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Vispārēja informācija
1.1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums
AS „Grindeks”, Emitents vai uzņēmums – Latvijas Republikas Komercreģistrā ar
reģistrācijas Nr. 40003034935 reģistrēta akciju sabiedrība „Grindeks”, juridiskā adrese:
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057.
Sabiedrība, Koncerns - AS „Grindeks” un četras tās meitas sabiedrības: AS „Tallinas
Farmaceitiskā rūpnīca” Igaunijā, AS „Kalceks”, SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”
Latvijā un OOO „Grindeks Rus” Krievijā.
Akcija – AS „Grindeks” izlaista dematerializēta uzrādītāja akcijas, kuras dod vienādas
tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru
sapulcē, un kas uz Prospekta apstiprināšanas dienu veido Sabiedrības pamatkapitālu. Katras
akcijas nominālvērtība ir 1 LVL (viens lats).
ISIN kods – starptautiskais vērtspapīru identificēšanas numurs.
Prospekts - AS „Grindeks” sagatavots dokuments, kurā ir ietverta detalizēta informācija par
AS „Grindeks” un akcijām, kuras AS „Grindeks” vēlas iekļaut regulētajā tirgū. Prospekts ir
sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un Eiropas Komisijas 2004. gada
29. aprīļa regulai Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/71 EK
īstenošanu attiecība uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospekta formu, informācijas
iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu
noteikumiem.
FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Regulētais tirgus – organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara
iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu (t.sk. akciju) darījumu slēgšanu.
Birža – Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta akciju sabiedrība „NASDAQ OMX
Riga”, reģistrācijas Nr. 40003167049, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050. Birža
ir vienīgais Latvijas Republikā licencētais regulētā tirgus organizētājs.
LCD - Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais
depozitārijs”, reģistrācijas Nr. 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050.
LCD ir kapitālsabiedrība, kas iegrāmato un uzskaita Finanšu instrumentu tirgus likuma
noteiktajā kārtībā izlaistos finanšu instrumentus, kā arī nodrošina finanšu instrumentu un
naudas norēķinus par darījumiem, kas noslēgti ar finanšu instrumentiem.
LR – Latvijas Republika
LVL – Latvijas lats
USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs
EUR – Eiropas Savienības vienotā valūta eiro
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1.2. Atbildīgās personas
1.2.1. Informācija par personām, kas ir atbildīgas par Prospektā iekļauto informāciju
Par Prospektā iekļauto informāciju atbild AS „Grindeks” valdes locekļi:
Vārds, uzvārds
Jānis Romanovskis
Lipmans Zeligmans
Vadims Rabša

Ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
Valdes loceklis

1.2.2. Valdes apliecinājums
AS „Grindeks” valde apstiprina, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, pēc valdes
rīcībā esošajām ziņām Prospektā iekļautā informācija ir saskaņā ar faktiem un tajā nav
izlaistas ziņas, kas varētu iespaidot Prospekta sniegtās informācijas nozīmi.
Rīgā, 2011.gada ____. oktobrī AS „Grindeks” valde:
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Romanovskis

Valdes loceklis

Lipmans Zeligmans

Valdes loceklis

Vadims Rabša
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2. Kopsavilkums
2.1. Ieguldītāju ievērībai
Šis kopsavilkums ir uzskatāms par Prospekta ievadu. Jebkuram lēmumam ieguldīt
Sabiedrības akcijās jābūt balstītam uz visa Prospekta izvērtējumu.
Ja tiesā tiks celta prasība attiecībā uz Prospektā ietverto informāciju, ieguldītājam, kas cels
prasību tiesā, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Prospekta
tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas.
Personas, kuras iesniegušas kopsavilkumu, tajā skaitā veikušas tā tulkošanu un pieteikušas tā
paziņošanai, var saukt pie civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs,
neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Prospekta daļām, pretrunīgs.
2.2. Informācija par akcijām, kuras paredzēts iekļaut regulētajā tirgū
Akcijas tiek iekļautas regulētāja tirgū saskaņā ar 2011. gada 22. jūnija AS „Grindeks” kārtējas
akcionāru sapulces lēmumu. Iekļaujot akcijas regulētajā tirgū, uzņēmums papildu ieņēmumus
negūs, jo regulētajā tirgū tiks iekļautas jau esošas akcijas un jaunas akcijas netiek emitētas.
Regulētajā tirgū plānots iekļaut 3 339 400 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši
četri simti) dematerializētas uzrādītāja akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividenžu
saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē (1 akcija dod 1
balsi). Katras akcijas nominālvērtība ir 1 LVL (viens lats). Pēc minēto akciju iekļaušanas
Biržas Oficiālajā sarakstā tiks kotētas visas Sabiedrības emitētās akcijas, t.i., 9 585 000
(deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) akcijas.
AS „Grindeks” reģistrētais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 9 585 000 LVL
(deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši latu).
Visas akcijas ir emitētas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilst LR
Komerclikuma prasībām.
Par regulētajā tirgū iekļaujamajām akcijām tiks iesniegts pieteikums akciju iekļaušanai Biržas
Oficiālajā sarakstā, lai ar šīm akcijām būtu iespējams slēgt darījumus regulētajā tirgū.
Prospekts un iekļaušanas pieteikums tiks iesniegts Biržā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc
Prospekta reģistrācijas FKTK. Akcijas, kuras plānots iekļaut regulētajā tirgū, nav iekļautas
nevienā regulētajā tirgū vai līdzvērtīgos tirgos.
Sabiedrības rīcībā nav ziņu, ka kāda juridiska persona ir stingri apņēmusies rīkoties starpnieka
statusā otrreizējā tirgū un iegūt likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un
piedāvājuma cenu.
2.3. Riski
Sabiedrības uzraudzības funkcijas pēc akciju iekļaušanas regulētajā tirgū savas kompetences
ietvaros veic Birža un FKTK. Tādejādi akcionārs ir nodrošināts pret riskiem, kas saistīti ar
akciju iekļaušanu Biržas regulētajā tirgū un no akcijām izrietošo saistību izpildes.
Detalizētāka informācija par dažādu risku ietekmi uz Sabiedrību un tās akciju turētajiem ir
aprakstīta Prospekta 3. nodaļā „Riska faktori”.
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2.4. Emitents
AS „Grindeks” ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni
ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība,
izstrāde, ražošana un pārdošana. „Grindeks” specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu
sistēmu ietekmējošo un pretvēža medikamentu terapeitiskajās grupās. „Grindeks” koncernā
ietilpst četri meitas uzņēmumi Latvijā, Igaunijā un Krievijā; pārstāvniecības 10 valstīs.
Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 50 valstīm un veido 95% no kopējā apgrozījuma.
Galvenie tirgi ir Krievija un pārējās NVS valstis, Baltijas valstis, Vācija un Nīderlande. AS
„Grindeks” akcijas tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā.
AS „Grindeks” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā Rīgā 1991.gada 11.oktobrī, vienotais
reģistrācijas Nr. 40003034935. Juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057.
Detalizēta informācija par Sabiedrību un tās vēsturisko attīstību atspoguļota Prospekta 4.3.
sadaļā „Informācija par Sabiedrību”.
Prospekta apstiprināšanas dienā „Grindeks” apmaksātais pamatkapitāls ir 9 585 000 LVL.
„Grindeks” padomes locekļi: Kirovs Lipmans (priekšsēdētājs), Anna Lipmane, Uldis Osis,
Jānis Naglis, Ivars Kalviņš.
„Grindeks” valdes locekļi: Jānis Romanovskis (priekšsēdētājs), Lipmans Zeligmans, Vadims
Rabša.
„Grindeks” finanšu pārskatu revīziju veic AS „BDO”, adrese: Pulkveža Brieža iela 19/1,
Rīga, LV-1010, licence Nr.112.
Sabiedrības revidētā konsolidētā finanšu informācijas (LVL) uz 2008.gada, 2009.gada un
2010.gada 31.decembri:
Rādītāji
Bilance
Pašu kapitāls
Neto apgrozījums
Peļņa
Peļņa uz vienu akciju

2008
63 583 143
47 763 801
62 107 484
9 027 172
0.94

2009
73 937 740
51 255 277
53 574 211
3 568 060
0.37

2010
83 980 228
58 531 787
65 149 068
7 112 698
0.74
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3. Riska faktori
Sabiedrībā ir noteikta kārtība stratēģiskajai Risku vadībai, apzināti būtiskākie potenciālie un
esošie riski, kā arī izstrādāta kārtība šo risku kontrolei un novēršanai. Risku kontroles
procedūras regulāri tiek izskatītas valdē. „Grindeks” ir izstrādājis reglamentējošo
dokumentāciju arī Darbības nepārtrauktības vadībai un Krīzes vadībai un komunikācijai
Zemāk ir norādīti galvenie riski komercdarbībā, ko „Grindeks” valde uzskata par būtiskiem,
pieņemot lēmumu par „Grindeks” akciju iegādi, turēšanu vai atsavināšanu.
3.1. Atkarība no vienas produktu grupas
Lai arī „Grindeks” ražoto un pārdoto produktu klāsts ir plašs, tomēr tās darbības rezultāti ir
atkarīgi no dažu galveno produktu pārdošanas rezultātiem, piemēram - no kardiovaskulārā
preparāta Mildronāts. Pieprasījuma samazināšanās pēc Mildronāta vai kāda no citiem
galvenajiem produktiem var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbības rezultātus. Ienākumi no
Mildronāta grupas produktiem līdz šim ir sastādījuši aptuveni pusi no Sabiedrības
apgrozījuma. Kaut arī Sabiedrība pastāvīgi papildina savu produktu portfeli, apgūstos jaunus
tirgus ar esošajiem produktiem un ieviešot jaunus produktus, jebkurš Mildronāta grupas
produktu cenas vai apjoma samazinājums var nelabvēlīgi ietekmēt Sabiedrības darbības
rādītājus vai tās finansiālo stāvokli.
3.2. Atkarība no Latvijas Organiskās sintēzes institūta un citām pētniecības institūcijām
Sabiedrības pētniecības veikums ir atkarīgs no pētniecības organizācijām ar noteiktu darbības
kapacitāti un zināšanām. Sabiedrībai visciešākā sadarbība ir ar Latvijas Organiskās sintēzes
institūtu (OSI), un tās pamatā ir farmācijas produktu sintezēšanas procesa izstrāde. Taču,
ņemot vērā OSI ierobežotās iespējas, pastāv risks, ka sadarbības līgumi ar Sabiedrību var tikt
nākotnē pārtraukti vai to apjomi samazināti, kā arī piedāvātie pakalpojumi vai cenas var tikt
paaugstinātas. Tas, savukārt, var negatīvi ietekmēt Sabiedrības attīstību pētniecības jomā.
3.3. Cenu noteikšanas ierobežojumi
Sabiedrība nevar pilnībā iepriekš paredzēt valsts iestāžu un privātu organizāciju nākotnē
pieņemamo lēmumu būtību un to ietekmi uz Sabiedrības produktu realizācijas apjomiem. Ja
veselības aprūpes likumdošanas izmaiņu rezultātā tiktu panākta ietekme uz esošajām produktu
cenām Sabiedrības galvenajos noieta tirgos, tā rezultātā visticamāk tiktu samazinātas produktu
cenas un attiecīgi arī Sabiedrības tirdzniecības rādītāji un peļņa.
3.4. Atkarība no vadošajiem darbiniekiem
„Grindeks” darbības rezultāti ir būtiski atkarīgi no Sabiedrības spējas piesaistīt un paturēt
darbā augsti kvalificētu zinātnisko, tehnisko un biznesa vadības personālu, kam ir pieredze
farmaceitisko produktu izstrādē, ražošanā un pārdošanā. „Grindeks” paredz, ka pieprasījums
pēc biznesa vadības un profesionālā personāla tikai pieaugs. Vadošo darbinieku aiziešana no
Sabiedrības var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību. Piemēram, ja kāds no vadošajiem
darbiniekiem pārietu darbā pie kāda no konkurentiem vai izveidotu konkurējošu uzņēmumu,
radītais konkurences saasinājums varētu ietekmēt uzņēmuma komercdarbību. Sabiedrības
darba līgumos ar darbiniekiem ir ietverti noteikumi par komercnoslēpumu neizpaušanu gan
darba līguma darbības laikā, gan arī noteiktu termiņu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.
3.5. Atkarība no galvenajiem piegādātājiem un kontraktražotājiem
Sabiedrība ir atkarīga no konkrēta skaita piegādātājiem, kas piegādā izejmateriālus
Sabiedrības ražotajiem produktiem, tai skaitā ķīmiskās izejvielas un ražošanas materiālus. Bez
tam, Sabiedrība ir atkarīga arī no kontraktražotājiem „HBM Pharma” (Slovākija), „Jelfa”
(Polija) un „Sanitas” (Lietuva), kas ražo Mildronāta injekciju formas. Nepieciešamo
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apstiprinājumu saņemšana alternatīvu piegādātāju produktiem var būt ilglaicīgs process.
Sabiedrība cenšas nodrošināt vismaz divus alternatīvus piegādātājus katrai no piegādātajām
aktīvo farmaceitisko vielu izejvielām un uzturēt pietiekamus citu nepieciešamu materiālu
krājumus, lai aizkavējuma gadījumā tas neiespaidotu Sabiedrības darbību. Tomēr Sabiedrībai
var rasties grūtības ar piegāžu nepārtrauktības nodrošināšanu, un ikviens būtisks piegāžu
aizkavējums var radīt ievērojamas sekas. Sabiedrība savas stratēģijas ietvaros ir izstrādājusi
pilnu produktu ražošanas ciklu. Lielākā daļa iepirkto ķīmisko vielu ir plaši izplatītas un to
alternatīvās vielas ir viegli pieejamas. Injekciju kontraktražošana ir plaši izplatīta prakse un
nepieciešamības gadījumā pašreizējiem kontraktražotājiem būtu salīdzinoši viegli atrast
aizvietotājus. Kaut arī Sabiedrība neuzskata, ka tā būtu atkarīga no kāda no pašreizējiem
piegādātājiem, nav pilnīgi izslēgta iespējamība, ka nepieciešamības gadījumā Sabiedrība
nevarētu aizstāt esošos piegādātājus un/vai kontraktražotājus bez papildus izmaksām un
ražošanas izmaksu palielinājuma.
3.6. Atkarība no būtiskajiem tirgiem
Sabiedrības preču noiets Krievijas tirgū sastāda vairāk nekā 47% no kopējiem pārdošanas
ieņēmumiem. Krievijas tirgus nozīmība pieaug ar katru gadu. Bez tam, ievērojama
Sabiedrības apgrozījuma daļa nāk no produktu tirdzniecības pārējās Neatkarīgo valstu
savienības (NVS) valstīs (29%). Sabiedrības izredzes noturēt iekarotās tirgus daļas ir
atkarīgas no Sabiedrības prasmes pielāgoties pieprasījuma izmaiņām, kā arī strukturālām
izmaiņām attiecīgo valstu veselības aprūpes sistēmās un farmaceitisko produktu izplatīšanā.
Laikā, kad Sabiedrības konkurenti aktīvi iesaistījušies Krievijas, Ukrainas un NVS valstu
tirgu iekarošanā, Sabiedrība ir spējusi noturēt savu tirgus daļu ar veiksmīgi administrētu
produktu portfeli, aktīvu mārketingu un zemākām izmaksām, nekā citām Eiropas Savienības
konkurējošām sabiedrībām. Izmaiņas pieprasījumā vai farmaceitisko produktu izplatīšanas
sistēmā var padarīt „Grindeks” par mazāk konkurētspējīgu, kas savukārt samazinātu
pārdošanas apjomus un/vai peļņu.
3.7. Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Sabiedrības komercdarbība tiek aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām, galvenokārt ar
patenta tiesībām, know-how, profesionāliem noslēpumiem un preču zīmēm. Neaizsargāts
intelektuālais īpašums var radīt Sabiedrībai zaudējumus. Neskatoties uz to, ka Sabiedrība
uzskata, ka tā nav pārkāpusi nevienas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības un uzskata,
ka tai pieder visas nepieciešamās intelektuālā īpašuma tiesības, lai varētu sekmīgi darboties,
nav izslēgta iespējamība, ka pret Sabiedrību var tikt vērsti prasījumi par trešo personu
intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem. Jebkurš prasījums var novest pie ievērojamiem
tiesvedības izdevumiem, kā arī pret Sabiedrību var tikt piedzīti zaudējumi un/vai tā var būt
spiesta izlietot lielus līdzekļus tādu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kas nepārkāpj kādas
personas aizsargātas tiesības.
3.8. Atbildība par produktu nekaitīgumu
Sabiedrība pastāvīgi rūpējas par tās ražoto produktu nekaitīgumu. Farmācijas industrijā pastāv
zināmas grūtības noslēgt līgumu par nepieciešamo apdrošināšanas summu saistībā ar
atbildības apdrošināšanu par konkrētu produktu nekaitīgumu, par nepieciešamo kopējo
apdrošināšanas summu vai par vēlamajiem pašriskiem. Līdz šim brīdim Sabiedrība nav
apdrošinājusi tās civiltiesisko atbildību par ražoto produktu nekaitīgumu, jo Sabiedrības
vadība uzskata, ka tiek veikti pietiekami stingri ražošanas un kontroles pasākumi, kā arī risks
attiecībā uz atbildību par produktu nekaitīgumu un šo produktu galvenajiem noieta tirgiem
salīdzinājumā ar izdevumiem, kas saistīti ar šādas apdrošināšanas polises iegādi, ir salīdzinoši
mazs. Ja pret Sabiedrību tiktu vērsts prasījums attiecībā uz kāda produkta nekaitīgumu, tas
būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli.
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3.9. Finanšu riski
Lai nodrošinātu nepārtrauktu Sabiedrības darbību un tās paplašināšanos, Sabiedrība ir
izmantojusi aizņēmumus no kredītiestādēm un līzinga pakalpojumus. Līdz ar to, galvenie
finanšu riski ir valūtas risks, procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks.
3.9.1. Valūtas risks
Koncerns sadarbojas ar ārvalstu pircējiem un piegādātājiem, kā arī tā aizņēmumi ir izteikti
ārvalstu valūtās.
Kopš 2005. gada 1. janvāra Latvijas Banka ir noteikusi fiksētu oficiālo lata kursu pret eiro, t.i.
0.702804. No šī brīža Latvijas Banka arī nodrošinās, ka tirgus kurss neatšķirsies no oficiāli
noteiktā vairāk par 1%. Tādējādi Koncerna peļņa vai zaudējumi no eiro kursa svārstībām nav
nozīmīgi, kamēr Latvijas Banka saglabās iepriekš minēto fiksēto kursu. Tā kā nozīmīgi
darījumi tiek slēgti galvenokārt EUR, Koncerns minimizē savu pakļautību valūtas riskam.
Tādejādi, Koncerns ir pakļauts valūtas riskam, kas saistīts galvenokārt ar Krievijas rubļa
kursu.
3.9.2. Kredītrisks
Koncerns ir pakļauts kredītriskam, jo tas pārdod preces un sniedz pakalpojumus uz kredīta.
Koncerns kontrolē savu kredītrisku rūpīgi izvērtējot un regulāri uzraugot savus sadarbības
partnerus. Katram pircējam un pasūtītājam tiek noteikts kredītlimits. Tāpat tiek veidoti
uzkrājumi nedrošiem parādiem.
Lai izvērtētu parāda atgūstamību, vadība ņem vērā visu pieejamo informāciju no parāda
rašanās brīža līdz finanšu pārskata sastādīšanas datumam.
3.9.3. Procentu likmju risks
Koncerna ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm ir ar mainīgu procentu likmi, līdz ar to
Koncerns ir pakļauts procentu likmju izmaiņu riskam.
3.9.4. Likviditātes risks
Koncerns analizē aktīvu un saistību termiņus, lai pārliecinātos, ka būs pietiekami līdzekļi, lai
segtu Koncerna saistības. Koncerns glabā pietiekamus naudas līdzekļus kredītiestādēs.
Nepieciešamības gadījumā Koncerns izmanto kredītlīniju, lai segtu īstermiņa saistības. Visi
finanšu aktīvi un saistības ir īstermiņa, izņemot aizņēmumu no kredītiestādēm un finanšu
līzinga saistības.
3.10.

Riska faktori, kas saistīti ar vērtspapīru

3.10.1. Sabiedrības maksātnespējas risks
Galvenais ar akciju, kuras plānots iekļaut regulētajā tirgū, saistītais risks ir Sabiedrības
maksātnespēja. Šo risku var radīt apgrozāmo aktīvu likviditātes līmeņa pazemināšanās, kas
rada uzņēmuma pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas nelīdzsvarotību laika ziņā.
3.10.2. Cenas risks
Šis risks ir saistīts ar akciju cenas nepastāvību, un regulētajā tirgū akciju cena var būtiski
mainīties. To izraisa nepārtrauktās svārstības starp akciju pieprasījuma un piedāvājuma
līdzsvaru.
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4. Informācija par Sabiedrību
4.1. Apstiprinātie revidenti
Sabiedrības 2008., 2009. un 2010.gada
komercsabiedrība AS „BDO”.
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Licences Nr.:
Atbildīgais zvērinātais revidents:

finanšu pārskatu revīziju veica zvērinātu revidentu
Akciju sabiedrība „BDO”
40003035771
Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, LV-1010
112
A.Putniņš, sertifikāts Nr.123

2011.gada 22.jūnija kārtējā akcionāru sapulcē AS „BDO” tika ievēlēta arī 2011.gada finanšu
pārskatu revīzijai.
4.2. Atlasīta finanšu informācija
Šajā Prospektā sniegtā finanšu informācija ir par Koncernu kopumā.
Atbilstoši Sabiedrības revidētajiem konsolidētajiem 2008., 2009. un 2010. gada finanšu
pārskatiem, svarīgākie finansiālo darbību raksturojošie rādītāji ir šādi:
Neto apgrozījums, LVL
Neto peļņa, LVL
Aktīvu kopsumma, LVL
Pašu kapitāla kopsumma, LVL

2008
62 107 484
9 027 172
63 583 143
47 763 801

2009
53 574 211
3 568 060
73 937 740
51 255 277

2010
65 149 068
7 112 698
83 980 228
58 531 787

Visi Sabiedrības revidētie finanšu pārskati par 2008., 2009. un 2010.gadu ir publiskoti
Sabiedrības mājas lapā www.grindeks.lv sadaļā „Investoriem” un Biržas mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com.
AS „Grindeks” neuzskata par nepieciešamību Prospektam pievienot gada pārskatus un
starpperiodu pārskatus, jo tie ir publiski pieejami minētajās mājas lapās.
4.3. Informācija par Sabiedrību
4.3.1. Sabiedrības vispārēja informācija
Juridiskais nosaukums:
„Grindeks”
Juridiskā forma:
akciju sabiedrība
Reģistrācijas Nr.:
40003034935
Datums, vieta un institūcija, kas
1991.gada 11.oktobrī AS „Grindeks” reģistrēta LR
reģistrējusi emitentu:
Uzņēmumu reģistrā. 2004.gada 20.oktobrī AS
„Grindeks” ierakstīta Komercreģistrā.
Juridiskā adrese:
Krustpils iela 53, Rīga LV – 1057
Telefons:
67083205
Fakss:
67083505
E-pasta adrese:
grindeks@grindeks.lv
Mājas lapa:
www.grindeks.lv
Sabiedrības saimniecisko darbību regulē šādi LR normatīvie akti:
• LR „Komerclikums”, kas regulē komercdarbības organizēšanas vispārējos principus;
• Likums „Par grāmatvedību”;
• „Gada pārskatu likums”;
• „Konsolidēto gada pārskatu likums”;
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•

nodokļu jautājumus regulējošie likumi: „Par nodokļiem un nodevām”, „Par pievienotas
vērtības nodokli”, „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, „Par nekustama īpašuma nodokli” u.c..

Kā regulētā tirgū iekļautai akciju sabiedrībai, Sabiedrībai ir saistoši „Finanšu instrumentu
tirgus likums”, kā arī citi LR normatīvie akti, tajā skaitā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas,
Biržas un LCD normatīvie akti.
4.3.2. Sabiedrības vēsture un attīstība
AS „Grindeks” pirmsākumi meklējami 1946. gadā, kad Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
pārziņā tiek nodota Vitamīnu un hormonu rūpnīca, ar mērķi to pakāpeniski pārveidot par
eksperimentālo rūpnīcu.
1957. gadā rūpnīca tiek iekļauta jaunizveidotā Organiskās sintēzes institūta (dibinātājs
Solomons Hillers) sastāvā kā eksperimentālā bāze fundamentālo pētījumu un zinātnisko
izstrādņu ieviešanai ražošanā.
1985. gadā Eksperimentālā rūpnīca tiek apvienota ar Rīgas Medicīnisko preparātu rūpnīcu,
kas dod iespēju vēl vairāk paplašināt un attīstīt uzņēmuma zinātniski tehnoloģisko potenciālu.
Līdz ar Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu uz Eksperimentālās rūpnīcas bāzes 1991.
gadā tiek nodibināta Latvijas Valsts medicīnisko preparātu pētniecības un ražošanas firma
„Grindeks”.
1997. gadā, noslēdzoties uzņēmuma privatizācijas procesam, tiek izveidota publiskā akciju
sabiedrība „Grindeks”, kas 2004. gadā kļūst par akciju sabiedrību „Grindeks”.
1998. gadā „Grindeks” iegādājas Igaunijas uzņēmuma „Tallinas Farmaceitiskās rūpnīcas”
(TFR) akciju kontrolpaketi un tiek uzsākta „Grindeks” akciju kotēšana fondu biržā
„NASDAQ OMX Riga”.
2000. gadā „Grindeks” pirmais saņem Lielbritānijas Medicīnas produktu kontroles inspekcijas
izdoto Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice – GMP)sertifikātu, kas
viennozīmīgi apliecina uzņēmuma gatavo zāļu formu ražotnes atbilstību starptautiskajām zāļu
ražošanas prasībām.
2001. gadā „Grindeks” ievieš kvalitātes vadības standarta ISO 9001 vides pārvaldības
standarta ISO 14001principus.
2002. gadā „Grindeks” pievienojas ANO Globālajam līgumam (Global Compact), kas
pavieno korporatīvi sociāli atbildīgas biznesa kompānijas no visas pasaules.
2003. gadā pirmo reizi uzņēmuma vēsturē „Grindeks” peļņa pārsniedz 1 milj. latu.
2004. gadā „Grindeks iegādājas” AS „Kalceks” akciju kontrolpaketi un „Grindeks”
oriģinālprodukts Mildronāts atzīts par vienu no eksportspējīgākajiem Latvijas produktiem.
2005. gadā „Grindeks” paplašina savu pārstāvniecību tīklu Krievijā un saņem virkni
apbalvojumu un atzinību.
2006. gadā „Grindeks” izveido 2 meitas uzņēmumus: SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”
(Latvijā) un OOO „Grindeks Rus” (Krievijā).
2007. gadā „Grindeks” kļūst par vienīgo TFR oficiālo īpašnieku.
2007. gadā īstenots lielākais ERAF līdzfinansētais investīciju projekts Latvijā – atklāta un
sākti pirmie eksperimenti Analītiskajā Mērogošanas laboratorijā. Šī laboratorija ir pirmā
laboratorija Baltijā, kas saņēmusi starptautisko Labas laboratorijas prakses (Good Laboratory
Practice – GLP) sertifikātu.
2007. gadā AS „Grindeks” saņēma „Efektīvas pārvaldības gada balvas” atzinību kā viens no
labākajiem korporatīvās pārvaldības un labas prakses piemēriem uzņēmumu kategorijā
Latvijā.
2009. gada janvārī AS „Grindeks” uzsāka darbu jaunajā gatavo zāļu formu ražotnē, kas ir
vērienīgākais investīciju projekts uzņēmuma vēsturē, bet šī paša gada jūnijā uzņēmums
atklāja jaunas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās īstenots bioloģiskās
attīrīšanas princips un uzstādītas modernākās tehnoloģijas.
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2010. gada sākumā AS „Grindeks” pabeidza starptautisku klīnisko pētījumu par
oriģinālprodukta Mildronāts® ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā. Pabeigtā starptautiskā
klīniskā pētījuma rezultāti vēlreiz apstiprināja Mildronāta® efektivitāti slodzes stenokardijas
ārstēšanā kombinācijā ar standarta terapiju un medikamenta augsto drošību.
2010.gadā jau trešo gadu pēc kārtas AS „Grindeks” atzīts par labāko Baltijas biržā kotēto
Latvijas uzņēmumu un saņēma Baltijas korporatīvās izcilības balvu 2010.
2010.gadā AS „Grindeks” ieguva Latvijas „Eksporta čempiona” titulu Ekonomikas ministrijas
un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā konkursā „Eksporta un inovācijas balva
2010”.
2011.gadā AS „Grindeks” izveidojusi jaunu pretvēža gatavo zāļu formu ražošanas iecirkni,
kurā investēti 400 tūkst. latu. Ražošanas procesi tajā ir organizēti atbilstoši Labas ražošanas
prakses prasībām, kas kopumā garantē saražoto zāļu drošumu un kvalitāti.
2011. gada jūnijā AS „Grindeks” svinīgi atklāja aktīvās farmaceitiskās vielas UDHS ražotni,
kas ir viens no uzņēmuma vērienīgākajiem investīciju projektiem. UDHS ražotnes būvniecība
tika uzsākta 2009. gadā, pēc tam, kad tika noslēgts vairākpakāpju, ilgtermiņa sadarbības
līgums ar Vācijas farmācijas uzņēmumu „Marenis Pharma” par regulārām UDHS piegādēm.
Ražotnes būvniecībā tika ieguldīti 6.34 milj. latu, no kuriem 2.8 milj. latu ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.
4.3.3. Ieguldījumi
Investīciju apjoms 2008. – 2010.gadā:
Gads
Apjoms (milj. LVL)
2008
8.71
2009
4.36
2010
6.63
Šajā laika periodā svarīgākie realizētie investīciju projekti:
• Mildronāta® substances kristalizācijas iecirkņa izbūve
Lai palielinātu Mildronāta substances ražošanas jaudu, 2008. gadā tika pabeigta mildronāta
substances kristalizācijas iecirkņa izbūve. Jaunajā iecirknī tika investēti 2.3 milj. latu.
• Jaunā gatavo zāļu formu ražotne
2009.gadā „Grindeks” atklāja jaunu gatavo zāļu formu ražotni, kas ir vērienīgākais
investīciju projekts uzņēmuma vēsturē. Gatavo zāļu ražotnes paplašināšana un
modernizēšana tika veikta 2 gadu laikā, un kopā tajā ieguldīti 9.1 miljoni latu. Jaunā
gatavo zāļu ražotne ir nozīmīgs solis uzņēmuma attīstībā, kas ievērojami paplašinās
„Grindeks” konkurētspēju. Ražošanas procesi jaunajā ražotnē ir organizēti atbilstoši Labas
ražošanas prakses un ISO kvalitātes standartu prasībām, kas kopumā garantē saražoto zāļu
drošumu un kvalitāti.
• Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
2009.gadā „Grindeks” atklāja jaunas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās
īstenots bioloģiskās attīrīšanas princips un uzstādītas modernākās tehnoloģijas. Projekts
tika realizēta 2 gadu laikā un kopumā tika investēti 2.5 milj. latu. Tehnoloģiski modernās
attīrīšanas iekārtas ir mērķtiecīgi plānots investīciju projekts, lai, palielinot ražošanas
jaudas, „Grindeks” ne tikai nodrošinātu apgrozījuma pieaugumu, bet arī efektīvi rūpētos
par apkārtējās vides aizsardzību.
• Klīniskais pētījums par Mildronāts® ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā
Ieguldot 1.6 milj. latu, 2010. gadā „Grindeks” pabeidza starptautisku klīnisko pētījumu par
oriģinālprodukta Mildronāts® ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā. Pabeigtā
starptautiskā klīniskā pētījuma rezultāti vēlreiz apstiprināja Mildronāta® efektivitāti
slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta terapiju un medikamenta augsto
drošību. Iegūtie rezultāti sekmēs Mildronāta® pārdošanu un reģistrāciju jaunos tirgos.
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• Jauna pretvēža GZF ražošanas iecirkņa izveide
2011.gadā AS „Grindeks” izveidojusi jaunu pretvēža gatavo zāļu formu ražošanas iecirkni,
kurā investēti 400 tūkst. latu. Ražošanas procesi tajā ir organizēti atbilstoši Labas
ražošanas prakses prasībām, kas kopumā garantē saražoto zāļu drošumu un kvalitāti.
• Jauna AFV ražošanas iecirkņa izveide
2011. gada jūnijā, AS „Grindeks” svinīgi atklāja aktīvās farmaceitiskās vielas UDHS
ražotni, kas ir viens no uzņēmuma vērienīgākajiem investīciju projektiem. UDHS ražotnes
būvniecība tika uzsākta 2009. gadā, pēc tam, kad tika noslēgts vairākpakāpju, ilgtermiņa
sadarbības līgums ar Vācijas farmācijas uzņēmumu „Marenis Pharma” par regulārām
UDHS piegādēm. Ražotnes būvniecībā tika ieguldīti 6.34 milj. latu, no kuriem 2.8 milj.
latu ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
4.4. Sabiedrības uzņēmējdarbības apskats
4.4.1. Galvenās darbības jomas
AS „Grindeks” ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Tā galvenie darbības
virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde,
ražošana un pārdošana.
Viena no uzņēmuma priekšrocībām ir vertikāli integrētā darbība, proti, uzņēmumam ir viss
nepieciešamais, lai ar saviem resursiem veiktu pilnu produkta izstrādes ciklu – sākot no zāļu
pētniecības un izstrādes un beidzot ar gatava produkta reģistrāciju un pārdošanu.

AS „Grindeks” ir pazīstams kā augsto tehnoloģiju uzņēmums ar attīstītu zinātnisko
potenciālu, kas savu produkciju un pakalpojumus piedāvā vairāk nekā 50 pasaules valstīs.
AS „Grindeks” ražo un pārdod 2 galvenos produkcijas veidus:
• gatavās zāļu formas (GZF);
• aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV).
„Grindeks” produktu klāstā ir vairāk nekā 100 gatavās zāļu formas. Uzņēmums lepojas ar
saviem oriģinālproduktiem – Mildronātu®, Mildronātu® GX, Ftorafur®, kā arī unikālajām
ziedēm Kapsikam® un Viprosal B®. Nozīmīga loma uzņēmuma produktu klāstā ir arī
aktīvajām farmaceitiskajām vielām. Piedāvājumā ir 16 sarežģītas, daudzpakāpju sintēzē
ražotas aktīvās farmaceitiskās vielas.
Galvenās „Grindeks” medikamentu terapeitiskās grupas ir sirds un asinsvadu zāles, centrālo
nervu sistēmu ietekmējošie medikamenti un onkoloģiskie preparāti. Veidojot ap 51% no
kopējā „Grindeks” apgrozījuma, kopējā produktu klāstā Mildronāts® joprojām saglabā
līderpozīciju, taču pēdējo gadu laikā ir būtiski palielinājies citu gatavo zāļu un aktīvo
farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms.
Gatavo zāļu formu
realizācija, LVL, t.sk.:
Oriģinālproduktu
realizācija,
Patentbrīvo
medikamentu realizācija
Aktīvo farmaceitisko
vielu realizācija, LVL

2008

2009

2010

56 881 795

48 210 124

57 693 048

42 693 286

31 083 504

36 926 585

14 188 509

17 126 620

20 766 463

5 225 689

5 364 086

7 456 020
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4.4.2. Galvenie tirgi
2010.gadā „Grindeks” saņēma LR Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras balvu „Eksportspējīgākais uzņēmums Latvijā”. Šis tituls ir piešķirts pelnīti –
uzņēmuma starptautiskā darbība un eksports ar katru gadu palielinās. 2010.gadā eksports
veidoja 95% no Koncerna kopējā apgrozījuma. „Grindeks” produkcija tiek eksportēta uz 50
valstīm.
Galvenie tirgi ir Krievija un pārējās NVS valstis, Baltijas valstis, Vācija un Nīderlande.

„Grindeks” ir atvēris uzņēmuma pārstāvniecības un filiāles 10 valstīs – Lietuvā, Igaunijā,
Krievijā, Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Gruzijā, Azerbaidžānā un Uzbekistānā.
Koncerna neto apgrozījuma sadalījums pa valstīm:
Valsts
Krievija
Pārējās NVS valstis
Latvija
Lietuva
Igaunija
Pārējās valstis
Pārējie ieņēmumi
Kopā

2008
LVL
32 315 049
18 609 341
2 804 589
1 813 002
956 037
5 564 512
44 954
62 107 484

2009
LVL
24 261 068
17 732 527
2 792 703
1 781 747
1 050 417
5 944 880
10 869
53 574 211

2010
LVL
31 232 070
19 118 359
3 410 235
1 997 121
1 130 582
8 216 570
44 131
65 149 068

Gatavo zāļu formu noieta tirgi
„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2010. gadā bija 57.7 milj. latu, kas, salīdzinot ar
2009. gadu, ir pieaudzis par 9.5 milj. latu vai 19.7 %.
2010. gadā „Grindeks” gatavo zāļu eksporta apjoms uz Krieviju, pārējām NVS valstīm un
Gruziju, bija 50.2 milj. latu, kas ir par 8.3 milj. latu vai 19.8% vairāk kā 2009. gadā. Baltijas
un citās Eiropas valstīs gatavo zāļu pārdošanas apjoms bija 7.5 milj. latu, kas ir par 1.2 milj.
latu vai 19% vairāk kā 2009. gadā.
Pozitīvos rezultātus sekmēja ekonomisko procesu stabilizēšanās, kā arī mērķtiecīgi veiktās
„Grindeks” mārketinga un pārdošanas aktivitātes esošajos un it īpaši jaunajos tirgos –
Austrumeiropas valstīs.
Aktīvo farmaceitisko vielu noieta tirgi
2010. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7.4 milj. latu, kas ir 2
milj. latu vai 37% vairāk kā 2009. gadā. Šāds rezultāts sasniegts, pateicoties pieprasījuma
pieaugumam pēc 2009. gadā ražošanā ieviestās aktīvās farmaceitiskās vielas
ursodeoksiholskābes. Galvenie noieta tirgi 2010. gadā – Vācija, Nīderlande, Japāna, ASV.
Nozīmīgākie sadarbības partneri aktīvo farmaceitisko vielu biznesā ir „Marenis Pharma”
(Vācija), „Eurovet Animal Health” (Nīderlande), „Taiho Pharmaceutical” (Japāna), „GDL
International” (ASV), „Mylan” (Francija, Īrija)
Jaunie eksporta tirgi
„Grindeks” tirgus stratēģija sevi ir attaisnojusi, tāpēc arī turpmāk savu darbību uzņēmums
koncentrēs gan uz esošajiem tirgiem, gan arī uz jaunu, perspektīvu tirgu apguvi. „Grindeks” ir
izpildījis visus priekšnoteikumus, lai varētu uzsākt Mildronāta® klīniskos pētījumus Ķīnā, un
tuvākajā laikā uzsāks sadarbību ar vairākiem klīnisko pētījumu centriem.
Uzņēmums turpina mērķtiecīgi izvērst savu darbību Austrumeiropas, Balkānu, un
Skandināvijas reģionā un ir uzsācis gatavo zāļu eksportu uz Rumāniju, Slovākiju, Albāniju,
Kosovu, Zviedriju un Bulgāriju.
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4.5. Organizatoriskā struktūra
Prospekta apstiprināšanas brīdī Sabiedrībai ir šādas meitas sabiedrības:
• AS „Tallinas Farmaceitiskā rūpnīca”
Galvenie darbības virzieni: farmaceitisko produktu, bio-preparātu, kosmētisko
un ķīmisko produktu ražošana un tirdzniecība
Reģistrācijas numurs:10093221
Juridiskā adrese: Tondi 33, 11316, Tallina, Igaunija
AS „Grindeks” līdzdalības daļa: 100%
• OOO „Grindeks Rus”
Galvenie darbības virzieni: ir farmaceitisko un medicīnisko produktu
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
Reģistrācijas numurs:5067746545895
Juridiskā adrese: Varšavas šoseja 74/3, 117556, Maskava, Krievija
AS „Grindeks” līdzdalības daļa: 100%
• AS „Kalceks”
Galvenie darbības virzieni: visu veidu farmaceitisko produktu ražošana un
tirdzniecība
Reģistrācijas numurs:40003059981
Juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija
AS „Grindeks” līdzdalības daļa: 98.7%
• SIA „Namu Apsaimniekošanas projekti”
Galvenie darbības virzieni: operācijas ar nekustamo īpašumu
Reģistrācijas numurs:40003845832
Juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija
AS „Grindeks” līdzdalības daļa: 100%
4.6. Pamatlīdzekļi
4.6.1. Informācija par pamatlīdzekļiem
Sabiedrības pamatlīdzekļu uzskaitījums pa kategorijām pēc stāvokļa uz 2010.gada
31.decembri bija šāds:

Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas
Avansa
maksājumi
par
pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi

Sākotnējā
vērtība
LVL
17 043 249
17 886 46
2 198 5979

Uzkrātais
nolietojums
LVL
2 936 513
8 767 408
1 411 095

Atlikusī
vērtība
LVL
14 106 736
9 119 061
787 502

8 597 711

-

8 597 711

2 377 536

-

2 377 536

48 103 562

13 115 016

34 988 546

Sabiedrības pamatlīdzekļi ir ieķīlāti kā nodrošinājums aizņēmumiem no kredītiestādēm.
Sabiedrības veiktie ieguldījumi pamatlīdzekļos 2008., 2009. un 2010.gadā bija šādi:
Pamatlīdzekļu iegāde

2008
10 504 043

2009
3 893 729

2010
6 703 555
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Sabiedrība operatīvajā līzingā nomā automašīnas:
Operatīvā līzinga saistības

2008
422 722

2009
642 794

2010
474 424

Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Kadastra numurs:
0100 621 0791
Nodalījuma
Nr.
100000132756

Viena
būve
(kadastra
apzīmējums 0100 121
1225 004)

Kadastra numurs:
0100 621 0485
Nodalījums
Nr.
2 7839

19 ēkas (0100 121 1225
003; 0100 121 1225 005;
0100 121 1225 006; 0100
121 1225 007; 0100 121
1225 008; 0100 121 1225
009; 0100 121 1225 010;
0100 121 1339 001; 0100
121 1339 002; 0100 121
1339 004; 0100 121 1339
005; 0100 121 2079 001;
0100 121 2275 001; 0100
121 2275 004; 0100 121
2275 005; 0100 121 2275
006; 0100 121 2275 007;
0100 121 2275 008 un
0100 121 2275 009
2
būves
(kadastra
apzīmējums 0100 121
1339 017; 0100 121 1339
018)

Kadastra numurs:
0100 621 0174
Nodalījums
Nr.
100000461012

Kadastra numurs:
0100 621 0759
Nodalījums
Nr.:100000117565

2
ēkas
apzīmējums
Nr.002)

(kadastra
Nr.001 un

Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta ķīlas
līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta ķīlas
līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.

Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta ķīlas
līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez AS „SEB Banka” rakstiskas piekrišanas
nekustamu īpašumu kopumā vai daļā atsavināt, dāvināt, sadalīt,
mainīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, nodot patapinājumā, apgrūtināt ar lietu
tiesībām. Pamats: 2009.gada 24.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums
Nr.KD09047/4

Adrese: Krustpils iela 53C, Rīga
Kadastra numurs:
0100 121 2275
Nodalījums Nr.
1 8920

Zemes gabals

Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta ķīlas
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līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Adrese: Krustpils iela 53D, Rīga
Kadastra numurs: Uz zemes gabala (kadastra
0100 121 0157 apzīmējums 0100 121 0287)
Nodalījums Nr. 3 ēkas (kadastra apzīmējumi
0100 121 2275 003; 0100
100000472169
121 2275 002; 0100 121
2275 011)

Krustpils iela 71A, Rīga
Kadastra numurs: 7
būves
(kadastra
apzīmējumi
0100 621 0486
Nodalījums Nr. Nr.01001211313006,
Nr....007,
Nr....008,
31073
Nr....011,
Nr....014,
Nr.01001211333010,
Nr....013).
Krustpils iela 71 A, Rīga
Kadastra numurs: Zemes gabals
01001212836
Nodalījums Nr.
100000101868
Krustpils iela 71/73
Kadastra numurs: 210/1000 domājamās daļas
no zemes gabala
01001211333
Nodalījums Nr.:
4507

Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta ķīlas
līgums.
Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC
rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt
un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 9.augusta
hipotēkas līgums.
Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "SEB banka" rakstiskas
piekrišanas nekustamu īpašumu kopumā vai daļā atsavināt, dāvināt,
sadalīt, mainīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, nodot patapinājumā,
apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 24. aprīļa Ķīlas
(hipotēkas) līgums Nr.KD09047/1.

Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "SEB banka" rakstiskas
piekrišanas nekustamu īpašumu kopumā vai daļā atsavināt, dāvināt,
sadalīt, mainīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, nodot patapinājumā,
apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 24. aprīļa Ķīlas
(hipotēkas) līgums Nr.KD09047/2.
Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "SEB banka" rakstiskas
piekrišanas nekustamu īpašumu kopumā vai daļā atsavināt, dāvināt,
sadalīt, mainīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, nodot patapinājumā,
apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 24. aprīļa Ķīlas
(hipotēkas) līgums Nr.KD09047/3.

4.6.2. Informācija par vides pārvaldību
Zāļu ražošana ir viena no atbildīgākajām ražošanas sfērām, jo tā saistīta ar cilvēka dzīvību un
veselību, tādēļ farmaceitiskajā rūpniecībā tiek izvirzītas īpaši augstas kvalitātes prasības. Līdz
ar to „Grindeks” ir ieviesta integrētā kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēma, kas tiek
uzturēta un pilnveidota saskaņā ar ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 standartu prasībām
un aptver visas darbības sfēras. „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu
pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana ir organizētas tā, lai nodrošinātu produkcijas
kvalitāti, drošību un saudzīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.
„Grindeks” uzrauga savas produkcijas ietekmi uz vidi pētniecības, izstrādes, ražošanas cikla
garumā un iegulda arvien vairāk līdzekļu ražošanas infrastruktūras attīstībā un uzlabošanā.
Attīstības projekti ir vērsti uz maksimālu vides saglabāšanu un piesārņojuma novēršanu.
„Grindeks” ir „zaļi domājošs” uzņēmums, kas izveidotajā vides aizsardzības sistēmā
nepārtraukti meklē risinājumus vides resursu taupīšanā un, pamatojoties uz ietekmes uz vidi
vērtējumu un uzraudzības rezultātiem, veic regulārus vides aizsardzības pasākumus.
Uzņēmuma vides aizsardzības politikas vai darbības pamatprincipu sastāvdaļa ir sekojošu
pasākumu veikšana:
• videi draudzīgu produktu iepirkums;
• enerģijas patēriņa samazināšana;
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• atkritumu apjoma samazināšana;
• ūdens patēriņa samazināšana;
• izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšana;
• izejvielu patēriņa uz vienu produkcijas vienību samazināšana;
• produkta ietekmes uz vidi samazināšana, uzlabojot produktu, tā ražošanu un inovācijas
procesu.
„Grindeks” kā ķīmisko vielu ražotājs īsteno ilgtermiņa atbildīgu vides politiku un
sistemātisku darbu vides aizsardzības jomā.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumiem Nr.294 “Par A, B un C
kategorijas piesārņojošo darbību pieteikšanas un A un B kategorijas atļauju izsniegšanas
kārtību” (ar grozījumiem), Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2007. gada
1. novembrī izsniegusi „Grindeks” A kategorijas atļauju esošajai piesārņojošai darbībai.
4.7. Darījumu un finanšu apskats
4.7.1. Finansiālais stāvoklis
Būtiskākie Sabiedrības auditētie konsolidētie finanšu rādītāji (LVL) un to dinamika ir šāda:
Rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumi
Debitoru parādi
Apgrozāmie līdzekļi
Bilance
Pašu kapitāls
Ilgtermiņa kreditori
Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Nodokļi un sociālās
nodrošināšanas maksājumi
Īstermiņa kreditori
Neto apgrozījums
Peļņa
Peļņa uz vienu akciju

2008
35 984 224
19 572 935
27 598 919
63 583 143
47 763 801
8 293 463

2009
39 759 298
23 498 181
34 178 442
73 937 740
51 255 277
7 468 029

2010
43 472 973
29 237 083
40 507 255
83 980 228
58 531 787
9 508 213

3 811 221

6 435 314

5 832 190

367 012

253 627

953 928

7 525 879
62 107 484
9 027 172
0.94

15 214 434
53 574 211
3 568 060
0.37

15 940 228
65 149 068
7 112 698
0.74

Finanšu rādītāji, kas raksturo Sabiedrības finanšu stāvokli ir šādi:
Rādītāji *
Likviditātes rādītāji
Kopējā likviditāte
Pašreizējā likviditāte
Maksātspējas rādītāji
Saistību īpatsvars bilancē
Saistību attiecība pret pašu
kapitālu
Efektivitātes rādītāji
Aktīvu aprites rādītājs
Pamatlīdzekļu aprites rādītājs
Apgrozāmo līdzekļu aprites
rādītājs
Rentabilitātes rādītāji
Bruto peļņas rentabilitāte
Neto peļņas rentabilitāte
Pašu kapitāla atdeve
Aktīvu atdeve

2008

2009

2010

3.67
2.72

2.25
1.55

2.54
1.87

0.25

0.31

0.30

0.33

0.44

0.43

0.98
2.02

0.72
1.61

0.78
1.86

2.25

1.57

1.61

55.47%
14.53%
20.89%
18.59%

49.82%
6.66%
7.21%
6.48%

56.36%
10.92%
12.97%
11.33%

* Kopējā likviditāte = apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori
Pašreizējā likviditāte = (apgrozāmie līdzekļi – krājumi) / īstermiņa kreditori
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Saistību īpatsvars bilancē = kopējie kreditori / aktīvu kopsumma
Saistību attiecība pret pašu kapitālu = kopējie kreditori / pašu kapitāls
Aktīvu aprites rādītājs = apgrozījums / aktīvu kopsumma
Pamatlīdzekļu aprites rādītājs = apgrozījums / pamatlīdzekļi
Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs = apgrozījums / apgrozāmie līdzekļi
Bruto peļņas rentabilitāte = bruto peļņa / apgrozījums
Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa / apgrozījums
Pašu kapitāla atdeve = neto peļņa / vidējais pašu kapitāls
Aktīvu atdeve = peļņa pirms % un nodokļiem / vidējā aktīvu summa

Galvenais faktors, kas būtiski ietekmēja koncerna apgrozījuma un peļņas samazinājumu
2009.gadā, bija globālā ekonomiskā lejupslīde. Tā veicināja vispārēju patērētāju pirktspējas
samazināšanos un tādējādi arī pieprasījuma kritumu gan pēc „Grindeks” gatavajām zālēm,
gan aktīvajām farmaceitiskajām vielām veterināro zāļu tirgus segmentā. Tāpat 2009.gada
koncerna rezultātus ietekmēja nacionālo valūtu devalvācija Krievijā un vairākās citās NVS
valstīs. Papildu slodzi radīja farmācijas tirgus noteikumu maiņa 2009.gadā – zāļu izplatītāju
tendence samazināt medikamentu krājumus noliktavās un pārcelt iepriekš saskaņotos
iepirkumu termiņus.
Bet „Grindeks” 2010.gada rezultāti demonstrē pozitīvu pārdošanas apjomu kāpumu – stabils
pieaugums vērojams gan gatavo zāļu formu noietā, gan aktīvo farmaceitisko vielu biznesā.
2010.gadā „Grindeks” sevi sekmīgi pieteicis jaunos gatavo zāļu tirgos – Austrumeiropas
valstīs, kā arī ar jaunām zālēm paplašinājis savu piedāvājuma klāstu. Lai nākotnē sasniegtu
vēl labākus rezultātus, „Grindeks” arī turpmāk uzmanīgi analizēs ekonomiskos un finanšu
procesus mums nozīmīgajos tirgos un pārdomāti realizēs mārketinga un pārdošanas stratēģiju
4.7.2. Darījumu rezultāti
Materiālu iegādes un produkcijas realizācijas līgumi tiek slēgti parastā komercdarbības gaitā.
Sabiedrības ienākumu kopapjomu nākotnē ietekmēs eiro ieviešana. Līdz ar eiro ieviešanu
netiks veikti latu un eiro konvertācijas darījumi. Par pārējām valdības, ekonomikas,
fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas tieši vai netieši var
būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību nākotnē, uz šī Prospekta apstiprināšanas dienu
Sabiedrības rīcībā informācijas nav.
4.8. Kapitāla resursi
4.8.1. Sabiedrības kapitāla resursu sadalījums
Kapitāla resursi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Naudas līdzekļi

LVL uz 31.12.2010.
34 988 546
4 882 200
2 627 995
40 507 255
29 237 083
524 506

4.8.2. Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa aizņemtais kapitāls
Kredītlīnija no AS „SEB Banka”, Latvija
Kredītlīnija no AS „Swedbank”, Latvija
AS „SEB Banka”, Latvija
AS „Swedbank”, Latvija

31.12.2009.
LVL
2 803 608
3 261 314
632 524

31.12.2010.
LVL
2 569 131
2 309 683
1 325 611
632 524
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AS „Swedbank”, Latvija
AS „Swedbank”, Latvija
AS „ Swedbank”, Latvija
AS „ Swedbank”, Latvija
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

354 213
189 756
7 241 415

354 213
189 756
223 620
235 255
7 839 793

AS „Swedbank”, Latvija
AS „Swedbank”, Latvija
AS „Swedbank”, Latvija
AS „Swedbank”, Latvija
AS „Swedbank”, Latvija
AS „SEB Banka”, Latvija
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
Kopā

1 106 916
569 364
322 978
1 325 611
3 324 869
10 566 284

1 740 884
1 124 179
474 392
215 151
133 220
3 687 826
11 527 619

31.12.2009
LVL
7 241 415
1 227 092
2 097 777
10 566 284

31.12.2010
LVL
7 839 793
3 370 451
317 375
11 527 619

(7 241 415)

(7 839 793)

3 324 869

3 687 826

Aizņēmumi ir atmaksājami sekojoši:
Pirmajā gadā
Otrajā gadā
No trešā līdz piektajam gadam
Kopā
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
(uzrādīts īstermiņa kreditoros)
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmumu nosacījumi un līgumu termiņi:
1998. gada 20. martā Sabiedrība saņēma kredītlīniju no AS
“Swedbank”. Kredītlīnijas limits sastāda EUR 4 900 000.
2008. gada 14. novembrī termiņš tika pagarināts līdz 2009. gada
15. novembrim un procentu likme tika noteikta 3 mēnešu
EURIBOR plus 1.3 %. 2010. gada 11. novembrī termiņš tika
pagarināts līdz 2011. gada 30. novembrim un procentu likme tika
noteikta 3 mēnešu EURIBOR plus 2.5%.Kredīts ir nodrošināts ar
komercķīlu (komercķīlas līgums no 1998. gada 20. marta,
komercķīlas priekšmets - visas ķīlas devēja prasījuma tiesības,
vērtspapīri, obligācijas un cita līdzdalība uzņēmējsabiedrību
kapitālā, noguldījumi un krājumi, kuru ieķīlāšanas nav noteikti
aizliegta, kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības
nākamās sastāvdaļas).
2009. gada 24. aprīlī Sabiedrība noslēdza Kredītlīnijas līgumu ar
AS”SEB Banka” , Kredītlīnijas limits sastāda EUR 5 000 000.
Kredītlīnijas atmaksas termiņš tika noteikts līdz 2010. gada 28.
aprīlim. Procentu likme tiek aprēķināta kā summa no 3 mēnešu
EURIBOR plus 1.8 %. 2010. gada 21. aprīlī kredītlīnijas atmaksas
termiņš pagarināts līdz 2011. gada 24. aprīlim.
Kredītlīnija ir nodrošināta ar komercķīlu.
Jauna UDHS iecirkņa būvniecības finansēšanai 2010. gada 15.
janvārī Sabiedrība noslēdza kredīta līgumu ar AS “Swedbank” par
kopējo summu EUR 3 960 000. Kredīta atmaksas termiņš ir 2015.
gada 15. janvāris. Procentu likme tiek veidota no Eiro 3 mēnešu
EURIBOR plus 3.5 %. Kredīts ir nodrošināts ar komercķīlu.
Jauna UDHS iecirkņa būvniecības finansēšanai 2010. gada 29.
janvārī Sabiedrība noslēdza kredīta līgumu ar AS “Swedbank” par
kopējo summu EUR 4 200 000. Kredīta atmaksas termiņš ir 2012.
gada 28. janvāris. Procentu likme tiek veidota no Eiro 3 mēnešu
EURIBOR plus 3.5 %. Kredīts ir nodrošināts ar komercķīlu.

31.12.2010.
LVL

31.12.2009.
LVL

2 309 683

3 261 314

2 569 131

2 803 608

1 347 798

-

1,976,139

-
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2007. gada 12. septembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar AS
“Swedbank”. par Gatavo medikamentu formu ražotnes
rekonstrukcijas darbu finansēšanu par kopējo summu EUR
3,600,000. Kredīta atmaksas termiņš ir 2012. gada 12. septembris.
Procentu likme tiek veidota no Eiro 3 mēnešu EURIBOR plus
1.15%.
Kredīts ir nodrošināts ar komercķīlu.
2007. gada 1. oktobrī SIA “Namu apsaimniekošanas projekti” ar
AS "SEB Banka” ir noslēgusi kredīta līgumu Nr.KD07204.
Saskaņā ar šo līgumu SIA “Namu apsaimniekošanas projekti” ir
piešķirts aizdevums LVL 1,757,010 (EUR 2 500 000). Sabiedrībai
ir tiesības saņemt aizdevumu EUR (1.5%gadā+ 3 mēnešu
EURIBOR). Aizdevums ir izmantojams vienīgi nekustamā īpašuma
iegādei Maskavas iela 76, kas tiek nodrošināta ar hipotēku, par ko
noslēgts Ķīlas (Hipotēkas) līgums Nr.KD07204/1, 2007. gada
1.oktobra Kredīta līgumam Nr.KD07204. Aizdevuma atmaksāšanas
beigu termiņš ir 2011. gada 30. septembris. Kā galvotājs šim
kredītam ir AS „Grindeks”.
2005. gada 29. augustā Sabiedrība noslēdza aizdevuma līgumu AS
“Swedbank”. par kopējo summu EUR 4 642 830 laboratorijas
izveides finansēšanai un jaunu ražošanas iekārtu iegādei. Kredīta
atmaksas termiņš ir 2012. gada 29. augusts. Procentu likme tiek
veidota no 6 mēnešu EURIBOR plus 1.75%.
2007. gada jūnijā Sabiedrība atguva Finansējumu no ERAF LVL 1
500 000 apmērā. Ar šiem līdzekļiem tika dzēsta saistību daļa pret
AS “Swedbank”.
Kredīts ir nodrošināts ar komercķīlu (komercķīlas līgums 2000.
gada 29. septembra, komercķīlas priekšmets – visi komercķīlas
devēja pamatlīdzekļi un to piederumi, kuru ieķīlāšana nav noteikti
aizliegta, kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības
nākamās sastāvdaļas).
2007. gada 12. septembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar AS
“Swedbank”. par Attīrīšanas iekārtu būvniecības darbu finansēšanu
par kopējo summu EUR 1 430 000. Kredīta atmaksas termiņš ir
2012. gada 12. septembris. Procentu likme tiek veidota no Eiro 3
mēnešu EURIBOR plus 1.15 %.
Kredīts ir nodrošināts ar komercķīlu.
Kopā

1 106 916

1 739 440

1 325 611

1 325 611

569 364

923 577

322 977

512 734

11 527 619

10 566 284

Uz Prospekta apstiprināšanas brīdi Sabiedrība ir refinansējusi AS „Swedbank” kredītus EUR
11 714 640.09 (vienpadsmit miljoni septiņi simti četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit
latu 9 santīmu) apmērā, pārnesot kredītsaistības uz Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāli.
4.9. Pētniecība un attīstība, patenti un licences
4.9.1. Pētniecība un attīstība
Sabiedrība katru gadu aptuveni 10% no neto apgrozījuma iegulda pētniecībā. Pētniecībā un
attīstībā nodarbināti ~90 darbinieki. Sabiedrība sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu pētniecības
institūtiem, universitātēm u.c., kas sniedz uzņēmumam iespēju īsā laikā apzināt un ieviest
jaunākās tehnoloģijas. Investīcijas modernās tehnoloģijās un inovatīvi problēmu risinājumi
palīdz uzņēmumam efektīvi īstenot patērētāju vēlmes.
Sabiedrības ieguldītie līdzekļi pētniecībā un attīstībā:
Ieguldītie līdzekļi pētniecībā un attīstībā ( milj. LVL)

2008
5.0

2009
4.9

2010
4.7
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Sabiedrības ieguldītais finansējums izpētē un attīstībā, t.i., jaunu produktu izstrādē un
attīstīšanā sastāv no:
1) Gatavo zāļu formu pētniecība un attīstība;
2) Preklīniskie pētījumi un patentaizsardzība;
3) Klīniskie pētījumi;
4) Aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība un attīstība.
4.9.2. Patenti un preču zīmes
AS „Grindeks” pieder 122 patenti vairāk nekā 100 valstīs.
AS „Grindeks” komercdarbībā lietojamie zāļu nosaukumi tiek aizsargāti kā preču zīmes gan
Latvijā, gan ārvalstīs. AS „Grindeks” ir reģistrētas 2553 preču zīmes gan starptautiskās, gan
nacionālās, gan arī Eiropas Kopienas preču zīmju reģistrācijas procedūras ietvaros, vairāk
nekā 70 valstīs (tai skaitā 248 nacionālās preču zīmju reģistrācijas Latvijā un 101 reģistrēta
Eiropas Kopienas preču zīme). AS „Grindeks” pieder 80 Eiropas Kopienas dizainparaugu
reģistrācijas.
4.9.3. Licences un atļaujas
Sabiedrība savai komercdarbībai ir saņēmusi šādas normatīvajos aktos paredzētās un
nepieciešamās licences un atļaujas:
• LR Zāļu valsts aģentūras Zāļu ražotāja Labas ražošanas prakses atbilstības sertifikāts;
• LR Zāļu valsts aģentūras Speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai vai importēšanai;
• Labas Laboratorijas Prakses sertifikāts;
• LR Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība;
• ASV Pārtikas un zāļu inspekcijas (U.S. Food and Drug Administration) atzinums par
standarta atbilstību visai AFV ražotnei, kā arī Eiropas Ķīmijas federācijas AFV
komitejas (APIC) atzinums par „Grindeks” ražotnes atbilstību ES vadlīnijām (ICH
Q7A).
• Austrālijas inspekcijas (TGA – Therapeutic Goods Administration) atzinums par
iespēju eksportēt aktīvo farmaceitisko vielu zopiklonu uz Austrāliju
• ISO 14000:2004 sertifikāts;
• ISO 9001:2008 sertifikāts;
• A kategorijas piesārņojuma atļauja.
4.10. Informācija par tendencēm
AS „Grindeks” ir elastīgs uzņēmums, kas pielāgojas mainīgiem tirgus apstākļiem, izvēloties
sadarboties ar drošiem biznesa partneriem katrā atsevišķā tirgū. Sekmīgai finanšu vadības
mērķu sasniegšanai, uzņēmums veic ražošanas un resursu optimizāciju, samazinot izmaksas
un koncentrējot ražošanas jaudas, kā arī mērķtiecīgi papildinot piedāvāto produktu klāstu.
Katru gadu AS „Grindeks” ievieš vismaz 4 jaunus produktus. Lai efektīvi noslogotu
pieejamās ražošanas jaudas, AS „Grindeks” piedāvā arī citiem uzņēmumiem ražošanas
pakalpojumus. AS „Grindeks” savā darbībā pakāpeniski novecojušās tehnoloģijas un
aprīkojumu aizvieto ar jaunām, mūsdienīgām tehnoloģijām un risinājumiem.
Izmantojot savu unikalitāti, „Grindeks” aizvien vairāk koncentrēs savu uzmanību tādiem
risinājumiem, kas ļaus izmantot vertikālās integrācijas priekšrocības – pašu resursiem
izstrādātas un saražotas aktīvās farmaceitiskās vielas, no kurām pēc tam tiks ražotas un
pārdotas gatavās zāles. Tādējādi, tiks radīti augstai kvalitātei atbilstoši un rentabli risinājumi,
kā arī tiks optimizētas izmaksas.
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4.11.

Sabiedrības pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūras un augstākā vadība

Sabiedrību pārvalda:
- akcionāru sapulce (augstākā pārvaldes institūcija),
- padome (pārraugošā institūcija),
- valde (izpildinstitūcija).
Sabiedrība savā darbībā ievēro augstus korporatīvās pārvaldības principus un organizē
uzņēmuma pārvaldi saskaņā ar AS „NASDAQ OMX Riga” 2008. gadā izdotajiem
Korporatīvās pārvaldības principiem.
Prospekta apstiprināšanas brīdī Sabiedrības rīcībā nav informācijas par to, ka pēdējo piecu
gadu laikā Sabiedrības padomes un valdes locekļiem būtu pierādīta vaina noziedzīgos
nodarījumos, Sabiedrības padomes un valdes locekļi būtu bijuši iesaistīti bankrota,
maksātnespējas vai likvidācijas procesā, likumā paredzētas vai pārvaldes iestādes (tostarp
specializētas profesionālās struktūras) pret Sabiedrības padomes un valdes locekļiem būtu
cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, un tām ar tiesas lēmumu būtu bijis noteikts aizliegums
būt par kādu Sabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu
vadībā vai kārtot kādus darījumus.
4.11.1. Informācija par Sabiedrības padomes locekļiem
• Kirovs Lipmans - padomes priekšsēdētājs
Dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs jau kopš 2003.
gada. No 1996. līdz 2002. gadam bijis AS „Liepājas Eļļas rūpnīca” un AS „Liepājas
Metalurgs” padomes priekšsēdētājs. K. Lipmans vienlaikus ir arī Latvijas Hokeja federācijas
prezidents, Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis, SIA „Liplats 2000” valdes
priekšsēdētājs, AS „Kalceks”, AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” un „HBM Pharma”
padomes priekšsēdētājs. Beidzis Ļeņingradas Dzelzceļa un transporta inženierijas institūtu, kā
arī Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista specialitāti.
Prospekta apstiprināšanas brīdī K. Lipmanam piederēja 33.29% „Grindeks” akciju.
• Anna Lipmane - padomes priekšsēdētāja vietniece
Dzimusi 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindeks” padomes locekle kopš 2008. gada. A.
Lipmane ir sertificēta ārste-neiroloģe un Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Internistu
biedrības, Latvijas Kardiologu biedrības un Latvijas Neirologu biedrības locekle. Prospekta
apstiprināšanas brīdī A. Lipmani piederēja 16.69% „Grindeks” akciju.
• Uldis Osis - padomes loceklis
Dzimis 1948. gadā. AS „Grindeks” padomē Uldis Osis darbojas kopš 2002. gada. Līdztekus
darbam „Grindeks” U. Osis ir SIA „Konsorts” prezidents. U. Osis ir Latvijas Zinātņu
akadēmijas korespondētājloceklis un „Ekonomistu apvienība 2010” biedrs. U. Osis beidzis
Ļeņingradas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes politekonomijas virzienu, kā arī
PSRS Celtniecības komitejas Celtniecības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta
aspirantūru, iegūstot ekonomikas zinātņu kandidāta diplomu (Dr.oec.). Studējis arī citu valstu
mācību iestādēs, t.sk. Džordžtaunas universitātē (1992.g. Vašingtona D.C., ASV). Prospekta
apstiprināšanas brīdī U.Osim nepiederēja „Grindeks” akcijas.
• Jānis Naglis - padomes loceklis
Dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindeks” padomes loceklis kopš 2002. gada.
Papildus darba pienākumiem „Grindeks” J. Naglis ir arī SIA „Islande Hotel” ģenerāldirektors,
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SIA „Jānis Naglis” direktors, SIA „Purvciema mājas”, SIA „Imantas mājas”, SIA „Kembi”
valdes priekšsēdētājs, SIA „Puzes karjers”, SIA „JA GRS”, SIA „Kauguru priedes”, SIA
„Arsan”, SIA „Nordic bioenergy”, SIA „Kempings Gauja”, SIA „Baltic TAXI” valdes
loceklis. Tāpat J. Naglis ir arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents, Latvijas
Automobiļu federācijas prezidents, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes loceklis un
Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis. Augstāko izglītību J. Naglis ieguvis,
pabeidzot Rīgas Politehnisko institūtu ar kvalifikāciju – inženieris mehāniķis. Prospekta
apstiprināšanas brīdī J. Naglim nepiederēja „Grindeks” akcijas.
• Ivars Kalviņš - padomes loceklis
Dzimis 1947. gadā. Prof. Ivars Kalviņš kopš 2003. gada ir Latvijas Organiskās sintēzes
institūta (OSI) direktors, Medicīniskās ķīmijas nodaļas vadītājs un Karbofunkcionālo
savienojumu ķīmijas laboratorijas vadītājs. Pirms tam bijis OSI direktora vietnieks
zinātniskajā darbā. No 2006. līdz 2008. gadam darbojies AS „Grindeks” padomē. Prof. I.
Kalviņš ir viens no Latvijas izcilākajiem zinātniekiem, Ķīmijas zinātņu habil. doktors,
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, ir saņēmis virkni dažādu apbalvojumu. Prof. I.
Kalviņš darbojas vairākās profesionālās un sabiedriskās organizācijās. Prospekta
apstiprināšanas brīdī prof. I. Kalviņam piederēja 0.18% „Grindeks” akcijas.
4.11.2. Informācija par Sabiedrības valdes locekļiem
• Jānis Romanovskis - valdes priekšsēdētājs
Dzimis 1960. gadā. Beidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti. AS „Grindeks”
strādā kopš 2003. gada, iepriekš pildījis finanšu un administratīvā direktora pienākumus, kā
arī bijis valdes loceklis. Pirms tam strādājis par „Komerccentra Dati grupa” finanšu direktoru.
Vienlaikus J. Romanovskis ir arī AS „Kalceks”, AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” un SIA
„Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” padomes loceklis. Prospekta
apstiprināšanas brīdī J.Romanovskim piederēja 0.03% „Grindeks” akciju.
• Lipmans Zeligmans - valdes loceklis, gatavo zāļu formu ražošanas direktors
Dzimis 1947. gadā. Beidzis Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāti. AS „Grindeks”
strādā kopš 1992. gada, iepriekš strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes
institūta eksperimentālajā rūpnīcā. Vienlaikus L. Zeligmans ir arī AS „Kalceks” valdes
priekšsēdētājs un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes loceklis. Prospekta
apstiprināšanas brīdī L.Zeligmanam nepiederēja „Grindeks” akcijas.
• Vadims Rabša - valdes loceklis, finanšu un administratīvais direktors
Dzimis 1976. gadā. Beidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu, kur studējis ekonomiku un
uzņēmējdarbību. AS „Grindeks” strādā kopš 2007. gada. Iepriekš strādājis „Exigen Services”
Ltd., kur ieņēmis finanšu direktora amatu, kā arī bijis AS „DATI Exigen Group” valdes
priekšsēdētāja vietnieks. Ir strādājis arī AS „Latvijas Balzams”, kur pildījis finanšu direktora
amata pienākumus. Līdztekus darbam „Grindeks” V. Rabša ir „HBM Pharma” padomes
loceklis. Prospekta apstiprināšanas brīdī V.Rabšam nepiederēja „Grindeks” akcijas.
4.11.3. Interešu konflikti starp Sabiedrības padomes un valdes locekļiem
4.11.1. un 4.11.2. punktā minētajām personām nav interešu konfliktu starp viņu pienākumiem
pret Sabiedrību un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem.
Sabiedrības rīcībā nav informācijas, ka būtu kādas norunas vai vienošanās starp galvenajiem
akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citām personām, pēc kurām jebkura 4.11.1. un
4.11.2. punktā minētā persona izraudzīta par Sabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības
struktūras locekli.
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Sabiedrībai nav informācijas, ka 4.11.1. un 4.11.2. punktā minētās personas būtu piekritušas
kādiem ierobežojumiem attiecībā uz Sabiedrības vērtspapīru turējumu. Padomes un valdes
locekļi ir Sabiedrības iekšējās informācijas turētāji, un viņiem ir pienākums sniegt
paziņojumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par darījumiem ar Sabiedrības akcijām
“Finanšu instrumentu tirgus likuma” 86.1 pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Radniecīgas saites padomes un valdes locekļu starpā – padomes priekšsēdētājs K.Lipmans un
padomes priekšsēdētāja vietniece A.Lipmane ir vīrs un sieva.
4.12. Atalgojums un priekšrocības
Sabiedrības padomes un valdes atalgojums 2010.gadā:
2010
LVL
810 006
156 178
966 184

Padomes locekļu darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Kopā padomes locekļu atalgojums
Valdes locekļu darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Kopā valdes locekļu atalgojums
Kopā

345 585
81 847
427 432
1 393 616

2010.gadā padomes un valdes locekļi ir saņēmuši atlīdzību par darba pienākumu veikšanu
Sabiedrībā.
Sabiedrība nav rezervējusi vai uzkrājusi summas pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.
4.13. Sabiedrības vadības prakse
Sabiedrības padomes un valdes locekļu pilnvaru termiņi:
Vārds, uzvārds

Amats

Ievēlēšanas
datums
25.05.2010.
25.05.2010.

Pilnvaru
beigu datums
25.05.2013.
25.05.2013.

Kirovs Lipmans
Anna Lipmane

Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja
vietniece

Uldis Osis
Jānis Naglis
Ivars Kalviņš

Padomes loceklis
Padomes loceklis
Padomes loceklis

25.05.2010.
25.05.2010.
25.05.2010.

25.05.2013.
25.05.2013.
25.05.2013.

Jānis Romanovskis

Valdes priekšsēdētājs

02.01.2010.

02.01.2013.

Lipmans Zeligmans
Vadims Rabša

Valdes loceklis
Valdes loceklis

02.01.2010.
13.10.2011.

02.01.2013.
13.10.2014.

Amata ieņemšanas laika posms
Kopš 2003.gada
Padomes locekle 2008.2010.gads; Padomes
priekšsēdētāja vietniece kopš
2010.gada
Kopš 2002.gada
Kopš 2002.gada
2006.-2008.gads un kopš
2010.gada
Valdes loceklis kopš 2003.gada
un valdes priekšsēdētājs kopš
2007.gada
Kopš 2007.gada
Kopš 2008.gada

Sabiedrībai vai tā meitas sabiedrībām nav noslēgti pakalpojumu sniegšanas līgumi ar
Sabiedrības padomes un valdes locekļiem, kuros ir paredzēti pabalsti pēc līguma attiecību
izbeigšanas.
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Izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.1 panta prasības, Sabiedrības kārtējā akcionāru
sapulce 2009.gada 19.maijā ievēlēja Innu Mačieni, Uldi Osi un Jāni Nagli Sabiedrības
revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada
19.maijā. Revīzijas komiteja no sava vidus ir ievēlējusi revīzijas komitejas priekšsēdētāju –
Innu Mačieni. Revīzijas komitejas uzdevumi ir šādi:
1. Uzraudzīt Sabiedrības finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu;
2. Uzraudzīt Sabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības
efektivitāti;
3. Uzraudzīt likumā noteiktās gada pārskata un konsolidētā gada pārskata pārbaudes norisi
un pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršanu;
4. Ieteikt zvērinātu revidentu revīzijas pakalpojumu sniegšanai Sabiedrībā;
5. Pārbaudīt un uzraudzīt zvērināta revidenta neatkarību likuma „Par zvērinātiem
revidentiem” izpratnē.
Sabiedrībā nav izveidota atalgojuma samaksas komiteja.
Sabiedrība savā darbībā ievēro LR spēkā esošās komersantu darbību regulējošās prasības.
4.14.

Darbinieki

4.14.1. Darbinieku skaits
Vidējais darbinieku skaits:
Gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads

AS „Grindeks”
660
663
659

Koncerns
776
836
799

4.14.2. Akciju pakete un akciju opcijas
Padomes locekļiem piederošo akciju skaits:
Vārds, uzvārds
Kirovs Lipmans
Anna Lipmane
Uldis Osis
Jānis Naglis
Ivars Kalviņš

Amats
Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja vietniece
Padomes loceklis
Padomes loceklis
Padomes loceklis

Akciju skaits (%)*
33.29
16.69
0.00
0.00
0.18

* LCD dati uz 2010.gada 14.jūniju

Valdes locekļiem piederošo akciju skaits:
Vārds, uzvārds
Jānis Romanovskis
Vadims Rabša
Lipmans Zeligmans

Amats
Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
Valdes loceklis

Akciju skaits (%)*
0.03
0.00
0.00

* LCD dati uz 2011.gada 14.jūniju

Sabiedrība nav noslēgusi vienošanās, pēc kurām Sabiedrības darbinieki var iegūt Sabiedrības
akcijas.
Darbinieki ir tiesīgi iegādāties Sabiedrības akcijas saskaņā ar vispārpieņemtiem
nosacījumiem.
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4.15. Sabiedrības lielākie akcionāri
Sabiedrības akcionāri virs 5% no visa kapitāla (LCD dati uz 2011.gada 14.jūniju):
Nr.
Akcionāra nosaukums
p.k.
1. Kirovs Lipmans
2. Anna Lipmane
3. Skandinaviska Enskilda Banken
(nominālais turētājs)
4. AB.LV Private Equity Fund 2010
5. Swedbank AS Clients Account

Vērtspapīru
skaits
3 190 641
1 600 000
1 190 085

Vērtspapīru
skaits (%)
33.29
16.69
12.42

1 090 844
658 688

11.38
6.87

Sabiedrības lielākajam akcionāram nav atšķirīgu balsstiesību.
Sabiedrībai nav zināmas vienošanās, kuru izpilde vēlāk var radīt izmaiņas Sabiedrības
kontrolē.
4.16. Saistīto pušu darījumi
Darījumi ar radniecīgajām Sabiedrībām ir šādi:
Ieņēmumi
Ieņēmumi no preču pārdošanas SIA „Grindeks
Rus”
Procentu
ieņēmumi
no
SIA
„Namu
apsaimniekošanas projekti”
Procentu ieņēmumi no AS “Tallinas Farmācijas
rūpnīca”
Procentu ieņēmumi no SIA „Grindeks Rus”
Ieņēmumi par telpu nomu no SIA „Grindeks
Rus”
Kopā
Izdevumi
Preču iegādes izdevumi AS “Tallinas
Farmācijas rūpnīca”
Reklāmas un mārketinga izdevumi SIA
„Grindeks Rus”
Komisijas maksa SIA „Grindeks Rus”
Piešķirtie bonusi SIA „Grindeks Rus”
Preču iegādes izdevumi AS “Kalceks”
Noliktavas noma AS „Kalceks”
Pētniecības izmaksas AS “Tallinas Farmācijas
rūpnīca”
Nolietojums AS „Kalceks” iekārtām
Kopā

2010
LVL

2009
LVL

2008
LVL

6 709 324

6 556 237

8 294 768

8 109

40 730

15 055

32 617

33 028

25 812

22 110

17 790

29 460

10 199

9 111

11 869

6 782 359

6 656 896

8 376 964

2010
LVL

2009
LVL

2008
LVL

2 984 684

2 240 389

2 624 546

1 837 815

1 090 677

-

324 358
420 909
180,852

915 912
242 240
180 852

135 935
40 610
303 042
154 112

132,061

149 953

232 769

42 540
5 932 219

42 542
4 862 565

3 491 014

Norēķinu atlikumi Sabiedrības darījumos ar radniecīgajām Sabiedrībām ir šādi:
Aktīvs
Parāds par iegādāto preci SIA “Grindeks Rus”
Avanss par preci AS “Tallinas Farmācijas
rūpnīca”
Aizdevums AS “Tallinas Farmācijas rūpnīca”
Aizdevums SIA „Grindeks Rus”
Aizdevums SIA „Namu apsaimniekošanas
projekti”

31.12.2010.
LVL
12 461 737

31.12.2009.
LVL
10 667 848

31.12.2008.
LVL
8 258 427

994 052

617 128

137 649

597 374
344 400

599 332
344 400

621 437

228 301

62 764

690 405
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Parāds aizdevuma procentiem SIA „Grindeks
Rus”
Parāds par telpu nomu SIA „Grindeks Rus”
Kopā radniecīgo sabiedrību parādi
Pasīvs
Parāds par iegādāto preci AS “Kalceks”
Kopā

57 782

35 672

17 329

33 564
14 717 210

23 331
12 350 475

11 869
9 737 116

31.12.2010.
LVL
241 691
241 691

31.12.2009.
LVL
232 442
232 442

31.12.2008.
LVL
265 139
265 139

4.17. Finanšu informācija par Sabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli,
peļņu vai zaudējumiem
4.17.1. Iepriekšējo pārskata periodu finanšu informācija
4.17.1.1. Pārskats par finanšu stāvokli
Šie pārskata par finanšu stāvokli posteņi ņemti no Sabiedrības 2010., 2009.un 2008.gada
revidētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem:
31.12.2010.
LVL

Koncerns
31.12.2009.
LVL

31.12.2008.
LVL

31.12.2010.
LVL

AS „Grindeks”
31.12.2009.
31.12.2008.
LVL
LVL

883 491

491 500

369 105

875 409

487 163

369 005

90 741

295 178

61 495

90 741

295 178

61 495

974 232

786 678

430 600

966 150

782 341

430 500

14 106 736

16 358 280

7 139 276

13 250 167

13 360 559

5 716 230

9 119 061
787 502

10 204 746
835 899

8 910 574
804 418

9 028 778
737 120

10 110 362
824 524

8 797 569
785 267

8 597 711

3 405 717

13 144 030

5 200 697

-

9 560 714

2 377 536

2 386 423

685 242

2 361 821

2 367 693

649 771

34 988 546

33 191 065

30 683 540

30 578 583

26 663 138

25 509 551

4 882 200

5 049 220

4 763 966

-

-

-

-

-

-

6 986 582

6 986 582

6 155 706

-

22 000

22 000

-

22 000

22 000

25 720
1 706 200

-

-

25 720
-

-

-

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Programmas, patenti,
licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Avansa maksājumi par
nemateriālajiem
ieguldījumiem
Kopā
nemateriālie
ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un
būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu
izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu
izmaksas
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa
finanšu
ieguldījumi
Līdzdalība
radniecīgo
sabiedrību kapitālā
Līdzdalība
asociēto
sabiedrību kapitālā
Pārējie vērtspapīri
Citi ilgtermiņa aktīvi
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Aizdevumi
uzņēmuma
līdzīpašniekiem un vadībai
Kopā ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi
Kopā
ieguldījumi

ilgtermiņa

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli
un palīgmateriāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie
ražojumi
un
preces pārdošanai
Avansa
maksājumi
par
precēm
Kopā krājumi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju
parādi
Radniecīgo
sabiedrību
parādi
Citi debitori
Aizdevumi
uzņēmuma
līdzīpašniekiem un vadībai
Nākamo periodu izmaksas
Kopā debitori
Nauda
un
ekvivalenti

naudas

Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS

896,075

710,335

84,118

896 075

710 335

84 118

2 627 995

732 335

106 118

7 908 377

7 718 917

6 261 824

43 472 973

39 759 298

35 984 224

39 453 110

35 164 396

32 201 875

2 828 538

3 147 807

1 830 040

1 683 387

2 028 556

1 575 634

1 980 706

1 848 574

1 993 927

1 980 706

1 848 574

1 514 033

5 936 422

5 567 468

3 332 771

2 238 922

1 934 830

3 116 557

-

-

450

-

-

-

10 745 666

10 563 849

7 157 188

5 903 015

5 811 960

6 206 224

23 846 258

19 148 974

18 026 541

18 395 418

12 464 886

11 003 582

-

-

-

14 717 210

12 350 475

9 737 116

4 437 538

3 432 653

1 394 270

2 253 850

2 154 740

1 237 140

845 096

741 893

-

845 095

735 543

-

108 191
29 237 083

174 661
23 498 181

152 124
19 572 935

68 492
36 280 065

121 646
27 827 290

46 670
22 024 508

524 506

116 412

868 796

224 057

59 536

229 135

40 507 255
83 980 228

34 178 442
73 937 740

27 598 919
63 583 143

42 407 137
81 860 247

33 698 786
68 863 182

28 459 867
60 661 742

31.12.2010.
LVL

Koncerns
31.12.2009.
LVL

31.12.2008.
LVL

31.12.2010.
LVL

9 585 000

9 585,000

9 585 000

9 585 000

9 585 000

9 585 000

15 687 750

15 687 750

15 687 750

15 687 750

15 687 750

15 687 750

464 905

464 905

464 905

464 905

464 905

464 905

45 282

(117 972)

(40 036)

-

-

-

25 580 132

22 012 072

12 984 900

25 497 048

21 983 733

13 088 332

7 112 698

3 568 060

9 027 172

8 279 316

3 513 315

8 895 401

58 475 767

51 199 815

47 709 691

59 514 019

51 234 703

47 721 388

56 020

55 462

54 110

-

-

-

AS „Grindeks”
31.12.2009.
31.12.2008.
LVL
LVL

PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls
Akciju emisijas
uzcenojums
Pārējās rezerves
Valūtas kursu pārvērtēšanas
rezerve
Nesadalītā peļņa
a)
iepriekšējo
gadu
nesadalītā peļņa
b) pārskata gada peļņa
Pašu
kapitāls,
kas
attiecināms uz mātes
sabiedrības
akcionāriem
Nekontrolējošās
puses
daļa
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Kopā pašu kapitāls

58 531 787

51 255 277

47 763 801

59 514 019

51 234 703

47 721 388

3 687 826

3 324 869

4 471 843

3 687 826

1 999 258

3 146 232

770 300

1 230 828

1 102 339

359 912

681 476

581 627

3 056 775

1 084 826

1 209 953

3 056 775

1 084 826

1 209 953

1 993 312

1 827 506

1 509 328

1 330 282

1 164 476

861 873

9 508 213

7 468 029

8 293 463

8 434 795

4 930 036

5 799 685

7 839 793

7 241 415

2 123 016

6 514 182

7 241 415

2 123 016

316 800

332 263

228 949

316 800

332 263

228 949

68 891

11 922

72 416

68 891

11 922

72 416

5 832 190

6 435 314

3 811 221

5 315 439

4 118 873

3 738 382

953 928

253 627

367 012

876 698

164 549

188 574

356 260
121 537

635 030
88 444

308 385
490 574

278 452
90 142

420 953
192 049

205 847
459 179

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no
kredītiestādēm
Finanšu līzinga saistības
Nākamo
periodu
ieņēmumi
Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
saistības
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi
no
kredītiestādēm
Finanšu līzinga saistības
No pircējiem saņemtie
avansi
Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Citi kreditori
Uzkrātās saistības
Nākamo
periodu
ieņēmumi
Kopā īstermiņa kreditori

450 829

216 419

124 306

450 829

216 419

124 306

15 940 228

15 214 434

7 525 879

13 911 433

12 698 443

7 140 669

Kopā kreditori

25 448 441

22,682,463

15 819 342

22 346 228

17 628 479

12 940 354

KOPĀ PASĪVS

83 980 228

73 937 740

63 583 143

81 860 247

68 863 182

60 661 742

Šie koncerna pārskata par finanšu stāvokli posteņi ņemti no Sabiedrības 2011.gada
1.ceturkšņa nerevidētā konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem:
31.03.2011.
LVL

31.03.2010.
LVL

807 556

443 944

90 741

295 177

898 297

739 121

13 942 172
8 834 289
822 196

16 322 570
9 831 428
805 117

4 697 528

2 059 728

7 100 065

5 917 557

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Programmas, patenti, licences, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Avansi
par
nemateriālajiem
ieguldījumiem
Kopā nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto

32

celtniecības objektu izmaksas
Kopā pamatlīdzekļi
Ieguldījumu īpašumi

35 396 250

34 936 400

4 882 200

5 045 531

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība
asociēto
sabiedrību
kapitālā
Pārējie vērtspapīri
Citi ilgtermiņa aktīvi
Aizdevumi
uzņēmuma
līdzīpašniekiem un vadībai
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

-

25 500

25 720
1 706 860

-

896,075

710,335

2,628,655

735,835

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

43 805 402

41 456 887

3 176 278

2 848 089

1 974 538
7 230 161
12 380 977

2 198 803
5,977,392
11 024 284

23 864 176
3 694 669

21 540 769
4 079 587

846 245

741 893

142 130
28 547 220

83 032
26 445 281

573 890

350 218

41 502 087
85 307 489

37 819 783
79 276 670

31.03.2011.
LVL

31.03.2010.
LVL

9 585 000
15 687 750
464 905

9 585 000
15 687 750
464 905

32 692 830
3 260
1 499 090

25 580 132
(131 269)
1 385 917

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas,
pamatmateriāli
un
palīgmateriāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Kopā krājumi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Īstermiņa
aizdevumi
uzņēmuma
līdzīpašniekiem un vadībai
Nākamo periodu izmaksas
Kopā debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS

PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Pārējās rezerves
Nesadalītie (zaudējumi) / peļņa:
a) iepriekšējo gadu peļņa
b) ārvalstu valūtas kursu svārstības
c) pārskata perioda peļņa
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz
mātes sabiedrības akcionāriem
Nekontrolējošas puses daļa
Kopā pašu kapitāls

59 932 835

52 572 435

56 852
59 989 687

55 689
52 628 124

Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Finanšu līzinga saistības
Nākamo periodu ieņēmumi

3 728 933
879 664
3 056 775

6 645 807
1 076 080
1 084 826
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Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa
saistības
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Finanšu līzinga saistības
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
KOPĀ PASĪVS

1 993 312

1 811 931

9 658 684

10 618 644

9 254 068
266 142
47 571

6 379 359
325 861
31 246

4 197 157

6 779 401

1 001 604

389 737

324 801
446 238
121 537
15 659 118

1 775 969
258 890
89 439
16 029 902

25 317 802

26 648 546

85 307 489

79 276 670

4.17.1.2. Pārskats par visaptverošo ienākumu
Šie pārskata par visaptverošo ienākumu posteņi ņemti no Sabiedrības 2010., 2009. un
2008.gada revidētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem:

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas
ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās
darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās
darbības izmaksas
Patiesās vērtības izmaiņas
Procentu ieņēmumi un
tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un
tamlīdzīgas izmaksas
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis
PĀRSKATA GADA
PELŅA
Pārējais visaptverošais
ienākums
Valūtas kursu starpības
Pārējais visaptverošais
ienākums/(zaudējumi)
kopā
Visaptverošais ienākums

2010
LVL
65 149 068

Koncerns
2009
LVL
53 574 211

2008
LVL
62 107 484

2010
LVL
62 229 323

AS „Grindeks”
2009
2008
LVL
LVL
51 526 669
58 391 463

(28 427 882)

(26 881 534)

(27 655 298)

(28 372 965)

(26 788 236)

(26 608 609)

36 721 186

26 692 677

34 452 186

33 856 358

24 738 433

31 782 854

(17 820 659)
(7 001 647)

(14 858 102)
(6 814 185)

(14 016 038)
(7 765 585)

(16 790 938)
(4 728 138)

(13 297 221)
(5 218 300)

(14 130 631)
(6 484 534)

1 790 190

82 264

575 460

1 858 330

196 449

361 333

(4 744 978)

(1 937 816)

(2 403 464)

(4 140 838)

(2 159 574)

(954 771)

-

1 287 886

112 200

-

-

-

87 029

41 223

14 011

104 253

131 005

79 678

(240 241)

(195 884)

(232 141)

(240 241)

(195 884)

(231 962)

(89 263)

(83 105)

(86 917)

(59 373)

(51 622)

(55 042)

8 701 617

4,214,958

10,649,712

9 859 413

4 143 286

10 366 925

(1 588 361)

(645 546)

(1 620 913)

(1 580 097)

(629 971)

(1 471 524)

7 113 256

3,569 412

9 028 799

8 279 316

3 513 315

8 895 401

163 254

(77 936)

-

-

163 254

(77 936)

-

-

7 276 510

3 491 476

8 279 316

3 513 315
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kopā
Peļņa attiecināma uz:
Mātes sabiedrības
akcionāriem
Nekontrolējošās puses
akcionāriem
KOPĀ
Visaptverošais
ienākums/(zaudējumi)
attiecināms uz:
Mātes sabiedrības
akcionāriem
Nekontrolējošās puses
akcionāriem
KOPĀ
Peļņa uz vienu akciju, kas
attiecināma uz mātes
sabiedrības
akcionāriem
(LVL uz vienu akciju)
− Pamata peļņa uz
vienu akciju
− Koriģētā peļņa uz
vienu akciju

7 112 698

3 568 060

9 027 172

8 279 316

3 513 315

8 895 401

558

1 352

1 627

-

-

-

7 113 256

3 569 412

9 028 799

8 279 316

3 513 315

8 895 401

7 275 952

3 490 124

8 279 316

3 513 315

558

1 352

-

-

7 276 510

3 491 476

8 279 316

3 513 315

0.74

0.37

0.94

0.74

0.37

0.94

Šie koncerna pārskata par visaptverošo ienākumu posteņi ņemti no Sabiedrības 2011.gada
1.ceturkšņa nerevidētā konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem:

Neto apgrozījums
Pārdotās
produkcijas
izmaksas
Bruto peļņa

ražošanas

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie
uzņēmuma
saimnieciskās
darbības ieņēmumi
Pārējās
uzņēmuma
saimnieciskās
darbības izmaksas
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas
izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA
Pārējais visaptverošais ienākums
Valūtas kursu starpības

2011
Janvārismarts
LVL

2010
Janvārismarts
LVL

14 022 076

13 448 301

(5 955 046)

(6 405 119)

8 067 030

7 043 182

(4 879 038)
(1 261 679)

(4 107 891)
(1 637 512)

502 851

1 643 584

(680 782)

(1 208 276)

23 593

1 158

(61 081)

(72 830)

(20 405)
1 690 489
(190 568)
1 499 921

(20 648)
1 640 767
(254 623)
1 386 144

(42 022)

(13 297)
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Pārējais
visaptverošais
ienākums/(zaudējumi) kopā
Visaptverošais ienākums kopā

(42 022)

(13 297)

1 457 899

1 372 847

Peļņa attiecināma uz:
Mātes sabiedrības akcionāriem
Nekontrolējošās puses akcionāriem
KOPĀ

1 499 090
832
1 499 922

1 385 917
227
1 386 144

Visaptverošais ienākums/(zaudējumi)
attiecināms uz:
Mātes sabiedrības akcionāriem
Nekontrolējošās puses akcionāriem
KOPĀ

1 457 067
832
1 457 899

1 372 620
227
1 372 847

Peļņa uz vienu akciju, kas
attiecināma uz mātes sabiedrības
akcionāriem
(LVL uz vienu akciju)
- Pamata peļņa uz vienu akciju
- Koriģētā peļņa uz vienu akciju

0.16
0.16

0.14
0.14

4.17.1.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Šie pašu kapitāla izmaiņu pārskatu posteņi ņemti no Sabiedrības 2010., 2009. un 2008.gada
revidētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem:
Koncerns

Uz 2007. gada
31. decembri
Ārvalstu valūtas
pārvērtēšana
Pārskata gada
peļņa
Uz 2008. gada
31. decembri
Ārvalstu valūtas
pārvērtēšana
Pārskata gada
peļņa
Uz 2009. gada
31. decembri
Ārvalstu valūtas
pārvērtēšana
Pārskata gada
peļņa
Uz 2010. gada
31. decembri

LVL

Kopā pašu
kapitāls, kas
attiecināms
uz mātes
sabiedrības
akcionāriem
LVL

Nekontrolējošās
puses
daļa
LVL

(6)

12 984 900

38 722 549

52 483

38 775 032

-

(40 030)

-

(40 030)

-

(40 030)

-

-

-

9 027 172

9 027 172

1 627

9 028 799

9 585 000

15 687 750

464 905

(40 036)

22 012 072

47 709 691

54 110

47 763 801

-

-

-

(77 936)

-

(77 936)

-

(77 936)

-

-

-

-

3 568 060

3 568 060

1 352

3 569 412

9 585 000

15 687 750

464 905

(117 972)

25 580 132

51 199 815

55 462

51 255 277

-

-

-

163 254

-

163 254

-

163 254

-

-

-

-

7 112 698

7 112 698

558

7 113 256

9 585 000

15 687 750

464 905

45 282

32 692 830

58 475 767

56 020

58 531 787

Pārējās
rezerves

Ārvalstu
valūtas
pārvērtēšanas
rezerve

Peļņa

LVL

LVL

LVL

9 585 000

15 687 750

464 905

-

-

-

Akciju
kapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

LVL

Kopā

LVL
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AS „Grindeks”
LVL

Akciju emisijas
uzcenojums
LVL

Pārējās
rezerves
LVL

9 585 000

15 687 750

-

Peļņa

Kopā

LVL

LVL

464 905

13 088 332

38 825 987

-

-

8 895 401

8 895 401

9 585 000

15 687 750

464 905

21 983 733

47 721 388

-

-

-

3 513 315

3 513 315

9 585 000

15 687 750

464 905

25 497 048

51 234 703

-

-

-

8 279 316

8 279 316

9 585 000

15 687 750

464 905

33 776 364

59 514 019

Akciju kapitāls
Uz 2007. gada
31. decembri
Pārskata gada peļņa
Uz 2008. gada
31. decembri
Pārskata gada peļņa
Uz 2009. gada
31. decembri
Pārskata gada peļņa
Uz 2010. gada
31. decembri

Šie koncerna kapitāla izmaiņu pārskata posteņi ņemti no Sabiedrības 2011.gada 1.ceturkšņa
nerevidētā konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem:

Uz 2010. gada
31. decembri
Pārskata
perioda
peļņa
Ārvalstu
valūtas
pārvērtēšana
Uz 2011. gada
31. martu

Akciju
kapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Pārējās
rezerves

Ārvalstu
valūtas
pārvērtēšana

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

Kopā pašu
kapitāls, kas
attiecināms
uz mātes
sabiedrības
akcionāriem
LVL

9 585 000

15 687 750

464 905

45 282

32 692 830

-

-

-

-

-

-

-

9 585 000

15 687 750

464 905

Mazākuma
daļa

Kopā

LVL

LVL

58 475 767

56 020

58 531 787

1 499 090

1 499 090

832

1 499 922

(42 022)

-

(42 022)

-

(42 022)

3 260

34 191 920

59 932 835

56 852

59 989 687

Uzkrātā
peļņa

4.17.1.4. Naudas plūsmas pārskats
Šie naudas plūsmas pārskatu posteņi ņemti no Sabiedrības 2010., 2009. un 2008.gada
revidētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem:
2010
LVL
PAMATDARBĪBAS NAUDAS
PLŪSMA
Pārskata gada peļņa pirms
8 701 617
nodokļiem
Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada
peļņu ar skaidras naudas līdzekļiem,
kas izmantoti pamatdarbībai:
Pamatlīdzekļu nolietojums un
2 749 194
nemateriālo ieguldījumu
amortizācija
Zaudējumi (peļņa) no pamatlīdzekļu
705 325
un nemateriālo ieguldījumu
izslēgšanas

Koncerns
2009
LVL

2008
LVL

2010
LVL

AS „Grindeks”
2009
LVL

2008
LVL

4 214 958

10 649 712

9 859 413

4 143 286

10 366 925

2 500 129

2 024 864

2 677 482

2 426 555

2 041 468

1 716

21 307

1 628

(751)

21 307

37

Patiesās vērtības izmaiņas
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas
(330 018)
savienības finansējumu
Procentu ieņēmumi
(87 029)
Procentu izmaksas
240 241
Izmaiņas aktīvos un pasīvos
pamatdarbības rezultātā:
Krājumi
(181 817)
Pircēju un pasūtītāju parādi
(5 738 902)
Kreditori
(2 200 322)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma 3 858 289
Samaksāts(atgūts) uzņēmumu
475 162
ienākuma nodoklis
Saņemti procentu ieņēmumi
40
Pamatdarbības neto naudas plūsma
4 333 491
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS
NAUDAS PLŪSMA
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu
iegāde
Pamatlīdzekļu pārdošana
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu iegāde
Citi aizdevumi
Ieguldīšanas darbības neto naudas
plūsma

(1 287 886)

(112 200)

(125 629)

(124 306)

(41 223)
195 884

(14 011)
232 141

(3 406 661)
(3 925 246)
4 455 759
2 581 801

(114 210)
(1 508 897)
382 775
11 437 175

(1 345 324)

(1 573 768)

475 162

1 391
1 237 868

9 446
9 872 853

40
3 945 166

(7 130 424) (4 410 220)
306 935
(267 271)
18 931

(10 616 783)

6 187
(1 368 066)
6 306

480
21 303

-

-

(330 018)

(125 629)

(124 306)

(104 253)
240 241

(131 005)
195 884

(79 678)
231 962

(91 055)
394 264
507 667
(8 452 775) (3 752 078) (3 727 544)
(330 699)
372 135
644 124
3 469 964
3 522 661
9 881 925
(1 345 324) (1 573 768)
1 391
2 178 728

39 007
8 347 164

(6 807 356) (3 937 419) (8 616 563)
13 000
(263 552)
18 931

6 187
(2 198 942)
6 306

480
21 303

(7 071 829) (5 765 793)

(10 595 000)

(7 038 977) (6 123 868) (8 594 780)

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS
NAUDAS PLŪSMA
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm 3 323 937 5 346 133
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm (2 362 602) (1 374 708)
Eiropas Savienības finansējums
2 537 238
Samaksātie procenti
(240 241) (195 884)
Finansēšanas darbības neto naudas
3 146 432 3 775 541
plūsma

3 265 892
(3 246 858)
(232 141)

3 323 937
5 346 133
2 392 124
(2 362 602) (1 374 708) (3 246 858)
2 537 238
(240 241)
(195 884)
(231 962)

(213 107)

3 258 332

3 775 541

(1 086 696)

Naudas un naudas ekvivalentu
(samazinājums) palielinājums

408 094

(752 384)

(935 254)

164 521

(169 599)

(1 334 312)

Nauda un naudas ekvivalenti
pārskata gada sākumā

116 412

868 796

1 804 050

59 536

229 135

1 563 447

NAUDA UN NAUDAS
EKVIVALENTI PĀRSKATA
GADA BEIGĀS

524 506

116 412

868 796

224 057

59 536

229 135

Šie koncerna naudas plūsmas pārskata posteņi ņemti no Sabiedrības 2011.gada 1.ceturkšņa
nerevidētā konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem:

PAMATDARBĪBA
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar
skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti
pamatdarbībai:
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo
ieguldījumu amortizācija
Zaudējumi (peļņa) no pamatlīdzekļu un

2011
Janvārismarts
LVL

2010
Janvārismarts
LVL

1 690 489

1 640 767

717 730

699 103

-

(36)

38

nemateriālo ieguldījumu izslēgšanas
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības
finansējumu
Procentu ieņēmumi
Procentu izmaksas
Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības
rezultātā:
Krājumi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Kreditori
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pamatdarbības neto naudas plūsma

(1 635 311)
(17 918)
(838 914)
(77 512)
(252 631)
(330 143)

(460 435)
(2 947 100)
2 683 867
1 656 761
(353 176)
1 303 585

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS
PLŪSMA
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Pamatlīdzekļu pārdošana
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu iegāde
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(1 041 259)
(1 041 259)

(3 462 706)
10 375
(3 500)
(3 455 831)

1 749 505
(294 123)
26 485
(61 081)
1 420 786

3 323 938
(865 056)
(72 830)
2 386 052

Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)
palielinājums

49 384

233 806

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada
sākumā

524 506

116 412

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI
PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

573 890

350 218

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS
PLŪSMA
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm
Ieņēmumi sakarā ar Eiropas Savienības finansējumu
Samaksātie procenti
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(31 076)
(23 593)
61 081

(31 077)
(1 158)
72 830

4.17.2. Grāmatvedības pamatprincipi
Atbilstības apliecinājums
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu valdes
izdotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas pieņemti Eiropas Savienībā,
un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas izdotajām interpretācijām.
Pārskatu sagatavošana
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu principu un modificēti atbilstoši
to finanšu aktīvu un finanšu saistību, kas tiek uzrādītas patiesajā vērtībā pārskatā par
visaptverošo ienākumu, un ieguldījuma īpašumu patiesajai vērtībai.
Konsolidācijas principi
Konsolidētie finanšu pārskati ietver AS „Grindeks”, AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca”, AS
„Kalceks”, SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”, OOO „Grindeks Rus” grāmatvedības
datus. Kontrole tiek nodrošināta tad, ja Sabiedrībai ir iespēja noteikt otras sabiedrības finanšu
un saimniecisko politiku, kā arī gūt labumu no šiem darījumiem.
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Kontroles pārņemšanas brīdī meitas sabiedrības aktīvi un saistības tiek novērtēti pēc to
patiesās vērtības uz šo datumu. Mazākuma akcionāru līdzdalība tiek uzrādīta proporcionāli
mazākuma daļas ieguldījumam. Nozīmīgi darījumi starp Koncerna sabiedrībām, veicot
konsolidāciju tiek dzēsti.
Veicot konsolidāciju, ārvalstu meitas sabiedrības aktīvi un saistības tiek pārvērtētas,
izmantojot Latvijas Bankas ārvalstu valūtas kursu finanšu pārskatu sastādīšanas datumā.
Ieņēmumi un izdevumi tiek pārrēķināti latos pēc gada vidējā ārvalstu valūtas kursa.
Ārvalstu valūtas
Sabiedrības darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārvērtēti latos (funkcionālā valūta) pēc
oficiālā Latvijas Bankas maiņas kursa, kas noteikts uz dienu, kurā darījums ir veikts.
Monetārie aktīvi un pasīvi tiek pārvērtēti, izmantojot Latvijas Bankas maiņas kursu, kas ir
spēkā uz finanšu pārskatu sastādīšanas datumu. Galvenajām valūtām tika pielietoti sekojoši
maiņas kursi uz 31. decembri:
USD
EUR
RUB
EEK

2010
0.535000
0.702804
0.017600
0.044900

2009
0.489000
0.702804
0.016400
0.044900

2008
0.495000
0.702804
0.017100
0.044900

Peļņa vai zaudējumi no valūtas pārvērtēšanas tiek aprēķināti pēc Latvijas Bankas noteiktā
maiņas kursa uz finanšu pārskatu sastādīšanas datumu.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti pēc sākotnējās vērtības, atskaitot amortizāciju, kas tiek
aprēķināta pēc lineārās metodes piecu gadu laikā.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek uzrādīti atbilstoši sākotnējai vērtībai, atskaitot uzkrāto nolietojumu.
Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība sastāv no pirkuma cenas, iekļaujot ievedmuitu un jebkādas
izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz pamatlīdzekļa izveidošanu, lai pamatlīdzeklis būtu
darba kārtībā tam paredzētajam nolūkam. Pašu izveidoto pamatlīdzekļu pašizmaksa ir
nosakāma pēc tādiem pašiem principiem kā nopirktajiem pamatlīdzekļiem.
Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts visiem pamatlīdzekļiem, ņemot vērā to sākotnējo
vērtību. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, ņemot par pamatu
vidējo pamatlīdzekļu kalpošanas laiku:
Ēkas un būves
8 - 25 gadi
Tehnoloģiskās iekārtas un
5 - 12 gadi
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
3 - 10 gadi
Remonta un uzturēšanas izmaksas tiek norakstītas izdevumos, kad tās ir radušās. Kapitālie
izdevumi ēku atjaunošanai un struktūrelementu uzlabošanai tiek uzrādīti aktīvos, ja aktīvu
atzīšanas kritēriji tiek izpildīti.
Vērtības samazinājums
Uz katru finanšu pārskatu sastādīšanas datumu Koncerns novērtē nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, lai noteiktu, vai nav noticis aktīvu vērtības samazinājums. Ja
kaut kas norāda uz to, ka aktīvu vērtība nevarēs tikt atgūta, tiek novērtēta aktīvu atgūstamā
vērtība, lai noteiktu vērtības zaudējumu apjomu. Gadījumos, kad kādam aktīvam atgūstamo
vērtību nav iespējams noteikt, Koncerns nosaka naudu ienesošās vienības, pie kuras pieder
aktīvs, vērtību.
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Atgūstamā vērtība ir augstākā no sekojošām vērtībām – patiesā vērtība mīnus pārdošanas
izmaksas, vai aktīva lietošanas vērtība. Novērtējot aktīva lietošanas vērtību, nākotnes naudas
plūsmas tiek diskontētas pielietojot diskonta likmes, kas atspoguļo tirgus cenas pieaugumu
sakarā ar vispārējo inflāciju un riskus, kas saistīti ar konkrēto aktīvu.
Ja aktīva (vai naudu ienesošās vienības) atgūstamā vērtība tiek novērtēta zemāk kā tā atlikusī
vērtība, aktīva (vai naudu ienesošās vienības) atlikusī vērtība tiek samazināta līdz
atgūstamajai vērtībai. Vērtības samazinājums tiek uzskaitīts pārskatā par visaptverošo
ienākumu, ja vien aktīvs netiek uzskaitīts pārvērtētajā vērtībā. Šajā gadījumā vērtības
samazinājums tiek atspoguļots kā pārvērtēšanas rezerves samazinājums.
Gadījumos, kad vērtības samazinājums tiek reversēts, aktīva (vai naudu ienesošās vienības)
atlikusī vērtība tiek palielināta līdz novērtētajai atgūstamajai vērtībai, taču nepārsniedzot to
vērtību, kāda būtu aktīvam, ja iepriekšējos gados vērtības samazināšanās nebūtu notikusi.
Reversētais aktīvu vērtības samazinājums tiek uzrādīts pārskatā par visaptverošo ienākumu,
izņemot gadījumus, kad aktīvs tiek uzskaitīts pārvērtētajā vērtībā. Šajā gadījumā vērtības
palielinājums tiek uzskaitīts kā pārvērtēšanas rezerves palielinājums.
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumi, kas tiek turēti, lai gūtu nomas maksu vai sagaidītu vērtības pieaugumu,
tiek novērtēti to patiesajā vērtībā finanšu pārskatu sastādīšanas datumā. Gadījumā, ja patiesā
vērtību nevar ticami noteikt, ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti pēc izmaksu vērtības atskaitot
uzkrāto nolietojumu.
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā
Sabiedrības finanšu pārskatos ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā tiek uzrādīti iegādes
vērtībā atņemot vērtības samazinājumu. Gadījumos, kad ieguldījumu atgūstamā vērtība ir
nozīmīgi samazinājusies apstākļu ietekmē, kas nav uzskatāmi par pārejošiem, ieguldījuma
vērtība tiek samazināta līdz atgūstamajai vērtībai.
Krājumi
Krājumi tiek uzrādīti pēc zemākās no izmaksu vai tīrās realizācijas vērtības. Materiālu
pašizmaksa tiek aprēķināta pēc vidējās svērtās iegādes metodes. Nepabeigtā ražošana tiek
uzrādīta pēc tiešo materiālu izmaksu vērtības. Gatavie ražojumi tiek uzrādīti faktiskās
ražošanas pašizmaksas vērtībā, kas ietver ražošanas tiešās izmaksas – materiālu un tiešās
darba izmaksas, ražošanas pārējās izmaksas – energoresursu, palīgmateriālu, iekārtu un
uzturēšanas izmaksas, kā arī nolietojumu un ražošanas vispārējās izmaksas – servisa
izmaksas, kas attiecas uz ražošanas procesa nodrošināšanu.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Debitoru parādi pārskatā par finanšu stāvokli tiek uzrādīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot
uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un
bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam,
ka Koncerns nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem
atmaksas termiņiem.
Finanšu aktīvi, kas peļņā vai zaudējumos tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā
Peļņā vai zaudējumos patiesajā vērtībā atspoguļotie finanšu aktīvi ir aktīvi, kas tiek turēti
tirdzniecības nolūkā vai kas sākotnējā atzīšanas brīdī ir noteikti kā patiesajā vērtībā novērtēti
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu pārskatā par visaptverošo ienākumu. Tirdzniecības nolūkā
turēti vērtspapīri ir vērtspapīri, kurus Koncerns tur, lai pārdotu tos tālāk, tādējādi gūstot peļņu
no cenu svārstībām īsā laika periodā. Finanšu aktīvi, kas sākotnējā atzīšanas brīdī ir noteikti
kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
ir finanšu aktīvi, par kuriem saskaņā ar Koncerna riska vadības un investīciju stratēģiju
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lēmumi tiek pieņemti un to rezultāti tiek novērtēti balstoties uz to patieso vērtību. Finanšu
aktīvi, kas peļņā vai zaudējumos tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā, sākotnēji tiek atzīti to
iegādes vērtībā un pēc tam pārvērtēti to patiesajā vērtībā. Izmaiņas šādu aktīvu patiesajā
vērtībā tiek atzītas peļņas un zaudējumu aprēķinā.
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Koncerns katrā finanšu pārskatu sastādīšanas datumā novērtē, vai ir pieejama objektīva
informācija, kas liecinātu, ka finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies.
Koncerns individuāli izvērtē visus finanšu aktīvus. Ja ir pieeja objektīva informācija, ka ir
notikusi pēc amortizētās vērtības novērtēto izsniegto aizdevumu vai debitoru parādu vērtības
samazināšanās, tiek uzrādīti zaudējumi, kurus aprēķina kā aktīvu uzskaites vērtības un
nākotnē sagaidāmo naudas plūsmu tagadnes vērtības.
Parādi piegādātājiem uz aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un aizņēmumi ir uzrādīti pēc amortizētās izmaksu vērtības.
Naudas un naudas ekvivalenti
Naudas līdzekļi sastāv no naudas līdzekļiem kasē un pieprasījuma noguldījumiem un
īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām kredītiestādēs.
Līzings
Līzinga līgumi tiek klasificēti kā finanšu līzinga līgumi, ja ar īpašumtiesībām saistītie riski un
ar aktīvu saistītie guvumi tiek nodoti līzinga ņēmējam. Visi citi līzinga līgumi tiek klasificēti
kā operatīvā līzinga līgumi.
Grupa kā līzinga ņēmējs
Aktīvi, kas ir iegādāti uz finanšu līzinga noteikumiem, ir uzrādīti pārskatā par finanšu stāvokli
pēc to patiesās vērtības iegādes brīdī vai arī pēc nākotnes līzinga maksājumu tīrās tagadnes
vērtības, ja šī summa ir mazāka. Saistības pret līzinga devēju tiek uzrādītas pārskatos par
finanšu stāvokli kā finanšu līzinga saistības.
Līzinga maksājumi tiek sadalīti starp pamatsummas atmaksu un finanšu izdevumiem. Finanšu
izdevumi ir aprēķināti atbilstoši neatmaksātajai pamatsummai, izmantojot nemainīgu procentu
likmi. Finanšu izdevumi tiek tūlītēji uzrādīti pārskatā par visaptverošo ienākumu, izņemot
gadījumus, kad tie var tikt kapitalizēti saskaņā ar Grupas aizdevuma izmaksu kapitalizācijas
politiku.
Operatīvā līzinga izdevumi tiek tūlītēji iekļauti pārskatā par visaptverošo ienākumu līzinga
līguma darbības laikā pēc lineārās metodes.
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem
Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā ar
pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
Ieņēmumi un izdevumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa. Ieņēmumi tiek uzrādīti, kad preces
tiek nosūtītas pircējiem un arī īpašumtiesības tiek nodotas pircējiem. Ieņēmumi tiek uzrādīti,
atskaitot piešķirtās atlaides. Procentu ieņēmumi tiek atzīti balstoties uz efektīvo procentu
likmes metodi.
Efektīvās procentu likmes metode paredz finanšu aktīvu amortizēto izmaksu aprēķinu un
procentu ieņēmumu atzīšanu atbilstošā perioda laikā. Efektīvā procentu likme ir likme, kas
atbilst diskontētajām naudas plūsmām (ietverot jebkuras saņemtās vai samaksātās maksas,
darījuma izmaksas, prēmijas un diskontus) sagaidāmajā finanšu instrumenta termiņā vai īsākā
periodā.
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Izdevumi tiek atzīti, kad tie ir radušies.
Aizdevumu izmaksas
Aizdevumu izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz atbilstošu aktīvu iegādi, būvniecību vai
veidošanu, kuriem ir nepieciešams ievērojams laika periods, lai tos sagatavotu paredzētajai
lietošanai vai pārdošanai, tiek pieskaitītas pie šo aktīvu izmaksu vērtības līdz brīdim, kad
aktīvi ir faktiski gatavi paredzētajai lietošanai vai pārdošanai. Ieguldījumu ienākumi, kuri tiek
gūti par pagaidu ieguldījumiem, kuri ir finansēti ar atbilstošo aktīvu izveidošanai
paredzētajiem aizņēmumiem tiek atskaitīti no aizdevumu izmaksām, kuras ir paredzētas
kapitalizācijai.
Visas parējās aizdevumu izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek norakstītas uz
izdevumiem periodā, uz kuru tās attiecas.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu
likumdošanu, piemērojot 15% likmi.
Saskaņā ar Igaunijas likumdošanu AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” peļņa netiek aplikta ar
nodokļiem, taču ar nodokli tiek aplikta dividenžu izmaksa.
Saskaņā ar Krievijas likumdošanu SIA „Grindeks Rus” peļņa tiek aplikta ar uzņēmumu
ienākuma nodokli, piemērojot 24 % likmi.
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktie nodokļu maksājumi attiecas uz visām īslaicīgām atšķirībām, kas rodas veicot
ienākumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši grāmatvedības un nodokļu likumdošanai. Atliktie
nodokļu maksājumi ir saistības, kas tiek aprēķinātas izmantojot nodokļu likmes, kas tiks
piemērotas, mainoties īslaicīgām atšķirībām. Galvenās īslaicīgās atšķirības rodas no
atšķirībām pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma normās nodokļu un
grāmatvedības vajadzībām. Atlikto nodokļu maksājumu aktīva postenis tiek iekļauts finanšu
pārskatos tikai tādos gadījumos, kad šī aktīva atgūšana ir reāla.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda
pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama
ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Koncerna un saistību apjomu
iespējams pietiekami ticami novērtēt.
Saņemtā atbalsta uzskaite
Saņemtais atbalsts netiek atzīts līdz brīdim, kad ir pietiekama pārliecība, ka Koncerns izpildīs
atbalsta nosacījumus un atbalsts tiks saņemts.
Saņemtais atbalsts, kas attiecināms uz Koncerna saistībām iegādāties, uzbūvēt vai citādi
iegādāties ilgtermiņa aktīvus tiek uzskaitīts kā nākamo perioda ieņēmumi pārskatā par finanšu
stāvokli un tiek atzīts pārskatā par visaptverošo ienākumu sistemātiskā veidā atbilstoši
attiecīgo ilgtermiņa aktīvu noteiktajam lietderīgās izmantošanas laikam.
Citas saņemtā atbalsta summas tiek uzrādītas ieņēmumos sistemātiskā veidā tajā pašā periodā,
kas tiek atzītas izmaksas, kuras šis saņemtais atbalsts sedz. Atbalsts, kas saņemts, lai
kompensētu jau radušos izdevumus vai zaudējumus, vai arī, lai sniegtu tūlītēju finansiālu
atbalstu Koncernam, un nav attiecināms uz saistītām nākotnes izmaksām, tiek atzīts pārskatā
par visaptverošo ienākumu periodā, kad tas var tikt saņemts.
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Novērtējumu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatus, vadībai ir nepieciešams lietot novērtējumus un pieņēmumus.
Šie novērtējumi un pieņēmumi ietekmē aktīvu, pasīvu un ārpusbilances posteņu lielumu, kā
arī pārskata gada ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šiem
aprēķiniem.
Būtiskākie pieņēmumi un neskaidrības
Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī
citas neskaidrības, kuras pastāv finanšu pārskatu sastādīšanas datumā, attiecība uz ko pastāv
būtisks risks, ka nākamajā finanšu gadā būs nepieciešamas būtiskas uzrādīto aktīvu un
saistību korekcijas:
 Koncerns izvērtē pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku;
 Koncerns izvērtē ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas
pazīmes, kas norāda, ka aktīvu atgūstamā vērtība ir zemāka nekā uzskaites vērtība;
 Koncerns izvērtē ieguldījuma īpašumu patieso vērtību;
 Koncerns izvērtē kritērijus, lai novērtētu, vai ilgtermiņa ieguldījumi jāatspoguļo kā
pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi vai krājumi.
Segmenti
Biznesa segments ir aktīvu un darbības daļa, kuru rada preces un pakalpojumus, kuriem
raksturīgi no citiem biznesa segmentiem atšķirīgi riski un ieguvumi.
Ģeogrāfiskais segments nodrošina preces un pakalpojumus konkrētā ekonomiskā vidē, kurai
raksturīgi no citām ekonomiskajām vidēm atšķirīgi riski un ieguvumi.
Saistītās puses
Ja viena persona var kontrolēt otru vai arī, ja tai ir ievērojama ietekme uz otru personu,
pieņemot ar finansēm vai saimniecisko darbību saistītus lēmumus, tad tās tiek uzskatītas par
saistītām pusēm. Par saistītām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, augsta līmeņa vadība, valdes un
padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kas tieši vai netieši caur vienu vai
vairākiem starpniekiem kontrolē Sabiedrību vai arī kuras Sabiedrība kontrolē, vai kuri ar
Sabiedrību atrodas zem kopējas kontroles.
Patiesā vērtība
Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā aktīvs var tikt realizēts vai saistības nokārtotas
normālos tirgus apstākļos. Ja, pēc vadības domām, finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā
vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites vērtības, patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota
finanšu pārskatu pielikumos.
4.17.3. Standarta finanšu informācija
Koncerna apgrozījums 2010.gadā bija 65 149 068 LVL, kas ir par 11 574 857 LVL vai par
22% vairāk nekā 2009.gadā. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes
sabiedrības akcionāriem, atskaites periodā bija 7 112 698 LVL, kas ir par 3 544 638 LVL
vairāk, salīdzinot ar 2009.gadu, un ir pieaugusi par 99%. Bruto peļņas rentabilitāte 2010.gadā
bija 56,4%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 10,9%.
„Grindeks” 2010.gada rezultāti ir demonstrējuši pozitīvu pārdošanas apjomu kāpumu. Stabils
pieaugums vērojams gan gatavo zāļu formu, gan aktīvo farmaceitisko vielu realizācijā. Tas
panākts, pateicoties mārketinga un pārdošanas aktivitāšu atdevei „Grindeks” nozīmīgajos
tirgos, pastiprinātai patentbrīvo medikamentu ieviešanas un virzības stratēģijai, kā arī stingrai
izmaksu kontrolei.
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4.17.4. Finanšu informācijas revīzija
Prospektā iekļautā finanšu informācija ir ņemta no Sabiedrības 2008., 2009. un 2010.gada
revidētajiem finanšu pārskatiem. Minēto finanšu pārskatu revīziju veica auditorkompānija AS
„BDO”, un revidentu sniegtie atzinumi ir bez iebildēm (neatkarīgu revidentu ziņojumi
pieejami Prospekta 6.nodaļā). Prospektā izmantota arī Sabiedrības 2011.gada 1.ceturkšņa
nerevidētā finanšu pārskata finanšu informācija.
4.17.5. Dividenžu politika
Atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikuma prasībām lēmums par dividenžu izmaksu ir
akcionāru sapulces kompetencē. Līdz šim Sabiedrības akcionāru sapulce nav pieņēmusi
lēmumu par peļņas dalīšanu dividendēs, un tā tikusi novirzīta Sabiedrības attīstībai ar mērķi
palielināt Sabiedrības konkurētspēju.
4.17.6. Tiesvedība un arbitrāža
Laika posmā no 2008. līdz 2010.gadam Sabiedrība ir bijusi iesaistīta dažādos tiesas prāvās un
arbitrāžas procesos gan kā prasītāja, gan kā atbildētāja, tomēr minētie procesi nevarēja būtiski
iespaidot un nav būtiski iespaidojuši Sabiedrības finansiālo stāvokli vai rentabilitāti.
Pēc stāvokļa uz Prospekta apstiprināšanas dienu tiesvedībā atrodas šāda nozīmīga prasība:
• Rīgas apgabaltiesā – Sabiedrības prasība pret AS „Olainfarm” par preču zīmju pārkāpumu
un negodīgas konkurences novēršanu, kā arī nodarītā kaitējuma kompensāciju –
zaudējumu un morālā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Atbildētājs ir cēlis pretprasību
par preču zīmju reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošām. Pirmajā instancē lieta ir
izskatīta, prasība un pretprasība ir noraidītas. Sabiedrība plāno spriedumu pārsūdzēt.
Prospekta apstiprināšanas brīdī Sabiedrības rīcībā nav informācijas par citiem tiesas
procesiem, ko būtu ierosinājusi Sabiedrība vai kuri ierosināti pret Sabiedrību un kuriem var
būt būtiska ietekme uz Sabiedrības komercdarbību vai finansiālo stāvokli.
4.17.7. Nozīmīgas izmaiņas Sabiedrības finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī
Pēc 2010.gada revidētā pārskata publicēšanas nav notikušas būtiskas izmaiņas koncerna
finansiālajā un komerciālajā stāvoklī.
4.18. Papildu informācija
4.18.1. Pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls,
Apmaksātais pamatkapitāls
Akciju skaits
Akciju skaits publiskajā apgrozībā
Akciju veids
Akciju kategorija
Akcijas nominālvērtība
Neapmaksātās akcijas

9 585 000 LVL
9 585 000 LVL
9 585 000
6 245 600
Parastās uzrādītāja akcijas
Ar balsstiesībām, tiesībām uz dividenžu un
likvidācijas kvotas saņemšanu
1 LVL
Visas akcijas ir apmaksātas

No 2008.gada līdz Prospekta apstiprināšanas dienai Sabiedrības pamatkapitāls nav mainījies.
Sabiedrībai, tās meitas uzņēmumiem un citām personām Sabiedrības uzdevumā netiek turētas
Sabiedrības akcijas.
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Sabiedrība nav emitējusi finanšu instrumentus, kas būtu apmaināmi vai konvertējami pret
Sabiedrības akcijām.
4.18.2. Dibināšanas līgums un statūti
Sabiedrība privatizācijas procesa rezultātā no valsts uzņēmuma tika pārveidota par privātu
akciju sabiedrību, tāpēc uzņēmumam vēsturiski netika noslēgts dibināšanas līgums.
Sabiedrības darbību regulē Statūti, kuru aktuālā redakcija tika apstiprināta Sabiedrības kārtējā
akcionāru sapulcē 2009.gada 19.maijā.
Saskaņā ar Statūtu aktuālo redakciju Sabiedrības darbības mērķis ir palielināt peļņu
ilgtermiņā, dot ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, veicot komercdarbību, kas
saistīta ar zāļu, ārstniecības līdzekļu un medicīnas preču pētniecību, ražošanu, pārdošanu un
šai pamatdarbībai pakārtotu komercdarbību, kā arī nodrošināt Sabiedrības produkcijas
konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
Statūtos attiecībā uz padomes un valdes locekļiem nav noteiktas stingrākas prasības, nekā tas
paredzēts likumdošanā.
Statūti nosaka, ka Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs
pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopīgi ar
vismaz vienu jebkuru citu valdes locekli. Valdei noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka
valdes reglaments, ko apstiprina padome.
Statūti nosaka, ka Sabiedrības padome sastāv no pieciem padomes locekļiem. Padomei
noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka padomes reglaments, ko apstiprina padome.
Saskaņā ar Statūtiem Sabiedrības pamatkapitālu veido 9 585 000 vienas kategorijas uzrādītāja
akcijas, kuras tās turētājiem dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas
kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Sabiedrības akcijām nav noteiktas
priekšrocības vai ierobežojumi.
Akcionāru tiesības var tikt mainītas tikai ar akcionāru sapulces lēmumu un vienīgi LR
normatīvajos aktos paredzētajos apmēros un kārtībā.
Statūtos nav noteikta no LR likumdošanas prasībām atšķirīga akcionāru sapulču sasaukšanas
kārtība un akcionāra tiesības piedalīties akcionāru sapulcē.
Statūti neparedz noteikumus, kas varētu aizkavēt, nepieļaut vai novilcināt izmaiņas
Sabiedrības kontrolē.
Statūti neparedz noteikumus, kas paredz akciju paketes lieluma robežvērtību, kuru sasniedzot
akcionāram jāizpauž savs akciju īpašums.
Statūtos Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņas nosacījumi nav stingrāki, nekā to paredz likums.
4.19. Nozīmīgi līgumi
Uz Prospekta sagatavošanas brīdi Sabiedrības rīcībā nav informācijas par Sabiedrības un tās
meitas sabiedrību noslēgtiem īpaši nozīmīgiem līgumiem, izņemot parastā komercdarbības
gaitā noslēgtos līgumus un Prospektā minētos darījumus.
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4.20. Trešo personu informācija, ekspertu izteikums un ziņas par to, vai trešajām
personām ir interese par Sabiedrību
Prospektā nav iekļauta trešo personu sniegta informācija vai ziņojumi, izņemot Prospektā
iekļautos zvērināta revidenta atzinumus par Sabiedrības 2008., 2009. un 2010.gada finanšu
pārskatiem.
4.21. Publiski pieejamie dokumenti
Prospekta derīguma laikā nepieciešamības gadījumā interesentiem ir iespēja aplūkot šādus
Sabiedrības dokumentus vai to kopijas:
• Sabiedrības Statūtus;
• Visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju,
novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc Sabiedrības
pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti Prospektā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;
• Sabiedrības iepriekšējo finanšu informāciju par trīs finanšu gadiem pirms Prospekta
publicēšanas.
Šeit minētos dokumentus var aplūkot Sabiedrības mājas lapā www.grindeks.lv un Sabiedrības
telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.
4.22. Informācija par akciju portfeļiem
Informācija par uzņēmumiem, kuros Sabiedrībai pieder kapitāla daļas, ir sniegta Prospekta
4.5. sadaļā „Organizatoriskā struktūra”.

47

5. Informācija par akcijām, kuras paredzēts iekļaut regulētajā tirgū
5.1.

Galvenā informācija

5.1.1. Paziņojums par apgrozāmo kapitālu
Sabiedrības vadība uzskata, ka ņemot vērā Sabiedrības esošos aktīvus un finanšu stāvokli,
Sabiedrības apgrozāmais kapitāls ir pietiekams tās komercdarbībai. Sabiedrība regulāri
novērtē un plāno aktīvu un pasīvu termiņstruktūru un uztur likvīdos aktīvus saistību izpildei
pietiekamā apmērā. Sabiedrība uzskata, ka tā spēs nodrošināt savu nepieciešamību pēc naudas
līdzekļiem no saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem un tās
kredītresursiem.
5.1.2. Kapitalizācija un parādsaistības
2011. gada 30.septembrī „Grindeks” akciju tirgus kapitalizācija bija LVL 48 883 500.
Sabiedrības kopējās parādsaistības 2011. gada 30.septembrī bija:
Kredītlīnija no AS „SEB Banka”, Latvija
Kredītlīnija Nordea banka, Latvijas filiāle
AS „SEB Banka”, Latvija
Kredītlīnija no AS „Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

30.09.2011.
LVL
3 487 506
3 419 210
81 160
6 987 876

30.09.2010.
LVL
2 387 596
3 010 064
161 130
88 554
47 437
5 694 781

Nordea banka, Latvijas filiāle
Nordea banka, Latvijas filiāle
AS “ SEB Banka”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
AS “ Swedbank”, Latvija
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
Kopā

3 373 459
1 405 608
1 244 451
6 023 518
13 011 394

1 325 611
1 976 140
1 347 798
1 103 916
569 364
322 978
6 645 807
12 340 588

5.1.3. Akciju iekļaušanai regulētajā tirgū iesaistīto personu intereses
Uz Prospekta apstiprināšanas dienu Sabiedrībai nav zināma informācija par jebkādu iesaistīto
fizisko un juridisko personu interesēm, tajā skaitā konfliktējošām interesēm, kas varētu
ietekmēt Akciju iekļaušanu regulētajā tirgū.
5.1.4. Akciju iekļaušanai regulētajā tirgū iemesli un ieņēmumu izlietojums
Akcijas tiek iekļautas regulētajā tirgū saskaņā ar 2011. gada 22. jūnija Sabiedrības kārtējās
akcionāru sapulces lēmumu. Iekļaujot Akcijas regulētajā tirgū, Sabiedrība papildus
ieņēmumus negūs, jo regulētajā tirgū tiks iekļautas jau esošas 3 339 400 uzrādītāja akcijas,
kuras līdz šim nebija iekļautas regulētā tirgū, un jaunas Akcijas netiek emitētas.
5.2.

Informācija par vērtspapīriem un tajos nostiprinātajām tiesībām

5.2.1. Tiesību akti, saskaņā ar kuriem vērtspapīri radīti
Akciju emitents ir AS „Grindeks”, LR Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003034935
reģistrēta kapitālsabiedrība.
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Akcijas tika emitētas saskaņā ar akciju emisijas brīdī LR spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Akcijas atbilst spēkā esošajam Sabiedrības darbību regulējošajam LR
Komerclikumam.
Akciju iekļaušana regulētajā tirgū tiks veikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un
Biržas noteikumiem.
5.2.2. Vērtspapīru veids un kategorija
Akcijas, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā, ir uzrādītāja akcijas, ar balsstiesībām, tiesībām
uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.
Akcijas ir viena veida un kategorijas akcijas ar tām 6 245 600 (seši miljoni divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši seši simti) Sabiedrības akcijām, kuras jau ir iekļautas regulētajā
tirgū– Biržas Oficiālajā sarakstā.
5.2.3. Vērtspapīru forma un uzskaite
Akcijas ir emitētas dematerializētā formā.
Sabiedrības akcijas, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, ir iegrāmatotas LCD ar ISIN kodu
LV0010100657. Vienlaicīgi ar šo Akciju iekļaušanu regulētajā tirgū un tirdzniecības
uzsākšanu Akcijām tiks mainīts ISIN kods un tiks piešķirts tāds pats ISIN kods, kāds ir
Sabiedrības akcijām, kuras jau ir iekļautas regulētajā tirgū - ISIN: LV0000100659.
Akciju uzskaite ir nodrošināta atbilstoši Finanšu instrumenta tirgus likumam un LCD
noteikumiem.
5.2.4. Vērtspapīru emisijas valūta
Akciju nominālvērtība ir 1 LVL.
5.2.5. Tiesības, kas saistītas ar vērtspapīriem
5.2.5.1. Tiesības saņemt dividendes
Katra Akcija dod tiesības saņemt dividendes, ja saskaņā ar Sabiedrības akcionāru sapulces
lēmumu tiek pieņemts lēmums par peļņas sadali un dividenžu izmaksu.
Saskaņā ar LR Komerclikuma noteikumiem lēmumu par peļņas sadali pieņem akcionāru
sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas. Ja akcionāru sapulce pieņem lēmumu par peļņas
sadali un dividenžu izmaksu, lēmumā norāda tīrās peļņas dalu, kuru paredzēts izmaksāt
dividendēs. Dividendes nosakāmas un aprēķināmas reizi gadā, un tās izmaksājamas tikai
naudā, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu par peļņas sadali. Dividendes tiek
izmaksātas akcionāram proporcionāli viņam piederošo akciju nominālvērtības summai.
Dividendes drīkst aprēķināt un izmaksāt tikai par pilnībā apmaksātām akcijām.
Tā kā šīs Akcijas netiek no jauna emitētas akcijas, Akcijām ir tiesības piedalīties peļņas sadalē
kopš to apmaksas dienas.
5.2.5.2. Balsstiesības
Katra Akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcē. Uz Akcijām neattiecas nekādi citi
balsstiesību ierobežojumi, izņemot tos, kas ir noteikti LR normatīvajos aktos –
Komerclikumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā vai citos, ja tādi ir piemērojami.
Akcionārs nedrīkst izmantot balsstiesības LR Komerclikumā, Finanšu un instrumentu tirgus
likumā un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
49

5.2.5.3. Pirmtiesības parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas akcijām
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas gadījumā līdzšinējiem Sabiedrības akcionāriem būs
pirmtiesības iegadāties jaunas emisijas Sabiedrības akcijas, proporcionāli akcionāram jau
piederošo akciju nominālvērtību summai, izņemot LR Komerclikumā minētos gadījumus, kad
akcionāram pamatkapitāla palielināšanas gadījumā nav pirmtiesību. Pirmtiesību izmantošanas
termiņš un kārtība tiek noteikta, ievērojot LR Komerclikuma noteikumus. Akcionāra
pirmtiesības nevar atcelt vai ierobežot Statūtos vai ar akcionāru sapulces lēmumu.
5.2.5.4. Tiesības uz likvidācijas kvotu
Katra Akcija dod tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu LR Komerclikuma noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
5.2.5.5. Izpirkšanas noteikumi
Tā kā Akcijas ir pilnībā apmaksātas, izpirkšanas noteikumi netiek paredzēti un nav
piemērojami.
5.2.5.6. Konvertēšanas noteikumi
Sabiedrības statūtos nav paredzēta akciju konversija.
5.2.6. Ierobežojumi vērtspapīru brīvai pārvedamībai
Akcijas ir brīvi pārvedamas un attiecībā uz tām Sabiedrības Statūtos nav noteikti nekādi
ierobežojumi to publiskai apgrozībai.
5.2.7. Noteikumi par obligātiem uzņēmuma pārņemšanas piedāvājumiem
Saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likumu, citiem akcionāriem adresētu piedāvājumu
atpirkt tiem piederošās akcijas obligāti izsaka persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ja
tas:
1) tieši vai netieši iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šo personu
balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju
kopskaita;
2) akcionāru sapulce jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojusi „par”.
Šāds balsojums nedrīkst būt slēgts balsojums. Akcionāri, kas akcionāru sapulcē jautājumā par
akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojuši „par”, pilnvaro no sava vidus pārstāvi, kurš
viņu vārdā izteiks piedāvājumu.
Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu persona, kurai ir pienākums to izteikt, izsaka LR
Finanšu instrumentu tirgus likuma noteiktajā kartībā, pēc tam kad FKTK ir devusi atļauju
piedāvājuma izteikšanai.
FKTK nodrošina uzraudzību par to, lai obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tiktu izteikts
un īstenots atbilstoši LR Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.
5.2.8. Noteikumi par tiesībām iegādāties atlikušos vērtspapīrus un mazākumdalībnieku
tiesībām pārdot savus vērtspapīrus kontrolpaketes turētājam
Saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likumu, ja persona tiešā veidā iegūst vai brīvprātīga
akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus, saskaņā ar kuriem tā tiešā veidā
iegūs no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 % no
balsstiesīgo akciju kopskaita, personai ir tiesības pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod
viņiem piederošās akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas
piedāvājumu.
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Ja akcionārs, kuram ir tiesības pieņemt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, nepieņem šo
piedāvājumu tā izteikšanas termiņā, nākamajā dienā pēc akciju atpirkšanas termiņa beigu
dienas akcijas tiek bloķētas un akcionārs zaudē tiesības rīkoties ar tām.
Norēķini par galīgā atpirkšanas piedāvājuma ietvaros atpirktajām akcijām notiek atbilstoši
galīgā atpirkšanas piedāvājuma prospekta izklāstītajiem noteikumiem. Galīgā atpirkšanas
piedāvājuma prospekts ir jāizstrādā atbilstoši Finanšu instrumenta tirgus likuma noteikumiem.
Galīgo atpirkšanas piedāvājumu ir tiesības izteikt tikai tad, kad FKTK ir izskatījusi
piedāvājuma prospektu un ir devusi atļauju piedāvājuma izteikšanai.
FKTK nodrošina arī uzraudzību par to, lai galīgais atpirkšanas piedāvājums un norēķini par
piedāvājuma ietvaros atpirktajām akcijām noritētu atbilsto Finanšu instrumentu tirgus likuma
prasībām.
Finanšu instrumentu tirgus likums ( likuma 83.1 pants) paredz arī gadījumu, kad mazākuma
akcionāriem ir tiesības pieprasīt akciju atpirkšanu.
Likums paredz, ka ja personai tiešā vai netiešā veidā pieder 90 vai vairāk procenti no
kapitālsabiedrības akcijām, katrs no pārējiem kapitālsabiedrības akcionāriem līdz brīdim, kad
tiek izteikts galīgais atpirkšanas piedāvājums, var pieprasīt, lai šī persona atpērk akcionāram
piederošās akcijas par cenu, kas nav mazāka par to cenu, ko nosaka atbilstoši Finanšu
instrumentu tirgus likuma 74. pantam.
5.2.9. Informācija par publiskiem Sabiedrības akciju kapitāla pārņemšanas
piedāvājumiem
Pēdējā finanšu gada (2010.gada) un kārtējā finanšu gada (2011.gada) laikā nav izteikti
publiski Sabiedrības akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumi no trešo personu puses.
5.2.10. Informācija par ienākuma nodokļiem, kurus attiecībā uz Akcijām ietur ienākuma
gūšanas vietā
Saskaņā ar LR likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, sākot no 2010.gada 1.janvāra
fiziskām personām – LR rezidentiem izmaksātās dividendes tiek apliktas ar 10 % iedzīvotāju
ienākuma nodokli. Par dividenžu ienākuma gūšanas dienu likuma izpratnē uzskata dienu, kad
dividendes aprēķinātas. Ja dividendes aprēķina publiskās akciju sabiedrības, tad par dividenžu
ienākuma gūšanas dienu uzskata dienu, kad dividendes izmaksātas un pienākums ieturēt
nodokli un ieskaitīt to valsts budžetā ir vērtspapīru konta turētājam, kas veic norēķinu ar
maksātāju.
Saskaņā ar LR likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” LR rezidentiem – iekšzemes
uzņēmumiem – savā apliekamajā ienākumā nav jāiekļauj no LR rezidenta saņemamās
dividendes.
LR nerezidentiem – juridiskām un fiziskām personām – izmaksājamās dividendes tiek
apliktas ar ienākuma nodokli 10% apmērā no dividenžu summas, ja starp Latvijas Republiku
un LR nerezidenta valsti noslēgtais starpvaldību līgums par nodokļu dubultās aplikšanas
novēršanu neparedz citu kārtību.
LR nerezidentiem – juridiskām personām – citas ES dalībvalsts rezidentiem, kas atbilst
likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1. panta 19. punktā minētajai sabiedrības
definīcijai, izmaksājamās dividendes netiek apliktas ar ienākuma nodokli.
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No LR nerezidentiem – juridiskām personām – izmaksājamās dividenžu summas izmaksas
brīdī tiek ieturēts ienākuma nodoklis 15% apmērā gadījumā, ja tās atrodas, ir izvietotas vai
nodibinātas LR Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 276 („Noteikumi par
zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”) noteiktajās beznodokļu un zemu
nodokļu valstīs un teritorijās.
Nodokļu ieturēšanas un pārskaitīšanas pienākums ir konta turētājam, pie kura attiecīgais
Akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu. „Grindeks” par nodokļu ieturēšanu ienākuma
gūšanas vietā ir atbildīga likumā noteiktajos gadījumos.
LR rezidentiem – fiziskām personām – jāmaksā ienākuma nodoklis 15% apmērā no kapitāla
pieauguma. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīvu atsavināšanas cenas un iegādes
vērtības starpību. Akcijas ir viens no kapitāla aktīvu veidiem. Ja akciju pirkšana – pārdošana
notiek regulāri, tas tiek uzskatīts par komercdarbību un LR rezidentam – fiziskai personai –
jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25% apmērā no gūtajiem ienākumiem.
LR rezidenta – juridiskās personas – ienākumi no publiskā apgrozībā esošo akciju pārdošanas
netiek aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli.
LR nerezidentiem – juridiskām un fiziskām personām – Latvijā šobrīd nav jāmaksā ienākuma
nodoklis par ienākumiem no publiskā apgrozībā esošo akciju pārdošanas.
5.3. Iekļaušana regulētā tirgū un tirdzniecības nosacījumi
Akcijas, kuras pašlaik neatrodas publiskajā apgrozībā, paredzēts iekļaut Biržas Oficiālajā
sarakstā, kurā jau ir iekļautas un tiek tirgotas Sabiedrības 6 245 600 (seši miljoni divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši seši simti) uzradītāja akcijas.
Pieteikums par akciju, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā, iekļaušanu tiks iesniegts Biržā ne
vēlāk kā trīs mēnešus pēc Prospekta reģistrācijas FKTK. Šo akciju tirdzniecība Biržas
Oficiālajā sarakstā tiks uzsākta ne ātrāk kā trešajā dienā pēc Prospekta publicēšanas Biržas
mājas lapā internetā.
Sabiedrības akcijas nav iekļautas citos regulētajos tirgos, kā tikai Biržas Oficiālajā sarakstā.
Sabiedrības rīcībā nav informācijas, ka kāda persona būtu stingri apņēmusies rīkoties
starpnieka (tirgus uzturētāja) statusā otrreizējā tirgū.
Pēc minēto akciju iekļaušanas regulētajā tirgū nav plānots veikt cenu stabilizēšanas darbības.
5.4. Akciju turētāji, kas vēlas pārdot akcijas
Sabiedrības rīcībā nav informācijas, vai tie Sabiedrības akcionāri, kuriem pieder akcijas, kuras
plānots iekļaut regulētajā tirgū, ir plānojuši sev piederošās akcijas pārdot.
5.5. Izmaksas, kas saistītas ar Akciju iekļaušanu regulētā tirgū
Tā kā akcijas, kuras plānots iekļaut regulētajā tirgū, ir pilnībā apmaksātas akcijas, tad vienīgās
izmaksas, kas saistītas ar šo akciju iekļaušanu regulētajā tirgū, ir Biržas noteiktās maksas.
5.6. Vērtības samazināšanās
Pēc akciju, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā, iekļaušanas regulētajā tirgū nav sagaidāma
akciju vērtības samazināšanās.
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5.7. Papildu informācija
Prospekta sniegtā finanšu informācija ir sagatavota un pārbaudīta atbilstoši LR spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
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6. Neatkarīgu revidentu ziņojumi
6.1.

Neatkarīgu revidentu ziņojums par Sabiedrības konsolidēto 2008.gada pārskatu
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6.2.

Neatkarīgu revidentu ziņojums par Sabiedrības konsolidēto 2009.gada pārskatu
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6.3.

Neatkarīgu revidentu ziņojums par Sabiedrības konsolidēto 2010.gada pārskatu
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