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Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2019. gada 6 mēnešiem

Vispārīga informācija
Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums

OLAINFARM

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais
statuss

Akciju sabiedrība

Koncerna mātes uzņēmuma vienotais
reģistrācijas numurs, vieta un datums

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

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskā
adrese

Rūpnīcu iela 5
Olaine, Latvija, LV-2114

Koncerna mātes uzņēmuma lielākie
akcionāri (2019. gada 13. jūnijā)

OÜ „OLFIM” (7,79%)
Anna Emīlija Maligina (7,79%)
Nika Saveļjeva (7,80%)
SIA „Olmafarm” (42,56%)

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

Starpperioda pārskata periods

2019. gada 1. janvāris – 30. jūnijs

3

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2019. gada 6 mēnešiem

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.
Lauris Macijevskis (iecelts valdes priekšsēdētāja amatā 2019. gada 4. aprīlī; iecelts
valdes locekļa amatā 2019. gada 1. aprīlī)
Lauris Macijevskis ir AS „Olainfarm” valdes
priekšsēdētājs, 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 13. jūnijā): 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
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā):
- tieši: 297
- 1 097 026 akcijas pārvalda kā AS „Olainfarm” nepilngadīgas akcionāres Annas
Emīlijas Maliginas dabiskais aizbildnis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „LOUVRE” (100%)
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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. SIA „b2b konsultants” vadītāja un
īpašniece, kā arī finanšu un nodokļu tiesību
pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Milanai 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 13. jūnijā): 15
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „b2b konsultants” (100% līdz 2019. gada 21. jūnijam)
SIA „Antik4Unik” (100% līdz 2019. gada 22. 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 13. jūnijā): 4 500
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
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Veronika Dubicka
Veronika Dubicka (Veranika Dubitskaya) ir AS
„Olainfarm” valdes locekle un Mārketinga departamenta
direktore. Pirms tam kopš 2005. gada strādājusi AS
„Olainfarm” pārstāvniecībā Baltkrievijā. No 2005. līdz
2006. gadam V. Dubicka ieņēma medicīnas pārstāvja
amatu, no 2006. gada līdz 2009. gada jūlijam produktu
menedžera amatu, bet no 2009. gada jūlija līdz 2011.
gada maijam bija AS „Olainfarm” pārstāvniecības
Baltkrievijā vadītāja. Veronika Dubicka studēja
Baltkrievijas Valsts medicīnas universitātē programmā
Vispārējā medicīna, specializācija ķirurģija, kā arī
saņēma The Chartered Institute of marketing (UK)
profesionālā mārketinga diplomu (6.līmenis).
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā): 1 000
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Raimonds Terentjevs
Raimonds Terentjevs ir AS „Olainfarm” valdes loceklis
un Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk
nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē.
R.Terentjevs pievienojās AS „Olainfarm” 2011. gadā,
kad atstāja pētnieka darbu APP „Latvijas Organiskās
sintēzes institūts”. Raimonds Terentjevs absolvējis
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, iegūstot
dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādu ķīmijā.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 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
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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%)
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
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā): 3
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Saules Gaisma Consulting” (100%)
SIA „MeadowMe” (99,96%)
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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 Bankas 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 13. jūnijā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „JV Holdings” (50%)
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 „Tavs kapitāls 23”, valdes loceklis
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 13. jūnijā): 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 13. jūnijā): 12
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Compor” (7,73%)
SIA „Nami un būves” (40%)
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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 13. jūnijā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „RAAP” (45%)
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
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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%)

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.

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
Līdzdalība
SIA „Olmafarm”

42,56%

Nika Saveļjeva

7,80%

OÜ „OLFIM”

7,79%

Anna Emīlija Maligina

7,79%

Pārējie akcionāri
Kopā

34.06%
100,00%
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Vadības ziņojums
Vispārēja informācija
Koncerna mātes uzņēmums AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā ar vairāk kā 45 gadu pieredzi medikamentu
un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes
produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd tā produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm,
Krieviju, citām NVS valstīm, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju.
Koncernā ietilpstošie galvenie uzņēmumi ir mātes uzņēmums AS „Olainfarm” un tai pilnībā piederoši meitas uzņēmumi: aptieku ķēde
SIA „Latvijas aptieka”, Latvijas vadošais pārtikas piedevu ražotājs SIA „Silvanols”, elastīgo un kompresijas izstrādājumu ražotājs SIA
„Tonus Elast”, medicīnas aprūpes uzņēmumi SIA „Klīnika Diamed” un SIA „Olainmed”, eko-kosmētikas ražotājs SIA „Kiwi Cosmetics”
un Baltkrievijas dabīgo zāļu tēju un medikamentu ražotājs „NPK Biotest”.
Korporatīvā misija un vīzija
Korporatīvā misija:
AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un ķīmisko produktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir ražot
uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar mūsu
klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un citiem sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai mēs veidojam augsti
kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa organizācija
un pastāvīga Sabiedrības vērtības palielināšana.
Korporatīvā vīzija:
Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski - farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un
pieejama visā pasaulē.
Ar uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības pārskatu un Nefinanšu ziņojumu par 2018. gadu var iepazīties uzņēmuma vietnē
www.olainfarm.com.
Uzņēmuma darbības vide
Šī gada 2. ceturksnī saglabājās iepriekš izveidojušās tendences, proti, Grupas galvenajos tirgos bija mērena izaugsme un nacionālo
valūtu nostiprināšanās. Krievijas rubļa valūtas kurss pret eiro pieauga no 73,75 RUB par 1 EUR līdz 71,60, Baltkrievijas rublis savukārt
nostiprinājās no 2,39 BYR par 1 EUR līdz 2,33 BYR, bet Ukrainas grivna no 30,57 UAH par 1 EUR līdz 29,73. Ņemot vērā, ka
turpinājās nenoteiktība ASV un Ķīnu tirdzniecības noteikumos (tarifos), kas var negatīvi ietekmēt Grupas darbību turpmākos periodos,
ekonomikas izaugsmes prognozes ir samazinātas. Piemēram, Latvijas Banka samazināja Latvijas IKP pieauguma prognozi
2019.gadam no 3,5% līdz 2,9%.
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Finanšu rezultāti
Šī gada pirmajos sešos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 66 392 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 7% jeb 4 548 tūkst. EUR,
salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā. Savukārt bruto peļņa bija 41 083 tūkst. EUR, kas norāda uz 11% jeb 4 134 tūkst.
EUR pieaugumu pret sešiem mēnešiem gadu iepriekš.

Grupas ieņēmumi 2019. gada otrajā ceturksnī bija 31 647 tūkst. EUR, un tas ir par 2% vairāk nekā 2018. gada otrajā ceturksnī, kad
bija 31 055 tūkst. EUR. Tajā pat laikā bruto peļņa bija par 5% jeb 891 tūkst. EUR lielāka, un sasniedza 19 829 tūkst. EUR.
Iepriekš publicētajos datos par ikmēneša apgrozījumu ir vērojamas būtiskas svārstības. Atsevišķu mēnešu ieņēmumus var ietekmēt
izmaiņas Grupas klientu pasūtījumu veikšanas apjomos, kad gada kopējais plānotais daudzums nemainās, taču gada laikā tiek
sadalīts nevienmērīgi. Ja pasūtījuma apmērs ir relatīvi neliels, to Grupas uzņēmumi var piegādāt klientam vienu vai dažas reizes
gadā. Grupas vadība turpina strādāt pie gada mērķa apgrozījuma sasniegšanas, kas daudz precīzāk atspoguļo kopējās tendences.
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Tirgi
Šī gada pirmajos sešos mēnešos Grupas galvenie tirgi ir Latvija, Krievija, Baltkrievija un Ukraina, kur realizētais produkcijas apmērs
ir 77% no kopējiem ieņēmumiem. Grupa turpina aktīvi strādāt pie pārdošanas ģeogrāfijas paplašināšanas, lai mazinātu atkarību no
lielākajām pārdošanas valstīm.

Produkti
Šī gada pirmo sešu mēnešu laikā Olainfarm galveno produktu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta
Noofen īpatsvars bija 19%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu īpatsvars bija 52%, kas arī
ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pagājušajā gadā (51%).
Šī gada aprīlī AS „Olainfarm” parakstīja līgumu ar ANO struktūrvienību (UN Office for Project Services) par PASS piegādēm 3 milj.
EUR apmērā 2019.-2020. gados, kas ļaus šim medikamentam būt starp pieprasītākajiem produktiem arī turpmāk.
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EBITDA un pārskata perioda peļņa
Grupas EBITDA rādītājs šī gada pirmajos sešos mēnešos bija 16 928 tūkst. EUR, kas ir par 64% jeb 6 589 tūkst. EUR vairāk par
iepriekšējā gada pirmā pusgada rezultātu. Otrajā ceturksnī EBITDA bija 6 422 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada otrā ceturkšņa
attiecīgo rādītāju par 1 497 tūkst. EUR jeb 30%. EBITDA par 12 mēnešiem līdz pārskata perioda beigām sastādīja 26 817 tūkst. EUR.
Savukārt EBITDA rentabilitāte šī gada pirmajos sešos mēnešos un pēdējos 12 mēnešos līdz pārskata perioda beigām bija attiecīgi
26% un 21%.

Grupas pārskata perioda peļņa 2019. gada sešos mēnešos bija 12 244 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs. Peļņa
palielinājās par 112% jeb 6 458 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu. Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja
bruto peļņas pieaugums, pārdošanas izmaksu samazinājums, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām, bet negatīvi ietekmēja
administratīvo izdevumu palielinājums. Administratīvo izdevumu pieaugums ir saistīts ar ieguldījumiem zāļu reģistrācijas failos, un
šādus izdevumus ne vienmēr ir iespēja kapitalizēt, kā arī ar algu pārskatīšanu un prēmiju izmaksu personālam (neiekļaujot valdes
un padomes locekļus).
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Šī gada otrā ceturkšņa peļņa bija 3 984 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 49% jeb par 1 312 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada
otro ceturksni.
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Galvenie finanšu rādītāji
Finanšu rādītāji par periodu
Neto apgrozījums, EUR '000

01.01.2019 30.06.2019
66 392

01.01.2018 - % pret iepriekšējo
30.06.2018
periodu
61 844
107%

Neto peļņa, EUR '000

12 244

5 786

212%

EBITDA, EUR '000

16 928

10 339

164%

EBIT, EUR '000

12 768

6 136

208%

Bruto rentabilitāte

61.9%

59.7%

EBITDA rentabilitāte

25.5%

16.7%

EBIT rentabilitāte

19.2%

9.9%

Neto rentabilitāte

18.4%

9.4%

0.87

0.41

212%

30.06.2019

30.06.2018

% pret iepriekšējo
periodu

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

1.9

2.1

6.94

8.00

86.8%

97 750

112 681

86.8%

0.8

1.1

01.07.201830.06.2019
128 804

01.07.2017- % pret iepriekšējo
30.06.2018
periodu
121 201
106%

Neto peļņa, EUR '000

17 189

10 874

158%

EBITDA, EUR '000

26 817

17 016

158%

Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR)

2.5

1.8

Neto saistības / EBITDA

0.6

1.4

11.0%

7.2%

16%

11%

5.7

10.5

Aktīvu atdeve (ROA)
Pašu kapitāla atdeve (ROE)
P/E (cena / peļņa)

Šeit norādītos finanšu rādītājus un alternatīvos snieguma rādītājus ir jāskata kopā ar paskaidrojumiem un definīcijām, kas ir iekļautas
2018. gada pārskata vadības ziņojumā, un kas nav mainījušies, izņemot zemāk aprakstītajam:
Sākot ar 2019. gadu starpposma finanšu pārskatā par 3 mēnešiem, kas beidzās 2019. gada 31. martā, ir veiktas šādas izmaiņas:
- 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
Papildus rādītāji, kas ir iekļauti ar šo starpperiodu pārskatu:
Finanšu iestādes, kas Grupas uzņēmumiem izsniedz aizdevumus un citus finansēšanas instrumentus, ir noteikušas attiecīgos finanšu
nosacījumus (covenants), kas Grupai ir jāievēro. Grupas vadība rūpīgi uzrauga šos nosacījumus. Sekojošie būtiskie nosacījumi ir
pievienoti Grupas 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. Grupas 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. Grupas noteiktais maksimālais
Neto saistību / EBITDA rādītājs ir 2,3
Šī gada 17. jūnijā AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināja apgrozījuma mērķa rādītājus – 133,3 milj. EUR Grupai un
98,6 milj. EUR AS „Olainfarm”. Savukārt peļņas radītāji tika koriģēti, un tos apstiprināja 12,7 milj. EUR Grupai, un 11,5 milj. EUR
Mātes sabiedrībai. Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, Grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 50%, bet peļņas radītājs par 96%.
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Akcijas un fondu tirgus
Šī gada otrajā ceturksnī AS „Olainfarm” vidējā akciju cena bija 5,85 EUR par 1 akciju, un tirgojās cenu diapazonā no 5,44 līdz 7,24
par akciju. Šajā periodā notika 2704 darījumi ar 731 227 akcijām par kopējo summu 4 498 077,14 eiro.
AS „Olainfarm” akciju cenas svārstības biržā Nasdaq Riga pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām

Šī gada otrajā ceturksnī OMX Riga indekss palielinājās par 4,37%, savukārt AS „Olainfarm” cena par 5,95%.
AS „Olainfarm” akciju cena biržā Nasdaq Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu
pēdējo 12 mēnešu laikā līdz pārskata perioda beigām

-- OMX Riga
-- AS “OlainFarm”
“Nasdaq Riga” biržā 2019. gada 2. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 731 tūkstošu akciju, par kopējo vērtību 4,5 miljoni eiro.
Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā, tirgoto akciju skaits bija lielāks par 726%, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka
par 511%. Šī gada pirmajā pusgadā notika 3 500 darījumi ar 888 025 akcijām par kopējo vērtību 5,6 milj. EUR.
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Attīstība
Šī gada pirmajā pusgadā AS „Olainfarm” turpināja lielu uzmanību pievērst aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu reģistrācijai.
Grupas uzņēmums SIA „Silvanols” izlaida tirgū inovatīvu un dabisku degunā izsmidzināmu līdzekli pret alerģiskām iesnām. Šī
produkta izstrāde notika sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru. SIA „Silvanols”
izstrādājumi ir nopērkami ne tikai aptiekās, bet arī pārtikas un ikdienas preču veikalos.
AS „Olainfarm” meitas sabiedrība SIA „Latvijas Aptieka” turpināja strādāt pie sava zīmola nostiprināšanas. Paplašinātas un renovētas
trīs aptiekas Rīgā un Daugavpilī, atvērta jauna aptieka Pūrē. Aptiekas profesionāļu komandu papildināja trīs jaunie speciālisti, kuru
studijas pilnā apmērā finansēja SIA „Latvijas aptieka”. Izvēršot sniedzamo pakalpojumu klāstu, mūžizglītības programmas ietvaros
pirmie 7 farmaceiti ir saņēmuši sertifikātus veterināro zāļu izplatīšanai.
Notikumi pēc pārskata perioda beigām
AS „Olainfarm” vadībā notika šāda izmaiņas:
•

Šī gada 1. augustā ir saņemts Mārtiņa Tambaka iesniegums par valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas pārtraukšanu
ar 2019. gada 31. jūliju. AS „Olainfarm” valde turpina strādāt sešu cilvēku sastāvā. M.Tambaks turpinās darbu AS „Olainfarm”.

•

Darbu ir uzsākusi jauna Finanšu departamenta direktore - Jana Gridasova. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi finanšu nozarē,
J. Gridasova vada un organizē budžeta plānošanu, finanšu līdzekļu plūsmu, veic nepieciešamās izmaiņas finanšu vadības
procesos, palielinot efektivitāti un attīstot uzņēmumā nepieciešamās kompetences.

Ar mērķi stiprināt AS „Olainfarm” vadības komandu, uzņēmuma padome pieņēma lēmumu izraudzīt jaunu kandidātu AS „Olainfarm”
valdes priekšsēdētaja amatam ar starptautisku pieredzi farmācijā. Lai sekmētu kandidātu atlasi, ir piesaistīta „Amrop Latvija” –
augstākā līmeņa personāla atlases kompānija ar pieredzi nozarē. Lauris Macijevskis turpinās pildīt valdes priekšsēdētāja amata
pienākumus līdz konkursa kārtībā tiks izvēlēts jauns vadītājs. Starptautisko konkursu uz „Olainfarm” valdes priekšsēdētāja amatu ir
plānots pabeigt līdz oktobra beigām. Pēc jaunā valdes priekšsēdētāja iecelšanas, Lauris Macijevskis turpinās darbu AS „Olainfarm”
valdē.
AS „Olainfarm” noslēdza kredītlīgumu ar banku „BlueOrange” par kopējo summu 10,5 milj. eiro, kas ļauj refinansēt vēsturiskās
saistības pret ABLV banku un finansēt aukstumstaciju un tās inženiersistēmu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.
Aizdevuma termiņš ir pieci gadi.
Šī gada 2. augustā ir saņemts akcionāra Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „OLMAFARM”, kas kopā pārstāv 42.56% no akciju
sabiedrības „Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. Akciju sabiedrības „Olainfarm”
Valde, pamatojoties uz akcionāra pieprasījumu, saskaņā ar Komerclikuma 270. panta prasībām sasauc akciju sabiedrības
„Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2019. gada 1. novembrī. Dienas kārtībā ir
paredzēta esošās padomes atsaukšanas un jaunās ievēlēšana, kā arī esošās revīzijas komitejas atsaukšana un jaunās ievēlēšana.
AS „Olainfarm” valde 2019. gada aprīlī, uzsākot pildīt pienākumus, iepazinās ar uzņēmuma saimniecisko darbību un noslēgtajiem
līgumiem. Jaunā valde konstatēja mārketinga ārpakalpojuma darījumus, kas radīja šaubas par to iespējami fiktīvo darījumu raksturu,
saimniecisko lietderību un pamatotību. Arī līgumu summas neatbilda saņemtajam pakalpojumu apjomam, kā arī mārketinga
aktivitātēm nebija atbilstoši apliecinoši dokumenti, tāpēc sākumā sadarbība ar uzņēmumu tika apturēta, šobrīd tā ir pārtraukta un par
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konstatēto ir informētas tiesībsargājošās iestādes. AS „Olainfarm” esošā valde ir vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu atzīt
uzņēmumu par cietušo jau agrāk uzsāktā kriminālprocesā.
Izpildot tiesībsargājošo iestāžu norādījumus, AS „Olainfarm” aktīvi sadarbojās ar starptautisko revidentu, lai tam palīdzētu gūt
padziļinātu priekšstatu par iegādātajiem mārketinga pakalpojumiem un novērstu jebkādu šaubu ēnu. 2019. gada augustā saņemtajā
revidenta ziņojumā norādīts, ka padziļinātajā izpētē tika gūts apstiprinājums – darījuma rezultātā, iespējams, nodarīti zaudējumi AS
„Olainfarm” lielā apmērā.
Nākotnes perspektīvas
Grupas attīstības perspektīvas saglabājas mēreni pozitīvas, kas ļauj ar pārliecību apgalvot, ka tiks sasniegti iepriekš noteiktie finanšu
rādītāji.
Sociālā atbildība
AS „Olainfarm” turpināja aktīvi atbalstīt un veicināt sabiedrības interesi par farmācijas nozari. Kā piemēram, šī gada 2. ceturksnī
„Olainfarm” notika „Atvērto durvju dienas”, kurās piedalījās vairāk nekā 10 interesenti. „Olainfarm” piedalījās arī „Uzņēmēju pieredzes
dienās”, kuru ietvaros, kā pieredzes devējs, dalījās sasniegumos un izaicinājumos.
Novadītas vairākas ekskursijas pa ražotni gan mācību iestāžu audzēkņiem, gan starptautiskās konferences dalībniekiem.
Biotehnoloģiju jomas studentiem bija iespēja iziet praksi uzņēmumā.
Kā viens no lielākajiem uzņēmumiem Olainē, AS „Olainfarm” atbalstīja vairākus vietējos pasākumus – „Olaines Rogainings”, „Olaines
Jauniešu sporta festivāls” un biedrība „Futbola klubs „Olaine”“.
AS „Olainfarm” sadarbībā ar Izdevniecību SIA „Dienas Bizness” organizēja divas konferences par zāļu pieejamību un medicīnas
aprūpes nozari.

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi AS „Olainfarm” valde, kuras vārdā tos parakstījis:

(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 30. augustā
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Paziņojums par vadības atbildību
AS „Olainfarm” valde par katru ceturksni sagatavo starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par AS „Olainfarm” grupas (turpmāk – Koncerns) aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli uz attiecīgā starpperioda
beigām, kā arī par finanšu rezultātiem attiecīgajā starpperiodā. Starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats tiek
sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas attiecas uz starpperiodu
finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:




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

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

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 30. augustā
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STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats
01.04.2019 - 01.04.2018 - 01.01.2019 - 01.01.2018 30.06.2019
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2018
EUR '000
EUR '000
EUR '000
EUR '000
31 647
31 055
66 392
61 844
(11 818)
(12 117)
(25 309)
(24 895)
19 829
18 938
41 083
36 949
(8 740)
(9 510)
(17 021)
(18 181)
(7 299)
(5 790)
(13 632)
(11 431)
672
687
1 134
1 405
(449)
(1 093)
(704)
(1 804)
25
7
103
75
279
19
1 842
39
(327)
(501)
(488)
(1 091)
3 990
2 757
12 317
5 961
(5)
(87)
(72)
(177)
2
(1)
2
(1)
3 984
2 672
12 244
5 786

Ieņēmumi
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Asociēto sabiedrību peļņas daļa
Finanšu ieņēmumi
Finanšu izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata perioda peļņa
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi
Citi apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos pārklasificējami uz
peļņas un zaudējmumu aprēķinu:
Valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības novērtēšanas
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem
Peļņa attiecināma uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem
Nekontrolējošo līdzdalību
Apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem
Nekontrolējošo līdzdalību

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

62

41

217

36

62
4 046

41
2 713

217
12 461

36
5 822

3 984
3 984

2 672
2 672

12 244
12 244

5 786
5 786

4 046
4 046

2 713
2 713

12 461
12 461

5 822
5 822

0.28

0.19

0.87

0.41

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
AS „Olainfarm” valdes vārdā:
(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 30. augustā
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Nemateriālā vērtība
Patenti
Aptiekas licences un telpu nomas līgumi
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo aktīvu izveidošana
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Ieguldījumi nomātā īpašumā
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ

30.06.2019
EUR '000

31.12.2018
EUR '000

20 985
150
11 953
3 028
255
17
36 388

20 985
161
11 953
3 193
284
43
36 619

19 588
11 733
2 523
419
9 441
1 128
44 832

20 249
11 551
3 448
377
6 299
1 773
43 697

Tiesības lietot aktīvu

7 230

-

Ieguldījuma īpašumi

3 510

3 492

626
216
13
2
11
868
92 828

603
187
178
3
12
983
84 791

5 595
10 575
12 963
611
29 744

5 583
8 626
11 379
206
25 794

24 325
1 496
1 226
1 169
1 569
29 785
10 623
70 152
162 980

29 281
1 397
1 100
1 316
1 543
34 637
2 689
63 120
147 911

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas
Citi ilgtermiņa aktīvi
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas un materiāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
KOPĀ
Debitori un pārējie apgrozāmie līdzekļi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas
Citi debitori
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem
KOPĀ
Nauda
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
KOPĀ AKTĪVS

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
AS „Olainfarm” valdes vārdā:
(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 30. augustā
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Rezerves
Nesadalītā peļņa:
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada peļņa

30.06.2019 31.12.2018
EUR '000
EUR '000
19 719
19 719
2 504
2 504
(7)
(224)

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Nomas saistības
Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi
KOPĀ
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Nomas saistības
Citi aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem
No pircējiem saņemtie avansa maksājumi
Norēķini par dividendēm
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
KOPĀ
KOPĀ KREDITORI
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

81 670
12 244
116 130

72 348
10 731
105 078

215
5 360
1 015
3 418
10 008

58
656
1 079
2 878
4 671

17 212
1 728
75
10 637
112
1 409
1 220
371
4 078
36 842
46 850
162 980

22 892
344
9 393
353
1 218
386
3 576
38 162
42 833
147 911

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
AS „Olainfarm” valdes vārdā:
(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 30. augustā
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Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats
01.01.2019 - 01.01.2018 30.06.2019 30.06.2018
EUR '000 EUR '000
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
Amortizācija un nolietojums
Peļņa no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas
Uzkrājumu un uzkrāto saistību pieaugums
Asociēto sabiedrību peļņas daļa
Procentu izmaksas
Procentu ieņēmumi
Ieņēmumi no ES projektiem
Nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

12 317

5 961

4 160
(24)
316
(103)
488
(37)
(390)
(280)
16 447

3 423
(7)
784
(75)
214
(39)
(423)
173
10 011

Krājumu pieaugums
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu samazinājums/ (pieaugums)
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu pieaugums/ (samazinājums)
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā

(3 947)
5 176
646
18 322
(180)
18 142

(1 613)
(95)
(116)
8 187
(1 585)
6 602

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde
Ieguldījuma īpašumu iegāde
Saņemtais ES finansējums
Saņemtās dividendes
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas
Atmaksātie aizdevumi
Saņemtie procenti
Izsniegtie aizdevumi
Neto nauda ieguldījumu darbības rezultātā

(4 368)
(100)
916
80
108
13
(44)
(3 395)

(3 786)
(50)
188
80
266
94
12
(47)
(3 243)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Atmaksātie aizņēmumi un nomas saistības
Izdevumi procentu maksājumiem
Saņemtie aizņēmumi
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā

(6 631)
(498)
189
(6 940)

(5 939)
(214)
2 383
(3 770)

Naudas (samazinājums)/ pieaugums
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Nauda pārskata gada sākumā

7 807
127
2 689

(411)
(164)
3 158

10 623

2 583

Nauda pārskata perioda beigās

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem
Valūtas kursu
Akciju
rezerve no
Akciju
Nesadalītā
emisijas Rezerves
ārvalstu
Kopā
kapitāls
peļņa
uzcenojums
darbības
novērtēšanas
2017.gada 31.decembrī
Grāmatvedības politikas maiņa
2018.gada 1.janvārī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
Dividendes
2018.gada 30.jūnijā
2018.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
Dividendes
2019.gada 30.jūnijā

EUR '000
19 719
19 719
19 719
19 719
19 719

EUR '000 EUR '000
2 504
40
2 504
40
2 504
40
2 504
2 504

40
40

EUR '000
(114)
(114)
36
36
(78)

EUR '000
75 675
(369)
75 306
5 786
5 786
(2 958)
78 134

EUR '000
97 824
(369)
97 455
5 786
36
5 822
(2 958)
100 319

(264)
217
217
(47)

83 079
12 244
12 244
(1 409)
93 914

105 078
12 244
217
12 461
(1 409)
116 130

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums
1. Vispārīga informācija par Koncernu
AS „Olainfarm” Koncerns (turpmāk tekstā – Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu.
AS „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada
10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā. Koncerna mātes
sabiedrības akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržā.
Šo nerevidēto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk – finanšu pārskats) valde apstiprinājusi 2019. gada 30.
augustā.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Finanšu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem, kas beidzas 2019. gada 30. jūnijā, ir sagatavots saskaņā ar Starptautisko
Grāmatvedības Standartu nr. 34 Starpperiodu finanšu pārskati.
Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāms kopā ar Koncerna 2018.
gada konsolidēto pārskatu.
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi skaitļi noapaļoti līdz tuvākajam
tūkstotim (EUR ‘000 jeb tūkst. EUR).
Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2019. gada 30.
jūniju.

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā
Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst Koncerna 2018. gada finanšu pārskatā piemērotajām politikām. Koncerns ir ieviesis jaunos
un grozītos SFPS un SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojami attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2019. gada 1. janvārī. Šie
grozījumi nav ietekmējuši Koncerna starpperioda finanšu pārskatu izņemot kā aprakstīts zemāk.
SFPS Nr.16 „Noma” piemērošana:
Jaunais standarts nosaka nomas atzīšanas, novērtēšanas, uzrādīšanas un attiecīgās informācijas atklāšanas principus. Visas nomas
paredz, ka nomnieks iegūst tiesības lietot aktīvu nomas sākumā, un, ja nomas maksājumi tiek veikti ilgākā periodā, tad nomnieks
iegūst arī finansējumu. SFPS Nr.16 ievieš vienotu uzskaites modeli nomnieka grāmatvedībā. Nomniekiem jāatzīst: (a) aktīvi un
saistības attiecībā uz visām nomām, kuru termiņš pārsniedz 12 mēnešus, izņemot, ja pamatā esošā aktīva vērtība ir zema; un (b)
nomas aktīvu nolietojumu atsevišķi no procentiem par nomas saistībām peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Koncerns ieviesis SFPS Nr.16 sākot ar 2019. gada 1. janvāri un ir piemērojis vienkāršoto pārejas pieeju, nekoriģējot salīdzinošos
radītājus par gadu pirms standarta pirmās piemērošanas reizes. Līdz ar to, no jaunajiem nomas uzskaites noteikumiem izrietošās
korekcija, tika atzītas bilancē 2019. gada 1. janvārī. Tiesības lietot aktīvus standarta ieviešanas brīdī tika novērtētas nomas saistību
apmērā (koriģētas par atzītajām nākamo periodu nomas izmaksām). Standarta ieviešanas ietekme uz finanšu stāvokļa pārskatu
2019. gada 1. janvārī:
Aktīvs:
• Tiesības lietot aktīvu – pieaugums par 7 555 tūkst. EUR
• Pārējie pamatlīdzekļi – samazinājums par 919 tūkst. EUR
• Nākamo periodu izmaksas – samazinājums par 190 tūkst. EUR
Kreditori:
• Nomas saistības – pieaugums par 6 446 tūkst. EUR.
Koncerns nav piemērojis SFPS un SFPIK interpretācijas, kas izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav
stājušās spēkā. Koncerns plāno ieviest šos standartus un interpretācijas to spēkā stāšanās datumā, ja tās būs pieņemtas ES.
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3. Vērtības samazināšanās pārbaude
Nemateriālā vērtība tiek testēta attiecībā uz vērtības samazināšanos katru gadu un tad, kad apstākļi norāda, ka bilances vērtība
varētu būt samazinājusies. Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūtās nemateriālās vērtības attiecinātas uz šādām naudu
ienesošām vienībām (NIV): Aptieku NIV (visi aptieku mazumtirdzniecības uzņēmumi), Silvanols NIV, Tonus Elast NIV (Tonus Elast
un Elast Medikl), Biotest NIV, Diamed NIV, Olainmed NIV un Citas NIV. Telpu nomas līgumi un licences ir pilnībā attiecinātas uz
Aptiekas NIV.
Katras NIV atgūstamā summa noteikta, balstoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot Koncerna vadības apstiprinātajos
finanšu budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Piemērojot tādus pašus galvenos pieņēmumus nemateriālās vērtības
samazināšanas pārbaudes aprēķiniem kā iepriekšējā finanšu gada beigu pārbaudē, vadība nav konstatējusi apstākļus, kas norādītu
ka NIV nemateriālā vērtība, aptieku nomas līgumu un licenču vērtība būtu būtiski samazinājušies šī starpperioda finanšu pārskata
datumā.

4. Pamatlīdzekļi
Pārskata periodā ir veiktas investīcijas 1 639 tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projektā „Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana
jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm””. Veiktās investīcijas pilnībā finansētas no uzņēmuma naudas plūsmas.
Pārskata perioda laikā Koncerns nav veicis citus būtiskus ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī nav veiktas būtiskas vērtību
norakstīšanas.

5. Aizņēmumi no kredītiestādēm
Informācija par AS „ABLV Bank” kredīta apmaksas refinansēšanu sniegta pārskata sadaļā „Notikumi pēc pārskata perioda beigām”.

6. Darījumi ar saistītajām personām

Saistītā persona
1. Asociētie uzņēmumi
SIA "Olainfarm enerģija"
(AS Olainfarm daļa 50%)

Izsniegtas preces, Saņemtas preces,
sniegtie pakalpojumi pakalpojumi un
un aizdevumi
aizņēmumi no
Saistīto
saistītajām
saistītajām
personu parādi
personām
personām
(bruto)
EUR '000
EUR '000
EUR '000

Pakalpojumu veids

Parādi
saistītajām
personām
(bruto)
EUR '000

Aizdevums, pakalpojumi 31.12.2018
un enerģijas ražošana
30.06.2019
KOPĀ: 31.12.2018

53
25

393
247

5
3

53
32

53

393

5

53

KOPĀ: 30.06.2019

25

247

3

32

31.12.2018
30.06.2019
KOPĀ: 31.12.2018

11
11
11

-

11
23
11

-

KOPĀ: 30.06.2019

11

-

23

-

31.12.2018
30.06.2019

1
-

1 005
10

-

1 005
1 015

2. Galvenais vadības personāls
Pārējais vadības personāls

Mācību aizdevums

3. Personas, kurām ir būtiska ietekme
SIA "Olmafarm" (akcionārs)

Aizdevums un citi
pakalpojumi

V. Maligina aktīvu un saistību pārņēmēji mantinieki

Aizdevums un tūrisma
pakalpojumi

4. Citas saistītās puses
SIA "Vega MS"
(V.Maligina mantinieku daļa 59,99%)
SIA "Lano Serviss"
(V.Maligina mantinieku daļa 25%)
SIA "Olfa Press"
(V.Maligina mantinieku daļa 47,5%)
SIA "Egotrashcinema" (V.Maligina mantinieku
daļa 40%, E.Maliginas daļa 60%)
Likvidēts - 13.02.2019

31.12.2018

62

16

1 944

74

30.06.2019
KOPĀ: 31.12.2018

33
63

20
1 021

1 978
1 944

76
1 079

KOPĀ: 30.06.2019

33

30

1 978

1 091

31.12.2018
30.06.2019
Ķimiskās tīrīšanas un citi 31.12.2018
pakalpojumi
30.06.2019
Tipogrāfijas un citi
31.12.2018
pakalpojumi
30.06.2019

12
5
56
28

545
276
37
22
1 380
903

1
1
5
4

2
3
3
143
279

31.12.2018

-

-

25

-

30.06.2019
KOPĀ: 31.12.2018

-

-

-

-

68

1 962

31

146

KOPĀ: 30.06.2019

33

1 201

5

284

Apsardzes pakalpojumi,
logu ražošana

Tūrisma un citi
pakalpojumi
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7. Informācijas atspoguļošana par segmentiem
Zāļu ražošana

Vairumtirdzniecība

Mazumtirdzniecība

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

41 540
37 343

2 403
3 412

12 600
11 897

4 132
4 341

5 717
4 851

66 392
61 844

-

66 392
61 844

360
336

6 051
5 666

115
126

1 366
1 300

528
1 312

8 420
8 740

(8 420)
(8 740)

-

41 900
37 679

8 454
9 078

12 715
12 023

5 498
5 641

6 245
6 163

74 812
70 584

(8 420)
(8 740)

66 392
61 844

8 257
3 433

845
1 230

548
97

549
571

437
717

10 636
6 048

1 681
(87)

12 317
5 961

30.06.2019
31.12.2018

86 440
82 261

4 644
5 027

31 039
27 942

17 946
18 132

12 426
10 445

152 495
143 807

10 485
4 104

162 980
147 911

30.06.2019
31.12.2018

17 263
13 031

2 718
2 575

7 952
5 063

3 767
4 403

4 264
2 816

35 964
27 888

10 886
14 945

46 850
42 833

1 919
2 703

14

287
84

11
455

318
53

2 535
3 309

144
90

2 679
3 399

Ieņēmumi
Ārējie klienti
6M 2019
6M 2018
Starpsegmentu ieņēmumi
6M 2019
6M 2018
Kopējie ieņēmumi
6M 2019
6M 2018
Segmenta peļņa pirms nodokļiem
6M 2019
6M 2018
Aktīvi

Saistības

Kapitālieguldījumi
6M 2019
6M 2018

Peļņas salīdzinājums
Segmentu peļņa pirms nodokļiem
Neattiecinātie finanšu ieņēmumi
Neattiecinātie finanšu izdevumi
Neattiecinātie ieņēmumi un izdevumi
Starp-segmentu izslēgšana
Peļņa pirms nodokļiem
Aktīvu salīdzināšana
Segmentu aktīvi kopā
Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi un izslēgšana
Neattiecinātie īstermiņa aktīvi un izslēgšana
Grupas līmenī pārvaldītā nauda
Kopā aktīvi
Saistību salīdzināšana
Segmentu saistības kopā
Aizņēmumi
Nodokļu saistības
Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana
Kopā saistības

6M 2019
EUR '000
10 636
1 667
(432)
1 517
(1 071)
12 317

6M 2018
EUR '000
6 048
94
(1 034)
2 165
(1 312)
5 961

30.06.2019
EUR '000
152 495
6 689
(5 218)
9 014
162 980

31.12.2018
EUR '000
143 807
7 049
(4 682)
1 737
147 911

30.06.2019
EUR '000
35 964
16 849
74
(6 037)
46 850

31.12.2018
EUR '000
27 888
21 497
67
(6 619)
42 833
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8. Dividendes
AS „Olainfarm” 2019. gada 17. jūnija akcionāru sapulcē nolemts uzņēmuma akcionāriem izmaksāt dividendes 1 409 tūkst. EUR
apmērā (EUR 0,10 par vienu akciju) no 2018. gada peļņas, maksājumu veicot 2019. gada 3. ceturksnī. Dividendes tika izmaksātas
2019. gada 31. jūlijā.

9. Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Koncerna mātes uzņēmums 2019. gada 15. maijā ir noslēdzis pārjaunojuma līgumu ar likvidējamo AS „ABLV Bank” par izsniegtā
kredīta saistību atlikuma 9 396 tūkst. EUR apmērā apmaksas termiņu līdz 30.04.2020. Koncerna mātes uzņēmuma vadība plāno
pārfinansēt šo kredītu pirms līguma termiņa beigām.
Augustā AS „Olainfarm” parakstīja līgumu par esošo saistību refinansēšanu ar finanšu partneri banku „BlueOrange”. Kopējais
aizņēmums sasniegs 10,5 miljonus eiro un tā termiņš ir pieci gadi, no tiem nepilni deviņi miljoni tiks novirzīti vēsturisko saistību
izpildei, un atlikusī summa tiks ieguldīta AS „Olainfarm” aukstumstacijas un tās inženiersistēmu pārbūvēšanā siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai. Minētais projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.
Laika posmā no pārskata perioda beigām nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas
vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
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