoties uz lietošanas 
vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vadības apstiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā 
vadība nav konstatējusi šīs NIV vērtības samazināšanos saistībā ar nemateriālo vērtību, aptieku licencēm, kā arī ar Koncerna mātes 
uzņēmuma ieguldījumu Aptieku NIV. 

Silvanols NIV 
Silvanols NIV atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vadības apstiprinātajos 
budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi šīs NIV vērtības samazināšanos 
saistībā ar nemateriālo vērtību un Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumu Silvanols NIV. 

Tonus Elast NIV 
Tonus Elast NIV sastāv no SIA „Tonus Elast” un tā vairumtirdzniecības uzņēmumu Krievijā, kas ir daļa no OOO „Elast Medical”. 
Tonus Elast NIV atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vadības apstiprinātajos 
budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi Tonus Elast NIV vērtības 
samazināšanos saistībā ar nemateriālo vērtību un Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumu šajā NIV. 

Biotest NIV 
Biotest NIV, kurā ietilpst Baltkrievijas uzņēmums OOO „NPK Biotest”, atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, 
kas aprēķināta, izmantojot vadības apstiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība 
ir konstatējusi papildu nemateriālās vērtības samazinājumu Biotest NIV attiecībā uz nemateriālo vērtību un mātes uzņēmuma 
līdzdalību NIV attiecīgi 204 tūkst. EUR un 132 tūkst. EUR apmērā. Iepriekšējos periodos atzīts uzkrājums vērtības samazinājumam 
attiecīgi 518 tūkst. EUR (nemateriālai vērtībai) un 1 956 tūkst. EUR (mātes uzņēmuma līdzdalības vērtībai). 

Diamed NIV 
Diamed NIV, kurā ietilpst SIA „Klīnika Diamed”, atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, 
izmantojot vadības apstiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi 
Diamed NIV vērtības samazināšanos saistībā ar nemateriālo vērtību un Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumu šajā NIV. 

Olainmed NIV 
Olainmed NIV, kurā ietilpst SIA „Olainmed”, atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, 
izmantojot vadības apstiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība ir konstatējusi 
Olainmed NIV vērtības papildu samazinājumu attiecībā uz nemateriālās vērtības un Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalību šajā NIV 
attiecīgi 85 tūkst. EUR (t.sk. 64 tūkst. EUR attiecināts uz nemateriālo vērtību) un 141 tūkst. EUR apmērā.  

Citas NIV 
Citās NIV ietilpst galvenokārt nelieli Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumi tūrisma aģentūrā SIA „First Class Lounge”, kosmētikas 
ražošanas uzņēmumā SIA „Kiwi Cosmetics” un SIA „GlobalLux”.  
Koncerns ir atzinis nemateriālo vērtību saistībā ar ieguldījumiem tūrisma aģentūrā SIA „First Class Lounge”, kosmētikas ražošanas 
uzņēmumā SIA „Kiwi Cosmetics” un izplatīšanas uzņēmumā SIA „GlobalLux”. 
Katra ieguldījuma atgūstamā summa ir noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtības aprēķinu, izmantojot vadības apstiprinātajos 
budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. 

2014. gadā tika atzīts ieguldījuma SIA „First Class Lounge” vērtības samazinājums pilnā apmērā (18 tūkst. EUR). 2016. gadā 
Koncerna mātes uzņēmums palielināja SIA „First Class Lounge” pamatkapitālu par 2 200 tūkst. EUR, lai finansētu ieguldījuma 
īpašuma iegādi (skat. 17. piezīmē „Ieguldījuma īpašumi”). Ņemot vērā ieguldījuma neatbilstību AS “Olainfarm” darbības nozarei, AS 
“Olainfarm” valde 2019. gadā uzdeva veikt ieguldījuma juridisko novērtējumu ar mērķi identificēt iespēju realizēt ieguldījuma īpašumu. 
Novērtējumu veica neatkarīgs ārējs juridisko pakalpojumu sniedzējs. Veicot novērtējumu, tika konstatētas būtiskas novirzes un 
trūkumi no sākotnēji pieņemtās darījuma juridiskās uzbūves, kā arī tika saņemtas papildus norādes uz riskiem, kas ar lielu varbūtību 
var ietekmēt potenciālu ieguldījuma atgūšanu. Līdz ar to AS “Olainfarm” valde lēma par uzkrājumu ieguldījuma vērtības 
samazinājumam izveidošanu 100% apmērā jeb papildus 1 963 tūkst. EUR (iepriekšējos periodos atzītais vērtības samazinājums: 
237 tūkst. EUR)  
Veikto aprēķinu rezultātā vadība 2019. gadā nav konstatējusi citus papildu vērtības samazinājumus. 
Iepriekšējos gados veikto aprēķinu rezultātā vadība konstatēja šādus vērtības samazinājumus pārējiem NIV: 

— SIA „Kiwi Cosmetics” nemateriālās vērtības un ieguldījuma vērtības samazinājums attiecīgi 300 tūkst. EUR un 354 tūkst. EUR 
apmērā (pilnā apmērā); 

— Ieguldījuma SIA „Aroma” vērtības samazinājums (pievienots Aptieku NIV) 134 tūkst. EUR. 
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19.  Vērtības samazināšanās pārbaude (turpinājums) 

Pieņēmumi attiecībā uz visu NIV lietošanas vērtības aprēķinā izmantotajām diskonta likmēm 

NIV lietošanas vērtības aprēķins cita starpā ir atkarīgs no pieņēmumiem attiecībā uz diskonta likmi. Visu NIV naudas pūsmas 
prognozēm piemērotās pirmsnodokļu diskonta likmes ir šādas: 

 
Diskonta likmes atspoguļo ar katru NIV saistīto risku pašreizējo tirgus novērtējumu, ņemot vērā naudas vērtību laikā un atsevišķus 
ar attiecīgajiem aktīviem saistītos riskus, kas nav ņemti vērā naudas plūsmas aplēsēs. Diskonta likmes aprēķinā ņemti vērā 
uzņēmuma un tā uzņēmējdarbības segmentu specifiskie apstākļi, izmantojot tā vidējo svērto kapitāla cenu (VSKC). Vidējā svērtajā 
kapitāla cenā ņemts vērā gan aizņemtais, gan pašu kapitāls. Pašu kapitāla cenu aprēķina, ņemot vērā gaidāmo atdevi no investoru 
veiktajiem ieguldījumiem. Ar segmentu saistītais risks aprēķinā tiek iekļauts, piemērojot atsevišķus beta faktorus. Beta faktorus izvērtē 
katru gadu, pamatojoties uz publiski pieejamajiem tirgus datiem. Aizņemtā kapitāla cena ir atkarīga no vidējās svērtās procentu likmes 
aizņēmumu atlikumiem EUR valūtā, kas izsniegti nefinanšu iestādēm ar termiņu ilgāku par 5 gadiem. Lielākās izmaiņas diskonta 
likmēs, salīdzinot ar 2018. gadu, radās precizējot bezriska likmes aprēķinu un kapitāla struktūru attiecīgajā industrijā. 
 
Veicot 2019. gada vērtības samazinājuma izvērtējumus, naudas plūsmas prognozes tika sagatavotas desmit gadu periodam visiem 
būtiskākajiem NIV. Iepriekšējā periodā vadība izmantoja desmit vai piecu gadu periodu atkarībā no NIV. Vadība uzskata, ka desmit 
gadu periods sniedz atbilstošākas un precīzākas aplēses attiecīgajā industrijā, un attiecīgais periods ir piemērojams konsekventi 
visos vērtības samazinājuma izvērtējumos būtiskākajiem NIV. 
 

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Aptieku NIV lietošanas vērtības aprēķinā 

Papildus diskonta likmei Aptieku NIV lietošanas vērtības aprēķins visvairāk atkarīgs no bruto peļņas maržas un inflācijas likmes 
aplēses. 

Atgūstamā summa tika aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas prognozes par katru atsevišķo aptieku, apvienojot visu aptieku naudas 
plūsmas vienā. Naudas plūsmas prognozes tika veiktas desmit gadu periodam (2018: 10 gadu periodam), pieņemot, ka pēc šī perioda 
izaugsmes likme būs 1,7%. Šis uzņēmējdarbības veids ļauj veikt ticamas naudas plūsmas prognozes 10 gadu periodam, sagatavojot 
budžetu pieciem gadiem, bet turpmākajiem 5 gadiem – augstas ticamības prognozes. Aptieku gada apgrozījuma vidējais pieaugums 
noteikts 5% apmērā (2018: vidēji 6%). Pēc vadības domām šāds pieņēmums ir piesardzīgs un pamatots, jo tuvākajos gados gaidāma 
valsts budžeta situācijas stabilizēšanās un uzlabošanās, vairāk līdzekļu tiks atvēlēts veselības aprūpei, kā apliecinājis 2020. gada 
valsts budžets, tajā skaitā kompensējamajām zālēm. Turklāt pēdējos 5 gados farmācijas uzņēmējdarbības segmenta izaugsme 
Latvijā sasniegusi 8,5%, bet nākotnes prognozes par eirozonas reģioniem norāda stabilu izaugsmi 6-7%, savukārt, ņemot vērā 
samērā neattīstītu tirgu, uzņēmuma izaugsme Latvijā tiek lēsta vismaz 7%.  

Bruto peļņas maržas tika aprēķinātas no kopējā pārdošanas apjoma ņemot vērā Koncerna vadības uzliktos KPIs  un pārdomātākas 
pārdošanas politikas ieviešanu.  Aptieku uzņēmumam piemērotās bruto peļņas maržas atbilst nozares vidējiem rādītājiem. 

Vidējā bruto peļņas marža, kas ietver visas pārdošanas un iegādes atlaides un tirdzniecības ieņēmumus, ir 27.8% (2018: 27%). 

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Silvanols NIV lietošanas vērtības aprēķinā 

Papildus diskonta likmei Silvanols NIV lietošanas vērtības aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. Atgūstamā 
summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2018. gadā - pieciem gadiem), pieņemot, 
ka pēc šī perioda izaugsmes likme būs 1,7%. Prognozētā pieauguma likme pirmajā gadā būs 11%, turpmākos 2% (2018: vidēji 10%). 

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Tonus Elast NIV lietošanas vērtības aprēķinā 

Papildus diskonta likmei Tonus Elast CGU lietošanas vērtības aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. Atgūstamā 
summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2018. gadā - pieciem gadiem), pieņemot, 
ka pēc šā perioda izaugsmes likme būs 1,7%. Prognozētā pieauguma likme ir 3% (2018: 15%). 

  

31.12.2019 31.12.2018

Aptieku NIV 8.99% 9.6%

Silvanols NIV 9.67% 13.2%

Tonus Elast NIV 10.37% 12.9%

Biotest NIV 16.46% 19.1%

Diamed NIV 6.74% 10.6%

Olainmed NIV 6.50% 10.6%

Citas NIV 9.92% 12.0%
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19.  Vērtības samazināšanās pārbaude (turpinājums) 

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Biotest NIV lietošanas vērtības aprēķinā 

Papildus diskonta likmei Biotest NIV lietošanas vērtības aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. Atgūstamā summa 
aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2018. gadā - pieciem gadiem), pieņemot, ka 
pēc šī perioda izaugsmes likme būs 5%. Prognozēts, ka pirmajos piecos gados vidējā pieauguma likme būs 11.7%, nākamajos gados 
vidēji 3.4% (2018: vidēji 18%). 

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Diamed NIV lietošanas vērtības aprēķinā 

Papildus diskonta likmei Diamed NIV lietošanas vērtības aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. Atgūstamā 
summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2018. gadā - pieciem gadiem), pieņemot, 
ka pēc šī perioda izaugsmes likme būs 1%. Prognozēts, ka vidējā pieauguma likme būs 4% (2018: 9%). 

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Olainmed NIV lietošanas vērtības aprēķinā 

Papildus diskonta likmei Olainmed NIV lietošanas vērtības aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. Atgūstamā 
summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2018. gadā - pieciem gadiem), pieņemot, 
ka pēc šī perioda izaugsmes likme būs 1,5%. Prognozēts, ka vidējā pieauguma likme būs 1.8% (2018: 7.6%). 

Jutīgums pret izmaiņām pieņēmumos 

Turpmāk minēto izmaiņu aplēsēs par naudas plūsmas prognozēm rezultātā uzskaites vērtība kļūs vienāda ar atgūstamo summu 
(atskaitot atzīto vērtības samazināšanos, ja tāda bijusi) par 2019. gadu: 

 

Vadība uzskata, ka nav iespējamas tādas izmaiņas pamata pieņēmumos, kuru rezultātā iepriekš atzītā citu NIV vērtības 
samazināšanās tiktu reversēta. 

 

20. Krājumi 

 
2019. gada 31. decembrī Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma krājumos bija uzskaitītas konsignācijā nodotās preces attiecīgi 
261  tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 289  tūkst. EUR) vērtībā un 237  tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 270  tūkst. EUR) 
vērtībā. 

2019. gadā Koncerns norakstīja krājumus 326 tūkst. EUR (2018. gadā: 858  tūkst. EUR) vērtībā, bet Koncerna mātes uzņēmums – 
224 tūkst. EUR (2018. gadā: 819  tūkst. EUR) vērtībā, atspoguļojot šos norakstījumus postenī „Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas”. 

2019. un 2018. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmumam piederošie ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi bija 
ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizņēmumiem (sk. 28. piezīmi). Ķīlas līgumi reģistrēti Komercķīlu reģistrā. 
  

Diskonta likmes 
pieaugums, %

Vidējā apgrozījuma 
pieauguma izmaiņa, %

Vidējās bruto peļņa 
robežpeļņas 

samazinājums, %

Pārdošanas izmaksu 
attiecības pret 

apgrozījumu izmaiņas, %
Aptieku NIV 0% 0% 0% 0%
Silvanols NIV 3.32% 1.48% 2.14% 2.10%
Tonus Elast NIV 6.05% 1.17% 6.75% 6.75%
Biotest NIV 0% 0% 0% 0%
Diamed NIV 6.02% 6.05% 10.12% 10.79%
Olainmed NIV 0% 0% 0% 0%

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Nepabeigtie ražojumi (sākotnējā vērtība) 10 913 9 223 10 509 8 676
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai (sākotnējā vērtība) 12 872 11 845 7 043 6 758
Izejvielas un materiāli (sākotnējā vērtība) 5 477 5 768 3 126 3 385
Avansa maksājumi par precēm 679 227 494 135
Avansa maksājumi par precēm radniecīgiem uzņēmumiem                           -                           -                           -                         32 

KOPĀ: 29 941 27 063 21 172 18 986
Uzkrājumi nepabeigtajiem ražojumiem (743)                    (597)                    (742)                    (595)                    
Uzkrājumi gataviem ražojumiem un precēm pārdošanai                     (662)                     (466)                     (493)                     (319)
Uzkrājumi izejvielām un materiāliem                     (268)                     (185)                     (160)                     (114)
Uzkrājumi avansa maksājumiem par precēm (21)                      (21)                      (13)                                            (13)

KOPĀ:                  (1 694)                  (1 269)                  (1 408)                  (1 041)
KOPĀ: 28 247 25 794 19 764 17 945

Koncerns Mātes uzņēmums
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21. Finanšu aktīvi un finanšu saistības 

Finanšu instrumentu kategorijas 

 

Finanšu aktīvu kredītkvalitāte 

Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam ir trīs veidu finanšu aktīvi, kas novērtēti saskaņā ar paredzamo kredītzaudējumu modeli: 
‐ Pircēju un pasūtītāju parādi; 
‐ Parāda instrumenti amortizētajā iegādes vērtībā (aizdevumi); 
‐ Nauda. 

Sk. 36. piezīmi par pircēju un pasūtītāju parādu 2019. gada kredītrisku un kredītkvalitāti. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums piemēro vienkāršoto pieeju paredzamo kredītzaudējumu noteikšanai, saskaņā ar kuru tiek 
veidoti dzīves laika paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumi visiem pircēju un pasūtītāju parādiem, kurus iedala grupās, balstoties uz 
kopīgām kredīta pazīmēm un termiņa kavējumu. 

Paredzamo kredītzaudējumu lielums ir atkarīgs no maksājumu (par realizāciju) dinamikas 2018. un 2019. gados, kā arī vēsturiskajiem 
kredītzaudējumiem minētajā periodā. Vēsturisko zaudējumu apmēru koriģē, lai atspoguļotu pašreizējo un nākotnes informāciju. 

Pamatojoties uz minēto, uzkrājumi zaudējumiem 2019. un 2018. gada 31. decembrī bija: 

 

Pircēju un pasūtītāju parādus noraksta, kad nav pamatotu cerību uz to atgūšanu. Pazīmes, kas liecina, ka nav pamatotu cerību atgūt 
parādu, cita starpā ietver paziņojumu par maksātnespēju vai debitora likvidāciju. 

Sk. 22. piezīmi par informāciju par pircēju un pasūtītāju parādu termiņanalīzi un uzkrājumu atzīšanu. 

  

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā:
Aizdevumi (25, 34. piezīme)                    1 813                    1 730                    2 435                    3 645 
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori (22, 24. piezīme)                  32 166                  30 100                  29 566                  26 682 
Nauda (26. piezīme)                  15 230                    2 689                  12 965                    1 545 

KOPĀ:                  49 209                  34 519                  44 966                  31 872 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā:
Aizņēmumi un nomas saistības (28. piezīme)                  21 745                  25 029                  16 607                  23 221 
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem (31, 32. piezīme)                    9 379                    8 951                    7 292                    6 750 

KOPĀ:                  31 124                  33 980                  23 899                  29 971 

Koncerns Mātes uzņēmums

Koncerns Mātes uzņēmums

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Pircēju un pasūtītāju parādi
Bruto pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori (22, 24. piezīme)                  39 429                  35 907                  36 584                  31 995 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem                  (7 263)                  (5 807)                  (7 018)                  (5 313)

                 32 166                  30 100                  29 566                  26 682 
Sagaidāmo kredītzaudējumu likme, % 18% 16% 19% 17%

Koncerns Mātes uzņēmums
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21.  Finanšu aktīvi un finanšu saistības (turpinājums) 

Aizdevumi, kurus novērtē amortizētajā iegādes vērtībā 

Visi Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma aizdevumi saistītajām personām (aizdevumi, kas novērtēti amortizētajā iegādes 
vērtībā) uzskatāmi par atsevišķu grupu, kurai attiecīgajā novērtēšanas periodā nav bijis vēsturisku kredītzaudējumu. 

Uzkrājumus zaudējumiem par aizdevumiem saistītajām personām nosaka individuāli, ņemot vērā nākotnes naudas plūsmu 
prognozes vērtības samazināšanās pārbaudes ietvaros. 

Aizdevumiem vadībai, darbiniekiem un akcionāriem ir veikta 12 mēnešu sagaidāmo kredītzaudējumu izvērtēšana un aprēķinātās 
summas ir uzskatāmas par nebūtiskām. 

 

 

Nauda 

Nauda bankā un pieprasījuma noguldījumi pārsvarā tiek turēti bankās, kuru Moody’s reitings ir P-1 īstermiņā un Aa2 - ilgtermiņā 
(saskaņā ar Moody’s reitingu informāciju, kas bija publiski pieejama 2019. gadā un līdz šo finanšu pārskatu datumam), attiecīgi 
identificētie sagaidāmie kredītzaudējumi nebija būtiski. 

22. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
Par pircēju un pasūtītāju parādiem procenti netiek aprēķināti, darījumos ar ārvalstu uzņēmumiem nosacījumi paredz pārsvarā 90 
dienu termiņu, bet darījumos ar vietējiem uzņēmumiem - 60 dienu termiņu. 

2019. gada 31. decembrī OOO „Olfa” debitoru parāds Koncerna mātes uzņēmumam bija 3 589 tūkst. EUR (2018. gadā: 
6 014  tūkst. EUR), tostarp ar kavētu termiņu – 151 tūkst EUR (2018. gadā: 630  tūkst. EUR). OOO „Olfa” bija vienīgais Koncerna 
mātes uzņēmuma produktu izplatītājs Ukrainā. OOO „Olfa” šaubīgā finanšu stāvokļa, zemas kredītspējas un ierobežotas pieejas 
finansēšanas resursiem dēļ Koncerna mātes uzņēmuma atzītais uzkrājums šaubīgajam debitoram OOO „Olfa” pārskata perioda 
beigās ir 3 589  tūkst. EUR (2018. gadā: 2 953  tūkst. EUR) apmērā. Neto debitoru parāds, kuru OOO „Olfa” bija parādā Koncerna 
mātes uzņēmumam 2019. gada 31. decembrī, ir  nulle EUR (2018. gadā: 3 061 tūkst. EUR).  

Sk. zemāk uzkrājumu debitoru parādu vērtības samazinājumam tabulu: 

 

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma debitoru parādi nav nodrošināti. 

31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000

Parāda instrumenti amortizētajā iegādes vērtībā
Aizdevumi meitas sabiedrībām (34. piezīme)            2 455            2 382 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem           (1 718)              (391)
Sagaidāmo kredītzaudējumu likme, % 70% 16%

Mātes uzņēmums

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Pircēju un pasūtītāju parādi 36 758 34 340 30 747 28 457
Asociēto uzņēmumu parādi 8 5 8 5
Meitas uzņēmumu parādi                           -                           -                    3 857 2 667
Citu saistīto uzņēmumu parādi 435 461 5 8

KOPĀ: 37 201 34 806 34 617 31 137
Uzkrājumi nedrošiem parādiem                  (5 921)                  (5 500)                  (5 542)                  (5 023)
Uzkrājumi nedrošiem meitas uzņēmumu parādiem                           -                           -                     (156)                       (29)
Uzkrājumi nedrošiem citu saistīto uzņēmumu parādiem                           -                       (25)                           -                         (2)

KOPĀ:                  (5 921)                  (5 525)                  (5 698)                  (5 054)
KOPĀ:                  31 280                  29 281                  28 919                  26 083 

Koncerns Mātes uzņēmums

2019 2018 2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Pārskata gada sākumā                    5 525                    5 779                    5 054                    5 438 
Grāmatvedības politikas maiņa 2018.gada 1.janvārī                           -                       369                           -                       369 
Izmaiņas gada laikā                    1 177                       461                    1 291                       364 
Izmantotās summas                     (781)                  (1 084)                     (647)                  (1 117)
Pārskata gada beigās                    5 921                    5 525                    5 698                    5 054 

Koncerns Mātes uzņēmums
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22.   Pircēju un pasūtītāju parādi (turpinājums) 
Koncerna atzītie uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem tika noteikti šādi: 

 
 

Koncerna mātes uzņēmuma atzītie uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem tika noteikts šādi: 

 

Sk. 36. piezīmi par kredītrisku un pircēju un pasūtītāju parādu kredītkvalitāti. 

23. Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas 

 

*2018. gada 31. decembrī posteņi ietver parādu un attiecīgi uzkrājumus pilnā apmērā -  EUR 961 tūkst., kas 2019. gadā pārklasificēts 
uz citiem debitoriem (skat. 24. piezīmi) 
  

KOPĀ Nav kavējuši < 30 30-60 60-90 90-120 > 120
2019. gada 31. decembrī EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Bruto uzskaites vērtība 37 201 31 861 2 335 250 -87 263 2 579
Uzkrājumi nedrošiem parādiem kopā                  (5 921)                  (3 055)                     (651)                         (8)                   1                (14)            (2 194)
Uzkrājumi individuāli vērtētiem parādiem                  (5 853)                  (3 031)                     (648)                         (6)                  (1)                  (5)            (2 162)
Uzkrājumi pārējiem nedrošiem parādiem                       (68)                       (24)                         (3)                         (2)                   2                  (9)                 (32)
Sagaidāmo kredītzaudējumu likme pārējiem nedrošiem 
parādiem %

0.1% 0.1% 0.7% 1.8% 3.6% 7.6%

2018. gada 31. decembrī
Bruto uzskaites vērtība 34 806 27 824 3 523 525 67 237 2 630
Uzkrājumi nedrošiem parādiem kopā                  (5 525)                  (2 615)                     (329)                     (103)                (18)              (186)            (2 274)
Uzkrājumi individuāli vērtētiem parādiem                  (5 236)                  (2 434)                     (283)                       (92)                (16)              (182)            (2 229)
Uzkrājumi pārējiem nedrošiem parādiem                     (289)                     (181)                       (46)                       (11)                  (2)                  (4)                 (45)
Sagaidāmo kredītzaudējumu likme pārējiem nedrošiem 
parādiem %

0.7% 1.4% 2.5% 3.7% 6.6% 11.3%

Samaksas termiņa kavējums dienās

KOPĀ Nav kavējuši < 30 30-60 60-90 90-120 > 120
2019. gada 31. decembrī EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Bruto uzskaites vērtība, t.sk.: 34 617 29 460 2 134 320 -104 254 2 553
Uzkrājumi nedrošiem parādiem kopā                  (5 698)                  (3 055)                     (560)                         (4)                    -                (15)            (2 064)
Uzkrājumi individuāli vērtētiem parādiem                  (5 626)                  (3 034)                     (558)                         (2)                  (2)                  (6)            (2 024)
Uzkrājumi pārējiem nedrošiem parādiem                       (72) (21)                      (2)                        (2)                        2                  (9)                (40)                
Sagaidāmo kredītzaudējumu likme pārējiem nedrošiem 
parādiem %

0.1% 0.1% 0.7% 1.8% 3.6% 7.6%

2018. gada 31. decembrī
Bruto uzskaites vērtība                  31 137                  25 502                    3 014                       465                 15               198             1 943 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem kopā                  (5 054)                  (2 600)                     (321)                     (103)                (10)              (173)            (1 847)
Uzkrājumi individuāli vērtētiem parādiem                  (4 828)                  (2 436)                     (282)                       (94)                (10)              (171)            (1 835)
Uzkrājumi pārējiem nedrošiem parādiem                     (226) (164)                    (39)                      (9)                        -                  (2)                (12)                
Sagaidāmo kredītzaudējumu likme pārējiem nedrošiem 
parādiem %

0.7% 1.4% 2.5% 3.7% 6.6% 11.3%

Samaksas termiņa kavējums dienās

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Avansa maksājumi:
Avansa maksājumi piegādātājiem* 732 1 839 685 1 556
Avansa maksājumi radniecīgiem uzņēmumiem                    -                    -               920            1 047 
Uzkrājumi avansa maksājumiem*                (25)              (986)                (25)              (986)
Uzkrājumi avansa maksājumiem radniecīgiem uzņēmumiem                    -                    -              (217)              (217)
Nākamo periodu izmaksas:
Apdrošināšanas maksājumi               259               123               223                 86 
Telpu nomas maksājumi                    -               163                    -                    - 
Operatīvās nomas maksājumi                    -                 53                    -                 17 
Citas nākamo periodu izmaksas               427               383               347               336 

KOPĀ: 1 393 1 575 1 933 1 839

Kopā īstermiņa            1 383            1 397            1 933            1 823 
Kopā ilgtermiņa                 10               178                    -                 16 

Koncerns Mātes uzņēmums
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24. Citi debitori 

  

*Stājies spēkā tiesas lēmums lietā Inna Maligina pret AS „Olainfarm” par labu AS „Olainfarm”, kas dod tiesības atgūt tiesu izpildītāja 
kontā iemaksāto summu. Iepriekšējos periodos bija izveidoti uzkrājumi tiesu izpildītājam samaksātajai summai. 

**Posteņi ietver parādu avansa maksājumam un attiecīgi uzkrājumus pilnā apmērā -  961 tūkst. par pakalpojumiem no Krievijas 
uzņēmuma OOO „Apteka-A.v.e”, ar kuru līgums tika noslēgts 2015. gadā, pārņemot OOO „Oriola”/Medsnab slikto parādu apmaiņā 
pret mārketinga pakalpojumiem savā aptieku tīklā. Tā kā uzņēmums nepilda savas līgumsaistības attiecībā uz šo pakalpojumu 
sniegšanu, ir atzīts uzkrājums pilnā apmērā. Ņemot vērā apstākļus, kas liecina, ka pakalpojums netiks sniegts, parāda un uzkrājumu 
atlikumi 2019. gadā pārklasificēti no posteņa Avansa maksājumi (skat. 23. piezīmi).  

25. Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem 

 
Detalizēta informācija par saistītām personām izsniegtajiem aizdevumiem iekļauta 34. piezīmē. 

26. Nauda 

 

 
 

 
  

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Finanšu debitori:
Pārstāvniecību parādi                       530                       445                       530                       445 
Noguldījums SEB bankā                         86                         86                         86                         86 
Prasība saskaņā ar tiesas spriedumu*                       148                       148                       148                       148 
Citi finanšu debitori**                    1 464                       422                    1 203                       179 
Uzkrājumi pārējiem debitoriem**                  (1 342)                     (282)                  (1 320)                     (259)
Nefinanšu debitori:
Pārmaksātais PVN                         62                       207                           -                       106 
Citi debitori                         27                         15                         19                         12 

KOPĀ: 975 1 041 666 717

Kopā finanšu debitori:                       886                       819                       647                       599 
Kopā nefinanšu debitori:                         89                       222                         19                       118 

Koncerns Mātes uzņēmums

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Aizdevums Valērija Maligina mantiniekiem                    1 581                    1 514                    1 581                    1 514 
Aizdevumi galvenajam vadības personālam                           -                         11                           -                         11 
Citi aizdevumi darbiniekiem                       232                       205                       117                       129 

KOPĀ: 1 813 1 730 1 698 1 654

Kopā īstermiņa                    1 610                    1 543                    1 596                    1 540 
Kopā ilgtermiņa                       203                       187                       102                       114 

Mātes uzņēmumsKoncerns

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Nauda bankās un kasē 15 230 2 689 12 965 1 545
KOPĀ: 15 230 2 689 12 965 1 545

Koncerns Mātes uzņēmums

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām: EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
EUR                  12 607                    1 386                  10 493                       474 
RUB                    1 162                       702                    1 077                       570 
USD                    1 179                       439                    1 176                       438 
Citas valūtas                       282                       162                       219                         63 

KOPĀ: 15 230 2 689 12 965 1 545

Koncerns Mātes uzņēmums
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27. Akciju kapitāls 

Koncerna mātes uzņēmuma akciju kapitāls ir 19 719 tūkst. EUR (2018. gadā: 19 719 tūkst. EUR), un to veido 14 085 078 akcijas 
(2018. gadā: 14 085 078 akcijas). Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Visas 14 085 078 akcijas ir dematerializētas 
balsstiesīgas parastās uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā. Visas akcijas ir apmaksātas. 

Pašu kapitālā iekļautās rezerves atspoguļo starpību, kas Koncerna mātes uzņēmuma akciju kapitālā izveidojusies no akciju kapitāla 
denominācijas no LVL uz EUR, kas radās 2014. gadā. Sākotnējā denominācijas starpība ir 322 tūkst. EUR. 2017. gada decembrī 
282 tūkst. EUR no šīm rezervēm izmaksāti akcionāriem (0,02 EUR par akciju), tādējādi 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 31. 
decembrī atlikusī denominācijas starpība ir 40 tūkst. EUR. 

 

28. Saņemtie aizņēmumi un nomas saistības 
Aizņēmumi no kredītiestādēm 

 

2019. gada decembrī AS „Olainfarm” parakstīja trīs līgumus par esošo saistību pagarināšanu ar finanšu partneri AS “tiesību banka”. 
Divu aizņēmumu kopējā summa uz 31.12.2019. bija 4 927 tūkst. EUR, no tiem aizņēmums 720 tūkst. EUR apmērā tika atmaksāts 
2020. gadā, bet aizņēmuma 4 207 tūkst. EUR apmērā atmaksas termiņš tika pagarināts līdz 2020. gada 30. jūnijam. Kredītlīnijas ar 
limitu 1 milj. EUR atmaksas termiņš tika pagarināts līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

2019. gada augustā AS „Olainfarm” parakstīja līgumu par esošo saistību refinansēšanu ar finanšu partneri banku „BlueOrange” 
Kopējais aizņēmums sasniegs 10,5 miljonus eiro. No tiem 8 632 tūkst. EUR ir novirzīti vēsturisko likvidējamās AS „ABLV Bank” 
izsniegtā kredīta saistību izpildei un atlikusī summa tiks ieguldīta AS „Olainfarm” aukstum-stacijas un tās inženiersistēmu 
pārbūvēšanā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. 

Koncerna mātes uzņēmuma aizņēmuma līgumi ar AS SEB banku un AS BlueOrange Bank ietver vairākus obligātos nosacījumus un 
pienākumus iesniegt ziņojumu bankām reizi ceturksnī. 2019. un 2018. gada 31. decembrī Koncerna mātes uzņēmums bija izpildījis 
visus finanšu noteikumus. 

2019. gada 31. decembrī kopējais Koncernam pieejamais neizmantotais aizņēmums bija 3 892 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī. 
gadā: 3 557  tūkst. EUR), bet Koncerna mātes uzņēmumam pieejamais neizmantotais aizņēmums bija 2 867 tūkst. EUR (2018. gada 
31. decembrī: 2 900  tūkst. EUR).  

2019. un 2018. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti kā 
nodrošinājums saņemtajiem aizņēmumiem. Ķīlas līgumi reģistrēti Komercķīlu reģistrā. 
  

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Ilgtermiņa:
Aizdevuma 

pamatsumma
Procentu likme(%)

31.12.2019
Atmaksas 
termiņš EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Aizņēmums no AS 'BlueOrange Bank''  8 632 790 EUR EURIBOR (6m.)+4.90% 20.08.2024           6 685                  -           6 685                  - 
Aizņēmums no AS ''SEB banka''  500 000 EUR EURIBOR (3m.)+2.50% 26.09.2022              176                  -                  -                  - 
Aizņēmums no AS ''SEB banka''  225 000 EUR EURIBOR (3m.)+2.20% 24.02.2023              143                  8                  -                  - 
Akreditīvs no OAO ''Belinvestbank'' 123 361 BYR 3.316% 09.12.2020                  -                50                  -                  - 

KOPĀ:           7 004                58           6 685                  - 
Īstermiņa:
Aizņēmums no AS ''SEB banka'' 4 090 614 EUR 1.40% 31.07.2019                  -              383                  -              383 
Aizņēmums no AS ''SEB banka''  17 290 000 EUR EURIBOR (3m.)+2.50% 31.03.2020              720           3 598              720           3 598 
Aizņēmums no AS ''SEB banka''  12 194 909 EUR EURIBOR (3m.)+2.50% 30.06.2020           4 207           6 132           4 207           6 132 
Aizņēmums no AS ''ABLV Bank'' 14 000 000 EUR EURIBOR (6m.)+5,50% 30.04.2020                  -           9 931                  -           9 931 
Aizņēmums no AS 'BlueOrange Bank''  8 632 790 EUR EURIBOR (6m.)+4.90% 20.08.2024           1 546                  -           1 546                  - 
Aizņēmums no AS ''SEB banka''  500 000 EUR EURIBOR (3m.)+2.50% 26.09.2022                96              341                  -                  - 
Aizņēmums no AS ''SEB banka''  225 000 EUR EURIBOR (3m.)+2.20% 24.02.2023                45                37                  -                  - 
Akreditīvs no OAO ''Belinvestbank'' 123 361 BYR 3.316% 09.12.2020                50                  -                  -                  - 
Overdrafts no AS ''SEB banka''  1 665 000 EUR €STR (1d.)+2.50% 30.06.2020                  -           1 442                  -           1 442 
Overdrafts no AS ''SEB banka''  1 000 000 EUR EURIBOR (3m.)+1.40% 18.08.2019                  -              556                  -                  - 
Overdrafts no AS ''ABLV Bank'' 1 250 000 EUR EURIBOR (6m.)+2.50% 30.03.2019                  -              350                  -                  - 
Overdrafts no AS ''SEB banka''  75 000 EUR EURIBOR (3m.)+1.80% 13.02.2019                  -                53                  -                  - 
Overdrafts no OAO ''Belinvestbank'' 200 000 BYR 11.00% 08.08.2020                59                69                  -                  - 

KOPĀ:           6 723         22 892           6 473         21 486 

Koncerns Mātes uzņēmums
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28.  Saņemtie aizņēmumi un nomas saistības (turpinājums) 

Citi saņemtie aizņēmumi 

 
No finansēšanas darbības izrietošo saistību izmaiņas 

Izmaiņas no finansēšanas darbības izrietošajās Koncerna saistībās ir šādas: 

 
Izmaiņas no finansēšanas darbības izrietošajās Koncerna mātes uzņēmuma saistībās ir šādas: 

 

 

  

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Ilgtermiņa:
Aizdevuma 

pamatsumma
Procentu likme(%)

31.12.2019
Atmaksas 

termiņš EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Aizņēmums no SIA "Olmafarm" 1 000 000 EUR 2.75% 17.10.2020                  -           1 005                  -           1 005 
Aizņēmums no Valērija Maligina 
mantiniekiem

92 262 EUR 5.40% 03.02.2020                  -                74                  -                  - 

KOPĀ:                  -           1 079                  -           1 005 
Īstermiņa:
Aizņēmums no SIA "Olmafarm" 1 000 000 EUR 2.75% 17.10.2020           1 005                  -           1 005                  - 
Aizņēmums no Valērija Maligina 
mantiniekiem

92 262 EUR 5.40% 03.02.2020                77                  -                  -                  - 

KOPĀ:           1 082                  -           1 005                  - 

Koncerns Mātes uzņēmums

Īstermiņa 
procentu 

aizņēmumi

Ilgtermiņa 
procentu 

aizņēmumi

Īstermiņa 
nomas 

saistības
(2018: finanšu 

līzinga 
saistības)

Ilgtermiņa 
nomas 

saistības 
(2018: finanšu 

līzinga 
saistības)

KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Kopā saistības no finansēšanas darbības 31.12.2017 13 739 15 485 274 393 29 891

Naudas plūsma (5 677) 506 (406) - (5 577)
Jauni līzingi - - 105 634 739
Pārklasificēšana no ilgtermiņa uz īstermiņu 14 830 (14 830) 371 (371) -
Citas izmaiņas - (24) - - (24)

Kopā saistības no finansēšanas darbības 31.12.2018 22 892 1 137 344 656 25 029
2019 16. SFPS sākotnējās piemērošanas ietekme   - - 1 263 5 243 6 506

Kopā saistības no finansēšanas darbības 01.01.2019 22 892 1 137 1 607 5 899 31 535
Naudas plūsma (17 853) 8 633 (1 516) (316) (11 052)
Jaunas nomas saistības - - 209 1 280 1 489
Nomas līgumu pārtraukšana - - (124) (103) (227)
Pārklasificēšana no ilgtermiņa uz īstermiņu 2 766 (2 766) 1 587 (1 587) -

Kopā saistības no finansēšanas darbības 31.12.2019 7 805 7 004 1 763 5 173 21 745

2018

2019

Īstermiņa 
procentu 

aizņēmumi

Ilgtermiņa 
procentu 

aizņēmumi

Īstermiņa 
nomas 

saistības
(2018: finanšu 

līzinga 
saistības)

Ilgtermiņa 
nomas 

saistības 
(2018: finanšu 

līzinga 
saistības)

KOPĀ

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Kopā saistības no finansēšanas darbības 31.12.2017 13 110 14 501 137 304 28 052

Naudas plūsma (5 617) 492 (265) - (5 390)
Jauni līzingi - - 49 505 554
Pārklasificēšana no ilgtermiņa uz īstermiņu 13 993 (13 993) 289 (289) -
Citas izmaiņas - 5 - - 5

Kopā saistības no finansēšanas darbības 31.12.2018 21 486 1 005 210 520 23 221
2019 16. SFPS sākotnējās piemērošanas ietekme   - - 298 1 783 2 081

Kopā saistības no finansēšanas darbības 01.01.2019 21 486 1 005 508 2 303 25 302
Naudas plūsma (16 961) 8 633 (385) (313) (9 026)
Jaunas nomas saistības - - 107 451 558
Nomas līgumu pārtraukšana - - (124) (103) (227)
Pārklasificēšana no ilgtermiņa uz īstermiņu 2 953 (2 953) 715 (715) -

Kopā saistības no finansēšanas darbības 31.12.2019 7 478 6 685 821 1 623 16 607

2019

2018
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28.  Saņemtie aizņēmumi un nomas saistības (turpinājums) 

Nomas saistības  

Saskaņā ar 16. SFPS 

 

 

 

Saskaņā ar 17. SGS 

Saskaņā ar 17. SGS, minimālo finanšu nomas maksājumu nākotnes vērtība nomas saistībām līgumiem 2018. gada 31. decembrī:   

 

 

Saskaņā ar 17. SGS nākotnes minimālie nomas maksājumi saskaņā ar neatsaucamajiem operatīvās nomas līgumiem 2018. gada 
31. decembrī:  

 
 
  

Maksājumu termiņu analīze – līguma nediskontētās naudas plūsmas 
31.12.2019 31.12.2019
EUR '000 EUR '000

Maksājami 1 gada laikā                         1 809                            861 
Maksājami 2-5 gadu laikā                         4 236                         1 155 
Vairāk par 5 gadiem                         1 748                         1 223 

KOPĀ:                         7 793                         3 239 

Koncerns Mātes uzņēmums

Koncerns Mātes uzņēmums
2019 2019

Nomas darījumu kopējā naudas plūsma    EUR '000 EUR '000
KOPĀ: 1 994 750

Ar nomu saistītās izmaksas, kas atzītas pelņas vai zaudējumā
2019 2019

EUR '000 EUR '000
Procentu izmaksas                            165 52
Neatskaitāmā PVN izmaksas                              51 26
Mainīgas nomas izmaksas, kas nav ietvertas nomas saistībās                              86                                 - 
Īstermiņa nomas izmaksas, kam piemērots aktīvu un saistību atzīšanas atbrīvojums                            627 113
Nomas izmaksas, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību un ir piemērots aktīvu un saistību atzīšanas 
atbrīvojums                              15                                 - 

KOPĀ:                            944                            191 

Koncerns Mātes uzņēmums

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

Minimālie 
maksājumi

Pašreizējā 
maksājumu 

vērtība
Minimālie 

maksājumi

Pašreizējā 
maksājumu 

vērtība
Gada laikā 361                344 222                210 
Pēc viena gada, bet ne ilgāk kā piecos gadus 679                656 534                520 
Kopā minimālie nomas maksājumi             1 040             1 000                756                730 
Atskaitot finanšu izmaksas                (40)                     - (26)                - 
Minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība             1 000             1 000                730                730 

Mātes uzņēmums
31.12.2018 31.12.2018
Koncerns

31.12.2018 31.12.2018
EUR '000 EUR '000

Maksājami 1 gada laikā                       1 718                       401 
Maksājami 2-5 gadu laikā                       3 462                       955 
Vairāk par 5 gadiem                       2 561                    1 240 

KOPĀ:                       7 741                    2 596 

Koncerns Mātes uzņēmums
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29. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma budžetā maksājamo nodokļu 2019. un 2018. gada 31. decembrī kopsavilkums (izņemot 
uzņēmumu ienākuma nodokli): 

 

30. Nākamo periodu ieņēmumi 

 

Eiropas savienības finansējums  sākotnēji atzīstams bilancē kā atlikts ienākums postenī „Nākamo periodu ieņēmumi”. Finansējums, 
kas kompensē Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma radušās izmaksas, tiek atzīts kā ienākumi apvienotajā ienākumu pārskatā 
izmaksu rašanās periodā. Finansējums, kas kompensē Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumu iegādi, tiek 
atzīti kā ienākumi apvienotajā ienākumu pārskatā pakāpeniski par finansējumu iegādāto ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās lietošanas 
laikā. 

Projektu īstenošanas gaitā iegādātos un izveidotos pamatlīdzekļus atzīst ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. Visi iegādātie aktīvi tiek 
uzturēti saskaņā ar projektu nosacījumiem un ir labā darba kārtībā. 

Piešķirto ES līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumu iegādei kustība finanšu gados, kas beidzās 2019. un 2018. gada 31. decembrī: 
 Koncerns  Mātes uzņēmums 

 

 
Piešķirtais 

finansējums 

Atzīts pārējos 
saimnieciskās 

darbības 
ieņēmumos 

Nākamo 
periodu valsts 

dotāciju 
ieņēmumi 

 

Piešķirtais 
finansējums 

Atzīts pārējos 
saimnieciskās 

darbības 
ieņēmumos 

Nākamo 
periodu valsts 

dotāciju 
ieņēmumi 

2019 EUR ‘000  722 295 3 676  722 285  3 655 
2018 EUR ‘000  904 466 3 249  904 393 3 218 

31. Uzkrātās saistības 

 
  

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Nākamo periodu ieņēmumi no ES projektiem                    3 676                    3 249                    3 655                    3 218 
Nākamo periodu ieņēmumi pārējie                         13                         15                           -                           - 

KOPĀ: 3 689 3 264 3 655 3 218

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 495 386 476 366
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 3 194 2 878 3 179 2 852

Koncerns Mātes uzņēmums

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Finanšu saistības:
Uzkrātās saistības celtniecības darbiem                           -                       290                           -                       290 
Uzkrātās saistības mārketinga pakalpojumiem                       359                         90                       478                       260 
Uzkrātās saistības elektroenerģijai un gāzei                         51                         52                         38                         41 
Pārējās uzkrātās saistības                       599                       592                       326                       398 
Nefinanšu saistības:
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem un prēmijām                    2 839                    2 552                    2 023                    1 825 

KOPĀ: 3 848 3 576 2 865 2 814

Kopā finanšu saistības:                    1 009                    1 024                       842                       989 
Kopā nefinanšu saistības:                    2 839                    2 552                    2 023                    1 825 

Koncerns Mātes uzņēmums
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32. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem kreditoriem 

 
Iepriekš minēto saistību nosacījumi: 

- procentus par parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem neaprēķina, un apmaksas termiņš parasti ir vidēji 36 dienas; 
- procentus par neizmaksātajām algām neaprēķina, un to vidējais maksāšanas termiņš ir viens mēnesis; 
- procentus par pārējiem īstermiņa kreditoru parādiem neaprēķina, un to vidējais atmaksas termiņš ir viens mēnesis. 

 

33. Finanšu un iespējamās saistības 

Garantijas 

 

Kapitālieguldījumi 

2019. gada 31. decembrī Koncerna finanšu saistības par kapitālieguldījumiem bija 878 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 1 189  
tūkst. EUR) apmērā, par kuriem uz pārskata gada beigām bija noslēgti līgumi, bet kas vēl nebija izpildīti. Kopējā nepabeigto 
celtniecības projektu līgumos sākotnēji noteiktā summa pārskata perioda beigās bija 1 064 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 
2 227  tūkst. EUR), un līdz pārskata perioda beigām tika pabeigti celtniecības darbi 184 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 1 038  
tūkst. EUR) apmērā. 

2019. gada 31. decembrī Koncerna mātes uzņēmuma finanšu saistības par kapitālieguldījumiem bija 878 tūkst. EUR (2018. gadā: 
895  tūkst. EUR apmērā), par kuriem uz pārskata gada beigām bija noslēgti līgumi, bet kas vēl nebija izpildīti. Kopējā nepabeigto 
celtniecības projektu līgumos sākotnēji noteiktā summa pārskata perioda beigās bija 1 064 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 
1 816  tūkst. EUR), un līdz pārskata perioda beigām tika pabeigti celtniecības darbi 184 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: 
921  tūkst. EUR) apmērā. 
  

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Finanšu saistības:
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                    8 200                    7 728                    5 348                    4 775 
Parādi asociētajiem uzņēmumiem                           -                         53                           -                         53 
Parādi meitas uzņēmumiem                           -                           -                       937                       787 
Parādi citiem saistītajiem uzņēmumiem                       170                       146                       165                       146 
Nefinanšu saistības:
Atlīdzība par darbu                    1 503                    1 441                    1 050                       970 
Pārējie kreditori                         23                         25                           9                         17 

KOPĀ:                    9 896                    9 393                    7 509                    6 748 

Kopā finanšu saistības:                    8 370                    7 927                    6 450                    5 761 
Kopā nefinanšu saistības:                    1 526                    1 466                    1 059                       987 

Koncerns Mātes uzņēmums

31.12.2019
Izsniegtas 

pārskata gadā
Iestājies

noilgums 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Mātes uzņēmuma sniegtās finanšu garantijas                         20                           -                     (893)                       913 
KOPĀ:                         20                       913 

Noilguma termiņš viena gada laikā                         20                       893 
Noilguma termiņš trīs gadu laikā                           -                         20 
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33.   Finanšu un iespējamās saistības (turpinājums) 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalei pieejamo peļņu 

Sadalot 2018. un 2019. gadu peļņu dividendēs, Sabiedrība aprēķinās uzņēmumu ienākuma nodokli 20/80 apmērā no dalībniekiem 
izmaksājamās neto summas. Tabulā uzrādīta uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kāda tiktu aprēķināta, ja visu no 1/1/2018 līdz 
31/12/2019 radušos neto peļņu sadalītu kā dividendes dalībniekiem. Aprēķinā izmantota nodokļa likme, kas ir spēkā 2019. gada 31. 
decembrī.

  

34. Darījumi ar saistītajām personām 

SIA „Olmafarm” ir Koncerna mātes uzņēmuma lielākais akcionārs, un tam pieder 42,56% (2018. gadā: 42,56%) akciju. 

Turpmāk tabulā apkopoti Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma darījumi ar saistītajām personām gadā, kas noslēdzās attiecīgi 
uzrādītajā datumā. Informāciju par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem vadībai un akcionāriem sk. 
25. piezīmē. 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Nesadalītā peļņa gada beigās 105 298 83 079 99 657 78 827
Tai skaitā, maksimāli iespējamās dividendes no nesadalītās
peļņas, kas radusies pēc 31/12/2017 un kuras sadale radīs
uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

36 540 11 364 29 367 7 882

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par maksimāli iespējamajām
dividendēm (20/80 no neto summas, kas izmaksājama
dalībniekiem saistībā ar pēc 2017. gada 31. decembri radušās
peļņas sadali)

9 135 2 841 7 342 1 971

Koncerns Mātes uzņēmums

Saistītā persona Pakalpojumu veids

Koncerns
Mātes 

uzņēmums Koncerns
Mātes 

uzņēmums Koncerns
Mātes 

uzņēmums Koncerns
Mātes 

uzņēmums
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

1. Asociētie uzņēmumi
31.12.2018                53                53              393              390                  5                  5                53                53 
31.12.2019                48                48              391              385                  8                  8                   -                   - 

KOPĀ: 31.12.2018                53                53              393              390                  5                  5                53                53 
KOPĀ: 31.12.2019                48                48              391              385                  8                  8                   -                   - 

2. Personas, kurām ir būtiska ietekme
31.12.2018                  1                  1           1 005           1 005                   -                   -           1 005           1 005 
31.12.2019                   -                   -                38                38                   -                   -           1 015           1 015 
31.12.2018                62                67                16                11           1 944           1 514                74                   - 
31.12.2019                67                67                21                18           2 011           1 581                78                  1 

KOPĀ: 31.12.2018                63                68           1 021           1 016           1 944           1 514           1 079           1 005 
KOPĀ: 31.12.2019                67                67                59                56           2 011           1 581           1 093           1 016 

3. Citas saistītās puses
31.12.2018                   -                   -              545              545                   -                   -                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -              367              367                   -                   -                   -                   - 
31.12.2018                12                12                37                37                  1                  1                  3                  3 
31.12.2019                11                11                39                39                  1                  1                  3                  3 
31.12.2018 56               56               1 380          1 376          5                 5                 143             143             
31.12.2019 54               54               1 441          1 409          4                 4                 167             162             
31.12.2018

                  -                   -                   -                   -                25                  2                   -                   - 
KOPĀ: 31.12.2018                68                68           1 962           1 958                31                  8              146              146 
KOPĀ: 31.12.2019                65                65           1 847           1 815                  5                  5              170              165 

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

Tūrisma un citi pakalpojumi

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

Enerģijas ražošana un citi 
pakalpojumi

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

Tipogrāfijas un citi 
pakalpojumi

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

Ķimiskās tīrīšanas un citi 
pakalpojumi

Saņemtas preces, 

pakalpojumi un aizņēmumi 

no saistītajām personām

Izsniegtas preces, sniegtie 

pakalpojumi un aizdevumi 

saistītajām personām

Saistīto personu parādi

(bruto)

Parādi saistītajām 

personām

(bruto)

SIA "Olmafarm" (akcionārs)
Aizdevums un citi 
pakalpojumi

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

Apsardzes pakalpojumi, logu 
ražošana

V. Maligina aktīvu un saistību pārņēmēji - 
mantinieki

Aizdevums un tūrisma 
pakalpojumi
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Saistītā persona Pakalpojumu veids

Koncerns
Mātes 

uzņēmums Koncerns
Mātes 

uzņēmums Koncerns
Mātes 

uzņēmums Koncerns
Mātes 

uzņēmums
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

4. Radniecīgie uzņēmumi (meitas uzņēmumi)
31.12.2018                   -                23                   -              695                   -           2 121                   -                   - 
31.12.2019                   -              124                   -              623                   -           2 199                   -                   - 
31.12.2018                   -                   -                   -                   -                   -              110                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -                   -                   -                   -              110                   -                   - 
31.12.2018                   -                69                   -                  1                   -              400                   -                   - 
31.12.2019                   -                64                   -                   -                   -              465                   -                   - 
31.12.2018                   -              112                   -                   -                   -              101                   -                   - 
31.12.2019                   -                22                   -                  4                   -                50                   -                   - 
31.12.2018                   -              326                   -           1 372                   -                   -                   -              376 
31.12.2019                   -              342                   -           1 156                   -                27                   -              428 
31.12.2018                   -                11                   -                45                   -                   -                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 
31.12.2018                   -              356                   -                50                   -              350                   -                  2 
31.12.2019                   -              972                   -              107                   -              963                   -                23 
31.12.2018                   -         14 154                   -              340                   -           2 419                   -                96 
31.12.2019                   -         14 698                   -              274                   -           2 805                   -                41 
31.12.2018                   -                  1                   -                   -                   -                18                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -                   -                   -                   -                18                   -                   - 
31.12.2018                   -                   -                   -                75                   -                28                   -                  2 
31.12.2019                   -                  3                   -                26                   -                  1                   -                   - 
31.12.2018                   -                  4                   -                  5                   -                  4                   -                   - 
31.12.2019                   -              300                   -                  3                   -              293                   -                   - 

SIA "Global Lux" 31.12.2018                   -                  7                   -                   -                   -                55                   -                   - 
(AS Olainfam daļa 100%) 31.12.2019                   -                  6                   -                   -                   -                58                   -                   - 

31.12.2018                   -                17                   -              365                   -              338                   -                61 
31.12.2019                   -                14                   -                26                   -                   -                   -                   - 
31.12.2018                   -              127                   -                  5                   -              109                   -                   - 
31.12.2019                   -              272                   -                17                   -              234                   -                  6 
31.12.2018                   -                   -                   -              357                   -                   -                   -                64 
31.12.2019                   -                   -                   -              266                   -                   -                   -                91 
31.12.2018                   -                  1                   -           1 362                   -                   -                   -              182 
31.12.2019                   -                   -                   -           1 011                   -                   -                   -              281 
31.12.2018                   -                   -                   -              653                   -                  4                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -                   -              388                   -                   -                   -                10 
31.12.2018                   -                   -                   -                91                   -                   -                   -                  4 
31.12.2019                   -                   -                   -                95                   -                   -                   -                32 
31.12.2018                   -                  1                   -              156                   -                37                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -                   -              105                   -                   -                   -                  5 
31.12.2018                   -                   -                   -           1 125                   -                41                   -                   - 
31.12.2019                   -                   -                   -              866                   -                   -                   -                20 
31.12.2018                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 
31.12.2019                   -                10                   -                   -                   -                10                   -                   - 

KOPĀ: 31.12.2018                   -         15 209                   -           6 697                   -           6 135                   -              787 
KOPĀ: 31.12.2019                   -         16 827                   -           4 967                   -           7 233                   -              937 

S.R.O. "Olainfarm Group Slovak Republic"
(AS Olainfam daļa 100%)

S.R.O. "Olainfarm Group Czech Republic"
(AS Olainfam daļa 100%)

OU "Olainfarm Estonia"
(AS Olainfam daļa 100%)

SIA "Olainmed"
(AS Olainfam daļa 100%)

SIA "Jūras aptieka"
(AS Olainfam daļa 100%)

Medikamentu pārdošana

Mārketinga pakalpojumi

ООО "NPK Biotest"
(AS Olainfarm daļa 100%)

UAB "Olainfarm-Lietuva"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Mārketinga pakalpojumi

MMC "Olainfarm Azerbaijan"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Aizdevums

Mārketinga pakalpojumi

Medikamentu pārdošana

LTD "First Class Lounge (Samui) Co."
(SIA First Class Lounge daļa 39%)

Aprīkojuma pārdošana

SIA "Tonus Elast"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Aizdevums un medicīnisko 
izstrādājumu pārdošana

AS "Olainfarm" īpašumā esošā SIA 
"Longgo" pievienota SIA "Silvanols" 

Aizdevums un mārketinga 
pakalpojumi

Aizdevums un citi 
pakalpojumi

SIA "Kiwi Cosmetics"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Aizdevums un citi 
pakalpojumi

Saņemtas preces, 

pakalpojumi un aizņēmumi 

no saistītajām personām

Izsniegtas preces, sniegtie 

pakalpojumi un aizdevumi 

saistītajām personām

Saistīto personu parādi

(bruto)

Parādi saistītajām 

personām

(bruto)

San.Tic.Ltd.Şti. "Olainfarm İlaç Ve Tibbi 
Ürünler" (AS Olainfarm daļa 100%)

Produktu reģistrācijas atbalsta 
pakalpojumi

SIA "Silvanols"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Medikamentu pārdošana un 
citi pakalpojumi

SIA "Lavijas Aptieka"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Medikamentu pārdošana un 
citi pakalpojumi

SIA "Nikapharm"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Medikamentu 
vairumtirdzniecība

OOO "Olainfarm Azija"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Mārketinga pakalpojumi

ООО "Elast Medikl"
(AS Olainfarm daļa 100%)

SIA "Klīnika DiaMed"
(AS Olainfarm daļa 100%)

Aizdevums un citi 
pakalpojumi

SIA "First Class Lounge" 
(AS Olainfarm daļa 100%)

Aizdevums, tūrisma un citi 
pakalpojumi

Medikamentu pārdošana un 
citi pakalpojumi

Mārketinga pakalpojumi

Aizdevums, ārstniecības un 
citi pakalpojumi
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34. Darījumi ar saistītajām personām (turpinājums) 

Saistīto personu nesamaksātie parādi ietver Koncerna mātes uzņēmuma izsniegtos aizdevumus: 

 

*Kopējā Koncerna mātes uzņēmuma meitas uzņēmumiem izsniegto aizdevumu vērtība 2019. gada 31. decembrī bija 737 tūkst. EUR 
(2018. 31. decembrī: 1 991  tūkst. EUR), atskaitot atzītos uzkrājumus vērtības samazinājumam 1 718  tūkst. EUR apmērā (2018. 31. 
decembrī: 391  tūkst. EUR). 

Darījumu ar saistītajām pusēm noteikumi 

Neatmaksātie atlikumi gada beigās nav nodrošināti, tie ir bezprocentu (izņemot izsniegtos aizdevumus) un norēķini notiek naudā. 
Nav saņemtu vai izsniegtu garantiju par saistīto pušu debitoru vai kreditoru parādiem. Aizdevumus veido izsniegtie aizdevumi un 
uzkrātie procenti. 

Koncerna mātes uzņēmums novērtē saistīto personu debitoru parādus katrā finanšu gadā, analizējot attiecīgās saistītās personas 
finanšu stāvokli un tirgu, kurā saistītā persona veic darbību, kā arī ņemot vērā nākotnē prognozētās naudas plūsmas vērtības 
samazināšanas pārbaudes ietvaros. 

Saistīto personu parādu vērtības samazināšanās  

Mūžībā aizgājušajam Valērijam Maliginam pārskata datumā bija saistības pret Koncerna uzņēmumiem – īstermiņa aizdevums no 
Koncerna mātes uzņēmuma 1 581 tūkst. EUR (2018. gadā: īstermiņa aizdevums 1 514  tūkst. EUR apmērā) un ceļošanas izdevumi 
430 tūkst. EUR apmērā (2018. gadā: 430  tūkst. EUR) no ceļojumu aģentūras SIA „First Class Lounge”. Summu, kuras ir parādā 
mirušā Valērija Maligina mantinieki, vērtība nav samazinājusies, jo minētās saistības nav apstrīdētas, un iespējamo dividenžu apmērs 
būs pietiekams, lai segtu minētās parāda summas, kad visi juridiskie mantošanas aspekti tiks atrisināti. 

Aizdevumi 

2019. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzinis uzkrājumus nedrošajiem SIA „First Class Lounge” parādiem 1 282 tūkst. EUR 
apmērā. Kopējais debitoru parādu vērtības samazinājums atzīts 1 282 tūkst. EUR apmērā, kas sastāv no neatmaksātā aizdevuma 
summas pārskata gada beigās; līdz ar to SIA „First Class Lounge” parāda neto summa 2019. gada 31. decembrī ir nulle EUR. 

2019. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina papildu uzkrājumu 47 tūkst. EUR apmērā SIA „Kiwi Cosmetics” izsniegtajam 
aizdevumam (2018. gadā: 57 tūkst. EUR). Neatmaksātā aizdevuma summa gada beigās - 437 tūkst. EUR (2018. gadā 31.decembrī: 
390 tūkst. EUR) tika pilnībā uzkrāta. 

Citi debitori 

2019. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina uzkrājumu 110 tūkst. EUR apmērā LTD "First Class Lounge (Samui) Co." debitoru 
parādam (2018.: nulle tūkst. EUR). Debitoru parāda atgūstamās vērtības samazinājums gada beigās tika atzīts pilnā apmērā - 110 
tūkst. EUR (2018. gadā: nulle tūkst. EUR). 

Kopējais SIA „First Class Lounge” debitoru parādu (priekšapmaksas) vērtības samazinājums 2019. gada beigās bija 217 tūkst. EUR 
(2018: 217 tūkst. EUR). 

  

2019 2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

% likme
31.12.2019

Atmaksas 
termiņš Ilgtermiņa Īstermiņa Ilgtermiņa Īstermiņa

Galvenais vadības personāls un akcionāri
Valērija Maligina mantinieki 5.50% 02.01.2019            67               67                -        1 581                -        1 514 

Meitas uzņēmumi
SIA "First Class Lounge" EURIBOR (3m.)+2% 27.03.2022            20               19        1 282                -        1 162                - 
SIA "Ozols JDR" 2.75% 31.10.2023               -                 1                -                -                -                - 
OOO "Elast Medikl" 5.50% 11.09.2019            14               17                -                -                -           338 
SIA "Global Lux" 2.80% 17.03.2020              2                 3                -             57                -             55 
SIA "Kiwi Cosmetics" 2.92% 27.01.2020            11               10                -           437           390                - 
SIA "Tonus Elast" 2.75% 20.10.2021            11                 2           171           166           187           163 
SIA "Klīnika Diamed" 2.75% 20.10.2023              1                  -             21             18             70             17 
SIA "Aroma" (pievienots SIA "Latvijas aptieka") 5.40% 31.12.2021               -                 1                -                -                -                - 
SIA OlainMed 2.75% 08.02.2024              4                  -           263             30                -                - 
S.R.O. Olainfarm Group Slovak Republic 2.75% 06.06.2022               -                  -             10                -                -                - 

KOPĀ:          130             120        1 747        2 289        1 809        2 087 

Kopā aizdevumi vadībai un akcionāriem            67               67                -        1 581                -        1 514 
Kopā aizdevumi meitas uzņēmumiem            63               53        1 747           708        1 809           573 

31.12.2019 31.12.2018
Aprēķinātie procenti Saistīto personu parādi (bruto)*
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2019. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina uzkrājumu 17 tūkst. EUR apmērā SIA „Kiwi Cosmetics” debitoru parādam (2018.: 11 
tūkst. EUR). Debitoru parāda atgūstamās vērtības samazinājums gada beigās tika atzīts pilnā apmērā - 28 tūkst. EUR (2018. gadā: 
11 tūkst. EUR). 

SIA „Jūras aptieka” debitora parāda vērtības samazinājums 2019. gada beigās ir 18 tūkst. EUR (2018. gadā: 18 tūkst. EUR). 

Darījumi ar augstākās vadības amatpersonām un akcionāriem 

Kopējais augstākās vadības amatpersonu un akcionāru parāds Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam gada beigās bija 
attiecīgi 2 011 tūkst. EUR un 1 581 tūkst. EUR (2018. gada 31. decembrī: attiecīgi 1 955  tūkst. EUR un 1 525  tūkst. EUR). Parāda 
atlikums 2019. gada 31. decembrī ietver Koncerna mātes uzņēmuma izsniegtos aizdevumus ar procentu likmi 5.5%, kā arī debitora 
parādu 430 tūkst. EUR apmērā (2018. gadā 31. decembrī: 430  tūkst. EUR) par SIA „First Class Lounge” sniegtajiem ceļošanas 
pakalpojumiem. 

35. Informācijas atspoguļošana par segmentiem 

Lai varētu sniegt informāciju par segmentiem, Koncerns sadalīts struktūrvienībās, pamatojoties uz ražotajiem produktiem un iekšējo 
pārvaldības struktūru, kas ir atskaišu sagatavošanas pamatā. Šajā finanšu pārskatā sniegta informācija, tostarp salīdzinošā 
informācija par iepriekšējo periodu, par šādiem pieciem darbības segmentiem: 

 Zāļu ražošana. Šis ir galvenais Koncerna mātes uzņēmuma darbības segments un ietver gatavo zāļu formu un aktīvo 
farmaceitisko vielu (AFV) ražošanu. Informācija par šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē sadaļā Gatavās zāļu 
formas un Ķīmiskā produkcija, kur 100% (2018. gadā :100%) šī segmenta ieņēmumu guva Koncerna mātes uzņēmums. 

 Vairumtirdzniecība. Šis segments ietver zāļu un citu produktu pārdošanu mazumtirgotājiem. Šo segmentu galvenokārt 
pārstāv Koncerna mātes uzņēmuma departaments, kas atbild par farmaceitisko un saistīto produktu (Koncerna un citu 
ražotāju produktu) pārdošanu vairumā mazumtirgotājiem. Informācija par šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē 
sadaļā Vairumtirdzniecība, kur 99,9% (2018. gadā: 99,6%) šī segmenta ieņēmumu guva Koncerna mātes uzņēmums. 

 Mazumtirdzniecība. Šis segments ietver zāļu pārdošanu, izmantojot Koncernam piederošo aptieku tīklu „Latvijas Aptieka”. 
Informācija par šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē sadaļā Aptiekas. 

 Kompresijas izstrādājumi. Šis segments ietver elastīgo un kompresijas materiālo ražošanu un pārdošanu. Šo segmentu 
pārstāv ražošanas uzņēmums „Tonus Elast” un tā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības struktūras. Informācija par 
šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē sadaļā Kompresijas izstrādājumi. 

 Citi segmenti. Šis segments ietver Koncerna uzņēmējdarbības virzienus, kuru kopējie nekonsolidētie ieņēmumi 
nepārsniedz 10% no visiem saimnieciskās darbības nekonsolidētajiem ieņēmumiem. Šo segmentu pārstāv šādi Koncerna 
meitas uzņēmumi: ekoloģiskās farmācijas un pārtikas piedevu ražotājs SIA „Silvanols”, augu tēju un uzlējumu ražotājs 
OOO „NPK Biotest”, ekoloģisko kosmētisko līdzekļu ražotājs SIA „Kiwi Cosmetics”, klīnikas SIA „Klīnika Diamed” un SIA 
„Olainmed”, kā arī profesionālās kosmētikas izplatīšanas uzņēmums SIA „Global Lux”. Informācija par Citiem segmentiem 
tiek uzrādīta, neveicot savstarpējo darījumu, ja tādi būtu, izslēgšanu Citos segmentos. Informācija par šī segmenta 
ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē sadaļā Pārējie. 

Koncerna mātes uzņēmuma darbības segmenti ir Koncerna Zāļu ražošanas segments un Vairumtirdzniecības segments, un 
Koncerna mātes uzņēmuma valde neuzrauga Koncerna mātes uzņēmuma segmentus detalizētāk, izņemot attiecībā uz ieņēmumiem 
no Zāļu ražošanas segmenta, kas tiek uzraudzīts atsevišķi attiecībā uz Gatavo zāļu formu ražošanas ieņēmumiem un Ķīmiskās 
produkcijas ražošanas ieņēmumiem, kā aprakstīts 4. piezīmē. 

Koncerna mātes uzņēmuma valde uzrauga galvenokārt šādus uzņēmējdarbības segmentu rādītājus, lai pieņemtu lēmumus par 
resursu piešķiršanu un veiktspējas novērtējumu: ieņēmumi, peļņa pirms nodokļiem, kapitālieguldījumi, vērtības samazināšanās. Citi 
segmenti netiek uzraudzīti segmentu līmenī, bet gan tajā ietilpstošo meitas uzņēmumu līmenī. Kapitālieguldījumi sadalījumā pa 
segmentiem iekļauj iegādātos ilgtermiņa aktīvus, izņemot aktīvus, kas tika iegūti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. Vērtības 
samazinājums sadalījumā pa segmentiem iekļauj Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalības meitas uzņēmumos un ieguldījuma 
īpašumos vērtības samazinājumu. 

Neattiecinātā informācija attiecas galvenokārt uz jautājumiem, kas tiek risināti Koncerna līmenī, piemēram, uz finansēšanas darbību 
Koncerna līmenī (tostarp lielākoties par Koncerna mātes uzņēmuma finanšu darbības rezultātiem, aizdevumiem, naudu, parādiem 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem), attiecībā uz aktīviem, kas saistīti ar Koncerna vadību, ieguldījumu aktīviem, nenozīmīgiem 
papildu uzņēmējdarbības veidiem u.c. Konsolidācijas procesā darījumus starp segmentiem izslēdz un uzrāda kopā ar neattiecināto 
informāciju. Transfertcenas, kas piemērotas darījumos starp dažādiem darbības segmentiem, noteiktas atbilstoši nesaistītu personu 
darījumu principam. Aktīvi, kurus izmanto vairāk nekā tikai vienā segmentā, ir attiecināti proporcionāli izmaksām vai ieņēmumiem 
atkarībā no aktīva veida. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzraudzīts tikai attiecīgās juridiskās personas līmenī, tādējādi tīrā peļņa sadalījumā pa 
segmentiem netiek pārraudzīta. 

Lielākā daļa Koncerna aktīvu (ap 95%) atrodas Latvijā. Informācija par ieņēmumiem sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem ir sniegta 
4. piezīmē. 
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35. Informācijas atspoguļošana par segmentiem (turpinājums) 

 
 
 

  

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
2019  86 117 5 382           25 427        8 794               11 499        137 219      -                       137 219           
2018  75 347  5 486  23 849  9 506  10 068  124 256  -  124 256

Starpsegmentu ieņēmumi
2019 724                  12 170         245             3 656               1 171          17 966        (17 966)            -                      
2018 587                  11 678         294             3 456               1 857          17 872        (17 872)            -                      

Kopējie ieņēmumi
2019 86 841             17 552         25 672        12 450             12 670        155 185      (17 966)            137 219           
2018 75 934             17 164         24 143        12 962             11 925        142 128      (17 872)            124 256           

Vērtības samazinājums iegulījumiem meitas uzņēmumos un ieguldījuma īpašumos
2019 -                       -                  -                  -                      273             273             3 175               3 448               
2018 -                       -                  -                  -                      -                  -                  -                       -                      

Segmenta peļņa pirms nodokļiem
2019 19 437             1 981           1 141          755                  676             23 990        (25)                   23 965             
2018 9 561               1 420           1 037          1 855               416             14 289        (2 924)              11 365             

Aktīvi

31.12.2019  88 807  6 546  31 852  18 952  12 993  159 150 9 520                168 670
31.12.2018 82 261             5 027           27 942        18 132             10 445        143 807      4 104               147 911           

Saistības
31.12.2019 16 490             2 634           8 160          4 493               4 608          36 385        4 776               41 161             
31.12.2018 13 031             2 575           5 063          4 403               2 816          27 888        14 945             42 833             

Kapitālieguldījumi
2019 11 471             22                557             47                    829             12 926        146                  13 072             
2018 4 020               15                146             929                  254             5 364          104                  5 468               

Peļņas salīdzinājums 2019 2018
EUR '000 EUR '000

Segmentu peļņa pirms nodokļiem 23 990              14 289              
Neattiecinātie finanšu ieņēmumi 2 124                189                   
Neattiecinātie finanšu izdevumi (814)                  (2 577)               
Neattiecinātie ieņēmumi un izdevumi 68                     985                   
Starp-segmentu izslēgšana (1 403)               (1 521)               
Peļņa pirms nodokļiem 23 965              11 365              

Aktīvu salīdzināšana 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000

Segmentu aktīvi kopā 159 150            143 807            
Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi un izslēgšana 2 743                7 049                
Neattiecinātie īstermiņa aktīvi un izslēgšana (6 306)               (4 682)               
Grupas līmenī pārvaldītā nauda 13 083              1 737                
Kopā aktīvi 168 670            147 911            

Saistību salīdzināšana 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000

Segmentu saistības kopā 36 385              27 888              
Aizņēmumi 13 193              21 497              
Nodokļu saistības 38                     67                     
Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana (8 455)               (6 619)               
Kopā saistības 41 161              42 833              
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36. Finanšu risku pārvaldība 

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm un kredītlīnijas,  noma un 
parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Koncerna un Koncerna mātes 
uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu 
instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādiem, naudu un īstermiņa noguldījumiem, kas izriet tieši no to saimnieciskās 
darbības. Koncerna mātes uzņēmums arī izsniedz īstermiņa aizdevumus dalībniekiem un vadībai.  

Finanšu riski 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finanšu instrumentiem, ir valūtas risks, procentu likmju 
risks, likviditātes risks un kredītrisks. Koncerna mātes uzņēmuma un Koncerna citu uzņēmumu valdes pārrauga šo risku pārvaldību. 
Finanšu risku pārvaldības ietvaros, Koncerns izmanto dažādas finanšu risku kontroles un riska ierobežošanas procedūras, lai 
samazinātu noteiktus riskus. 

Valūtu risks 

Ārvalstu valūtu risks ir risks, ka finanšu instrumenta patiesā vērtība vai ar to saistītās nākotnes naudas plūsmas varētu mainīties 
ārvalstu valūtas maiņas kursu svārstību ietekmē. Koncerns ir pakļauts ārvalstu valūtu maiņas kursu izmaiņām galvenokārt saistībā 
ar Koncerna saimniecisko darbību (ja ieņēmumi vai izmaksas ir kādā citā valūtā, nevis Koncerna funkcionālajā valūtā). 

Ievērojama daļa Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma ieņēmumu ir eiro (2018. gadā: eiro); lielākā daļa izmaksu ir eiro. 
Koncernam nav oficiāli apstiprinātas valūtas riska pārvaldības politikas. Pircēju un pasūtītāju parādi, kas potenciāli ir pakļauti valūtas 
riskam, tiek pārvaldīti, piemērojot atbilstošu cenu noteikšanas politiku. 

Pārskata periodā Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā un Baltkrievijā bija vērojams ievērojams valūtas vērtības svārstīgums. Šīs četras 
valstis nodrošina vairāk kā 53% (2018. gadā: 54%) no Koncerna apgrozījuma. Valūtas risks saistīts galvenokārt ar Krievijas tirgu, kur 
cenas tiek noteiktas Krievijas rubļos. Koncerns regulāri pārskata cenas RUB, lai mazinātu valūtas riska negatīvo ietekmi. 

Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finanšu aktīvos un saistībās ietilpst nauda, pircēju un 
pasūtītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi un aizdevumi. Koncerns un 
Koncerna mātes uzņēmums galvenokārt ir pakļauts ārvalstu valūtu riskam saistībā ar ASV dolāru (USD) un Krievijas rubli (RUB). 

Koncerna valūtu riski 2019. un 2018. gada 31. decembrī ir šādi: 
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36. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Koncerns ir izvērtējis USD un RUB valūtas kursa svārstību potenciālo ietekmi uz peļņu pirms nodokļiem, kas atspoguļots turpmāk 
tabulā. Pašu kapitālu ietekmē peļņas izmaiņas. 

 

Koncerna mātes uzņēmuma valūtu riski 2019. un 2018. gada 31. decembrī ir šādi: 

 

Koncerna mātes uzņēmums ir izvērtējis USD un RUB valūtas kursa svārstību potenciālo ietekmi uz peļņu pirms nodokļiem, kas 
atspoguļots turpmāk tabulā. Pašu kapitālu ietekmē peļņas izmaiņas. 

  
 

Valūtas kursa izmaiņas Kopā EUR
Gada beigas EUR '000

+25% 2019 (4 505)
2018 (3 158)

+15% 2019 (2 938)
2018 (2 060)

+5% 2019 (1 073)
2018 (752)

-15% 2019 3 975
2018 2 787

-25% 2019 7 508
2018 5 264

Iespējamā neto ietekme no USD 
valūtas kursa izmaiņas

Iespējamā neto ietekme no RUB 
valūtas kursa izmaiņas

EUR '000 EUR '000
(461) (4 044)
(255) (2 903)

(110) (963)
(61) (691)

(300) (2 638)
(166) (1 893)

425 4 839

406 3 568
225 2 562
768 6 740

ASV dolāri Krievijas rubļi Citas valūtas EUR valūta Kopā EUR
Gada beigas EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Pircēju un pasūtītāju parādi (22. piezīme) 2019 1 190 19 787 30 7 912 28 919
2018 967 13 706 24 11 386 26 083

Aizdevumi (25, 34. piezīme) 2019 - - 9 2 426 2 435
2018 - - 9 3 636 3 645

Citi debitori (24. piezīme) 2019 63 3 25 807 898
2018 46 11 59 645 761

Nauda (26. piezīme) 2019 1 176 1 077 219 10 493 12 965
2018 438 570 63 474 1 545

Kopā finanšu aktīvi, EUR 2019 2 429 20 867 283 21 638 45 217
2018 1 451 14 287 155 16 141 32 034

Aizņēmumi (28. piezīme) 2019 - - - 16 607 16 607
2018 - - - 23 221 23 221
2019 82 35 24 7 151 7 292
2018 130 20 - 6 600 6 750

Kopā finanšu saistības, EUR 2019 82 35 24 23 758 23 899
2018 130 20 - 29 821 29 971

Neto aktīvi/ (saistības), EUR 2019 2 347 20 832 259 (2 120) 21 318
2018 1 321 14 267 155 (13 680) 2 063

Parādi piegādātājiem un pārējie kreditori
(31, 32. piezīme)

Valūtas kursa izmaiņas Kopā EUR
Gada beigas EUR '000

+25% 2019 (4 636)
2018 (3 118)

+15% 2019 (3 023)
2018 (2 033)

+5% 2019 (1 104)
2018 (742)

-15% 2019 4 090
2018 2 751

-25% 2019 7 726
2018 5 196

Iespējamā neto ietekme no USD 
valūtas kursa izmaiņas

Iespējamā neto ietekme no RUB 
valūtas kursa izmaiņas

EUR '000 EUR '000

(264) (2 853)
(306) (2 717)

(469) (4 166)

(63) (679)
414 3 676

(172) (1 861)
(112) (992)

440 4 756

233 2 518
782 6 944
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36. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Procentu likmju risks 

Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instrumenta patiesā vērtība vai ar to saistītās nākotnes naudas plūsmas varētu mainīties 
tirgus procentu likmju svārstību ietekmē. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pakļauts tirgus procentu likmju izmaiņām 
galvenokārt saistībā ar Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa aizņēmumiem, kuriem piemērotas mainīgas procentu 
likmes. 

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma aizņēmumu vidējā procentu likme atspoguļota 28. piezīmē. 

Koncernā un Koncerna mātes uzņēmumā nav procentu likmju riska pārvaldības politikas. 

Procentu likmes jutīgums 

Turpmākajās tabulās atspoguļots Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma peļņas pirms nodokļiem (ietekme galvenokārt EURIBOR 
mainīguma rezultātā) jutīgums pret pamatoti iespējamām procentu likmju izmaiņām, ja visi pārējie mainīgie lielumi nemainās. Nav 
ietekmes uz pašu kapitālu, izņemot ietekmi no pārskata gada rezultāta izmaiņām. 

Koncerna jutīgums pret procentu likmju izmaiņām: 

 
Koncerna mātes uzņēmuma jutīgums pret procentu likmju izmaiņām: 

 

Likviditātes risks 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kontrolē likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot banku piešķirtās 
kredītlīnijas un aizņēmumus, veicot parādu piegādātājiem atmaksas termiņu plānošanu, izstrādājot un analizējot nākotnes naudas 
plūsmas, ko veido gan esošie, gan plānotie aizņēmumi, kā arī par šiem aizņēmumiem maksājamie procenti. 

Nākamajā tabulā atspoguļota Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finanšu saistību termiņstruktūra 2019. un 2018. gada 31. 
decembrī, pamatojoties uz līgumā noteiktajiem nediskontētajiem maksājumiem. 
 

Efekts uz peļņu pirms nodokļiem
EUR '000

2019 +1.0% (44)
-0.5% -

2018 +1.0% (116)
-0.5% -

Gads EURIBOR likme

Efekts uz peļņu pirms nodokļiem
EUR '000

2019 +1.0% (39)
-0.5% -

2018 +1.0% (105)
-0.5% -

Gads EURIBOR likme
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36.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

 

Kredītrisks 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir pakļauti kredītriskam saistībā ar to pircēju un pasūtītāju parādiem, izsniegtajiem 
aizdevumiem un naudu. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izvērtē kredītriska koncentrāciju, ja kāda atsevišķa darījumu 
partnera (galvenokārt, klienta) parāda apmērs pārsniedz 10% no kopējā debitoru parāda. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums 
kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam 
atsevišķi. Turklāt debitoru parādu atlikumi tiek pastāvīgi uzraudzīti, lai mazinātu Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma 
neatgūstamo parādu rašanās iespēju. 

2019. gada 31. decembrī Krievijas klientu parādu Koncernam par piegādātajām precēm un pakalpojumiem kredītriska koncentrācija 
bija 64% (2018. gada 31. decembrī: 43%). Atsevišķi Krievijas klienti, kuru kredītriska koncentrācija pārsniedz 10%, ir lielākie 
vairumtirgotāji AO „NPK Katren” ar 22% (2018. gada 31. decembrī: 11%) un ZAO „CV Protek” ar 21% (2018. gada 31. decembrī: 
15%) lielu kredītriska koncentrāciju no neto debitoriem. Katrs no šiem klientiem tiek pastāvīgi uzraudzīts. 

Kapitāla pārvaldība 

Galvenais Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma kapitāla pārvaldības uzdevums ir nodrošināt augsta kredītreitinga saglabāšanu 
un pienācīgu kapitāla pietiekamības rādītāju, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un palielinātu akcionāru vērtību. Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums pārvalda savu kapitāla struktūru un koriģē to atbilstoši ekonomisko apstākļu izmaiņām. 

Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam nav kapitāla pārvaldības politikas. Laiku pa laikam vadība kontrolē kapitālu, izmantojot 
maksātspējas koeficientu: 

 
  

Koncerns Gada beigas
Uz 

pieprasījuma
Līdz 3 

mēnešiem
3 līdz12 
mēneši

1 līdz 5 
gadi

virs 5 
gadiem Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Procentu aizņēmumi (28. piezīme) 2019                       -                   1 817                5 383          8 517                    -      15 717 

2018                       -                   5 818              17 453               68                    -      23 339 
Citas finanšu saistības (28. piezīme) 2019                       -                        84                1 020                  -                    -        1 104 

2018                       -                          8                     24          1 331                    -        1 363 
Nomas saistības (2018. gadā finanšu nomas 2019                       -                      271                1 538          4 236            1 748        7 793 
saistības) (28. piezīme) 2018                       -                        93                   280             712                    -        1 085 
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 2019                4 095                   5 084                   168               32                    -        9 379 
(31., 32. piezīme) 2018                1 354                   7 404 116 77                    -        8 951 

KOPĀ: 2019                4 095                   7 256                8 109        12 785            1 748      33 993 
2018                1 354                 13 323              17 873          2 188                    -      34 738 

Mātes uzņēmums Gada beigas
Uz 

pieprasījuma
Līdz 3 

mēnešiem
3 līdz12 
mēneši

1 līdz 5 
gadi

virs 5 
gadiem Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Procentu aizņēmumi (28. piezīme) 2019                       -                   1 750                5 184          8 180      15 114 

2018                       -                   5 459              16 377                  -                    -      21 836 
Citas finanšu saistības (28. piezīme) 2019                       -                          7                1 020                  -                    -        1 027 

2018                       -                          4                     14          1 200                    -        1 218 
Nomas saistības (2018. gadā finanšu nomas 2019                       -                      192                   669          1 155            1 223        3 239 
saistības) (28. piezīme) 2018                       -                        56                   167             553                    -           776 
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 2019                2 941                   4 199                   124               28                    -        7 292 
(31., 32. piezīme) 2018                1 598                   5 040 36 76 -                         6 750 

KOPĀ: 2019                2 941                   6 148                6 997          9 363            1 223      26 672 
2018                1 598                 10 559              16 594          1 829                    -      30 580 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Procentu aizņēmumi, citas finanšu saistības (28. piezīme)                  25 095                  25 787                  19 859                  23 830 
Parādi piegādātājiem un citi kreditori (31, 32. piezīme)                    9 379                    8 951                    7 292                    6 750 
Atskaitot naudu un naudas ekvivalentus (26. piezīme)                (15 230)                  (2 689)                (12 965)                  (1 545)
Neto saistības                  19 244                  32 049                  14 186                  29 035 
Pašu kapitāls                127 509                105 078                121 920                101 090 

Kopējais kapitāls                146 753                137 127                136 106                130 125 

Saistību īpatsvara radītājs 13% 23% 10% 22%

Koncerns Mātes uzņēmums
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36.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Saistību īpatsvara rādītāju aprēķina, neto parādsaistības izdalot ar kopējo kapitālu un pieskaitot neto parādsaistības. Neto 
parādsaistībās tiek iekļauti aizņēmumi, par kuriem aprēķina procentus, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi kreditoru 
parādi, atskaitot naudu un naudas ekvivalentus, izņemot saimnieciskās darbības veidus, kuru veikšana ir pārtraukta. Kapitālā ietilpst 
attiecīgi uz Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls. 

2019. gada 31. decembrī Koncerna mātes uzņēmums bija izpildījis visas kredītiestāžu noteiktās kapitāla prasības. Saskaņā ar 
Komerclikumu Koncerna mātes uzņēmuma valdei jāprasa akcionāru sapulcei lemt par darbības turpināšanu, ja uzņēmuma zaudējumi 
sasniedz vismaz pusi no uzņēmuma pamatkapitāla. 

Patiesā vērtība 

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība ir summa, par kādu finanšu instrumentu iespējams apmainīt parastā darījumā starp 
ieinteresētām pusēm, izņemot gadījumos, kad instrumenti tiek pārdoti piespiedu kārtā vai likvidācijas rezultātā. 

Turpmāk tabulā atspoguļota Koncerna aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas datumā - 2019. gada 
31. decembrī. 

 

Turpmāk tabulā atspoguļota Koncerna aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas datumā - 2018. gada 
31. decembrī. 

 

kotētās cenas 
aktīvos tirgos

nozīm īgus 
novērojamus 

datus

nenozīm īgus 
novērojamus 

datus
(1. līmenis) (2. līmenis)  (3. līmenis)

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Aktīvi, kam norādīta patiesā vērtība:

Ieguldījumu īpašumi (17. piezīme)                      253                      253                         -                        -                   253 

Aizdevumi (25., 34. piezīme)                   1 813                   1 813                         -                        -                1 813 

Saistības, kam norādīta patiesā vērtība:

Procentu kredīti un aizņēmumi (28. piezīme)                 21 745                 21 745                         -                        -              21 745 

Uzskaites 
vērtība

Kopā patiesā 
vērtība

Patiesā vērtība noteikta, izmantojot
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36.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļota Koncerna mātes uzņēmuma aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas 
datumā - 2019. gada 31. decembrī. 

 

Turpmāk tabulā atspoguļota Koncerna mātes uzņēmuma aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas 
datumā - 2018. gada 31. decembrī. 

 

Lai aplēstu patieso vērtību, izmantotas šādas metodes un pieņēmumi: 

‐ naudas un īstermiņa noguldījumu, pircēju un pasūtītāju parādu, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu īstermiņa 
kreditoru parādu patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai galvenokārt tāpēc, ka šie instrumenti ir īstermiņa; 

‐ aizdevumu un aizņēmumu patiesā vērtība aprēķināta, diskontējot prognozētās nākotnes naudas plūsmas ar spēkā 
esošajām procentu likmēm, kas atbilst hierarhijas 3. līmeņa novērtējumam. Nekāda būtiska atšķirība starp uzskaites un 
patieso vērtību nav konstatēta. 

37. Izdotie standarti, kuri vēl nav stājušies spēkā 

Ir izdoti jauni standarti un interpretācijas vai pārskatīti esošie standarti un interpretācijas, kuru piemērošana Koncernam un Koncerna 
mātes uzņēmumam ir obligāta attiecībā uz pārskata periodiem, kuri sākas pēc 2019. gada 1. janvāra, un kurus Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums nav ieviesis pirms noteiktā spēkā stāšanās datuma. 

Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums paredz, ka šo standartu, pārskatīšanu un interpretāciju pieņemšana būtiski neietekmēs 
Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma finanšu pārskatus sākotnējās piemērošanas periodā: 

‐ 17. SFPS „Apdrošināšanas līgumi”  
‐ Uzņēmējdarbības definīcija (Grozījumi 3. SFPS)  
‐ Būtiskuma definīcija (Grozījumi 1. SGS un 8. SGS) 

38. Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Neskatoties uz Covid-19 izplatību lielākajā daļā pasaules valstu, tostarp Latvijā, tam ir bijusi neliela ietekme, un Koncerns turpina 
strādāt normālā režīmā. Koncerna uzņēmumi ir ieviesuši drošības pasākumus saskaņā ar noteikumiem Latvijā. AS “Olainfarm” un 
lielāko meitas sabiedrību darbinieki regulāri pārbauda savu veselības stāvokli, lai ierobežotu potenciālo koronavīrusa izplatību 
darbinieku vidū. Darbinieki, kuri var veikt pienākumus attālināti, strādā mājās. Komandējumi ir atcelti, klātienes tikšanās notiek pēc 
iespējas retāk, tā vietā tiek veicinātas tikšanās tiešsaistē. Ceļošanas ierobežojumu dēļ grupas medicīniskie pārstāvji veic pārdošanas 
zvanus un izmanto videokonferenču risinājumus, lai būtu kontaktā ar klientiem. 
  

kotētās cenas 
aktīvos tirgos

nozīm īgus 
novērojamus 

datus

nenozīm īgus 
novērojamus 

datus
Uzskaites 

vērtība
Kopā patiesā 

vērtība
(1. līmenis) (2. līmenis)  (3. līmenis)

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Aktīvi, kam norādīta patiesā vērtība:

Ieguldījumu īpašumi (17. piezīme)                      253                      253                         -                        -                   253 

Aizdevumi (25., 34. piezīme) 2 435 2 435                         -                        - 2 435

Saistības, kam norādīta patiesā vērtība:
Procentu kredīti un aizņēmumi (28. piezīme) 16 607 16 607                         -                        - 16 607

Patiesā vērtība noteikta, izmantojot

kotētās cenas 
aktīvos tirgos

nozīm īgus 
novērojamus 

datus

nenozīm īgus 
novērojamus 

datus
(1. līmenis) (2. līmenis)  (3. līmenis)

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
Aktīvi, kam norādīta patiesā vērtība:

Ieguldījumu īpašumi (17. piezīme)                     289                     289                         -                        -                   289 

Aizdevumi (25, 34. piezīme)                  3 645 3 645                         -                        - 3 645

Saistības, kam norādīta patiesā vērtība:
Procentu kredīti un aizņēmumi (28. piezīme) 23 221 23 221                         -                        - 23 221

Uzskaites 
vērtība

Kopā patiesā 
vērtība

Patiesā vērtība noteikta, izmantojot
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38.   Notikumi pēc pārskata perioda beigām (turpinājums) 

Koncerna uzņēmumi iegādājas izejvielas no dažādām valstīm un ir izstrādājuši plānus paplašināt piegādātāju loku. Pašlaik 
Koncernam ir krājumi pietiekošā daudzumā paredzamai nākotnei, kas ļauj plānot ražošanu bez pārtraukumiem. AS “Olainfarm” 
ražošanas procesi un produktu piegādes nav būtiski ietekmētas. Biežāk produkti klientiem tiek piegādāti ar kravas autotransportu, 
nevis gaisa pārvadājumiem. 

Koncerna lielākais meitas uzņēmums “Latvijas Aptieka” turpina darbu bez izmaiņām, un novērojams lielāks pieprasījums pēc 
dažādām farmācijas precēm. “Silvanols” strādā ierastā režīmā un lielāka tirgus pieprasījuma dēļ pastiprināti pievēršas imunitāti 
stiprinošiem produktiem un vitamīniem. “Tonus Elast” ir saskāries ar preču pieprasījuma kritumu un ir pieteicies valsts atbalstam. 
Valsts noteikto ierobežojumu dēļ veselības centri “DiaMed” un “OlainMed” kopš marta beigām ir slēgti apmeklētājiem. 

AS “Olainfarm” ir uzsācis ražot dezinfekcijas līdzekli, ko pārsvarā lieto Koncerna uzņēmumi, un tas tiek piegādāts ierobežotam klientu 
skaitam. “Tonus Elast” ir uzsācis ražot sejas maskas bez papildu filtriem. AS “Olainfarm” ir uzsākusi plaušu mākslīgās ventilācijas 
iekārtu iegādi 100 000 EUR vērtībā, kas tiks dāvinātas Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai, lai nodrošinātu Covid-19 
vīrusa inficēto personu ārstniecību. Tāpat AS “Olainfarm” bez atlīdzības nodod ārstniecības iestādei pustonnu izopropilspirta, kas 
izmantojams dezinfekcijas vajadzībām.  

Koncern vadība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma. Ņemot vērā pašlaik publiski pieejamo 
informāciju, Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma galvenos darbības rādītājus un vadības veiktos pasākumus, nav paredzams, 
ka Covid-19 uzliesmojumam būs tieša tūlītēja un būtiska negatīva ietekme uz Koncernu un Koncerna mātes uzņēmumu, to darbību, 
finanšu stāvokli un darbības rezultātiem. Tomēr mēs nevaram izslēgt iespēju, ka stingru ierobežojumu perioda ieilgšana, ieviesto 
drošības pasākumu pastiprināšana vai šādu pasākumu negatīvā ietekme uz ekonomikas vidi, kurā Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums veic komercdarbību, vidējā un ilgākā termiņā varētu negatīvi ietekmēt Koncernu un Koncerna mātes uzņēmumu, tās 
finanšu stāvokli un darbības rezultātus. Mēs rūpīgi uzraugām situāciju un veiksim nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu jaunu 
notikumu un apstākļu ietekmi. 

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši citi būtiski notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Koncerna un Koncerna mātes 
uzņēmuma finanšu pārskatu. 

 

 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 

 
    

Jerūns Hide Veitess 
 

Lauris Macijevskis 
 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  

 

 

 
2020. gada 30. aprīlī 

 



AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

   
83 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS “OLAINFARM” 

Nefinanšu ziņojums 
2019 

 
 
 
 
 

Ziņojums sagatavots, balstoties uz NASDAQ ESG vadlīnijām Ziemeļvalstu un Baltijas tirgiem 
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Mūsu uzņēmums 
 

Finanšu gada sākums: 2019. gada 1. janvāris 
Finanšu gada beigas: 2019. gada 31. decembris 
Kompānijas nosaukums: Akciju sabiedrība “Olainfarm” 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003007246 
Adrese un kontakti: Olaines novads, Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114, Latvija 
E-pasts: olainfarm@olainfarm.com 
Valdes priekšsēdētājs: Jerūns Hide Veitess (Jeroen Hidde Weites) 
Darbības joma: farmācija 
Mājas lapa: www.olainfarm.com 
Auditorkompānija: SIA “PricewaterhouseCoopers” 

 
AS “Olainfarm” akcijas tiek kotētas “Nasdaq Riga” fondu biržas oficiālajā sarakstā (ISIN: LV0000100501, ID: OLF1R). 

 

PRIEKŠVĀRDS 
Šis ir trešais nefinanšu ziņojums, ko sagatavo AS “Olainfarm” par vides, sociālo un pārvaldības jomu. Ziņojumā par 2019. gadu 
ņemtas vērā Nasdaq izstrādātās vadlīnijas (ESG Reporting Guide 2.0), kas ir publicētas 2019. gada maijā. 

AS “Olainfarm” valde ir izvērtējusi vadlīnijās ietvertos ieteikumus, un ziņojumā katrā no virzieniem ir iekļauti dati vai atsauces uz 
dokumentiem vairākās apakšjomās. Ņemot vērā, ka AS “Olainfarm” ir relatīvi nelielas kapitalizācijas uzņēmums, tiek sabalansētas 
datu apkopošanas un publicēšanas izmaksas pret papildu informāciju, ko sniedz konkrētie rādītāji. Nākamajos ziņojumos valde 
izvērtēs, vai iekļaut papildu informāciju. AS “Olainfarm” un tās meitas uzņēmumi ievēro visus uz sabiedrībām attiecināmos normatīvos 
aktus. Grupai var nebūt formāli izstrādātu iekšējo politiku, ja to tieši neparedz attiecīgās valsts regulējums. 

Nefinanšu ziņojums ir sagatavots par AS “Olainfarm” kā grupas mātes uzņēmumu, kas grupai rada vislielāko apgrozījumu un tīro 
peļņu. Grupas ietvaros AS “Olainfarm” pieder visbūtiskākie ražošanai nepieciešamie pamatlīdzekļi, tāpēc ziņojumā ir apskatīti vides 
un sociālie aspekti par uzņēmumu Olainē. Uzņēmuma vadība turpina ieviest vienotu pārvaldes struktūru visā grupā, lai visi galvenie 
vides, sociālie un pārvaldības principi nākotnē tiktu attiecināti uz visu grupu. 

MŪSU UZŅĒMUMS 
AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un farmaceitisko starpproduktu ražotājiem Baltijā. AS “Olainfarm” ražo 
medikamentus vairākām saslimšanu grupām — nervu sistēmas, sirds un asinsvadu, urīnorgānu, alerģiju un gremošanas. Mūsu 
darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu 
sadarbību ar mūsu klientiem — pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai veidojam 
augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi nekaitīga ražošanas procesa 
organizācija un pastāvīga kompānijas vērtības palielināšana. 

Misija 
Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un 
pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un pārdošanā. 

Vīzija 
Līdz 2025. gadam mēs vēlamies kļūt par vienu no 10 vadošajiem ražošanas uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā, ilgtspējīgi 
nodrošinot veselības aprūpes produktus un pakalpojumus specifiskās terapeitiskajās jomās Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstīs, NVS valstīs, kā arī aiz to robežām. 

  

mailto:olainfarm@olainfarm.com
http://www.olainfarm.com/
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Mērķi un uzdevumi 

Produktu attīstība 

• Optimizēt produktu portfeli un papildināt to ar jaunām gatavo zāļu formām, ņemot vērā tirgus dinamiku, specifiku un 
vajadzības. 

• Attīstīt ķīmisko produktu ražošanas virzienu un radīt jaunus inovatīvus produktus un tehnoloģijas, jo īpaši, veicinot 
sadarbību ar Latvijas zinātniskajām institūcijām. 

• Reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo zāļu formas un piegādāt tās dažādu pasaules valstu noieta tirgiem. 
• Ražot gatavo zāļu formas un ķīmiskos produktus partneriem. 
• Papildināt un saglabāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma portfeli. 

Mārketings 

• Izstrādāt un ieviest starptautisko tirgu apgūšanas modeli, sekojot produktu virzības stratēģijai un izmantojot pārdošanas 
kanālus, lai efektīvākajā veidā sasniegtu patērētājus un veicinātu pieprasījumu. 

• Plānot, izstrādāt un ieviest mārketinga aktivitātēs saskaņā ar uzņēmuma atbilstības noteikumiem, lai veicinātu pieprasījuma 
izaugsmi. 

• Vadīt mārketinga aktivitātes un tirdzniecību reģionālajos tirgos. 
• Regulāri veikt tirgus izpēti, lai veidotu segmentus un sasniegtu klientus visefektīvākajā veidā, veicinot pieprasījumu. 
• Noteikt tirgus potenciālu, jo īpaši reģionālajos tirgos, turpmākai biznesa attīstībai. 
• Nepārtraukti analizēt tirgu un uzturēt saziņu ar vadošajiem viedokļu līderiem, lai ieviestu jaunus produktus un paplašinātu 

produktu portfeli ilgtspējīgākai izaugsmei. 

Ražošana un produktu kvalitāte 

• Vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus atbilstoši Labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 
• Modernizēt ražotnes un procesus saskaņā ar LRP. 
• Automatizēt tehnoloģiskos procesus, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un darba drošību. 
• Nepārtraukti pilnveidot ražošanas procesu un meklēt jauninājumus, lai arī turpmāk būtu uzticams partneris mūsu klientiem. 

Sociālā politika 

• Sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā. 
• Nodrošināt sociālās garantijas un darbinieku atalgojumu atbilstīgi viņu amatam un ieguldījumam uzņēmuma attīstībā un 

sniegumā. 
• Nodrošināt darbinieku apmācības un karjeras izaugsmes iespējas. 
• Veikt ikgadējo darbinieku un ārējo partneru aptauju, lai saglabātu konkurētspēju un lai turpinātu būt pievilcīgs darba devējs 

ikvienam jaunam darbiniekam. 

Vides aizsardzība 

• Nodrošināt ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un turpināt organizēt videi nekaitīgu ražošanas procesu. 
• Gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi. 

Investoru attiecības 

• Pastāvīgi strādāt pie uzņēmuma vērtības paaugstināšanas, veicinot inovācijas, izaugsmi un peļņas pieaugumu. 
• Izvērtējot uzņēmuma finanšu stāvokli un attīstības iespējas, piedāvāt akcionāriem apstiprināt dividenžu izmaksu; 
• Savlaicīgi sniegt uzticamu un pārskatāmu informāciju par uzņēmuma darbību un ekonomisko stāvokli. 
• Būt atvērtiem un atklātiem investoru interesei par uzņēmumu. 
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Juridiskais statuss un īpašnieki 

AS “Olainfarm” ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiek kotētas “Nasdaq Riga” fondu biržas oficiālajā sarakstā (ISIN: LV0000100501, 
ID: OLF1R). 
 
AS “Olainfarm” 2019. gada 31. decembrī bija reģistrēti šādi lielākie akcionāri (akcionāri, kuru turējumā ir pieci un vairāk procentu no 
AS “Olainfarm” akcijām): 
 

 Līdzdalība 
SIA „Olmafarm” 42.56% 
AS „Swedbank” Klientu vārdā 14.72% 
Clearstream Banking AG 9.29% 
OÜ „OLFIM” 7.79% 

 
Medikamenti, aktīvās farmaceitiskās vielas un starpprodukti 
AS “Olainfarm” produktu portfelis sastāv no vairāk nekā 60 gatavo zāļu formām, 25 aktīvajām farmaceitiskajām vielām un vairāk nekā 
20 starpproduktiem. Uzņēmums specializējas medikamentu nervu sistēmas, sirds un asinsvadu, antibakteriālo, pretvīrusu un 
pretalerģijas līdzekļu ražošanā. Ķīmiski farmaceitisko produktu jomā uzņēmums ir īpaši pieredzējis adamantāna, hinuklidīna un 
nitrofurānu rindas preparātu ražošanā un izstrādē. 

AS “Olainfarm” cita starpā nodrošina arī pētniecības, analītiskas, reģistrācijas, ražošanas, iepakošanas, izplatīšanas un mārketinga 
pakalpojumus.  

Lielākie meitasuzņēmumi un pārstāvniecības 
SIA “Latvijas Aptieka” 100 % pamatkapitāla daļu 
SIA “Tonus Elast” 100 % pamatkapitāla daļu 
SIA “Silvanols”  100 % pamatkapitāla daļu 
ООО “Эласт Медикл” 100 % pamatkapitāla daļu 
ООО “NPK Biotest” 100 % pamatkapitāla daļu 
SIA “Klīnika DiaMed” 100 % pamatkapitāla daļu 
SIA “OlainMed” 100 % pamatkapitāla daļu 

 
AS “Olainfarm” meitasuzņēmumi atrodas Latvijā, Baltkrievijā, Krievijā, Lietuvā, Turcijā, Azerbaidžānā, Igaunijā, Čehijā, Slovākijā un 
Kirgizstānā, pārstāvniecības — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Tadžikistānā, Kazahstānā, Albānijā, Armēnijā, Gruzijā, Kosovā, 
Mongolijā un Uzbekistānā, pārstāvji — ASV, Serbijā, Turkmenistānā, Moldovā, Zviedrijā un Dienvidaustrumāzijā. 

Detalizēta informācija par meitasuzņēmumiem un pārstāvniecībām ir pieejama uzņēmuma mājas lapā 
https://lv.olainfarm.com/lv/kompanija/olainfarm-pasaule/  
 
Darbinieki 
AS “Olainfarm” Latvijā strādā vairāk nekā 1060 darbinieku, 67 % no tiem ir sievietes, bet 33 % vīrieši. 42 % darbinieku ir ar augstāko 
izglītību, 28 % ar vidējo speciālo izglītību. 32 % darbinieku ir vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. AS “Olainfarm” darbinieku vidējais 
darba stāžs ir 12,5 gadi. 

Darbinieku arodbiedrība 
Uzņēmumā ir izveidota un darbojas arodbiedrība, kurā ir iesaistījušies 55 % uzņēmuma darbinieku. 

2019. gadā tika pārskatīts un noslēgts jauns koplīgums starp AS “Olainfarm” ar uzņēmuma arodbiedrību, kas paredz darbiniekiem 
iespējas izmantot dažādu veidu materiālus un nemateriālus labumus, kā arī sociālās garantijas. Uzņēmuma arodbiedrība īsteno 
normatīvajos aktos noteiktās darbinieku pārstāvju funkcijas, tostarp arī pārstāv un aizstāv uzņēmuma darbinieku darba, ekonomiskās, 
sociālās un profesionālās tiesības un intereses. 

 
  

https://lv.olainfarm.com/lv/kompanija/olainfarm-pasaule/
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Dalība valsts vai starptautiska līmeņa asociācijās, interešu pārstāvniecības organizācijās 
AS “Olainfarm” īsteno uzņēmuma un nozares interešu pārstāvniecību ar profesionālo asociāciju starpniecību, skaidri definējot savu 
pozīciju nozares attīstības jautājumos. AS “Olainfarm” ir biedre Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā (LAKIFA), Latvijas 
Darba devēju konfederācijā (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), Latvijas Patentbrīvo medikamentu 
asociācijā un citās. 
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Vadības uzruna akcionāriem  
 
God. akcionāri, 
 
AS "Olainfarm” 2019. gada pārskatā atspoguļoti uzņēmuma darbības rādītāji finanšu, vides, 
sabiedriskajā un korporatīvās vadības jomā. Ar šo pārskatu mēs vēlētos īsumā izklāstīt mūsu 
akcionāriem, investoriem, sadarbības partneriem, klientiem un kolēģiem par to, ko esam izdarījuši 
2019. gadā un kādus stratēģiskos virzienus ilgtspējīgai izaugsmei esam noteikuši. 

Mūsu 2019. gada galvenie sasniegumi: 

• Nodrošināta visas AS “Olainfarm” grupas rentabilitāte, koncentrējoties uz izaugsmes iespēju noteikšanu. 
• Saglabāta mūsu produktu konkurētspēja galvenajos tirgos. 
• Līdz ar jaunu produktu ieviešanu tirgū stiprināts produktu portfelis. 
• Ar produktu eksportu dažādota un vairota AS “Olainfarm” klātbūtne dažādos tirgos. 
• Uzlabota finanšu kontrole, un īstenoti izmaksu ierobežošanas pasākumi. 
• Uzlaboti ražošanas procesi, un ieviesti izmaksu kontroles pasākumi. 
• Stiprināta AS “Olainfarm” valde ar diviem augstākā līmeņa profesionāļiem ar starptautisku pieredzi farmācijā. 

2019. gadā grupa turpināja uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, kas ir izstrādāta, lai sniegtu pamatotu pārliecību par grupas mērķu 
sasniegšanu šādās kategorijās: 

• Darbību efektivitāte un lietderīgums. 
• Finanšu un vadības informācijas/ziņojumu caurredzamība. 
• Spēkā esošo normatīvo aktu ievērošana. 

Lai paplašinātu un modernizētu ražotni, tika likts liels uzsvars uz Eiropas fondu finansējuma piesaisti. Šai ražotnei ir būtiska loma 
uzņēmuma atbilstībai NVS un ES valstu regulatīvo institūciju noteikto serializācijas (preču izsekošanas) prasību ievērošanā. Jaunās 
ražotnes galvenie uzdevumi ir preču iepakojumu un medikamentu plāksnīšu ražošana. 

Raugoties nākotnē, 2020. gadā AS “Olainfarm” pilnveidos tās stratēģiskos virzienus ilgtspējīgai attīstībai, uzsvaru liekot uz inovācijām 
un sinerģiju uzņēmumu grupas kopdarbībā. Otrais izaugsmes veicināšanas līdzeklis ir pašreizējā un nākotnes portfeļa, kā arī 
ģeogrāfiskā mēroga pielāgošana vidēja termiņa un ilgtermiņa iespējām. Vienlaikus mēs pilnveidojam uzņēmējdarbību, dibinot meitas 
uzņēmumus un pārstāvniecības mūsu galvenajos noieta tirgos, ar mērķi apliecināt noieta tirgu nozīmību, kā arī, uzlabot produktu 
virzības un darbības pārvaldību. 

Vadība turpinās likt uzsvaru uz uzņēmuma akcionāru attiecībām, caurredzami parādot uzņēmuma spēju veiksmīgi strādāt, ko 
atspoguļo arī 2019. gada darbības rezultāti. Uzņēmums turpinās publicēt darbības rādītājus un katru ceturksni rīkot investoru tīmekļa 
seminārus. 

Paldies visai AS “Olainfarm” komandai par viņu ieguldījumu un aizrautīgo darbu 2019. gadā, tā parādot “Olainfarm” rūpes par 
veselības aprūpes vajadzībām un pacientu labklājību. 

Paldies mūsu akcionāriem un sadarbības partneriem Latvijā un pasaulē par viņu atbalstu un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Tas 
bija uzņēmuma veiksmīgākais gads kopš “Olainfarm” grupas dibināšanas pirms 50 gadiem. 

 

 

 
 
Jerūns Hide Veitess 
 
AS “Olainfarm” 
Valdes priekšsēdētājs 
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Uzņēmējdarbības modelis un svarīgākie darbības rādītāji 
AS “Olainfarm” ir starptautisks veselības aprūpes uzņēmums, kura 
darbības pamatvirziens ir medicīnisko preču, tostarp medikamentu, 
uztura bagātinātāju, kompresijas un kosmētikas izstrādājumu 
ražošana un pārdošana. Farmācijas līdzekļu TOP 6 ir paredzēts CNS, 
sirds un asinsvadu un elpošanas orgānu slimību, urīnceļu infekciju un 
alerģiju ārstēšanai. 

AS “Olainfarm” ir izveidota starptautiska pārdošanas struktūra, kuras 
pamatā ir uzņēmumi, kuru darbība orientēta uz konkrētiem noieta 
tirgiem. Meitas uzņēmumi tiek pārvaldīti centralizēti, taču tiem 
joprojām ir augsta piesaiste ģeogrāfiski tuvajiem tirgiem. 
AS “Olainfarm” izplata savas preces vairāk nekā 50 valstīs un 
teritorijās. 

2019. gadā AS “Olainfarm” sadarbojās ar starptautisku uzņēmumu “IQVIA”, lai noteiktu galvenās specializācijas jomas un tirgus 
turpmākai ilgtspējīgai izaugsmei. Lai konkurētu un būtu sekmīgi, AS “Olainfarm” ir noteikusi 2020. gada stratēģisko rīcības plānu, lai 
atklātu izaugsmes iespējas. Noteikti šādi pīlāri: 

• Paātrināt izaugsmi, uzlabojot esošo produktu portfeli (augsta zīmola vērtība) un nodrošinot sinerģiju galvenajos tirgos. 
• Paplašināt produktu klāstu, iegūstot nepieciešamās licences un sistemātiski paplašinot klāstu, ieguldot pētniecībā un 

attīstībā (jauna pieteikuma forma, recepšu un bezrecepšu zāles). 
• Viest uzlabojumus un inovācijas ražošanā (gatavie produkti, aktīvās farmaceitiskās vielas un starpprodukti). 
• Vienkāršot organizācijas darbību, ievērojot uzņēmējdarbības prioritātes. 

Ir nodrošināti ievērojami resursi, un pašreizējās uzņēmējdarbības pilnveide ir prioritāte, pastiprināti pievēršot uzmanību mūsu 
galvenajiem zīmoliem, lai pilnveidotu uzņēmējdarbības ilgtspēju. 2019. gadā AS “Olainfarm” ieviesa speciālu darba stratēģiju, atbildot 
uz Krievijas reģistrācijas iestāžu pieprasījumu, — Pharma 2020. Klīnisko izmēģinājumu veikšanas mērķis ir divejāds — ievākt 
klīniskos datus, ar kuriem nodrošināt reģistrācijas iestāžu noteikto dokumentācijas līmeni mūsu galvenajos tirgos Eirāzijas 
Ekonomiskajā savienībā; ar reģistrācijas dokumentācijas atjaunošanu paplašināt uzņēmējdarbības noieta mērķa tirgus ārpus NVS 
(Neatkarīgo valstu sadraudzība) — Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā. 

Jaunas reģistrācijas un jaunu produktu izstrāde 
2019. gada martā AS “Olainfarm” veica reģistrāciju vienai no 
izgatavotajām aktīvajām farmaceitiskajām vielām. 2019. gada laikā 
AS “Olainfarm” partneri pabeidza zāļu formu reģistrācijas Eiropā divām 
AS “Olainfarm" ražotām aktīvajām vielām. Divi aktīvo farmaceitisko 
vielu izstrādājumi ir saņēmuši Japānas labās ražošanas prakses 
sertifikācijas apstiprinājumu. 2020. gada martā mēs saņēmām labās 
ražošanas prakses sertifikātus. Abu aktīvo vielu pamatlietas ir 
iesniegtas aģentūrai, un tām tiek veikta reģistrācija Japānas noieta 
tirgum. Tāpat viens produkts tiek reģistrēts Dienvidkorejas tirgum. 
Raugoties nākotnē, 2020. gadā AS “Olainfarm” turpinās paplašināt 
savu produktu klāstu uroloģijas nozarē, saņemot jaunu produkta licenci. 
2020. gada martā uzņēmums reģistrēja gatavo zāļu formu 
“Neomidantan” Turcijā. Jauna prettuberkulozes līdzekļa gatavo zāļu 
formas izstrāde turpinās, plānojot to ieviest 2023. gadā. 
 

Pieci produkti 1. fāze Gala ziņojumi 2020. g. 1.–3. ceturksnis 
Divas gatavo zāļu formas 3. fāze Pētījumi sāksies 2020. gadā 
Perifērās nervu sistēmas zāles 3. fāze Klīniskie pētījumi no 2020. gada 1. ceturkšņa 
Viens produkts 1. fāze Klīniskie pētījumi 2020. g. 4. cet.–2021. g. 1. cet. 
Trīs produkti 3. fāze Klīniskie pētījumi 2020. g. 4. cet.–2021. g. 1. cet. 

Eiropas fondu līdzfinansēto projektu īstenošana 
AS “Olainfarm” velta īpašas pūles, lai īstenotu projektus piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. 

• Projekts “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm” tika veiksmīgi noslēgts 
2019. gada augustā. Ieguldījumi jaunas eksperimentālās ražošanas līnijas izveidē ar palīgaprīkojumu pētniecībai un 
izstrādei, tehnoloģiju pārneses un kvalitātes kontrolei kopš projekta atklāšanas 2017. gada maijā bija  
6 373  tūkstošu EUR apmērā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu  
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2 230  tūkst. EUR apmērā. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 22. janvārī veiktā projekta revīzija bija 
veiksmīga. 

• 2019. gada martā AS “Olainfarm” sāka projektu “Zāļu pirmsklīniskie un klīniskie pētījumi” programmas “Atbalsts jaunu 
ražojumu un tehnoloģiju izstrādē kompetences centros” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 
2021. gada 31. decembrim. Kopējie projekta izdevumi ir plānoti 3 529 tūkst. EUR apmērā, ieskaitot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu 941 tūkstoša EUR apmērā. 

• 2019. gada jūlijā AS “Olainfarm” sāka projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” 
aukstumstaciju un tās inženiersistēmu”, ko līdzfinansēja Kohēzijas fonds. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 
25. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējie projekta izdevumi ir plānoti 2 983 tūkst. EUR apmērā, tai skaitā Kohēzijas 
fonda finansējums 733 tūkstošu EUR apmērā. 

 
Uzņēmējdarbības perspektīvas 
Pēc lēnākas izaugsmes 2018. gada pēdējos trijos ceturkšņos 2019. gadā ekonomiskā aktivitāte bija vāja. Pasaules ekonomika 
iepriekšējos gados piedzīvoja stagnāciju un to skāra vairāki tirdzniecības konflikti, jo īpaši starp divām lielākajām ekonomikām — 
ASV un Ķīnu. Lai gan Ķīnas un ASV vienošanās ir mazinājusi ar pasaules tirdzniecību un ražošanu saistītos riskus, pasaules 
tirdzniecība joprojām ir pasaules ekonomikas vājā vieta. 2019. gadā vairums galveno centrālo banku ir samazinājušas procentu 
likmes un atjaunojušas stimulējošus pasākumus. 

2020. gada sākumā Pasaules Banka vērtēja, ka globālās ekonomikas gada pieaugums varētu sasniegt 2,5 %, bet Eiropas Savienībā 
izaugsme palēninātos līdz 1 %. Taču koronavīrusam (Covid-19) strauji izplatoties lielākajā daļā pasaules valstu un būtiski palielinoties 
inficēto cilvēku skaitam, tiek noteikta obligāta pašizolēšanās, karantīnas pasākumi, tādējādi veicinot bezdarbu. Turpmāka IKP 
prognozēšana kļūst ārkārtīgi izaicinoša. Ja vīrusa dēļ ieviestajiem ierobežojošajiem pasākumiem būs pozitīva ietekme uz vīrusa 
izraisīto seku mazināšanu 2020. gada pirmajā pusgadā, tad iespējams izteikt optimistisku prognozi, ka ekonomiskā izaugsme varētu 
atsākties 2021. gadā. Novērojamas vairākas farmācijas industriju veicinošas pamattendences, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz 
farmācijas nozari, kurā darbojas “Olainfarm”. Pasaules iedzīvotāji noveco, un to skaits pieaug. Medicīniskās vajadzības joprojām ir 
lielas. Pacienti visā pasaulē, ņemot vērā arī augošu vidusšķiras īpatsvaru jaunajos tirgos (piemēram, NVS valstīs, Centrāleiropā un 
Austrumeiropā), pieprasa lielāku veselības aprūpes pieejamību. Vienlaicīgi palielinās informācijas pieejamība, veicinot slimību 
profilaksi. 

Vienlaikus valsts iestādes ievieš jaunus taupības pasākumus, kas samazina veselības aprūpes budžetu, palielinot spiedienu uz 
cenām, kā arī uz atmaksas un daļējas samaksas ierobežojumiem. Valsts iestādes gaida, ka, ieviešot jaunus produktus tirgū, tiks 
pierādīti reāli mērķi un parādīta to vērtība sabiedrībai. 

Kopumā AS “Olainfarm” ieņem aktīvu lomu vietējos Baltijas tirgos, kā arī NVS valstīs, Centrāleiropas un Austrumeiropas tirgos, kas 
aptver vairāk nekā 400 milj. iedzīvotāju un nozīmīgu pasaules IKP daļu. 
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TOP 5 Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS valstis, neskaitot Krieviju, veido ap 76 % no kopējā reģiona iedzīvotāju skaita: Ukrainā 
42 milj., Uzbekistānā 33 milj., Kazahstānā 19 milj., Azerbaidžānā 10 milj. un Baltkrievijā 9 milj. Lai gan vēsturiski daudzas 
Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS valstis ir piedzīvojušas valūtas devalvāciju, 2019. gadā galveno reģionu valūtu vērtība 
attiecībā pret ASV dolāru nostiprinājās. Joprojām milzīgā atkarība no dabas resursiem daudzās NVS valstīs ir cēlonis ekonomiskas 
ievainojamībai.  

Palielinoties ienākumu līmenim, sāktas profilaktisko veselības pārbaužu programmas un valsts veselības apdrošināšanas 
programmas, kā arī palielināti valdības izdevumi specifiskām slimībām, kas dara postpadomju valstu farmācijas tirgu pievilcīgāku. 
Lai gan Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstīs kopējais valsts budžets nav pietiekams nestabilā ekonomikas regulējuma dēļ, 
valdības izstrādā programmas atbalsta palielināšanai. Cenas un konkursu nolikumu prasības noieta tirgos kļūst caurredzamākas. AS 
“Olainfarm” prognozē, ka Ukraina, Uzbekistāna un Mongolija demonstrēs lielāko izaugsmi farmācijas tirgus dinamikā nākamajos 
četros gados ar vairāk nekā 10 %, lielākoties no patēriņa pieauguma. Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS tirgi nodrošina biznesa 
iespējas, ne tikai ražojot medikamentus, bet arī uztura bagātinātājus un medicīnas ierīces. 

Spēcīga ekonomikas izaugsme 2019. gadā turpinājās visās Baltijas valstīs. Vislielākā izaugsme bija Igaunijā. Savukārt Latvijas 
ekonomikas izaugsme bija lēnāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Regulējošo prasību slogs uz farmācijas piegāžu ķēdi var mainīt 
farmaceitisko un parafarmaceitisko sadali un veselības aprūpes nozares uzņēmējdarbības ekonomisko maržu. 

Galvenie darbības rādītāji 
Līdz ar finanšu rādītājiem AS “Olainfarm” rūpīgi uzrauga ar izmaksām un riskiem saistītos rādītājus, tostarp krājumu līmeni, apmaksas 
dienas, ārvalstu valūtu kursus, aizdevumus, likviditātes rādītājus un pasūtītāju parādus. 

Akciju sabiedrības priekšrocība ir grupas diversifikācija. Revidētajā AS “Olainfarm” 2019. gada pārskatā apskatīts gan apgrozījums, 
gan peļņa. 

 
AS “Olainfarm” galvenie eksporta tirgi ir Krievija, 
Ukraina, Baltkrievija un Centrālāzija (piemēram, 
Uzbekistāna). AS “Olainfarm” galveno segmentu 
pamata tirgu (Krievija, Ukraina, Baltkrievija, 
Kazahstāna, Latvija un Lietuva) sagaidāmā izaugsme 
līdz 2024. gadam ir 6 % (IQVIA), sniedzot 
AS “Olainfarm” iespēju tālāk attīstīties esošās un 
jaunās terapijas jomās. AS “Olainfarm” Krievijā gūst 
52 % no recepšu zāļu apgrozījuma, un 2020. gada 
pirmajā ceturksnī mēs atvērām savu meitas 
uzņēmumu Maskavā ar atsevišķu mārketinga un 
pārdošanas komandu, lai pastiprināti virzītu produktus 
noieta tirgū. 
 
 
 
 

Gatavās zāļu formas
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Galvenie produkti, kuri spēlē būtisku lomu “Olainfarm” 2019. gada panākumos, ir “Noofen”, “Neiromidin”, “Furamag”, “Etacizin” un 
“Adaptol”. Ņemot vērā patēriņu uz cilvēku (IQVIA), pastāv iespēja būtiskai tālākai izaugsmei daudzos pamata tirgos ar šiem vadošiem 

produktiem. Raugoties nākotnē, NVS, Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīs joprojām trūkst daudzu molekulu, un 
ir dažas nepietiekoši attīstītas jomas AS “Olainfarm” 
definētajos stratēģiskajos segmentos. 
AS “Olainfarm” meitasuzņēmums “Tonus Elast” 2019. gadā 
ieviesa jaunu kompresijas izstrādājumu līniju “Soft”, kuru 
raksturo augstas sarežģītības tehnoloģiskais process, 
rezultātā tiek iegūts produkts, kas ir ne tikai ārstnieciski 
profilaktisks, bet arī ērts valkāšanai un pieejams dažādās 
krāsās. “Tonus Elast” paplašina esošās produktu līnijas, 
tādējādi trīs jauni produkti tiks ieviesti 2020. gadā siksnu un 
korektoru līnijā “Air”. Šis produkts palīdz pacientiem 
rehabilitācijas laikā pēc dažādām muguras un vēdera 
operācijām. Plānots papildināt sporta līnijas “Activ” produktu 
klāstu ar jaunām precēm īpašam komfortam sporta treniņa 
laikā. 2019. gadā “Tonus Elast” paplašināja noieta tirgus, 
iekļaujot Apvienotos Arābu Emirātus, Saūda Arābiju, 
Tunisiju un Izraēlu. 
Raugoties nākotnē, 2020. gada aprīlī “Tonus Elast” 

prezentēs ambiciozu attīstības plānu, lai veicinātu pārdošanas apgrozījumu un palielinātu peļņas rentabilitāti. Lai īstenotu šo 
stratēģiju, “Tonus Elast” veic izmaiņas organizatoriskajā struktūrā ar lielāku uzsvaru uz mārketingu, pārdošanas aktivitātēm un 
uzņēmējdarbības attīstību. 
AS “Olainfarm” meitas uzņēmums “Silvanols” nodrošina uztura bagātinātāju ražošanu NVS un ES tirgiem. Viena no prioritātēm ir 
paplašināt produktu kategoriju klāstu. 2019. gadā “Silvanols” ieviesa deguna aerosolu “Aller-go” pret alerģisko rinītu, vitamīnus 
“GoLife Beauty” sievietēm un “GoLife Strong” vīriešiem. Abi produkti satur vitamīnus, minerālvielas un omega 3 taukskābes. 
“Silvanols” paplašināja vienu no savām ražošanas līnijām, ražojot “Faringospray” ar jaunu — apelsīnu — garšu sāpošam kaklam, kā 
arī izmainīja “Venolux” kapsulu (nogurušām kājām) un “Sinustrong” balzama (augšējo elpceļu infekcijas slimībām) sastāvu. Nākotnē 
ir plānots ieviest jaunus produktus “GoRelax” produktu līnijā, paplašināt esošo produktu klāstu un veikt izmaiņas sastāvā. 
Tāpat plānots, ka 2020. gada aprīlī “Silvanols” nāks klajā ar ambiciozu izaugsmes plānu, lai uzlabotu tā pārdošanas rādītājus un 
palielinātu klātbūtni ne tikai vietējā noieta tirgū Latvijā, bet arī visā Baltijas reģionā, Baltkrievijā, Krievijā un Polijā. Notiek sarunas par 
darbības paplašināšanu Eiropas noieta tirgos. 
 
  

Locītavu 
apsēji; 45 %

Kompresijas 
preces; 33 %

Jostas; 
12 %

Citi; 
10 %

“Tonus Elast” ienākumu sadalījums pa produktu 
grupām 2019. g. 

Sāpošs 
kakls; 41 %

Nomierinoši; 
8 %

Holesterīna 
sabalansēša

nai; 5 %

Elpceļiem; 
4 %

Iesnām; 4 %

Kontraktražo
šana; 28 %

Citi; 
10 %

“Silvanols” ienākumu sadalījums pa produktu 
grupām 2019. g. 
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Atbildīgi pret vidi  
Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Oglekļa dioksīda emisiju kontrole uzņēmumā tiek aprēķināta saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
metodoloģiju, kuru pārskata un atjauno katru gadu. 

Uzņēmuma teritorijā atrodas ēka, kurā uzstādīti pieci apkures katli, kas nodrošina AS “Olainfarm” siltumapgādi. Uzņēmuma teritorijā 
darbojas arī SIA “Olainfarm enerģija” koģenerācijas stacija, ražošanas vajadzībām tiek iepirkta siltumenerģija. 

Tā kā tehnoloģiski saistīto sadedzināšanas iekārtu kopējā nominālā siltumjauda ir lielāka par 20 MW, tad AS “Olainfarm” ir saņēmusi 
arī Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. RI13SG0028 laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam, kurā ir ietvertas 12 normatīvo 
aktu prasības.  

Katru gadu AS “Olainfarm” sagatavo ziņojumu par Siltumnīcefekta gāzu emisijām, kuru verificē SIA “Bureau Veritas Latvia” un kuru 
apstiprina Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvalde. 

Gads 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
Piešķirtās 
kvotas 

4 436 9 060 8 899 8 739 8 578 8 418 8 257 8 097 

Iztērētās 
kvotas 

 11 452 10 726 11 653 10 455 10 577 10 219  

Iztērētās 
kvotas, % 

 126 % 121 % 133 % 122 % 126 % 124 % 
 

 

*1 kvota ir 1 tonna CO2 emisijas no kurināmā sadedzināšanas. Iztrūkstošās kvotas uzņēmums iepērk biržā. 

Lai arī iztērēto kvotu samazinājums 2019. gadā ir neliels (tikai par 3,4 %), tas ir nozīmīgs rādītājs, ņemot vērā, ka ražošanas 
apjomi 2019. gadā ir palielinājušies. 

Tiek ievērota Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK. 
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Piesārņojošo vielu emisijas gaisā 
Reizi ceturksnī AS “Olainfarm” veic piesārņojošo vielu emisijas gaisā no ražošanas limitu ievērošanas kontroli, veicot aprēķinus, 
izmantojot projektā par emisijas limitiem apstiprinātās metodes un sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu. 

 
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā  

Nr Vides piesārņo-
jums 

Gada 
limits, 

t/a 

Faktiskā emisija, t/a 
Piezīmes 2017. 

gads 2018. gads 2019. gads 

1  Putekļi 0,1017 0,00 0,0762 0,1017 
No 2018. gada atļaujā ir iekļauti 
putekļi no Remontmehāniskā iecirkņa 
(turpmāk — RMI) (metālapstrāde). 

2  Sēra dioksīds SO2 0,2550 0,4050 0,1384 0,1608 Palielinājums par 16 % sakarā ar 
ražošanas apjoma pieaugumu. 

3  Pārējie neorganiskie 
savienojumi 0,9510 0,2826 0,7785 0,4520 Samazinājums par 41,94 % sakarā ar 

ražošanas sortimenta izmaiņām. 
4  Slāpekļa dioksīds 

NO2 74,5462 20,2654 32,0236 36,3739 Palielinājums par 13,58 %, sakarā ar 
ražošanas sortimenta izmaiņām. 

5  Amonjaks NH3 4,3725 1,499 0,6126 1,4899 Palielinājums par 143,21 % sakarā ar 
ražošanas sortimenta izmaiņām. 

6  Ogļūdeņraži CnHx 0,11853 0,1404 0,0349 0,00 

Sakarā ar pārskatīto A kategorijas 
atļauju no degvielas uzpildes stacijas 
ogļūdeņražu CnHx emisijas vairs 
neaprēķina, bet aprēķina gaistošos 
organiskos savienojumus (GOS). 

7  Ogļūdeņraži CnHx 0,0000703 - 0,000054 0,0000703 No 2018. gada atļaujā iekļautas 
ogļūdeņražu CnHx emisijas no RMI. 

8  Gaistošie organiskie 
savienojumi 73,5266 23,9201 27,1872 24,3281 Samazinājums par 10,52 %, 

nav būtisku izmaiņu. 

9  Oglekļa monooksīds 
CO 39,4956 22,8319 20,4433 17,5972 

Samazinājums par 13,92 % saistīts ar 
dabasgāzes patēriņa samazinājumu 
sadedzināšanas iekārtās. 

10  Oglekļa dioksīds 
CO2 (no ražošanas) 11,9380 — 1,5047 0,4301 Samazinājums par 71,42 % saistīts ar 

izmaiņām ražošanas sortimentā. 

11  

Gaistošie organiskie 
savienojumi no 
notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām 
(turpmāk — NAI) 

0,10594 0,0620 0,05018 0,0647 

GOS emisijas no NAI ir atkarīgas no 
pienākošo notekūdeņu daudzuma. 
2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. 
gadu palielinājies novadīto 
notekūdeņu daudzums, līdz ar to arī 
GOS izmeši no NAI. 

12  Smagie metāli 0,00067 — 0,00051 0,00067 No 2018. gadu atļaujā ir iekļautas 
smago metālu emisijas no RMI. 

 

Energoresursu izmantošana 
Efektīva energoresursu pārvaldība paaugstina uzņēmuma energoefektivitāti, tā palīdz samazināt energoresursu patēriņu uz vienu 
saražotās produkcijas vienību, palielina uzņēmuma konkurētspēju un samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

AS “Olainfarm” galvenie energoefektivitātes rādītāji 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu: 

1. Saražotās ķīmiskās produkcijas un starpproduktu apjomi palielinājušies par 23%. 
2. Elektroenerģijas patēriņš palielinājies par 2%. 
3. Siltumenerģija: 

a. tvaika patēriņš samazinājies par 2%; 
b. apkures ūdens patēriņš samazinājies par 5% (ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, patēriņš ir palielinājies par 7 %). 

4. Transportam 2019. gadā izlietoti 193,8 tūkstoši litru benzīna un 186,6 tūkstoši litru dīzeļdegvielas. Degvielas patēriņš pieaudzis 
par 1%. 
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Kopējais energoresursu patēriņš salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par 2 % (ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, 
patēriņš ir palielinājies par 4 %), lai gan ražošanas apjomi ir pieauguši. 

 

 
 

Enerģijas intensitāte 
Energoefektivitātes pasākumi un ražošanas apjomu palielināšana AS “Olainfarm” 2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu palīdzējuši:  

 

• par 17 % samazināt elektroenerģijas apjomu uz katru saražotās ķīmiskās produkcijas vienību; 
• par 15 % samazināt uzņēmuma apkures katlu mājā saražoto siltumenerģijas apjomu, tostarp: 

o par 20 % samazināt tehnoloģiskām vajadzībām patērēto tvaiku;  
o par 13 % patērēto apkures ūdeni uz katru saražotās ķīmiskās produkcijas vienību. 

 
Kopējais energoresursu patēriņš uz saražotās ķīmiskās produkcijas vienību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par 20 % 
(ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, energoresursu patēriņš uz saražotās ķīmiskās produkcijas vienību samazinājies par 
15 %). 
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Energoresursu sadalījums 
AS “Olainfarm” patērē divu veidu energoresursus, vērtējot tos no to ieguves veida — primārie un sekundārie.  

Primārie energoresursi: 

1. elektroenerģija; 
2. dabasgāze; 
3. degviela (dīzeļdegviela, benzīns). 

 
Sekundārie energoresursi: 

1. siltumenerģija (tvaiks un apkures ūdens);  
2. aukstumenerģija ar temperatūru līdz –15 °C, tehnoloģisko procesu nodrošināšanai; 
3. saspiestais gaiss (izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu nodrošināšanai); 
4. ūdens; 

a. pazemes ūdens (daļu izmanto attīrītā veidā kā dzeramo ūdeni); 
b. tehniskais (upes) ūdens, ko izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu nodrošināšanai. 

Energoresursu uzskaite un aprēķins veikts, pamatojoties uz skaitītāju rādījumiem un iepirkto energoresursu piegādātāju 
dokumentāciju. 

Ūdens izmantošana 
Iegūtā pazemes ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti pēc ūdens mērītāju rādījumiem veic reizi mēnesī, datus fiksē ūdens 
ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens mērītājus verificē vienu reizi četros gados. 

Iegūtā Misas upes ūdens (tehniskā ūdens) daudzuma instrumentālo uzskaiti veic pēc ūdens mērītāja rādījumiem katru dienu, 
datus fiksē ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens mērītāju verificē vienu reizi četros gados. 
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Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk — NAI) novadīto notekūdeņu daudzuma instrumentālo uzskaiti veic pēc 
notekūdeņu daudzuma mērītāju rādījumiem, datus katru dienu ieraksta notekūdeņu uzskaites žurnālā. Notekūdens daudzuma 
mērītāju verificē vienu reizi četros gados.  

 
Patērētais ūdens un attīrītais notekūdeņu daudzums 

  

Ūdens veids 
Limits A kateg. 

atļaujā,  
tūkst. m3/gadā 

Daudzums,  
tūkst. m3/gadā Piezīmes 

2017. 2018. 2019. 

Pazemes ūdens 398,500 85,817 148,148 194,675 Palielinājums par 31,41 % 
salīdzinājumā ar 2018. g. 

Tehniskais ūdens 1755,855 1154,495 1207,925 1260,819 Palielinājums par 4,38 % 
salīdzinājumā ar 2018. g. 

Notekūdeņi 2118,655 1237,137 1261,704 1294,670 Palielinājums par 2,61 % 
salīdzinājumā ar 2018. g. 

 
Ūdens patēriņa un notekūdeņu apjoma pieaugums saistīts ar ražošanas pieaugumu 2019. gadā. 

Vides pārvaldība 
AS “Olainfarm” vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši standarta ISO 14001:2015 “Vides 
pārvaldības sistēmas” prasībām. Kopš 2016. gada 1. novembra vides pārvaldības sistēma ir papildināta ar nepārtrauktu enerģijas 
patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Energoefektivitātes likumam un MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu 
energoaudita noteikumi”. 

2018. gadā starptautiski atzīta auditorkompānija SIA “Bureau Veritas Latvia” veica uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas 
pārsertifikāciju atbilstoši ISO 14001 standarta 2015. gada versijai. To apliecina sertifikāts Nr. LVRIG05618B, kas derīgs no 
27.01.2019. līdz 26.01.2022. SIA “Bureau Veritas Latvia” 2019. gada 12. decembrī veica uzņēmuma uzraudzības auditu, 
neatbilstības netika konstatētas. 

Uzņēmumā ir izstrādāta Vides un klimatam draudzīga energopolitika (pēdējā redakcija 2017. gada 15. novembrī). AS “Olainfarm” 
augstākā vadība ir apņēmusies: 

• pilnveidot vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001 standarta izmaiņām un paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti 
un konkurētspēju; 

• nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma darbību un tehnoloģiju attīstību saskaņā ar vides un enerģētikas nozari regulējošo 
normatīvo aktu un citām saistošajām prasībām; 

• aizsargāt vidi un dabas resursus, samazinot un novēršot vides piesārņojumu, lai radītu labvēlīgus un drošus darba un 
dzīves vides apstākļus darbiniekiem un sabiedrībai; 

• veicināt efektīvu, rentablu, videi draudzīgu pakalpojumu un energoresursu iegādi un sabalansētu izmantošanu, lai 
samazinātu oglekļa dioksīda emisiju; 

• nodrošināt, ka vides un energopolitika, kā arī vides informācija ir pieejama darbiniekiem, partneriem, klientiem un citām 
ieinteresētajām personām; 

• iesaistīt darbiniekus vides un energoefektivitātes pārvaldības sistēmas darbībā, palielinot informētību un apmācot 
darbiniekus; 

• izmantot sistemātisku pieeju vides un energoresursu pārvaldībā, veicot produktu ražošanā izmantoto izejvielu un 
energoresursu plūsmu analīzi ar mērķi samazināt enerģijas izmaksas un piesārņojumu. 

AS “Olainfarm” darbību vides jomā reglamentē arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izdotā atļauja 
A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI10IA0004. 2018. gada 11. jūnijā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 
pārskatīja un atjaunoja A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI10IA0004. Atļaujā veikti divi grozījumi ar lēmumiem 
Nr. RI18VL0176 un RI18VL0195. 

Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvalde katru gadu veic pārbaudi uzņēmumā, kuras laikā izvērtē AS “Olainfarm” darbības 
atbilstību atļaujas nosacījumiem. 

Pēdējā kompleksā pārbaude uzņēmumā notika 2018. gada novembrī, neatbilstības netika konstatētas, administratīvie sodi 
par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem pēdējo 10 gadu laikā nav piemēroti. 
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AS “Olainfarm” ievēro Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/902 (2016. gada 30. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2010/75/ES ievieš labākos pieejamos tehniskos paņēmienus (LPTP) attiecībā uz vispārizmantojamām 
notekūdeņu/atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas sistēmām ķīmiskās rūpniecības nozarē, kā arī šeit norādītos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus (turpmāk — LPTP) - vides pārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana, kas ietver: 

• vides politiku, kas paredz, ka vadība pastāvīgi uzlabo pārvaldības sistēmu; 
• procedūru ievērošanu, garantējot vides normatīvo aktu prasību ievērošanu; 
• darbības rezultātu pārbaudi un koriģējošos pasākumus — neatkarīgus iekšējos vai ārējos auditus. Vides 

pārvaldības sistēmas Pārskatā par Eiropas Komisijas atsauces dokumentu “Par labākajām pieejamām metodēm 
energoefektivitātē” noteikta energoauditu nepieciešamība. 

 
Kā atbildīgs uzņēmums AS “Olainfarm” regulāri monitorē savas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi. Vispusīgu un regulāru vides 
monitoringu pēc apstiprinātām monitoringa programmām mūsu uzņēmumā veic akreditēta Kvalitātes vadības departamenta Sanitāri 
ekoloģiskā laboratorija, Ūdens kontroles laboratorija un Mikrobioloģiskā laboratorija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicinātas 
SIA “Vides audits” un VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” akreditētās laboratorijas. 

Dabas gāzes patēriņš 
Patērētās dabasgāzes daudzuma uzskaiti pēc gāzes skaitītāju rādījumiem veic vienu reizi dienā. Gāzes skaitītāji ir verificēti. 
2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu dabasgāzes patēriņš ir samazinājies par 3,35 %, lai gan ražošanas apjoms ir pieaudzis.  

Izmantotā kurināmā daudzums  
 

Kurināmā 
veids 

Limits A kateg. atļaujā, 
tūkst. m3/gadā 

Patēriņš, tūkst. m3/gadā 

2017 2018 2019 

Dabasgāze 23638,709 2533,555 2547,316 2462,055 

 
Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite tiek veikta elektroniskā datubāzē, tajā fiksējot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju, 
marķējumu un drošības datu lapas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 
16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, un MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites 
kārtība un datubāze”.  

Piesārņojošo vielu emisiju monitoringu no katlu mājas sadedzināšanas iekārtām un SIA “Olainfarm enerģija” koģenerācijas 
stacijas veic aprēķinu ceļā vienu reizi ceturksnī, sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu. Sadedzināšanas iekārtu faktiskās 
emisijas nepārsniedz A kategorijas atļaujā noteiktās robežvērtības. 

Notekūdeņu attīrīšanas monitorings 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē divas reizes gadā veic šādu piesārņojošo 
parametru monitoringu — ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa 
(BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā fosfora (Pkop) testēšanu. Bet 
reizi gadā hloroforma, monoaromātisko ogļūdeņražu (BTEX — ksilola, toluola, benzola), 
fenolu indeksa, niķeļa (Ni), kadmija (Cd), hroma (Cr) testēšanu. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē tiek veikts šāds piesārņojošo parametru 
monitorings: 
• reizi mēnesī — ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa 
(BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā fosfora (Pkop) testēšana;  
• reizi ceturksnī — hloroforma, BTEX, ksilola, toluola, benzola, fenolu indeksa, niķeļa 
(Ni), kadmija (Cd), hroma (Cr), kopējā organiskā oglekļa (TOC) testēšana. 

2019. gadā veiktais monitorings apliecina, ka piesārņojošo parametru koncentrācijas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē nepārsniedz A kategorijas atļaujā noteiktās 
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un ar LPTP saistītos emisiju līmeņus attiecībā uz 
emisijām ūdenī. 
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Piesārņojošās vielas attīrītos notekūdeņos 
 

Piesārņojošā viela, 
parametrs, kods 

Ar LPTP 
saistītie emisiju 
līmeņi attiecībā 

uz emisijām 
ūdenī, mg/l 

Atļaujā noteiktā 
koncentrācija, ko 

nedrīkst 
pārsniegt, mg/l 

Vidējā 
koncentrācija 
2018. g. pēc 

attīrīšanas, mg/l 

Vidējā 
koncentrācija 
2019. g. pēc 

attīrīšanas, mg/l 

Atbilstība 
LPTP un 

A kategorijas 
atļaujai 

Ķīmiskais skābekļa patēriņš, 
ĶSP 230004 30–100* 125 86,22 74,1 atbilst 

Bioloģiskais skābekļa patēriņš, 
BSP5, 230003 1–18** 25 6,01 5,3 atbilst 

Suspendētās vielas, 230026 5,0–35* 35 7,46 3,7 atbilst 
Kopējais fosfors, Pkop., 230016 0,5–3,0* 2 0,41 1,16 atbilst 
Kopējais slāpeklis, Nkop., 
230015 5–25* 15 9,14 8,99 atbilst 

Hloroforms, 230017  0,2–1* 0,0085 0,00128 0,0029775 atbilst 
Kopējais hroma daudzums, Cr, 
230019 0,005–0,025* 0,011 0,00222 0,0056 atbilst 

Niķelis, Ni, 230019 0,005–0,05* 0,05 0,0137 0,0110775 atbilst 
Kopējais organiskais ogleklis 
(TOC) 10–30* 33 22,7 26,75 atbilst 

 
*Lēmums (ES) 2016/902  
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN)  
**Atsauces dokuments par LPTP smalkās organiskās sintēzes produktu ražošanā (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ofc.html)  
 
Apstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitātes monitoringu veic: 

• divas reizes gadā nosakot agroķīmiskos rādītājus (vides reakciju, organiskās vielas, kopējo slāpekli, kopējo fosforu); 
• trīs reizes gadā nosakot smagos metālus (kadmiju, hromu, varu, dzīvsudrabu, niķeli, svinu, cinku); 
• divpadsmit reizes gadā nosakot sausnas saturu. 

2019. gadā dūņu laukos novadīja 150,5 tonnas dabiski mitru dūņu ar sausnas saturu 25,91 %. Sausnas masa — 39 tonnas. 
Apstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītāji atbilst IV klasei, proti, dūņas var lietot lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu 
mēslošanai, mežsaimniecībā degradēto platību rekultivācijai. Tā kā pieprasījuma pēc dūņu izmantošanas nav, tās uzglabā dūņu 
lauku teritorijā un izmanto uzņēmuma teritoriju rekultivācijai. 

Puplas upē 150 m zem un 150 m virs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes veic attīrīto notekūdeņu pieņemošās 
ūdenstilpnes vides stāvokļa monitoringu, testējot šādus parametrus: 

• reizi gadā — suspendētās vielas, bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP5), amonija jonus (N/NH4–), nitrītjonus (NO2–), 
nejonizēto amonjaku (NH3) un izšķīdušo skābekli (O2); 

• reizi ceturksnī — kadmiju (Cd), hromu (Cr), niķeli (Ni), hloroformu, fenola indeksu, benzolu, BTEX. 
 
2019. gada Puplas upes ūdens kvalitātes rādītāji liek secināt, ka uzņēmuma attīrītie notekūdeņi neatstāj ietekmi uz Puplas 
upes ūdens kvalitāti un rādītāji lejpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes ir pat labāki nekā augšpus izplūdei. 

Degvielas uzpildes stacijas teritorijā reizi divos gados veic gruntsūdeņu monitoringu, testējot šādus parametrus: BTEX, 
benzolu, toluolu, ksilolus, kopējo naftas produktu summu, elektrovadītspēju un pH. Pēdējie 2019. gada monitoringa rezultāti apliecina, 
ka gruntsūdeņu piesārņojums uzņēmuma degvielas uzpildes stacijā nav konstatēts. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu lauku teritorijā reizi 3 gados veic gruntsūdeņu un augsnes monitoringu. Analizējot 
piesārņojošo vielu saturu gruntsūdeņos NAI dūņu novietnes teritorijā, gruntsūdeņu piesārņojums ar smagajiem metāliem, fenolu 
indeksu, naftas produktiem nav konstatēts nevienā no monitoringa veikšanas reizēm. 

Gruntsūdeņu monitoringu AS “Olainfarm” rūpnīcas teritorijā veic reizi 5 gados, nosakot pH, ķīmisko skābekļa patēriņu (ĶSP), 
bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP5), fenola indeksu, kopējo slāpekli (Nkop), BTEX (ksilolus, toluolu, benzolu, etilbenzolu), 
hloroformu, varu (Cu), svinu (Pb), hromu (Cr), niķeli (Ni), cinku (Zn), dzīvsudrabu (Hg), sintētiskās virsmas aktīvās vielas, naftas 
produktu summu. Reizi 10 gados rūpnīcas teritorijā veic augsnes monitoringu, nosakot naftas produktu summu, arsēnu (As), 
dzīvsudrabu (Hg), varu (Cu), svinu (Pb), cinku (Zn), hromu (Cr), niķeli (Ni), kadmiju (Cd), cikloheksānu, hlorbenzolu summu, fenolu 
summu, BTEX (ksilolus, toluolu, benzolu, etilbenzolu).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ofc.html
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Uzņēmuma rūpnīcas teritorijā veiktais gruntsūdens un grunts monitorings apliecina, ka gruntsūdens un grunts piesārņojums nav 
konstatēts. 

Uzņēmums katru ceturksni maksā dabas resursu nodokli (DRN) par patērētajiem dabas resursiem (pazemes ūdens un tehniskā 
ūdens no Misas upes ieguvi) un vidē novadīto piesārņojumu. 2019. gadā uzņēmums ir samaksājis DRN 29 tūkstošus eiro. 
Salīdzinot ar 2018. gadu, DRN maksājumi palielinājušies par 7,4 %, tas ir saistīts ar ražošanas pieaugumu. 

Sagatavotā dzeramā ūdens monitoringu uzņēmums veic reizi gadā, nosakot mikrobioloģiskos rādītājus. 

Trokšņa monitorings ārpus uzņēmuma teritorijas netiek veikts, jo ražošanas iekārtas izvietotas telpās, un nav tādu iekārtu, kuras 
radītu troksni apkārtējā vidē. 

Smaku monitorings netiek veikts, jo nav saņemtas sūdzības par smakām no uzņēmuma teritorijas. 

*Monitorings tiek veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par 
rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole); Eiropas Komisijas LPTP atsauces dokumentu “Monitoringa 
sistēmas galvenie principi” un A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI10IA0004. 
 

Iepakojuma apsaimniekošanas politika  
Uzņēmumam kopš 2006. gada ir noslēgts līgums ar AS “Latvijas Zaļais punkts” (LZP) par Latvijas teritorijā ievestā un izlietotā 
iepakojuma apsaimniekošanu. 

Latvijā ievestais un realizētais iepakojums 
 

Iepakojuma materiāls Daudzums, tonnas 
2017 2018 2019 

Kartons 35,53 43,132 42,878 

Polietilēns 15,20 17,970 18,867 

Stikls 4,25 4,914 4,690 
Koks 25,21 18,924 14,497 
Metāls 9,43 11,467 11,401 
KOPĀ 89,62 96,41 92,335 

 
Iepakojuma materiālu apjoma samazinājums 2019. gadā ir par 4,23 %, salīdzinot ar 2018. gadu, kas saistīts ar racionālu to 
izmantošanu. 

Atkritumu apsaimniekošana  
Uzņēmumā ir ieviesta dalīta atkritumu savākšanas sistēma — regulāri tiek vākts atšķirotais kartons, papīrs, polietilēns un citas 
plastmasas, stikls, metāllūžņi, dienas gaismas spuldzes, izlietotās baterijas, elektriskie un elektroniskie atkritumi, azbests, kā arī 
bīstamie ražošanas un laboratoriju atkritumi. 

Sadzīves atkritumu (ražošanas nebīstamo atkritumu) uzskaiti veic pēc grāmatvedības pavadzīmēm par nodoto sadzīves atkritumu 
daudzumu (uzskaite pēc izvesto konteineru tilpuma). Ilgstošs uzņēmuma sadarbības partneris sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
jomā ir SIA “Clean R”. 

Atšķiroto ražošanas atkritumu (papīra, kartona, polietilēna, metāllūžņu), kurus nodod uz otrreizējo pārstrādi, uzskaiti veic pēc 
grāmatvedības pavadzīmēm par nodoto atkritumu daudzumu (svaru nosaka atkritumu izvedējs, to nosverot). Nederīgo zāļu uzskaiti 
veic pēc pavadzīmēm par nodoto daudzumu uz uznīcināšanu (svars pēc AS “BAO” svēršanas). 

Bīstamo atkritumu uzskaiti veic ražošanas cehos, laboratorijās un Noliktavu saimniecības iecirknī, reģistrējot radīto bīstamo 
atkritumu svaru uzskaites žurnālos atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”. 
Bīstamie atkritumi tiek nodoti tikai tādiem atkritumu apsaimniekotajiem, kuri saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju. 
Ilgstošs uzņēmuma sadarbības partneris ir AS “BAO” (kopš 2001. gada). Kopš 2012. gada — arī SIA “Eko Osta” un SIA “CORVUS 
COMPANY”. 
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Nodoto atkritumu daudzums 
 

Atkritumu veids Nodotais atkritumu daudzums, t Piezīmes 2017. gads 2018. gads 2019. gads 
Ražošanas bīstamie 
atkritumi 

114,4583 126,3665 213,114 

2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar 
2018. gadu palielinājies par 68,65 %. Tas saistīts 
ar ražošanas pieaugumu un iepriekš uzkrāto 
atkritumu nodošanu, lai atbrīvotu noliktavu pirms 
rekonstrukcijas.  

Laboratorijas bīstamie 
atkritumi 0,37 3,8566 10,80332 

2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar 
2018. gadu palielinājies 3 reizes, tas saistīts ar 
iepriekš uzkrāto atkritumu nodošanu, lai atbrīvotu 
noliktavu pirms rekonstrukcijas. 

Nederīgi medikamenti 7,8051 6,8549 8,0678 2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar 
2018. gadu palielinājies 17,69 %. 

Citi bīstamie atkritumi 
(tostarp eļļas, azbests, 
lampas, dzīvsudrabu 
saturoši atkritumi, 
nederīgas krāsas, 
baterijas) 

5,7888 3,4321 16,27504 

2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar 
2018. gadu palielinājies 5 reizes, tas saistīts ar 
iepriekš uzkrāto atkritumu nodošanu, lai atbrīvotu 
noliktavu pirms rekonstrukcijas. 

Citi nebīstamie atkritumi 353,332 444,491 268,089 2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar 
2018. gadu samazinājies par 39,69 %. 

Sadzīves atkritumi 331,8 480 276,6 2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar 
2018. gadu samazinājies par 42,4 %. 

Elektriskie un 
elektroniskie atkritumi 0 0 1,8 2019. gadā nodoti iepriekš uzkrāti elektriskie un 

elektroniskie atkritumi. 
 
 

Otrreizējai pārstrādei nodotie materiāli  

2019. gadā otrreizējai pārstrādei uzņēmums nodevis vairāk nekā 76 tonnas materiāla. 

 
Otrreizējai pārstrādei nodoto materiālu daudzums 

 
Materiāls 2017. gads, tonnas 2018. gads, tonnas 2019. gads, tonnas 

Kartons 31,53 31,562 24,791 
Polietilēns 13,38 9,389 4,992 
Metāls 46,52 70,3 46,7 
Stikls 0,4 5,28 0 
Kopā 91,83 116,531 76,483 

 

 

Klimata jautājumu pārraudzība uzņēmumā 
Uzņēmumā izveidota un ar 2019. gada aprīļa rīkojumu atjaunota Vides un energopārvaldības komisija. 

Vides aizsardzības daļa sadarbībā ar galveno enerģētiķi 2019. gadā veica 50 iekšējos vides un energoauditus.  

Ekonomikas ministrijai 2019. gada oktobrī iesniegts ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem par 2018. gadu. Pēc aprēķiniem sasniegtais ietaupījums ir 
713 MWh. 
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Klimata pārraudzība/vadība 
2019. gadā īstenoti šādi energoefektivitātes pasākumi: 

• Vairāku ventilatoru nomaiņa ražošanas cehos uz mazāk jaudīgiem, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu. 
• 400 kW gaisa pūtēja nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas cehā pret mazāk jaudīgu (132 kW), tādējādi samazinot 

elektroenerģijas patēriņu. 
• Apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvām spuldzēm un gaismekļiem. 
• Siltumizolācijas nomaiņa aukstumenerģijas un siltumenerģijas tīklos, samazinot zudumus. 
• Lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes drošumu un samazinātu zudumus padeves tīklos, ir nomainīta daļa no ārējiem un 

iekšējiem vidsprieguma tīkliem. 

2018. gadā pabeigta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas modernizācija, kuras gaitā uzstādīja reversās osmozes membrānu 
filtrus, kas nodrošina kopējās ūdens cietības, tostarp sulfātjonu, samazinājumu līdz MK 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671 
“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām normām. 
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Sociālā atbildība 
 

Darbinieki un to atalgojums 
2019. gadā AS “Olainfarm” ir izstrādāta personāla politika, kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmuma stratēģijā minēto biznesa mērķu 
sasniegšanu, piesaistot un uzturot kvalificētu un motivētu darbaspēku. AS “Olainfarm” ir nodarbināti vairāk nekā 1060 darbinieku 
Latvijā, 67 % no tiem ir sievietes, bet 33 % vīrieši. 42 % darbinieku ir ar augstāko izglītību, 28 % ar vidējo speciālo izglītību. 32 % 
darbinieku ir vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. AS “Olainfarm” darbinieku vidējais darba stāžs ir 12,5 gadi. 

Vairāk nekā 55 % uzņēmuma darbinieku sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses pārstāv uzņēmumā izveidota 
arodbiedrība. Katru gadu starp AS “Olainfarm” un OlainFarm arodorganizāciju tiek noslēgts jauns darba koplīgums, kura mērķis ir 
kopīgiem spēkiem veidot pozitīvu darba vidi un regulēt darba tiesisko attiecību saturu, ievērojot uzticības, saprašanās un atklātības 
principu. 

Atbilstoši darba koplīgumam uzņēmuma darbiniekiem tiek nodrošināta droša un labvēlīga darba vide. Ilggadējiem darbiniekiem 
papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir iespēja izmantot papildu atvaļinājumu. Visiem darbiniekiem noteiktos dzīves gadījumos 
tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas. AS “Olainfarm” visiem darbiniekiem:  

• sedz izdevumus redzes korekcijas līdzekļu iegādei; 
• sedz izdevumus darbinieku (ar ģimenēm) sporta spēlēm, kā arī apmaksā dalības maksu maratonos un Latvijas Farmaceitu 

biedrības (LFB) rīkotajās sporta spēlēs; 
• nodrošina darbiniekiem iespēju bez maksas nokļūt uz darbu un no darba; 
• sveic darbiniekus valsts svētkos; 
• sveic darbiniekus un viņu bērnus, kā arī nestrādājošos seniorus, kuri ir arodbiedrības biedri, Ziemassvētkos; 
• nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polišu iegādi; 
• materiāli atbalsta darbiniekus viņu ģimenes locekļu nāves gadījumā, kā arī darbinieka ģimenes locekļus darbinieka nāves 

gadījumā; 
•  veicinot darbinieku profesionālo izaugsmi, nodrošina aizdevumu mācību maksas segšanai. 

Papildus minētajam uzņēmuma arodbiedrības biedriem AS “Olainfarm” nodrošina: 

• vienreizēju materiālo pabalstu darbiniekiem, kuriem veikta ķirurģiska operācija; 
• periodisku materiālo pabalstu zobu protezēšanai; 
• vienreizēju materiālo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā; 
• vienreizēju materiālo pabalstu, darbinieku bērniem uzsākot mācības 1. klasē, absolvējot vidējo vai vidējo speciālo izglītības 

iestādi; 
• dāvanu ilggadējiem darbiniekiem nozīmīgās darba un dzīves jubilejās, kā arī darbiniekiem, aizejot pensijā. 

Arodbiedrība uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri, sniedz materiālo atbalstu: 

• peldbaseina abonementa iegādei; 
• sporta aktivitātēm, piemēram, slidošanai, slēpošanai, kalnu slēpošanai, boulingam, skvošam, trenažieru zāles 

abonementam, ūdens aerobikai, jogai u. c.; 
• darbinieku ekskursijām; 
• kultūras un biedru saliedēšanas pasākumiem; 
• citos darbiniekam nozīmīgos dzīves gadījumos (piemēram, nozīmīgās darba un dzīves jubilejās, darbinieka radinieku 

nāves gadījumā, ilgstošas slimības un traumu gadījumā, ķirurģisku operāciju gadījumā u. c.). 

2019. gada nogalē tika noslēgts jauns koplīgums, kas paredz racionālāku materiālo un nemateriālo labumu, kā arī sociālo garantiju 
nodrošinājumu uzņēmuma darbiniekiem 2020. gadā. 

AS “Olainfarm” katru gadu organizē gadskārtējos pasākumus uzņēmuma darbiniekiem un viņu bērniem. Darbinieki aktīvi iesaistās 
arī dažādās sabiedrības atbalsta aktivitātēs, piemēram, ziedo asinis divas reizes gadā Donoru dienās. 

Viens no spilgtākajiem ikgadējiem veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumiem ir AS “Olainfarm” sporta svētki, kuros pulcējas un 
sportiskās sacensībās dienu pavada ne vien uzņēmuma darbinieki, bet arī viņu ģimenes locekļi. 
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Cilvēktiesību normu ievērošana 
AS “Olainfarm” savā darbībā respektē Latvijas Republikas Satversmē, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijā, Eiropas Sociālajā hartā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos aktos 
nostiprinātās cilvēka pamattiesības. 

Nediskriminācijas princips 
AS “Olainfarm” savā darbībā ievēro jebkāda veida diskriminācijas aizliegumu, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos 
nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos aktos. Uzņēmums savā nodarbinātības politikā vadās pēc vienlīdzīgu iespēju un 
attieksmes pret nodarbinātību principa, kā arī novērš jebkāda veida diskrimināciju pret darbiniekiem attiecībā uz nodarbinātību vai 
profesiju, balstoties uz tādiem apsvērumiem kā personas rase, ādas krāsa, dzimums, vecums, invaliditāte, reliģiskā, politiskā vai cita 
pārliecība, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, seksuālā orientācija vai citiem apstākļiem. 

AS “Olainfarm” ievēro darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto atšķirīgas attieksmes aizliegumu, gan dibinot darba 
tiesiskās attiecības, gan arī darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, kā arī nosakot drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus 
un vienlīdzīgu darba samaksu. Papildus AS “Olainfarm” ievēro darbinieku tiesības brīvi, bez jebkādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas apvienoties organizācijās un iestāties tajās. 

Bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs 
AS “Olainfarm” ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz bērnu 
nodarbinātību un piespiedu darbu. 

Darbinieku atalgojuma principi 
AS “Olainfarm” ievēro visas nodarbinātības jomā piemērojamo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Papildus 
darba algai darbinieki saņem prēmijas un sociālās garantijas. Uzņēmums materiāli palīdz darbiniekiem dažādās dzīves situācijās. 
Atkarībā no nostrādātā laika uzņēmumā, darbiniekiem tiek piešķirtas brīvdienas papildus ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam 
un pilnībā apmaksāta veselības apdrošināšana. 

AS “Olainfarm” nav paredzētas atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība būtu paredzētas uzņēmuma akcijas vai akciju opcijas. 
AS “Olainfarm” uzskata par nevēlamu vadošo darbinieku atalgojuma, kā arī vīriešu un sieviešu darbinieku atalgojuma attiecību un 
izpilddirektora atalgojuma attiecības publicēšanu konkurences apstākļos. Valdes un padomes locekļu kopējais atalgojums ir 
atrodams uzņēmuma gada pārskatā. 

Atbalsts darbinieku izaugsmei 
AS “Olainfarm” rūpējas par darbinieku profesionālo un 
karjeras izaugsmi. Uzņēmums organizē un nodrošina dažādu 
veidu apmācības, kuru mērķis ir pilnveidot darbinieku 
profesionālo kvalifikāciju. Vadošā personāla profesionālās 
kompetences izaugsmei un kvalifikācijas celšanai 
2019. gadā ir veiktas 64 ārējās un 44 uzņēmuma iekšējās 
apmācības. Darbiniekiem, kuri mācās vai izstrādā 
pētnieciskos darbus, tiek nodrošināta iespēja izmantot daļēji 
apmaksātu mācību atvaļinājumu, kā arī vienoties ar vadītāju 
par nepilna laika darbu. Vairāku departamentu darbinieki 
regulāri piedalās izstādēs ārvalstīs, kur viņi ne vien pārstāv 
AS “Olainfarm” un prezentē Latvijas ķīmijas un farmācijas 
nozares sasniegumus, bet arī piedalās pieredzes apmaiņā ar 
kolēģiem no ārvalstīm un novērtē citu pasaules līmeņa 
profesionāļu sniegumu. 

Darbinieku mainība 
AS “Olainfarm” darbinieku mainība ir vērtējama kā mērena, un nav apstākļu, kas varētu palielināt darbinieku mainību nākotnē. 

Rādītāji 2017 2018 2019 

Noslēgti darba līgumi (pieņemti darbā)            91 112 121 

Izbeigti darba līgumi (atlaisti no darba) 130 123 105 
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Personāla rotācijas koeficients* 0,20 0,22 0,21 

Personāla atjaunošanās koeficients** 0,08 0,10 0,11 

Personāla aiziešanas koeficients*** 0,12 0,11 0,10 

 *    Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atlaisto skaits) / darbinieku vidējais skaits 
 **  Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto darbinieku skaits / darbinieku vidējais skaits  
*** Personāla atjaunošanās koeficients = atlaisto darbinieku skaits / darbinieku vidējais skaits 
 
AS “Olainfarm” nav īslaicīgi nodarbināto cilvēku, bet atsevišķu pakalpojumu sniegšanai var tikt piesaistīti attiecīgie speciālisti. 

Veselība un drošība 

Rūpes par darbinieku veselību 

AS “Olainfarm” ir izveidota darba drošības un Labas ražošanas prakses prasībām atbilstoša, droša un mūsdienīga darba vide. 

Darba vidē regulāri, plānveidīgi tiek veikts kaitīgo darba vides faktoru monitorings. Neatbilstību gadījumos tiek noteikti korektīvie 
pasākumi kaitīgo darba vides faktoru novēršanai. 

AS “Olainfarm” ir izveidots Atveseļošanās centrs, kurā uzņēmums bez maksas nodrošina darbinieku obligātās periodiskās veselības 
pārbaudes, darbiniekiem iespēju bez maksas vakcinēties pret gripu un ērču encefalītu, kā arī iespēju saņemt dažādu ārstniecības 
personu konsultācijas, kuras tiek finansētas vai līdzfinansētas no uzņēmuma līdzekļiem. 

Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja izmantot labiekārtotas garderobes, atpūtas telpas, ēdamtelpas, kvalitatīvu dzeramo ūdeni un 
uzņēmuma transportu. Uzņēmums 2019. gada novembrī ir uzsācis ģērbtuvju un dušu remontu, kuras izmantos 100 darbinieku. 
Projekta ietvaros ir veikta visa korpusa ūdens un kanalizācijas un siltuma tīklu rekonstrukcija. 

Saskaņā ar darba koplīgumu uzņēmums piešķir apmaksātu atpūtas dienu tiem darbiniekiem, kuri rūpējas par savu veselību un 
neslimo. 

Darba drošība 

Darba aizsardzības sistēma AS “Olainfarm” ir balstīta uz uzņēmuma darba aizsardzības politiku, kas ir uzņēmuma integrētās 
vadības sistēmas būtiska sastāvdaļa. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu un tam saistītiem Ministru kabineta 
noteikumiem. 

Lai nodrošinātu darba aizsardzības sistēmas darbību, ir izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūrvienība — Darba 
aizsardzības un tehniskās drošības daļa. Darba aizsardzības sistēma uzņēmuma darbībā ir būtiski svarīga, jo īsteno normas, kas 
izriet no Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību 
un veselības aizsardzību darbā. 

Lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselību darbā, tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 02.10.2007. 
noteikumu Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasībām. 

Katra darbinieka pienākums ir ievērot darba aizsardzības prasības, lai neradītu veselības apdraudējumu vai bīstamību sev un blakus 
strādājošajiem. To nosaka uzņēmuma darba kārtības noteikumi, nolikumi, instrukcijas u. c. dokumenti. 

Darba vides un avāriju riska faktoru vērtēšana notiek komisijas sastāvā, kurā piedalās: 

• darba aizsardzības un tehniskās drošības daļas speciālists; 
• struktūrvienības vadītājs; 
• galvenais enerģētiķis; 
• galvenais mehāniķis; 
• kontrolmērinstrumentu iecirkņa vadītājs; 
• atbildīgā persona par bīstamo iekārtu uzraudzību uzņēmumā; 
• darbinieku uzticības persona. 

Darba aizsardzības sistēmas efektivitātes vērtēšanā tiek pielietotas vairākas pieejas: 

• darba aizsardzības apmācībās — apmācību rezultāti; 
• darba vides un avāriju riska faktoru samazināšanā — plānoto pasākumu izpilde, tās kontrole. 
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Valsts uzraugošo institūciju pārbaužu rezultāti 

AS “Olainfarm” ir darba drošības un Labas ražošanas prakses visām prasībām atbilstoša, sakopta darba vide un moderns aprīkojums 
(gan komunikācijas līdzekļi, gan darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi, gan modernākās tehnoloģijas un iekārtas). 

Darba vidē regulāri, plānveidīgi tiek veikts kaitīgo darba vides faktoru monitorings. Neatbilstību gadījumos tiek noteikti korektīvie 
pasākumi kaitīgo darba vides faktoru novēršanai. 

2019. gadā darba aizsardzības pasākumos (apmācībās, bīstamo iekārtu reģistrācijā, to pārbaudēs) ieguldīti vairāk nekā 23 000 eiro. 
Ugunsdrošībā 2019. gadā investēti 86 000 eiro. 

2019. gadā ir veikti 27 iekšējās darba vides uzraudzības auditi, 4 ārpuskārtas darba vides uzraudzības auditi, tostarp saistībā ar 
iecirkņu modernizācijas projektu realizēšanu, 25 neplānotās pārbaudes. 

Darbinieku apmācības 

2019. gadā 299 cilvēkiem ir veiktas ievadapmācības vides aizsardzībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, 
stājoties darbā AS “Olainfarm” un/vai sniedzot līgumpakalpojumus uzņēmumā. Ražošanas iecirkņu, laboratoriju, administratīvo 
korpusu darbiniekiem veiktas praktiskās apmācības ugunsdrošībā (ugunsgrēka dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem). 

 
Veikta: 

• apsardzes SIA “Security O.P.S” personāla apmācība ugunsdrošības, civilās aizsardzības un rūpniecisko avāriju 
novēršanas jautājumos; 

• 20 atbildīgo speciālistu apmācība par bīstamo iekārtu lietošanu SIA ”Mācību centrs Liepa”; 
• noliktavu darbinieku apmācība ES fondu atbalsta programmā “Autokrāvēja vadīšana”. 

 
AS “Olainfarm” piedalījās Valsts darba inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētajā labās prakses 
konkursā par darba aizsardzību “Zelta ķivere”. Konkursā piedalījās 17 Latvijas uzņēmumu un organizāciju, kas efektīvi īsteno 
ugunsdrošības uzraudzības un katastrofas pārvaldīšanas pasākumus. AS “Olainfarm” prezentēja visaptverošu ārkārtas situācijas 
pārvaldību uzņēmumā, uzsverot tos aizsardzības pasākumus, kuri pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās prasības ugunsdrošībā 
un katastrofas pārvaldīšanā. Īpaša uzmanība tika pievērsta novitātēm, piemēram, darbinieku izglītošanā (instruēšanā) un 
tehniskajiem risinājumiem. 

AS “Olainfarm” speciālisti piedalījās: 

• Valsts vides dienesta sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts darba inspekciju un Patērētāju 
tiesību aizsardzības centru organizētajā seminārā/ diskusijā par MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju 
riska novēršanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” kontroles aspektiem; 

• Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētajā MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” grozījumu projekta 
sagatavošanas darba grupā; 

• Valsts darba inspekcijas kampaņā “Esi drošs, ka darbs ir drošs”. Sagatavota mācību īsfilma “Drošs darbs noliktavā”; 
• pieredzes apmaiņā AS “Sadales tīkls” mācību centrā par elektronisko apmācību (programma “Moodle”) ieviešanu 

uzņēmumā. 
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AS “Olainfarm” teritorijā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines daļas maiņu personāla 
apmācības reaģēšanas pasākumu uzlabošanā, ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumā uzņēmuma objektos un teritorijā. 

 
Uzlabojumi darba aizsardzības jomā 

Saskaņā ar jaunu normatīvo aktu stāšanos spēkā ir aktualizēts AS “Olainfarm” paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības 
plāns un aktualizētas instrukcijas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Turpinot ugunsdrošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā, 
ekspluatācijā nodotas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vairākos korpusos: 

• 22. korpusā, asīs 003-9; 
• 12. korpusā, asīs 19-27; 
• Gatavo formu ceha Pakošanas iecirknī (44.a korpusā). 

 
Piedalīšanās ražošanas iecirkņu modernizācijas projektos: 

• 4. ceha 4. korpusā sēriju sajaukšanas iecirkņa izveide; 
• GFC Pakošanas iecirkņa (44.a korpusa) būvniecība; 
• rektifikācijas iecirkņa izveide 4. ceha 4. korpusā. 

 
Uzņēmumā izmantotās bīstamās iekārtas tiek reģistrētas, ekspluatētas un uzraudzītas atbilstoši MK 07.2016. noteikumu Nr. 348 
“Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/68/ES (2014. gada 15. maijs) par 
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū prasībām: 

• Patērētāju tiesību aizsardzības centra bīstamo iekārtu reģistrā 2019. gadā reģistrētas 17 jaunas bīstamās iekārtas; 
• veiktas 111 bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. 

Ražošanas iecirkņu telpās, kur iespējama sprādzienbīstama vide, uzstādīti gāzu analizatori atbilstoši MK 10.06.2003. noteikumu 
Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 
16. decembra Direktīvai 1999/92/EK) un standarta LVS EN 60079-10-1:2016 “Sprādzienbīstamas vides. 10-1.daļa: Zonu klasifikācija. 
Sprādzienbīstamu gāzu vides”, prasībām. 

Lai varētu operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās, apsardzes darbiniekiem nodrošināta elektroniska pieeja ķīmisko vielu Drošības datu 
lapām, Civilās aizsardzības plānam, Rūpniecisko avāriju novēršanas programmai. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veica neplānotu nakts pārbaudi. Pārbaudes atzinums — apsardzes darbinieku 
teorētiskās zināšanas par objekta īpatnībām un rīcību ārkārtējo notikumu gadījumā ir pietiekamā līmenī. 

Negadījumu un traumu statistika 

2019. gadā ražotnē notikuši ar darbinieku neuzmanību saistīti seši viegli nelaimes gadījumi, kas ir 0,6 % no kopējā darbinieku 
skaita — 1060. Lai traumu statistiku tuvinātu mērķim — 0 % negadījumu —, uzņēmums arī 2020. gadā turpinās izvērtēt darba vides 
riskus, atkārtoti organizēs darbinieku apmācības, piedalīsies Valsts darba inspekcijas organizētajos pasākumos, cels darba 
aizsardzības speciālistu kvalifikāciju un uzturēs sekmīgu sadarbību ar valsts inspicējošām institūcijām (Valsts darba inspekciju, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Patērētāju tiesību aizsardzības centru). 
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Rūpniecisko risku vadība 
AS “Olainfarm” ir B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts [objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas 
un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 
pasākumiem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma] atbilstoši MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 “Paaugstinātas 
bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas 
kārtība”. Ņemot vērā tehnoloģiskajos procesos izmantoto un uzglabāto ķīmisko vielu īpašības un daudzumus, kas vienlaikus var 
atrasties objektā, AS “Olainfarm” rūpnīcai atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas 
kārtība un riska samazināšanas pasākumi” ir izstrādāta Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, Drošības pārvaldības sistēmas 
apraksts, un tā ir integrēta kopējā uzņēmuma vadības sistēmā. Ar uzņēmuma iekšējo rīkojumu ir izveidots atbildību sadalījums 
rūpniecisko avāriju risku vadībā. 

Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus plāno, uzrauga, kontrolē Avāriju risku komisija. Avāriju risku komisijas 
vadītājs — Tehniskā departamenta direktors — nodrošina rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāna izstrādi un 
uzrauga minētā plāna realizāciju. 

Veikta iespējamo avāriju seku nevēlamās ietekmes zonu modelēšana un noteikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi. 

Rūpniecisko avāriju riska novērtējums veikts: 
• Sašķidrinātam amonjakam, ko izmanto kā dzesējošo 

aģentu aukstumstacijā un kā izejvielu rimantadīna 
hidrohlorīda ražošanā. 

• Acetonciānhidrīnam, ko izmanto fenibuta un fenkarola 
ražošanā. 

• Hlorūdeņradim, ko izmanto kā izejvielu izopropilspirta 
hlorūdeņraža šķīduma ražošanā. 

• Ūdeņradim, ko izmanto kā gāzveida izejvielu hidrēšanas 
procesos. 

• Koncentrētai slāpekļskābei, ko izmanto kā izejvielu rimantadīna hidrohlorīda, amantadīna hidrohlorīda, memantīna, 1-
hlor-3,5-dimetiladamantāna, pomalidomīda ražošanā. 

• Hidrazīna hidrātam, ko izmanto furadonīna, furagīna ražošanā. 
 
Veikti rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumi saskaņā ar “Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas ilgtermiņa pasākumu 
plānu 2018.–2025. gadam”: 

• ierīkota nojume pie 6.b korpusa atstrādāta Reneja niķeļa katalizatora uzglabāšanai; 
• uzsākta jaunās aukstumstacijas būvniecība; 
• uzstādīti pneimatiskie vārsti reakcijas masas vai izejvielu padošanai; 
• 6.b korpusā hidrēšanas procesos uzstādīti jauni autoklāvi; 
• 6.b korpusā hidrēšanas procesu telpās izveidotas viegli nometamas jumta konstrukcijas; 
• vietās, kur izmanto uzliesmojošus šķidrumus, uzstādītas pretavārijas signalizācijas un bloķēšanas sistēmas; 
• cehos ierīkots autonoms avārijas apgaismojums. 

 
Par atbilstošu rūpniecisko avāriju novēršanas politikas īstenošanu uzņēmumā liecina: 

• Valsts uzraugošo institūciju kompleksās pārbaudes rezultāti — izdotie uzraugošo institūciju Pārbaudes akti ar 
nepieciešamajiem uzlabošanas pasākumiem gatavībai ārkārtas situācijām norāda, ka rūpniecisko avāriju novēršanas 
politikas īstenošana uzņēmumā ir nepārtrauktā attīstībā — sasniedzot vienu mērķi, tiek plānots nākošais. 

• Uzraudzības audits par ISO 14001:2015 standarta “Vides pārvaldības sistēmas” ar energopaplašinājumu uzturēšanu, ko 
veic auditorkompānija “Bureau Veritas Latvia”. Viena no standarta prasībām ir gatavība ārkārtas situācijām. 

• Uzņēmumā, izstrādājot dokumentāciju par rūpniecisko avāriju novēršanas pasākumiem, tiek ņemtas vērā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības. 

• Visi dokumenti tiek uzturēti atbilstoši uzņēmuma iekšējai dokumentu vadības sistēmai, ko nosaka Kvalitātes kodeksa 
nolikums “Dokumentācijas sistēma". Nolikumā noteikts, ka dokumenti ir jāaktualizē ne retāk kā reizi piecos gados vai, ja 
nepieciešams, agrāk, ja mainās normatīvo aktu prasības vai citi faktiskie apstākļi. 

• Regulāras Avāriju risku komisijas, Drošības pārvaldības sistēmas komisijas sēdes. 
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Drošības pārvaldības sistēmas vērtēšanā tiek pielietota SVID analīze: 
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Atbalsts sabiedrībai 
Korporatīvi sociālās atbildības politikā AS “Olainfarm” balstās uz trim pīlāriem: sabiedrība, zinātne un izglītība, kultūra. 

AS “Olainfarm” sociālās atbildības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrību, un tās tiek īstenotas, atbalstot veselības aprūpes jomu un 
veselīgu dzīvesveidu, zinātni un izglītību, kultūras un darbinieku izaugsmes pasākumus. Uzņēmumam ir izveidojusies cieša, 
daudzgadīga sadarbība ar Olaines novada pašvaldību, līdzdarbojoties un atbalstot vietējai apkaimei būtiskus notikumus un projektus. 
Mēs apzināti esam izvēlējušies atbalstīt izglītības un zinātnes virzienu, jo uzskatām, ka inovācijas un augsta ražošanas kvalitāte 
iet roku rokā ar investīcijām zinātnē un jaunajos talantos. Esam izveidojuši labu sinerģiju un sadarbību ar vadošajiem Latvijas teātra 
māksliniekiem un mūzikas pasākumu organizatoriem, tādējādi veicinot mākslas pieejamību. 

2019. gadā tika apstiprināti un publiski komunicēti AS “Olainfarm” Sponsorēšanas un sabiedrības atbalsta principi un 
politika, kas balstās uz iepriekš minētajiem pīlāriem un sasaucas ar uzņēmuma filozofiju un biznesa stratēģiju. 

Mēs ATBALSTĀM:   

• iniciatīvas, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu un sasaucas ar 
veselības aprūpes jomu; 
• projektus, kas veicina ķīmijas un farmācijas nozares attīstību; 
• sadarbību ar augstskolām projektos, kas vērsti uz studentu un 
mācībspēku zināšanu un pieredzes paaugstināšanu farmācijas un ķīmijas 
studiju programmās; 
• sporta, kultūras un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Olaines 
novadā; 
• labdarības projektus, kas veicina sabiedrības labklājību; 
• augstvērtīgus kultūras un mākslas pasākumus. 

 
Mēs NEATBALSTĀM: 

• iniciatīvas, kas ir pretrunā ar labas korporatīvās pārvaldības praksi; 
• ar augstu risku saistītus sporta veidus (autosports, motosports, gumijlēkšana, izpletņlēkšana u. tml.); 
• politiska satura kampaņas un organizācijas; 
• privātas biznesa iniciatīvas ar mērķi gūt peļņu. 

Esam publiski definējuši pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību, kas publicēta www.olainfarm.com sadaļā “Sponsorēšana 
un atbalsts”. Tādējādi ieviešot pārskatāmu projektu izvērtēšanas sistēmu. 

2019. gadā AS “Olainfarm” īstenoja vairākus projektus un sabiedrības atbalsta iniciatīvas, kas sasaucas ar uzņēmuma 
Sponsorēšanas un atbalsta politiku: 

• AS “Olainfarm” turpināja atbalstīt jauno nozares 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. 

• Lai veicinātu jauniešu interesi par ķīmijas studijām, uzņēmums atbalstīja arī skolēnu, studentu un pasniedzēju dalību profila 
olimpiādēs un konkursos, kā arī piedāvāja iespēju profila profesionālo skolu audzēkņiem iepazīties ar ražotni, vadot 
ekskursijas speciālistu pavadībā. 

• Rūpējoties par veselības aprūpes un veselīga dzīvesveida attīstību, AS “Olainfarm” piedalījās Gada balvas medicīnā 
organizēšanā, atbalstīja Olaines rogaininga sacensības, ikgadējos Olaines velosvētkus un Latvijas Inline hokeja centra 
rīkotos pasākumus novadā. AS “Olainfarm” turpināja atbalstīt novada jaunos futbolistus, bokserus. 

• Iestājoties par ģimenes vērtībām un sabiedrības labklājības veicināšanu, uzņēmums atbalstīja Jelgavas rajona invalīdu 
biedrības vajadzības un Olaines pensionāru biedrību, kā arī Latvijas Bāreņu biedrību un labdarības projektu “Rotaļlietu 
simfonija”. 

• Atbalstot augstvērtīgus kultūras pasākumus, AS “Olainfarm” sniedza finansiālu atbalstu filmu festivālam “Baltijas pērle”. 
• Jau tradicionāli ar uzņēmuma atbalstu notika starptautiskais jauno džeza mākslinieku konkurss “Riga Jazz Stage 2019”, 

Olaines pilsētas 52. gadadienas svinības un Olaines novada Jauniešu diena. 
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Kvalitātes vadība  
 
Mēs nodrošinām augstus kvalitātes standartus produktu izstrādē, attīstībā, ražošanā, kontrolē un izplatīšanā, kas garantē ražoto 
produktu un sniegto pakalpojumu visaugstāko kvalitāti, veicinot mūsu pacientu veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Uzņēmuma 
vadība atbalsta un veicina inovācijas, uz kvalitāti vērstu kultūru ar atbilstošām sistēmām, procesiem un lēmumiem, pasākumus 
kvalitātes nodrošināšanas pilnveidošanai, pastāvīgai uzņēmuma procesu optimizācijai, iekārtu un infrastruktūras modernizācijai. 
AS “Olainfarm” kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir integrēta visās uzņēmuma darbībās un jomās, kas var ietekmēt produktu izstrādi, 
ražošanu, kvalitātes kontroli, uzglabāšanu un izplatīšanu. 

AS “Olainfarm” kvalitātes politika ietver to, ka: 

• vadība un personāls ikdienā ievēro un izpilda ieviesto starptautisko standartu, tostarp Labas ražošanas prakses, Labas 
izplatīšanas prakses, Labas klīniskās prakses, Labas farmakovigilances prakses u. c., Latvijas Republikas un Eiropas 
Savienības un AS “Olainfarm” normatīvo aktu prasības; 

• vadība un personāls nodrošina, ka visas AS “Olainfarm” ražošanas un atbalsta procedūras atbilst kompetentu iestāžu un 
klientu prasībām; 

• kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti regulāri vērtē iekšējos un ārējos (klientu un kompetento iestāžu) auditos, tā 
tiek pastāvīgi pilnveidota. 

 
Katra atsauksme par AS “Olainfarm” produktu un/vai sniegto pakalpojumu kvalitāti tiek izskatīta, un tiek pieliktas visas iespējamās 
pūles mūsu klientu vēlmju izzināšanai un prasību apmierināšanai, lai nodrošinātu produktu, ražošanas un atbalsta procesu atbilstību 
klientu un kompetento iestāžu prasībām. 

2019. gadā AS “Olainfarm” Kvalitātes vadības departamentā ir veikti 34 ārējie un 24  uzņēmuma iekšējie auditi, kā arī 
pieņemti 12 uzraudzības auditi, no kuriem četrus ir veikušas valsts institūcijas, bet astoņus — klienti. 

2019. gada vispārīgie kvalitātes mērķi bija: 

• pilnveidot un optimizēt uzņēmuma darbības un procesus — kvalitātes nodrošināšanas, kontroles, un ražošanas jomās;  
• turpināt stratēģiju pakāpeniskai tehnoloģisko un analītisko iekārtu atjaunošanai, procesu automatizācijai, ēku un telpu 

renovācijai; 
• personāla resursu attīstībai turpināt kvalificēto darbinieku piesaistīšanu, kā arī veicināt jau strādājošo speciālistu attīstību. 

 
Zāļu blakusparādību uzraudzība 

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus, tāpēc ikkatrs AS “Olainfarm” 
medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots visos tā dzīves cikla posmos. Uzņēmuma Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa 
nodrošina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību gan zālēm, kurām tirgū esam reģistrācijas apliecību īpašnieki, gan tām zālēm, kuras 
atrodas izpētes stadijā. Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa veic arī tālāk minēto: 

• apzina jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti; 
• izvērtē risku un zāļu lietošanas ieguvumu samēru; 
• sniedz aktuālo zāļu lietošanas drošuma informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, AS “Olainfarm” pārstāvniecībām un 

sadarbības partneriem. 
 
Zāļu lietošanas drošuma informāciju AS “Olainfarm” saņem no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, 
uzņēmuma pārstāvniecībām ārvalstīs, sadarbības partneriem un pacientiem. Mēs to rūpīgi izvērtējam un nepieciešamības gadījumā 
ziņojam Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datubāzei “Eudravigilance” un Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai (ZVA). 
Informāciju sniedzam arī pārējām kompetentajām iestādēm zāļu blakusparādību uzraudzības jomā un AS “Olainfarm” 
pārstāvniecībām ārvalstīs. 

Pacienti, to radinieki, ārsti, farmaceiti un ikviens cits interesents nepieciešamības gadījumā drīkst un ir laipni aicināts ziņot par 
AS “Olainfarm” zāļu blakusparādībām uzņēmuma vietnē www.olainfarm.com, aizpildot atbilstošu ziņojumu sadaļā “Zāļu 
blakusparādību uzraudzība”. 
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Korporatīvā pārvaldība  
Atbildīga biznesa vide 
Mēs esam atbildīgs uzņēmums, kas strādā, lai radītu vērtību mūsu 
akcionāriem, sabiedrībai un darbiniekiem. AS “Olainfarm” 
pārvalde notiek atbilstoši AS “Nasdaq Riga” apstiprinātajiem 
“Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem”. 
AS “Olainfarm” ir attīstības biedrs Baltijas Korporatīvās 
pārvaldības institūtā, kura mērķis ir veicināt labas pārvaldības 
principu ievērošanu Baltijas reģionā. 

Uzņēmums savā interneta vietnē www.olainfarm.com publisko 
akciju sabiedrības finanšu ziņojumus, ik mēnesi informē par 
finanšu rezultātiem, reizi ceturksnī organizē virtuālo tīmekļa 
semināru, kurā informē par finanšu rezultātiem un jaunumiem 
uzņēmuma attīstībā, kā arī organizē regulāras izbraukuma 
prezentācijas pie investoriem. 

Sadarbība ar NVO: 

• AS “Olainfarm” sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp Latvijas Republikas Veselības ministriju, 
Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Zāļu valsts aģentūru, Veselības 
inspekciju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Ārstu biedrību un citām 
institūcijām/ biedrībām. Mūsu sadarbības partneru lokā ir vairākas Latvijas vēstniecības ārvalstīs un AS “Olainfarm” 
eksporta tirgus vēstniecības Latvijā. 

• AS “Olainfarm” vieno ilgstoša sadarbība ar tādām zinātniskajām organizācijām, pētniecības centriem un mācību iestādēm 
kā Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, 
Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža un Rīgas Valsts tehnikums. 

• AS “Olainfarm” ir viens no pieciem SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” 
dibinātājiem un laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim piedalījās projektā “Farmācijas, 
biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”, īstenojot četrus pētniecības projektus. 

Padome un valde 
Atbilstoši Komerclikumam AS “Olainfarm” pārvalde sastāv no padomes un valdes. Saskaņā ar statūtiem AS “Olainfarm” padome 
sastāv no pieciem locekļiem, kurus apstiprina akcionāru sapulcē ar balsu vairākumu. Padomes tiesības, pienākumi un sēžu kārtība 
ir aprakstīta reglamentā, kas ir publiski pieejams mājas lapā. Informācija par padomes atalgojumu ir atklāta finanšu pārskatā, savukārt 
Korporatīvās pārvaldības pārskats ietver informāciju par padomes ievēlēšanas kārtību. Šobrīd AS “Olainfarm” vēl nav apstiprināta 
atalgojumu politika, kas noteiktu padomes un valdes locekļu atalgojumu principus, tostarp to sasaisti ar vides, sociālajiem un 
pārvaldības rādītājiem. 

Valdes pienākumi un atbildība  
Valdes pienākums ir vadīt uzņēmuma darbību, kas ietver arī atbildību par AS “Olainfarm” noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu 
un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. AS “Olainfarm” valdes pienākumi un atbildība, valdes sastāvs un valdes locekļiem 
izvirzāmās prasības, kā arī interešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā ir publiskoti AS “Olainfarm” korporatīvās 
pārvaldības ziņojumā. Tas katru gadu tiek aktualizēts un publicēts gan uzņēmuma, gan AS “Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē. Šis 
ziņojums tiek sastādīts saskaņā ar AS “Nasdaq Riga” korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai. 

Valdes darbību pārrauga padome. Pildot savus pienākumus, valde pieņem lēmumus, vadoties no visu akcionāru interesēm un 
izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku 
pārvaldīšanu, kā arī par AS “Olainfarm” finansiālo darbību. Valdes kompetence ir noteikta AS “Olainfarm” valdes reglamentā1, 
savukārt uzņēmuma padomes kompetence ir noteikta AS “Olainfarm” padomes reglamentā2. 

Komerclikumā un AS “Olainfarm” valdes reglamentā ir noteikti gadījumi, kuros lēmumu pieņemšanai valdei ir pienākums saņemt 
iepriekšēju padomes piekrišanu. 

 

 

 
1 Pieejams: https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2018/06/Valdes_reglaments.pdf 
2 Pieejams: https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2018/06/Padomes_reglaments.pdf 
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Valdes sastāvs un prasības valdes locekļiem 

AS “Olainfarm” valdes sastāvā ietilpst valdes priekšsēdētājs un seši valdes locekļi. Uzņēmuma valde tiek veidota tādējādi, lai 
nodrošinātu sekmīgu uzņēmuma darbību un attīstību, un tajā būtu pārstāvēti dažādu jomu speciālisti. Valdes locekļiem ir jābūt 
augstākajai izglītībai un veiksmīgai profesionālajai pieredzei pārstāvētajā jomā. 

2019. gadā uzņēmuma valdes sastāvā ir veiktas izmaiņas, tostarp komandai ir pievienojušies speciālisti ar veiksmīgu profesionālo 
pieredzi starptautisku farmācijas uzņēmumu vadībā. 

Interešu konflikta nepieļaujamība 
Katra AS “Olainfarm” valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. 
Pieņemot lēmumus, valdes loceklis vadās no AS “Olainfarm” interesēm un neizmanto uzņēmumam izteiktos sadarbības 
piedāvājumus personīgā labuma gūšanai. AS “Olainfarm” valdes locekļi nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var radīt interešu 
konfliktu. 

AS “Olainfarm” ētikas kodekss nosaka krāpšanas un korupcijas aizliegumu un nepieļauj interešu konflikta situācijas. Uzņēmuma 
līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus. AS “Olainfarm” ievēro darbības ētikas principus un darbības atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, to apliecina arī fakts, ka 2019. gadā nav reģistrēti korupcijas gadījumi AS “Olainfarm”. 

Nodokļu politikas caurredzamība 
AS “Olainfarm” ir sociāli atbildīgs uzņēmums un savā darbībā ievēro normatīvos aktus nodokļu jomā. 

Privātuma politika 
Līdz ar pieaugošo datu apjomu, kas skar privātpersonu tiesības, kā arī normatīvo aktu prasībām, AS “Olainfarm” ir apstiprināti šādi 
ar datu aizsardzību saistīti dokumenti: 

• Personas datu apstrādes vadlīnijas; 
• Personas datu apstrādes un aizsardzības vispārīgie noteikumi; 
• Personas datu apstrādes un aizsardzības politika; 
• Privātuma atruna videonovērošanas sistēmai. 

Vairākos iekšējos normatīvajos aktos ir datu apstrādes noteikumi (piem., transportlīdzekļu izmantošanas kārtība, darba līgumos un 
ar tiem saistītajos dokumentos, dažādos citos līgumos). 

Publiski pieejamā privātuma politika ir izvietota mājas lapā. 

Piegādātāju ētikas politika 
Piegādātāju izvēlē AS “Olainfarm” balstās uz Good Manufacture Practice (GMP) standartiem, kas ietver GSP (Good Storage 
Practice), GDP (Good Distribution Practice) vadlīnijas. 

Uzsākot jebkāda veida sadarbību, AS “Olainfarm” veic rūpīgu un izsvērtu savu potenciālo sadarbības partneru atlasi, balstoties uz 
komercdarbības praksē atzītiem uzņēmuma standartiem, kuros iekļauti ētiskās uzņēmējdarbības prakses un normatīvo aktu 
ievērošanas principi. Slēdzot savstarpējos līgumus par jebkāda veida sadarbības uzsākšanu, kā ierasta prakse tiek pielietota 
savstarpējā audita paredzēšana plānotās sadarbības ietvaros, tādējādi veicinot savstarpējās sadarbības caurredzamības principa 
ievērošanu. 

Atbildīga mārketinga prakse un ētikas kodekss 
AS “Olainfarm” strādā atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, 
kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” un īsteno atbildīgu mārketinga praksi: 

• Uzņēmums ir biedrs Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijā (LPMA) un ievēro Starptautisko inovatīvo farmaceitisko 
firmu asociācijas (SIFFA) un LPMA Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksu. Šis kodekss atspoguļo Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK prasības par cilvēku ārstēšanā izmantojamām zālēm. 

• AS “Olainfarm” ievēro arī SIFFA un LPMA atklātības kodeksu, kas nosaka informācijas izpaušanas kārtību saistībā ar 
noteiktu sadarbību ar veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes iestādēm un organizācijām. 

• AS “Olainfarm” ievēro Starptautiskās Farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācijas (International Federation of 
Pharmaceuticals Manufacturers and Associations, IFPMA) ētiskas darbības principus (Code of Practice) 

• AS “Olainfarm” pārstāvis pārstāv Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijā (LPMA) Starptautisko inovatīvo 
farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un LPMA Zāļu reklamēšanas ētikas komisijā. 

https://lv.olainfarm.com/lv/kompanija/atbildiba/privatuma-pazinojums/


AS „Olainfarm” Konsolidētais un Koncerna mātes uzņēmuma  
2019. gada pārskats 

  

   
114 

Korupcijas novēršanas politika un ētikas pamatprincipi 
AS “Olainfarm” ir Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas 
(LPMA) biedrs un savā darbībā ievēro LPMA apstiprināto “Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksu”, “Atklātības kodeksu”, “Zāļu 
reklamēšanas prakses ētikas kodeksa piemērošanas noteikumus” un citus minētās organizācijas dokumentus, kā arī Eiropas 
Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) kodeksu “Par recepšu zāļu reklāmu un sadarbību ar veselības aprūpes 
speciālistiem”, EFPIA kodeksu “Par informācijas izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmaceitiskās 
kompānijas sniegušas veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām”, EFPIA kodeksu “Prakses kodekss 
attiecībām starp farmaceitisko rūpniecību un pacientu organizācijām”, IFPMA ētiskas darbības kodeksu. 

2019. gadā AS “Olainfarm” ir pārskatīti ētikas jautājumus reglamentējošie normatīvie akti un apstiprināts jauns ētikas kodekss, kas 
definē skaidrus profesionālās darbības standartus un veicina nodarbināto ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, kā arī stiprina 
profesionālo ētiku, veidojot ētisku vidi un pozitīvu uzņēmuma tēlu. 

Papildus tam AS “Olainfarm” ir LPMA deleģētais biedrs kopīgajā Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) un 
Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) Ētikas komisijā, kas izskata sūdzības un ētikas 
pārkāpumus farmācijas jomā, kā arī konsultē Latvijas farmācijas uzņēmumus. LPMA biedri savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu, kas 
ir stingrāks nekā pašlaik spēkā esošie normatīvie akti par zāļu reklamēšanas kārtību, tādējādi maksimāli izslēdzot korupciju un ētiskās 
prakses politikas pārkāpšanu savā tiešajā uzņēmējdarbībā. 

Bez iepriekš minētā AS “Olainfarm” un tās darbinieki, veicot produkcijas izplatīšanu un reklamēšanu, rīkojas atbilstoši ētikas normām, 
ievērojot pretkorupcijas principus, Latvijas Republikas Krimināllikumu, Latvijas Republikas Reklāmas likumu, Latvijas Republikas 
Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība 
un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”, kā arī citus šo jomu regulējošos Latvijas Republikas 
un piemērojamos starptautiskos normatīvos aktus. 
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Kontakti 
 

AS “Olainfarm” www.olainfarm.com 
Rūpnīcu iela 5  Tel. +371 67013705 
Olaine, LV-2114, Latvija  E-pasts: olainfarm@olainfarm.com 

 
 

Investoru attiecību konsultants :  
Jānis Dubrovskis 
Janis.dubrovskis@olainfarm.com 
Mob. +371 29178878 
 

  

mailto:olainfarm@olainfarm.com
mailto:Janis.dubrovskis@olainfarm.com


 

PricewaterhouseCoopers SIA 
Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvia, LV40003142793 
T: +371 6709 4400, F:+371 6783 0055, www.pwc.lv  
 

Neatkarīga revidenta ziņojums 

 

AS “Olainfarm” akcionāriem 

 
Ziņojums par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem 
Mūsu atzinums 
Mūsuprāt, atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS 
“Olainfarm” (“Sabiedrība”) un tās meitas sabiedrību (“Koncerns”) atsevišķo un konsolidēto finanšu 
stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par to atsevišķajiem un konsolidētajiem darbības finanšu 
rezultātiem un atsevišķajām un konsolidētajām naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem (SFPS). 

Mūsu atzinums atbilst mūsu 2020. gada 30. aprīļa papildus ziņojumam Revīzijas komitejai. 

Ko mēs esam revidējuši 
Finanšu pārskati, kas iekļauj Sabiedrības atsevišķos finanšu pārskatus un Koncerna konsolidētos 
finanšu pārskatus (kopā saukti “finanšu pārskati”), ietver: 

• atsevišķo un konsolidēto finanšu stāvokļa pārskatu 2019. gada 31. decembrī, 

• atsevišķo un konsolidēto apvienoto ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī,  

• atsevišķo un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī, 

• atsevišķo un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. 
decembrī, kā arī 

• atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības 

uzskaites principus un citu skaidrojošo informāciju. 

Atzinuma pamatojums 
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 
Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. 

Neatkarība 
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības un no Koncerna saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām 
un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto 
finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu citus SGĒSP kodeksā 
noteiktos ētikas pienākumus un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības.     

Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim mēs neesam snieguši 
Sabiedrībai un Koncernam ar revīziju nesaistītus pakalpojumus. 
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Mūsu revīzijas pieeja 
Pārskats 

 • Kopējais būtiskums Sabiedrības revīzijā: 1,043 tūkstoši eiro. 

• Kopējais būtiskums Koncerna revīzijā: 1,372 tūkstoši eiro.  

• Mēs veicām Sabiedrības atsevišķo finanšu pārskatu revīziju. 

• Mēs veicām trīs būtiskāko meitas sabiedrību revīziju un veicām 

noteiktas revīzijas procedūras attiecībā uz to galvenajiem finanšu 

stāvokļa pārskata posteņiem un darījumiem ar citām meitas 

sabiedrībām. 

• Mūsu revīzijas procedūras ietvēra aptuveni 92% no Koncerna 
ieņēmumiem un 91% no Koncerna kopējiem aktīviem.  

• Krājumu novērtēšana (Koncerns un Sabiedrība) 

• Mārketinga izmaksu uzskaite (Koncerns un Sabiedrība) 

• Nemateriālās vērtības un aptiekas licenču vērtības samazinājuma 
novērtējums (Koncerns) 

• Vērtības samazinājuma novērtējums ieguldījumiem meitas 
sabiedrībās (Sabiedrība) 

Plānojot mūsu revīzijas procedūras mēs noteicām būtiskuma līmeni un izvērtējām finanšu pārskatiem 
piemītošos būtiskas neatbilstības riskus. Jo īpaši mēs izvērtējām, vai vadība ir veikusi subjektīvus 
pieņēmumus, piemēram, attiecībā uz nozīmīgām grāmatvedības aplēsēm, kas ietver pieņēmumus un 
nenoteiktību attiecībā un nākotnes notikumiem. Tāpat kā citās mūsu veiktajās revīzijās, mēs 
izvērtējām vadības iekšējo kontroļu pārkāpšanas risku, tajā skaitā, vai ir pierādījumi par neobjektivitāti, 
kas norāda uz krāpšanas izraisītu būtiskas neatbilstības risku. 

Būtiskums 
Revīzijas apjoms ir atkarīgs no būtiskuma piemērošanas. Revīzija tiek plānota ar mērķi iegūt 
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas neatbilstības. Neatbilstības var 
rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā. Tās tiek uzskatītas par būtiskām, ja atsevišķi vai kopā tās varētu 
ietekmēt lietotāju ekonomisko lēmumu pieņemšanu, kas balstīti uz finanšu pārskatiem. 

Balstoties uz mūsu profesionālo spriedumu, mēs noteicām konkrētus būtiskuma sliekšņus, tajā skaitā 
kopējo Sabiedrības un Koncerna būtiskuma apmēru, kas piemērojams atsevišķajiem un 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā un ir atspoguļots zemāk esošajā tabulā. Tas, kopā ar 
kvalitatīvajiem apsvērumiem, palīdzēja mums noteikt revīzijas apjomu un revīzijas procedūru veidu, 
veikšanas laiku un apmēru, kā arī izvērtēt gan individuālo, gan apkopoto neatbilstību ietekmi uz 
finanšu pārskatiem kopumā. 

 
Kopējais revīzijas būtiskuma 
apmērs 

Kopējais būtiskums Sabiedrības revīzijai ir noteikts 1,043 tūkstošu 
eiro apmērā un Koncerna revīzijai ir noteikts 1,372 tūkstošu eiro 
apmērā. 

Kā mēs to noteicām 1% no apgrozījuma 2019. gadā 

Pamatojums būtiskuma 

kritēriju piemērošanai 
Mēs izvēlējāmies apgrozījumu, jo, mūsuprāt, šis ir  kritērijs, pēc 
kura finanšu pārskatu lietotāji parasti vērtē Sabiedrības un 
Koncerna darbības rezultātus, un tas tiek pakļauts vadības un 
investoru uzraudzībai.  

Mēs izvēlējāmies 1%, kas iekļaujas kvantitatīvo robežlielumu skalā 

Būtiskums 

Koncerna 
revīzijas 
apjoms 

Galvenie 
revīzijas 
jautājumi 
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būtiskuma noteikšanai.  

Mēs vienojāmies ar Revīzijas komiteju, ka mēs tai ziņosim par mūsu revīzijas gaitā konstatētajām 
neatbilstībām, kas pārsniedz EUR 104 tūkstošus eiro Sabiedrības līmenī un 137 tūkstošus eiro 
Koncerna līmenī, kā arī par mazāka apmēra neatbilstībām, ja par tām, mūsuprāt, būtu jāziņo 
kvalitatīvu iemeslu dēļ. 

Galvenie revīzijas jautājumi 
Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu pārskata 
perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi tika risināti mūsu finanšu pārskatu 
revīzijas kopējā kontekstā, kā arī, veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu 
atzinumu par šiem jautājumiem. 

Galvenie revīzijas jautājumi Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas jautājumiem 

Krājumu novērtēšana (Koncerns un Sabiedrība)  

Kā atklāts finanšu pārskatu 20. pielikumā, 2019. 
gada 31. decembrī Koncerna un Sabiedrības 
krājumu atlikumi ir, attiecīgi, 28,247 tūkstoši eiro 
un 19,764 tūkstoši eiro, kas ir 16% no Koncerna 
un 13% no Sabiedrības kopējiem aktīviem 
2019. gada 31. decembrī. Krājumu izmaksu 
aprēķins ir sarežģīts process, ņemot vērā 
farmācijas nozarei piemītošo specifiku. Process 
ietver vadības pieņēmumus attiecībā uz 
ražošanas pieskaitāmo izmaksu sadalīšanu. 
Turklāt, nepieciešams būtisks Koncerna un 
Sabiedrības vadības spriedums attiecībā uz 
uzkrājumu veidošanu lēnas aprites krājumiem 
un korekcijām krājumu pārdošanas vērtības 
noteikšanas rezultātā. Ņemot vērā 
augstākminētos apstākļus, mēs uzskatām 
krājumu novērtēšanu par galveno revīzijas 
jautājumu. 

Mēs ieguvām izpratni par ražošanas procesu, 
izrunājot to ar Koncerna un Sabiedrības vadību, un 
izvērtējām, vai grāmatvedības politikas attiecībā uz 
krājumu novērtēšanu atbilst SFPS prasībām. 
Mēs ieguvām izpratni par galvenajām kontrolēm, 
kas saistītas ar krājumu uzskaiti.  
Mēs identificējām un apspriedām ar Koncerna 
vadību izmantotos pieņēmumus ražošanas 
pieskaitāmo izmaksu sadalīšanā un salīdzinājām 
tos ar iepriekšējos periodos izmantotajiem 
pieņēmumiem. Mēs veicām analītiskās procedūras, 
lai novērtētu izmaksas veidojošo elementu un 
krājumu izmaksu vērtības precizitāti, salīdzinot tos 
ar iepriekšējo gadu datiem. Mēs salīdzinājām pēc 
nejaušības principa atlasītu gatavās produkcijas 
vienību uzskaites vērtību ar to pārdošanas vērtību, 
lai pārbaudītu, vai pārdošanas cena nav bijusi 
zemāka kā uzskaites vērtība.  
Mēs analizējām krājumu novecošanās datus un 
likmes, kas lietotas uzkrājumu lēnas aprites 
krājumiem  aprēķinā, un salīdzinājām šos 
uzkrājumus ar faktiski norakstītajiem krājumiem 
iepriekšējos periodos.  
Mēs pārbaudījām finanšu pārskatos atklāto 
informāciju par krājumu novērtēšanu.  

Mārketinga izmaksu uzskaite (Koncerns un 
Sabiedrība) 

 

Koncerna mārketinga izmaksas 2019. gadā ir 
9,578 tūkstoši eiro un Sabiedrības mārketinga 
izmaksas ir 10,023 tūkstoši eiro. Lielākā daļa no 
šīm izmaksām novirzīta Koncerna un 
Sabiedrības produkcijas popularizēšanai un 
pārdošanai Neatkarīgo Valstu Sadraudzības 
valstīs. 44% no mārketinga pakalpojumiem ir 
saņemti no viena pakalpojumu sniedzēja, kas 
reģistrēts Kiprā. Mūsu veiktajā revīzijā 
mārketinga izmaksas ir būtiskas, ņemot vērā 

Mēs ieguvām izpratni par mārketinga pakalpojumu 
iepirkuma procesu, tajā skaitā par svarīgākajām 
kontrolēm, kas saistītas ar šo procesu.  
Mēs analizējām uz izlases pamata izvēlētus 
līgumus un pārbaudījām no pakalpojuma 
sniedzējiem saņemtos rēķinus, īpašu uzmanību 
pievēršot tieši mārketinga pakalpojumu saņemšanu 
apliecinošiem pierādījumiem.  
Lielākajam pakalpojumu sniedzējam uz izlases 
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izmaksu apjomu, un pakalpojumu sniedzēju un 
pakalpojumu sniegšanas vietas jurisdikcijas 
specifiku. 

pamata pārliecinājāmies, ka Sabiedrības rīcībā ir
pakalpojuma sniedzēja iesniegtās ceturkšņu 
atskaites par veiktajiem mārketinga pasākumiem. 
Mēs pārbaudījām uz izlases pamata mārketinga 
izmaksu periodizāciju. 

Nemateriālās vērtības un aptiekas licenču 
vērtības samazinājuma novērtējums (Koncerns) 

Kā izklāstīts finanšu pārskatu 14. pielikumā, 
Koncerna nemateriālā vērtība 2019. gada 31. 
decembrī ir 20,985 tūkstoši eiro, un aptiekas 
licences ir 11,953 tūkstoši eiro. Nemateriālā 
vērtība un aptiekas licences 2019. gada 31. 
decembrī kopā ir 19% no Koncerna kopējiem 
aktīviem. Koncerna vadība ir veikusi šo aktīvu 
vērtības samazinājuma pārbaudes, kas 
attiecinātas uz vairākām naudu ģenerējošām 
vienībām. Vērtības samazinājuma pārbaudes ir 
balstītas uz lietošanas vērtības izvērtējumu un 
nozīmīgām Koncerna vadības aplēsēm, kas 
ietver pieņēmumus par naudu ģenerējošo 
vienību naudas plūsmas prognozi, diskonta 
likmes un pieauguma tempu izvēli. Ikgadējā 
vērtības samazinājuma pārbaude ir nozīmīga 
mūsu veiktajā revīzijā, ņemot vērā iesaistīto 
vērtību apmērus, kā arī vadības izmantoto 
aplēšu un pieņēmumu nozīmīgumu lietošanas 
vērtības noteikšanā, kā uzrādīts finanšu 
pārskatu 19. pielikumā.  

Mēs saņēmām vadības veikto vērtības 
samazinājuma izvērtējumu un ieguvām izpratni par 
vadības izvērtējumu par nemateriālās vērtības un 
aptiekas licenču vērtības atgūstamību. Mēs 
iesaistījām mūsu iekšējos speciālistus ar pieredzi 
vērtēšanā, kas palīdzēja mums izvērtēt vadības 
pielietotos pieņēmumus vērtības samazinājuma 
pārbaudēs. Mūsu revīzijas procedūras, cita starpā, 
ietvēra metodoloģiju un pieņēmumu izvērtējumu, jo 
īpaši to, kuri attiecas uz būtisko naudu ģenerējošu 
vienību prognozēto pieauguma tempu, diskonta 
likmju un bruto peļnas normas noteikšanu. Mēs 
izvērtējām arī citus nozīmīgus vadības 
pieņēmumus, kas pielietoti prognozējot naudas 
plūsmas, salīdzinot prognozētos ieņēmumus un 
izdevumus ar iepriekšējo periodu faktiskajiem 
rādītājiem. Mēs izvērtējām, vai nākotnes naudas 
plūsmas, cita starpā, ir balstītas uz būtiskiem 
attiecīgās naudu ģenerējošās vienības 
uzņēmējdarbības attīstības plāniem. Mēs 
pārbaudījām lietošanas vērtības noteikšanā 
pielietoto naudas plūsmu modeļu aprēķinu 
precizitāti. 

Mēs pārbaudījām finanšu pārskatos atklāto
informāciju par nemateriālās vērtības un aptiekas 
licenču vērtības samazinājuma novērtējumu.

Vērtības samazinājuma novērtējums 
ieguldījumiem meitas sabiedrībās (Sabiedrība)

2019. gada 31. decembrī ieguldījumi meitas 
sabiedrībās ir 43,182 tūkstoši eiro, kas atbilst
29% no Sabiedrības kopējiem aktīviem (18. 
pielikums). Sabiedrības vadība ir veikusi 
ieguldījumu meitas sabiedrībās vērtības 
samazinājuma pārbaudi, kas tika veikts 
vienlaikus ar saistītajām nemateriālās vērtības 
un aptiekas licenču vērtības samazinājuma
pārbaudēm, kas uzrādītas Koncerna finanšu 
stāvokļa pārskatā un finanšu pārskatu 19. 
pielikumā. Sabiedrības vadības novērtētais 
ieguldījumu meitas sabiedrībās atgūstamais 
apmērs ietver vadības aplēses un pieņēmumus, 
kā tika aprakstīts iepriekšējā galvenajā revīzijas 
jautājumā Nemateriālās vērtības un aptiekas 
licenču vērtības samazinājuma novērtējums. Šie 
pieņēmumi ir izklāstīti finanšu pārskatu 19. 

Mēs ieguvām Sabiedrības vadības veikto vērtības 
samazinājuma izvērtējumu un ieguvām izpratni par 
vadības izvērtējumu par ieguldījumu meitas 
sabiedrībās atgūstamību. Mēs izvērtējām 
pieņēmumus, ko Sabiedrības vadība pielietojusi 
atgūstamās vērtības noteikšanā. Mēs iesaistījām 
mūsu iekšējos speciālistus ar pieredzi vērtēšanā, 
kas palīdzēja mums izvērtēt vadības pielietotos 
pieņēmumus vērtības samazinājuma pārbaudēs. 
Izvērtēšanas procesa laikā, cita starpā, mēs 
ņēmām vērā tos pašus nozīmīgos pieņēmumus, ko 
vadība pielietojusi naudas plūsmu prognozēšanā, 
kā izklāstīts iepriekšējā galvenajā revīzijas 
jautājumā Nemateriālās vērtības un aptiekas 
licenču vērtības samazinājuma novērtējums. 

Mēs pārbaudījām finanšu pārskatos atklāto
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Kā mēs noteicām Koncerna revīzijas apjomu 
Mēs noteicām revīzijas apjomu, lai iegūtu pietiekamus revīzijas pierādījumus mūsu revidenta ziņojuma 
sniegšanai par konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā. Nosakot revīzijas apjomu, mēs ņēmām 
vērā Koncerna struktūru, grāmatvedības uzskaites procesus un kontroles, un nozari, kurā Koncerns 
darbojas.  

Mēs esam Sabiedrības un tās trīs būtisko meitas sabiedrību revidenti. Revīzijas laikā mēs veicām 
noteiktas revīzijas procedūras attiecībā uz citu meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību būtiskiem 
posteņiem un darījumiem. Mūsu revīzijas procedūras aptvēra aptuveni 92% no Koncerna 
ieņēmumiem un 91% no Koncerna kopējiem aktīviem. Mēs veicām analītiskās procedūras Koncerna 
līmenī, lai iegūtu pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus mūsu izteiktajam ziņojumam par 
Koncerna finanšu pārskatiem kā kopumu.  

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par  Vadības ziņojumu 
Sabiedrības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija, kuru mēs esam saņēmuši pirms šī 
revidenta ziņojuma datuma, ietver: 

• Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 14. līdz 25. lappusei; 

• Paziņojumu par vadības atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 26. lappusē; un 

• Nefinanšu ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 83. līdz 115. lappusei, 

• Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019. gadu, kas 2020. gada 30. aprīlī sniegts kā AS 
“Olainfarm” vadības atsevišķs ziņojums un pieejams AS “Olainfarm” interneta vietnē 
http://olainfarm.lv/, sadaļā Investoriem šī revīzijas ziņojuma izsniegšanas dienā, 

bet neietver finanšu pārskatus un mūsu revidenta ziņojumu par tiem. 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, kas 
uzskaitīta iepriekš. 

Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju 
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no 
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 
neatbilstības. 

Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 
prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 

attiecīgo likumdošanu.  
Papildus, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz Korporatīvās 
pārvaldības ziņojumu, mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Paziņojumā par korporatīvo atbildību ir 
sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. 
un 9. punktā, kā arī 56.2 panta otrās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām un vai tajā ir iekļauta 56.2 
panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un 8. punktā noteiktā informācija. 

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos: 

• Augstāk minētajā citā informācijā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati, 
sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatiem,  

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma prasībām, un 

pielikumā. Ieguldījumu meitas sabiedrībās 
vērtības samazinājuma pārbaude ir nozīmīga 
mūsu veiktajā revīzijā, ņemot vērā ieguldījumu 
meitas sabiedrībās būtiskumu un to, ka 
izmaiņas pieņēmumos varētu radīt būtiskas 
paredzamās atgūstamās vērtības izmaiņas, 
ietekmējot potenciālās vērtības samazinājuma 
izmaksas. 

informāciju par ieguldījumu meitas sabiedrībās 
vērtības samazinājuma novērtējumu. 
 

http://olainfarm.lv/
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• Korporatīvās pārvaldības ziņojums, kas sagatavots un parakstīts 2020. gada 30. aprīlī, 
pieejams Sabiedrības interneta vietnē http://olainfarm.lv/, šī revīzijas ziņojuma izsniegšanas 
dienā, ir sniegta informācija, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 panta pirmās 
daļas 3., 4., 6., 8. un 9. punktā, kā arī 56.2 panta otrās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām, 
un ir iekļauta 56.2 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7., un 8. punktā noteiktā informācija.  

Turklāt, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz Nefinanšu 
ziņojumu, mūsu pienākums ir ziņot par to, vai Sabiedrība un Koncerns ir sagatavojuši Nefinanšu 
ziņojumu, un vai Nefinanšu ziņojums ir iekļauts vadības ziņojumā, vai sagatavots kā gada pārskata 
atsevišķa sastāvdaļa. 

Mēs ziņojam, ka Sabiedrība un Koncerns ir sagatavojuši Nefinanšu ziņojumu, un tas ir sagatavots kā 
gada pārskata atsevišķa sastāvdaļa. 

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un Koncernu un to 
darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši būtiskas neatbilstības Vadības 
ziņojumā vai citā informācijā, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta pārvaldība, atbildība par finanšu pārskatiem 
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un 
par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu, kas 
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.   

Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības un Koncerna spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus saistībā ar Sabiedrības un Koncerna spēju 
turpināt darbību un piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt 
Sabiedrību vai Koncernu, vai pārtraukt to darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības 
vai Koncerna likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai. 

Personas, kurām uzticēta pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatu 
sagatavošanas pārraudzību.  

Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai 
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidenta ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 
SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai 
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu 

pārskatiem. 
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

• Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas 
neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var 
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi 
uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus. 

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Sabiedrības vai Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti. 

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.  

• Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības un 

http://olainfarm.lv/
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Koncerna spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta 
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, 
vai ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir 
pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta ziņojuma datumam. Tomēr 
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība vai Koncerns savu darbību var pārtraukt. 

• Izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto 
informāciju, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus un 
notikumus. 

• Iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncernā iekļauto sabiedrību 
finanšu informāciju vai uzņēmējdarbību ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par Koncerna revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs 
joprojām esam pilnībā atbildīgi par mūsu revīzijas atzinumu. 

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un 
par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 

Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs arī sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši 
saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī sniedzam informāciju par visām attiecībām un 
citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, 
un, ja nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai. 

No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, nosakām tos 
jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un 
kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta 
ziņojumā, izņemot, ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos 
gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti 
paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās 
izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas. 
 

Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām 
Iecelšana  
Mēs tikām iecelti par 2019. gada Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatu revidentiem 2018. gada 
5. jūnijā. Šis ir otrais gads, kad esam bijuši iecelti par Sabiedrības un Koncerna revidentiem. 
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