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1.

Termini un saīsinājumi

Aprēķina datums – diena, uz kuras beigām fiksētie Obligāciju
īpašnieki ir tiesīgi saņemt kuponu, pamatsummu un citus
ienākumus.
Darba diena - Diena, kas Latvijas Republikā nav brīvdiena vai
svētku diena un kad LCD un TARGET2 sistēma ir atvērti darījumu
veikšanai.
Emisijas noteikumi - Dokuments, kas nosaka Obligāciju emisijas
raksturlielumus, parakstīšanās kārtību, procentu un pamatsummas
izmaksas un citus nosacījumus.
Emitents vai AgroCredit - SIA “AgroCredit Latvia” (Reģ. Nr.
40103479757).
EUR - Euro (Eiropas Monetārās Savienības dalībvalstu vienotā
valūta).
Kupons - Procentu maksājums par Obligācijām.
LCD - AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” (reģ. Nr.: 40003242879).
Nominālvērtība - Vienas Obligācijas nominālvērtība.
Obligācija - Parāda vērtspapīrs, ko izlaiž Emitents saskaņā ar
Emisijas noteikumiem.
Obligacionārs - Persona, kurai pieder viena vai vairākas Obligācijas.
Prospekts – Dokuments, kas ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus
komisijā un uz kā pamata Obligācijas tiek iekļautas regulētajā tirgū.
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2.

Atbildīgās personas

Mēs, SIA “AgroCredit Latvia” valdes locekļi Ģirts Vinters un Jānis
Kārkliņš, apliecinām, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību,
Prospektā iekļautā informācija ir patiesa, saskaņā ar faktiem un ka
tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tās nozīmi.

_____________________
Ģirts Vinters

_____________________
Jānis Kārkliņš
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3.

Kopsavilkums
A. iedaļa. Ievads un brīdinājumi.

Elements un
prasība
informācijas
sniegšanai
A.1
Brīdinājums
ieguldītājiem

Informācija






Šis kopsavilkums jāskata kā Prospekta ievads.
Pieņemot ikvienu lēmumu veikt ieguldījumu vērtspapīros,
Ieguldītājs apsver Prospektu kopumā.
Ja prasība saistībā ar informāciju Prospektā tiek iesniegta
tiesā, ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar dalībvalstu
tiesību aktiem var veidoties pienākums segt izmaksas par
Prospekta tulkošanu pirms tiesas procesa uzsākšanas,
civiltiesiskā atbildība tiek piemērota tikai tām personām,
kas iesniegušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumu un
piemērojušas paziņojumu, bet tikai tādos gadījumos, kad
kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents,
ja to skata kopā ar citām Prospekta daļām, vai, ja to skata
kopā ar citām Prospekta daļām, tas nesniedz būtiskāko
informāciju, kas palīdzētu ieguldītājam pieņemt lēmumu
veikt ieguldījumu šādos vērtspapīros.

B. iedaļa. Emitents un ikviens garantijas devējs
B.1

B.2

B.3

B.4
a

Emitenta
juridiskais
nosaukums un
komercnosauk
ums
Emitenta
atrašanas
valsts
un
juridiskā
forma, tiesību
akti, saskaņā
ar
kuriem
Emitents
darbojas,
un
tā dibināšanas
valsts
Emitenta
darījumu
un
galveno
darbības jomu
veidi
un
būtiskākie
faktori
Nozīmīgākās
jaunākās
tendences,
kas
ietekmējušas
Emitentu
un
nozari,
kurā
tas darbojas

SIA “AgroCredit Latvia”.

Juridiskā forma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskais
statuss – juridiska persona.
Reģistrācijas
datums
un
vieta:
Latvijas
Republikas
Komercreģistrā 2011. gada 11. novembrī.
Reģistrācijas numurs: 40103479757.
Juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes
nov., LV-2167.
Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību ir
Latvijas Republikas Civillikums, Komerclikums.
Emitenta galvenā darbības joma ir lauksaimniecības uzņēmumu
īstermiņa kreditēšana Latvijā.

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas
par jebkādām jaunākām tendencēm, kas negatīvi ir ietekmējušas
Emitentu vai kreditēšanas nozares darbību.
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B.4
b

B.5
B.6

Informācija
par
visām
apzinātajām
tendencēm,
kas
ietekmējušas
Emitentu
un
nozari,
kurā
tas darbojas
Emitenta
dalība
koncernā
Emitenta
galvenie
akcionāri

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas
par jebkādām identificētām apzinātajām tendencēm, kas negatīvi
ir ietekmējušas Emitentu vai kreditēšanas nozares darbību.

Emitents nav koncerna dalībnieks.
Emitenta pamatkapitāls sastāv no 50,000 daļām, vienas daļas
nominālvērtība ir 30.00 EUR.
Emitenta lielākais dalībnieks ir “AgroCredit Estonia” OU
(Igaunija), kam pieder 90% daļu.
Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas
par jebkādām vienošanām, kuru izpilde varētu izraisīt izmaiņas
Emitenta kontrolē.

B.7

Būtiskākā
iepriekšējā
finanšu
informācija

Emitenta finanšu stāvokļa pārskats uz 2014.g. sākumu un 2014.
un 2015. gada beigām, EUR.
01.01.2014

31.12.2014

31.12.2015

Ilgterminā ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

14,101

9,954

6,998

162,914

271,752

519,798

-

3,319

177,015

285,025

526,796

1,165,422

3,746,518

3,592,356

1,816

-

7,384

494,980

10,943

25,203

Apgrozāmie līdzekļi kopā

1,662,218

3,757,461

3,624,943

Aktīvi

1,839,233

4,042,486

4,151,739

498,005

1,000,020

1,000,020

-

25

25

35,789

38,544

47,575

2,755

9,031

142,958

536,549

1,047,620

1,190,578

10,155

186,897

1,357,763

-

-

284

10,155

186,897

1,358,047

Izsniegtie aizdevumi
Atliktā nodokļa aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Izsniegtie aizdevumi
Citi debitori
Nauda

Pamatkapitāls
Citas rezerves
Iepriekšējo gadu
nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā
peļņa
Pašu kapitāls kopā
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā

6

SIA “AgroCredit Latvia” Obligāciju Prospekts
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un
pārējās saistības

1,178,866

2,781,876

1,578,009

113,663

26,093

25,105

Īstermiņa kreditori kopā

1,292,529

2,807,969

1,603,114

Pasīvi

1,839,233

4,042,486

4,151,455

Emitenta apvienoto ienākumu pārskats par 2014. un 2015.
gadiem.
2014
Procentu ieņēmumi

2015

414,127

514,940

(293,694)

(259,027)

(25,000)

25,000

(60,977)

(81,440)

6,818

866

(18,705)

(32,080)

(721)

(248)

21,848

168,011

(16,136)

(21,450)

Atliktais nodoklis

3,319

(3,603)

Pārskata gada peļņa

9,031

142,958

Procentu izmaksas
Aktīvu vērtības (samazinājums)/
reverss
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Citas finanšu izmaksas
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma
nodokļa
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par
pārskata gadu

Citi apvienotie ienākumi
Kopējā pārskata perioda apvienotā
peļņa

-

9,031

142,958

Emitenta finanšu stāvokļa un apvienoto ienākumu pārskats ir
ņemti no revidētajiem finanšu pārskatiem par 2014. un 2015.
gadiem.
Kopš pēdējā auditētā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta
finanšu stāvoklis vai darbības rezultāti nav pasliktinājušies.
Emitentam nav zināmi nekādi faktori, pieprasījumi, saistības vai
notikumi, kas spētu nākotnē būtiski ietekmēt Emitenta finanšu
stāvokli vai darbības rezultātus.
B.8

B.9

Būtiskāka
standarta
finanšu
informācija
par Emitentu

Peļņas
prognoze vai
novērtējums

Neto apgrozījums
Peļņa pirms nodokļiem
Izsniegtie aizdevumi
(īstermiņa un ilgtermiņa)
Aktīvi kopā
Nav veikta peļņas prognoze.
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2014

2015

414,127

514,940

21,848

168,011

3,670,471

4,112,154

4,042,486

4,151,455
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B.1
0

B.1
1
B.1
2
B.1
3

B.1
4
B.1
5
B.1
6
B.1
7

Ierunas
finanšu
informācijas
revīzijas
ziņojumā
Emitenta pašu
kapitāls
Prognozes par
Emitentu
Būtiski
notikumi
Emitenta
maksātnespēj
as
novērtēšanai
Emitenta
atkarība
Emitenta
galvenās
darbības
jomas
Kontrole
pār
emitentu
Kredītvērtēju
mi
B.18 – B.50

2015. finanšu gada pārskata revīzijas ziņojumā nav bijušas
ierunas.

Uz 2015. gada 31. decembri Emitenta pašu kapitāls bija
1,190,578 EUR.
Prognozēs par Emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc
pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.
2016.gada 6.aprīlī Emitenta dalībnieki palielināja pamatkapitālu
līdz 1,500,000 EUR. Šī gada jūnijā Emitents piesaistīja kredītu
600,000 EUR apmērā no privāta investora un līdz Prospekta
parakstīšanas brīdim emitēja obligācijas 470,000 EUR apmērā.
Citi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir būtiski Emitenta
maksātnespējas novērtēšanai, pēdējā laikā nav konstatēti.
Nepiemēro, jo Emitents nav koncerna dalībnieks.
Emitenta galvenā darbības joma ir lauksaimniecības uzņēmumu
īstermiņa kreditēšana Latvijā.
Emitenta lielākais dalībnieks ir “AgroCredit Estonia” OU
(Igaunija), kam pieder 90% daļu.
Emitentam un emitējamajām Obligācijām šobrīd nav piešķirti
nekādi kredītspējas reitingi (kredītvērtējumi).
Nepiemēro.

C. iedaļa. Vērtspapīri
C.1

C.2
C.3
C.4
C.5

C.6

C.7
C.8
,
C.9

Vērtspapīru
veids
un
kategorija,
ISIN
Vērtspapīru
emisijas
valūta
Informācija
par akcijām
Ar
akcijām
saistītas
tiesības
Ierobežojumi
brīvai
vērtspapīru
pārvedamībai
Emitējamo
akciju
iekļaušana
regulētajā
tirgū
Dividenžu
politika
No
Obligācijām
izrietošas
tiesības

Obligāciju ISIN ir LV0000802106. Obligācijas ir uzrādītāja parāda
vērtspapīri
bez
nodrošinājuma
un
bez
atsavināšanas
ierobežojumiem.
EUR
Nepiemēro.
Nepiemēro.
Obligācijas
ir
dematerializēti
atsavināšanas ierobežojumiem.

uzrādītāja

vērtspapīri

bez

Nepiemēro.

Nepiemēro.
Obligacionāriem ir tiesības saņemt Kupona un Pamatsummas
maksājumus atbilstoši Prospekta paredzētajai kārtībai.
Kuponu (procentu) likme ir 7% gadā. Pirmais Kupona maksājums
ir 2016. gada 31. decembrī un tiek veikti reiz gadā. Obligāciju
dzēšanas termiņš ir 2026. gada 31.decembris, pamatsumma tiek
atmaksāta vienā maksājumā termiņa beigās.
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C.1
0

Vērtspapīru
procentu
maksājums,
kas balstīts uz
atvasinātiem
finanšu
instrumentiem
C.1 Obligāciju
1
iekļaušana
regulētajā
tirgū
C.1 Emisijas
2
minimālā
nominālvērtīb
a
C.13 – C.22

Pirms Obligāciju dzēšanas datuma Emitentam ir tiesības dzēst
Obligācijas (call option) katra Kupona maksāšanas datumā.
Minimālā vienas Obligāciju dzēšanas daļa ir 100.00 EUR (viens
simts euro nulle centi), ar turpmāku soli 100.00 EUR (viens simts
euro nulle centi). Maksimālā vienas Obligācijas dzēšanas vērtība
ir vienāda ar tās Nominālvērtību jeb EUR 5,000.00 (pieci tūkstoši
euro nulle centi).
Emitents jebkurā Darba dienā var dzēst visas vai daļu no
Obligācijām, ko tas ir iegādājies otrreizējā tirgū.
Ja Emitents atpērk Obligācijas otrreizējā tirgū un pieņem lēmumu
dzēst Obligācijas pirms termiņa, Emitents par to paziņos
Obligacionāriem vismaz 5 (piecas) Darba dienas pirms Obligāciju
dzēšanas datuma, publicējot attiecīgu informāciju Nasdaq Riga
informācijas sistēmā vai nosūtot informāciju pa pastu vai e-pastu
tieši Obligacionāriem, ja Obligācijas nebūs iekļautas regulētajā
tirgū.
Obligāciju emisijas ietvaros nav paredzēts, bet tajā pašā laikā arī
nav ierobežotas Obligacionāru tiesības veidot un/vai pilnvarot
organizāciju/personu, kas pārstāv visu Obligacionāru vai tā daļas
likumiskās intereses.
Nepiemēro.

Emitents plāno visas emitētās un Ieguldītājiem izvietotās
Obligācijas iekļaut Nasdaq Riga regulētajā tirgū, nodrošinot to
publisko apgrozību.
Vienas Obligācijas nominālvērtība – EUR 5,000 (pieci tūkstoši
euro).
Uz Prospekta parakstīšanas brīdi ir emitētas 94 Obligācijas,
papildus Emitents var izlaist vēl 1,906 vērtspapīru.
Nepiemēro.

D. iedaļa. Riski
D.1
,
D.2

D.3

Būtiskākā
informācija
par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Emitentam
Būtiskākā
informācija
par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Obligācijām
D.4 – D.6

Emitents ir pakļauts vairākiem riskiem: valsts politiskais risks,
Latvijas un ES lauksaimniecības politikas risks, ražas cenas un
klientu
kredītrisks,
laikapstākļu
risks,
konkurences
un
finansējuma piesaistes risks, uzņēmuma pārvaldības un
operacionālais risks.

Ieguldot līdzekļus Obligācijās, ieguldītāji uzņemas šādus ar
parāda vērtspapīriem saistītos riskus: ieguldījuma atgūšanas
risks, cena risks, likviditātes, nodokļu risks.

Nepiemēro.

E. iedaļa. Piedāvājums
E.1 – E.2a
E.2 Obligāciju

Nepiemēro.
Obligāciju emisija

tiek
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b

E.3
E.4

E.7

piedāvājuma
iemesli
un
ieņēmumu
izmantošana
Obligāciju
piedāvājuma
nosacījumi
Konfliktējošas
intereses
E.5 – E.6
Ieguldītāja
izdevumi

atbilstoši AgroCredit stratēģijai un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Nepiemēro.
Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu
konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.
Nepiemēro.
Visus ar Obligāciju iegādi un glabāšanu saistītos izdevumus sedz
ieguldītājs atbilstoši kredītiestādes vai ieguldījumu pakalpojuma
sniedzēja, caur kuru ieguldītājs veic Obligāciju iegādi un
glabāšanu, cenrādim. Emitentam nav pienākuma kompensēt
ieguldītāja radušos izdevumus.
Ieguldītājam var rasties ar Obligācijām saistītas papildus nodokļu
nomaksas saistības atkarībā no ieguldītāja valsts rezidences.
Emitents ieturēs nodokļus no Kupona maksājumiem atbilstoši
Prospektam.
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4.

Riska faktori

Emitenta darbība ir pakļauta vairākiem riskiem, kas sliktākajā gadījumā
var novest līdz maksātnespējai. Ikvienam ieguldītājam ir jāiepazīstas ar
zemāk minētajiem riska faktoriem. Šajā sadaļā var nebūt uzskaitīti visi
potenciālie riski, kas var ietekmēt Emitentu.
Riski

4.1.
Valsts politiskais risks
AgroCredit darbība notiek tikai Latvijas ietvaros, tāpēc uzņēmuma
darbību visvairāk ietekmē politiskie notikumi, kas izpaužas kā konkrēto
nozaru veicinošie vai bremzējošie normatīvie akti. Pašlaik AgroCredit nav
nepieciešama atļauja (licence) juridisko personu kreditēšanai, taču šāda
prasība var tikt ieviesta.
4.2.
Latvijas un ES lauksaimniecības politika
AgroCredit klienti ir Latvijas lauksaimnieki un tos ietekmē gan vietējie
lauksaimniecības regulējumi, gan kopējie ES līmenī pieņemtie lēmumi.
Lauksaimnieki saņem dažādus finansiālus atbalstus: platībmaksājumus,
ES fondu atbalstu pamatlīdzekļu (tehnikas) iegādei, kā arī krīzes
gadījumā var tikt piešķirti papildus līdzekļi. Finansiālais atbalsts palīdz
uzlabot īstermiņa likviditāti un modernizēt saimniecību, taču atbalsts ne
vienmēr var tikt garantēts vairāk par dažiem gadiem uz priekšu, tāpēc
AgroCredit vadība regulāri izvērtē dažādu regulējumu ietekmi uz klientu
maksātspēju.
4.3.
Ražas cenas risks
AgroCredit galvenokārt kreditē graudkopjus, kuru saražotais tiek
eksportēts, tāpēc to finanšu rezultāts ir atkarīgs no pasaules graudu
cenām. Katras izejvielas (commodities) cenu ietekmē savi specifiski
faktori. Graudiem vislielākā ietekme ir prognozētajai ražai pasaules
galvenajos kviešu audzēšanas reģionos – Kanādā, Krievijā, Ukrainā,
Austrālijā, ASV. Raža ir atkarīga no laikapstākļiem, piemēram, plūdi vai
pārmērīgs sausums, var izraisīt negatīvas sekas, bet ja mitruma un
saules daudzums ir normas robežās, tad var būt ražas pārprodukcija.
Pagājušajā (2015.g.) gadā varēja novērot graudu cenu kritumu. Tie
lauksaimnieki, kas nefiksēja cenas sezonas sākumā, cieta finanšu
zaudējumus. AgroCredit savā darbībā izvērtē cenas risku un piedāvā
saviem klientiem to fiksēt trīspusējos līgumos ar graudu pircēju, kā arī
kopējā aizdevuma summa parasti ir ap 50% no sagaidāmajiem
ienākumiem. Tomēr pastāv risks, ka ne vienmēr varēs efektīvi un pilnā
apmērā fiksēt cenu iepriekš.
4.4.
Laikapstākļu risks
Lielākā daļa no AgroCredit klientiem ir graudkopji un to ražas apjoms ir
ļoti atkarīgs no laikapstākļiem visas sezonas laikā. Piemēram, ziemā
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pārāk aukstu laikapstākļu dēļ ziemāji var izsalt un tos var nākties pārsēt,
kas nozīmē papildus izdevumus AgroCredit klientiem. Kopējās ražas
apjomu un tās kvalitāti var zināt tikai pēc tās nokulšanas un nodošanas
uzglabāšanā. AgroCredit, izvērtējot iespējamā kredīta apmēru, piemēro
konservatīvu iespējamās ražas apjoma novērtējumu, taču pastāv risks,
ka klienti neiegūs pietiekami daudz ražas, kā rezultātā nespēs
norēķināties ar Agrocredit.
4.5.
Klientu kredītrisks
AgroCredit kreditējot uzņēmumus Latvijā, izvērtē to maksātspēju,
iepriekšējo kredītvēsturi, nodrošinājumu (ja tāds tiek piedāvāts), kā arī
iespējamos sadarbības nosacījumus. Uzņēmumam ir apstiprināta
kredītpolitika un ir izveidota kredītkomiteja. Šāda iekšējās kontroles
sistēma samazina riskus, taču pilnībā nespēj novērst varbūtību ciest
zaudējumus, ja klienti nespēs vai nevēlēsies pildīt kredītlīguma
nosacījumus. Visā AgroCredit pastāvēšanas vēsturē uzņēmumam nav
nācies norakstīt nevienu aizdevumu. Uz 31.12.2015. virs 90 dienām
kavēto kredītu apjoms sastāda 25 tūkstošus EUR, kas ir 0.6% no bruto
kredīta portfeļa. Uzkrājumi iespējamajiem zaudējumiem nav veikti.
4.6.
Konkurences risks
Emitents ir nebanku kreditēšanas uzņēmums ar šauru specializāciju
lauksaimniecības nozarē. Pašlaik uzņēmumam nav tiešo konkurentu, bet
par netiešajiem var uzskatīt kredītiestādes, citus nebanku kreditētājus,
kas aizdot pret ķīlu, un graudu un mēslojuma tirgotājus. Ņemot vērā, ka
Latvijā pieaug kopējās ražas apjoms, arī lauksaimnieku kreditēšana kļūst
nozīmīgāka un var parādīties jauni konkurenti vai esošie var palielināt
finansējuma apjomus un uzlabot citus nosacījumus.
4.7.
Finansējuma piesaistes risks
AgroCredit finansē savu darbību no trim avotiem: īpašnieku ieguldītais
pamatkapitāls, bankas kredītlīnija un privāto investoru aizdevumi. Ar
obligāciju emisiju ir plānots piesaistīt papildus investorus. Finanšu un
kapitāla tirgus komisija 2016.gada 26.janvārī publicēja viedokli, kas
nosaka ierobežojumus iespējai atkārtoti piesaistīt līdzekļus ar publisku
obligāciju emisiju uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kreditēšanu.
AgroCredit var būt sarežģītāk un mazāk izdevīgāk nākotnē emitēt
papildus parāda vērtspapīrus.
Uzņēmuma veiksmīgai attīstībai, it īpaši ja pieaugs konkurence, būs
nepieciešams piesaistīt jaunu finansējumu, kas var nebūt pieejams vispār
vai par pieņemamiem nosacījumiem.
4.8.
Uzņēmuma pārvaldības risks
Emitents ir salīdzinoši neliels uzņēmums, tā patiesā labuma guvēji ir
valdes locekļi un darbinieki. Var būt situācijas, kad īpašnieku un
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obligacionāru intereses var nesakrist un obligacionāru intereses var netikt
ņemtas vērā.
4.9.
Operacionālais risks
AgroCredit ir pakļauts operacionālam riskam, kas var izpausties, kā
nepilnības IT sistēmās, darbinieku kļūdas, klientu krāpniecība un citas.
Emitents svarīgākos lēmumus pieņem koleģiāli (valdē vai kredītkomitejā),
ir izstrādāta kredītpolitika, uzņēmumā strādā pieredzējis personāls, kas
kopumā mazina operacionālo riskus.
4.10.
4.10.1.

Riski saistībā ar obligācijām
Ieguldījuma atgūšanas risks

Piedāvātās Obligācijas nav nodrošinātas ar ķīlu un par tām nav
galvojušas trešās puses, tāpēc pastāv risks, ka Emitentam
maksātnespējas gadījumā, Obligacionāri neatgūs visu vai daļu no
ieguldītiem līdzekļiem.
4.10.2.

Cenas risks

AgroCredit negarantē minimālo cenas līmeni, ieguldītājiem ir jāņem vērā,
ka cena otrreizējā tirgū var būt mazāka par investēto summu.
4.10.3.

Likviditātes risks

pašlaik AgroCredit neplāno slēgt līgumu ar trešām pusēm par minimālo
likviditātes uzturēšanu, tāpēc Obligacionāriem var būt grūtības pārdot
Obligācijas pirms dzēšanas.
4.10.4.

Nodokļu risks

Emitents ieturēs nodokli no Kuponiem (procentiem) atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām uz to izmaksas brīdi. Nodokļu
apmērs un ieturēšanas kārtība var mainīties. Tāpat Obligacionāriem var
nākties maksāt kapitāla pieauguma nodokli atbilstoši savas valsts
normatīvo aktu prasībām.

5.
5.1.

Informācija par finanšu instrumentiem
Pamatinformācija

AgroCredit Obligācijas ir nenodrošināti uzrādītāja parāda vērtspapīri,
kuros ir nostiprinātas tā parāda saistības. Jebkura persona, kuras finanšu
instrumentu kontā uz Aprēķina datumu ir Obligācijas, ir tiesīga saņemt
Kuponus un Nominālvērtības maksājumu termiņa beigās.
Emitents ir izlaidis 94 (deviņdesmit četras) Obligācijas ar Nominālvērtību
EUR 5,000.00 (pieci tūkstoši euro nulle centi) apmērā un par kopējo
summu EUR 470,000.00 (četri simti septiņdesmit tūkstoši euro nulle
centi). Papildus Emitentam ir tiesības emitēt vēl 1,906 (viens tūkstotis
deviņi simti desmit) Obligāciju.
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Obligāciju emisijas ISIN ir LV0000802106. Obligāciju emisijas datums ir
2016.gada 8.jūnijs.
5.2.
Normatīvie akti
Obligāciju emisija tiks veikta saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu
instrumentu tirgus likumu, LCD noteikumiem un citiem Latvijas Republikā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Obligāciju emisijai un no tās izrietošajām tiesībām un pienākumiem tiek
piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
Visi ar Obligācijām saistītie strīdi izšķirami Latvijas Republikas tiesās pēc
piekritības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Ja kāds no Prospekta punktiem ir spēkā neesošs vai tiesa to uzskata par
nepiemērojamu, tas neietekmē vai nemaina pārējo noteikumu derīgumu,
leģitimitāti vai piemērojamību.
Vienīgā oficiālā Prospekta valoda ir latviešu. Iespējamie Prospekta
tulkojumi uz citām valodām, ir vienīgi informatīviem nolūkiem ieguldītāja
ērtībai.
5.3.
Finanšu instrumentu forma un uzskaite
Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri dematerializētā veidā. Emisija
tiks iegrāmatota Latvijas Centrālajā depozitārijā, kas uzskaitīs kopējo
emitēto Obligāciju skaitu, kas glabāsies LCD dalībnieku kontos.
5.4.
Finanšu instrumentu emisijas valūta
Obligāciju valūta ir euro.
5.5.
Obligāciju nodrošinājums
Obligācijas ir vienlīdzīgas ar citiem Emitenta nenodrošinātajiem
aizņēmumiem. Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir
tādas pašas tiesības saņemt savu ieguldījumu kā citiem attiecīgās grupas
kreditoriem saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Nepastāv līgumi vai citi darījumu dokumenti, kas pakārtotu Obligacionāru
prasības citām Emitenta nenodrošinātajām saistībām.
Obligacionāriem ir jāņem vērā, ka Emitents ir noslēdzis kredītlīnijas
līgumu ar AS “Citadele Banka” un visi Emitenta aktīvi ir ieķīlāti par labu
bankai.
Nākotnē Emitentam var būt arī citi nodrošināti aizņēmumi no trešām
personām, tāpēc tā likvidācijas gadījumā Obligacionāru prasības var
netikt pilnībā apmierinātas.
5.6.

Tiesības un ierobežojumi, kas ir saistīti ar finanšu
instrumentiem
Obligacionāriem ir tiesības:
 atsavināt, ieķīlāt, dāvināt sev piederošas Obligācijas,
 saņemt Kuponu maksājumus atbilstoši Prospekta punktam 5.7.
“Kuponu izmaksas noteikumi”,
 saņemt Nominālvērtības maksājumus atbilstoši punktam 5.8.
“Obligāciju dzēšana”,
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saņemt Līgumsodu par savlaicīgi nesaņemtajiem Kuponu un
Nominālvērtības
maksājumiem
atbilstoši
punktam
5.10.
“Līgumsods”,
balsot par piedāvātajiem Prospekta grozījumiem, ja tādi tiks iniciēti,
piedalīties Obligacionāru sapulcēs, ja tādas tiek rīkotas,
pieprasīt un saņemt informāciju no Emitenta atbilstoši sadaļai 6.
“Sabiedrībai pieejamie dokumenti un citas informācijas atklāšana”,
kā arī izmantot citas Prospektā un Latvijas Republikas tiesību aktos
nostiprinātās tiesības.

5.7.
Kuponu izmaksas noteikumi
Obligāciju Kupona likme ir 7% gadā.
Kupona maksājumi tiek veikti reizi gadā – 31.decembrī. Pirmais Kupona
maksājums tiks veikts 2016. gada 31. decembrī, pēdējais – 2026. gada
31. decembrī. Kupona aprēķina datums ir 5. (piektā) Darba diena pirms
Kupona maksājuma datuma. Emitents noteiks Obligacionāru sarakstu
Kupona Aprēķina datumā.
Emitents Kupona izmaksu veiks ar LCD starpniecību un saskaņā ar spēkā
esošajiem LCD noteikumiem, kas regulē ienākuma no parāda
vērtspapīriem izmaksas kārtību. Prospekta sagatavošanas dienā
piemērojamie LCD noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8 “Par dividenžu,
procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”.
Ja Kupona izmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, Emitents veiks
atbilstošu Kupona izmaksu pirmajā brīvdienai vai svētku dienai
sekojošajā Darba dienā. Tomēr, ja tuvākā Darba diena pēc brīvdienas vai
svētku dienas ir jau nākamajā mēnesī, Kupons tiek izmaksāts pilnā
apmērā Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku dienas.
Kupona maksājumu summa tiks aprēķināta sekojošā veidā:
CPN = F * C , kur
CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas nominālvērtība;
C – Kupona gada procentu likme.
Kupona maksājumu summa pirmajam Kupona periodam tiks aprēķināta
sekojošā veidā:
CPN = F * C * 195/ 360, kur
CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas nominālvērtība;
C – Kupona gada procentu likme.
Ja Emitents nav veicis Kupona maksājumu atbilstoši Prospektā
norādītajiem termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par
Kupona izmaksu ne ātrāk kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc attiecīgā
Kupona maksājuma datuma.
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5.8.

Obligāciju dzēšana

Obligāciju nominālvērtība tiks dzēsta vienā maksājumā Obligāciju
dzēšanas datumā. Obligacionāri saņems 5,000.00 EUR (pieci tūkstoši
euro nulle centi) par vienu Obligāciju, ja vien Obligāciju termiņa laikā
nominālvērtība netiks samazināta atbilstoši šīs sadaļas nosacījumiem.
Obligāciju dzēšanas datums ir 2026.gada 31. decembris un tā Aprēķina
datums ir iepriekšējās Darba dienas beigas.
Emitents veiks pamatsummas izmaksu Obligāciju dzēšanas datumā ar
LCD starpniecību un saskaņā ar spēkā esošajiem LCD noteikumiem.
Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD noteikumi ir LCD
noteikumi Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu
ienākumu izmaksu”.
Ja Obligāciju dzēšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, Emitents
veiks atbilstošu Obligāciju dzēšanu pirmajā brīvdienai vai svētku dienai
sekojošajā Darba dienā. Tomēr, ja tuvākā Darba diena pēc brīvdienas vai
svētku dienas ir jau nākamajā mēnesī, Obligāciju dzēšanas summa tiek
izmaksāts pilnā apmērā Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku
dienas.
Pirms Obligāciju dzēšanas datuma Emitentam ir tiesības dzēst
Obligācijas (call option) katra Kupona maksāšanas datumā. Minimālā
vienas Obligāciju dzēšanas daļa ir 100.00 EUR (viens simts euro nulle
centi), ar turpmāku soli 100.00 EUR (viens simts euro nulle centi).
Maksimālā pirmstermiņa dzēšanas vērtība ir vienāda ar Obligāciju
nominālvērtību, kas sākotnēji ir 5,000.00 EUR (pieci tūkstoši euro nulle
centi). Par vēlmi izmantot tiesības pirmstermiņā dzēst Obligācijas
Emitents paziņo Obligacionāriem vismaz 20 (divdesmit) Darba dienas
iepriekš.
Emitents jebkurā Darba dienā var dzēst visas vai daļu no Obligācijām, ko
tas ir iegādājies otrreizējā tirgū.
Ja Emitents pieņem lēmumu dzēst otrreizējā tirgū iegādātās Obligācijas
pirms termiņa, Emitents par to paziņos Obligacionāriem vismaz 5
(piecas) Darba dienas pirms Obligāciju dzēšanas datuma, publicējot
attiecīgu informāciju Nasdaq Riga informācijas sistēmā un ORICGS.
Ja Emitents nav veicis pamatsummas maksājumu atbilstoši Prospektā
norādītajiem termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par
pamatsummas atmaksu ne ātrāk kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc
pamatsummas maksājuma datuma.
5.9.
Ienesīguma un uzkrāto procentu aprēķināšana
Kupons sāk uzkrāties no 2016. gada 15. jūnija. Aprēķinot uzkrāto
Kuponu, tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas
(Dienu skaita konvencija – “European 30/360”). Uzkrātais Kupons
(procenti) starp Kupona izmaksas datumiem tiek aprēķināti pēc sekojošas
formulas:

16

SIA “AgroCredit Latvia” Obligāciju Prospekts

AI = F x C / 360 x D, kur
AI – uzkrātais kupons (procenti);
F – Obligāciju nominālvērtība;
C – Kupona gada procentu likme;
D – dienu skaits no kupona uzkrāšanas perioda sākuma pēc 360 dienas
gadā / 30 dienas mēnesī dienu skaitīšanas konvencijas.
5.10.
Līgumsods
Ja Emitents kādam no Obligacionāriem nav samaksājis tam pienākošos
summu attiecībā par Obligācijām attiecīgajā maksājuma datumā,
Emitentam, pēc Obligacionāra pieprasījuma, jāsamaksā līgumsods no
datuma (to neieskaitot), kad iestājies termiņš, līdz (ieskaitot) faktiskā
maksājuma datumam 0.05% (nulle komats nulle piecas simtdaļas
procenta) par dienu no attiecīgās summas.
5.11.
Obligacionāru pārstāvība
Emitents nav piesaistījis trešo pusi, kas pildītu Obligacionāru pārstāvja
funkcijas. Obligacionāri var pārstāvēt savas intereses paši vai pilnvarot
savus pārstāvjus, taču jebkurus trešo pušu izdevumus Obligacionāru
interešu pārstāvībai sedz paši Obligacionāri.
5.12.
Emitenta lēmumi par Obligāciju emisiju
SIA “AgroCredit Latvia” dalībnieku sapulce 2016. gada 17. maijā pieņēma
lēmumu (protokols Nr. 1/2016) veikt parāda vērtspapīru (obligāciju)
emisiju. Pamatojoties uz šo lēmumu, Emitenta valde:
 ar 2016. gada 18.maija lēmumu (protokols Nr. 3/2016) nolēma
izteikt Obligāciju piedāvājumu un apstiprināt Emisijas noteikumus;
 ar 2016. gada 26.jūlija lēmumu (protokols Nr. 6/2016) nolēma
apstiprināt Prospektu un iekļaut Obligācijas regulētā tirgū.
5.13.
Ierobežojumi brīvai vērtspapīru pārvedamībai
Nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz Obligāciju atsavināšanu,
ieķīlāšanu, dāvināšanu otrreizējā tirgū.
5.14.
Emisijas rezultātā iegūto līdzekļu izlietojums
Obligāciju emisija tiek veikta, lai palielinātu kredītportfeli atbilstoši
AgroCredit stratēģijai un piedāvātajiem pakalpojumiem (skat. 11.sadaļu).

6.

Sabiedrībai pieejamie dokumenti un citas informācijas
atklāšana

Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar šādiem dokumentiem:
 AgroCredit reģistrācijas dokumentu un statūtiem;
 Emitenta finanšu pārskatiem par iepriekšējiem gadiem, sākot ar
finanšu pārskatu par 2014. gadu;
 Emisijas noteikumiem;
 Prospektu.
Dokumentu elektroniskās kopijas var saņemt bezmaksas, rakstot uz
AgroCredit e-pastu birojs@agrocredit.lv.
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Papildus visi interesenti var iepazīties ar būtisko informāciju, kuru
Emitents publicēs Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā
glabāšanas sistēmā ORICGS. Emitents publicēs informāciju tādā apjomā,
kādā to pieprasa normatīvie akti, t.sk. Nasdaq Riga noteikumi.

7.

Prospekta grozīšana

Emitentam jebkurā laikā ir tiesības iniciēt Prospekta grozījumus.
Prospekta grozīšana var ietvert jebkādu nosacījumu grozīšanu, kas
neierobežojas ar šādu Obligāciju raksturlielumu kā valūta, Kupona likme,
Kupona aprēķināšanas metode, Kupona un Nominālvērtības izmaksāšana,
Obligāciju iekļaušana tirdzniecībai citos regulētajos tirgos, Obligāciju
dzēšanas termiņš un citi nosacījumi, ja tie nav pretrunā ar Latvijā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Lai grozītu Prospektu, Emitents nosūta paziņojumu caur Nasdaq Riga
informācijas sistēmu un Oficiālo obligātās informācijas centralizēto
glabāšanas sistēmu ORICGS, norādot vismaz šādu informāciju:
 piedāvāto izmaiņu apraksts;
 piedāvāto izmaiņu apraksta pamatojums;
 datumu, kurā tiks fiksēts Obligacionāru saraksts, kas ir tiesīgs balsot;
 termiņš, kurā Obligacionārs var atbalstīt vai noraidīt piedāvātos
grozījumus;
 norādījumi attiecībā uz piedāvāto grozījumu atbalstīšanu vai
noraidīšanu un balsošanas anketas aizpildīšanas kārtību;
 paziņojums, ka Obligacionāram, kurš vēlas atbalstīt Emitenta
piedāvātos grozījumus, jāpaziņo par to Emitentam pieteikumā minētā
termiņa laikā, un ja Obligacionārs nepaziņo Emitentam par
apstiprinājumu atbalstīt atbrīvojumu pieteikumā noteiktajā termiņā,
tiks uzskatīts, ka Obligacionārs nav devis piekrišanu atbrīvojumam;
 Emitenta kontaktdati, ko jāizmanto paziņojumiem (telefons uzziņām,
aizpildīto un parakstīto anketu nosūtīšanas vai piegādes adrese);
 citu informāciju.
Obligacionāru sarakstu Emitents pieprasa no LCD uz datumu, kas ir 5.
(piektā) Darba diena pēc paziņojuma nosūtīšanas vai publicēšanas
Nasdaq Riga mājas lapā. Termiņš, kurā Obligacionāriem ir jāpieņem
lēmums un jāatbild atbalstīt vai noraidīt piedāvātos grozījumus
Emitentam, nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) Darba dienām no dienas,
kad paziņojums ir publicēts Nasdaq Riga informācijas sistēmā un
ORICGS.
Obligacionāriem ir jāiesniedz parakstītas anketas ar to lēmumu
Emitentam līdz datumam, kas ir noteikts paziņojumā. Prospekta grozījumi
ir uzskatāmi par pieņemtajiem, ja Obligacionāri, kuriem pieder vismaz
51% emitēto Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam
un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes
un padomes locekļiem vai darbiniekiem), ir atbalstījuši grozījumus.
Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām
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(meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai
darbiniekiem), nevar tikt izmantotas, lai piedalītos balsojumā.
Emitents saskaita saņemtos balsojumus un publicē par to attiecīgu
paziņojumu Nasdaq Riga informācijas sistēmā un ORICGS.
Emitents nekavējoties pēc grozījumu stāšanās spēkā informē LCD par
attiecīgajiem grozījumiem.
Šajā punktā minēto darbību nodrošināšanai Emitents var pilnvarot trešo
personu.

8.

Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū

Emitents plāno iekļaut Obligācijas regulētajā tirgū Latvijā. Regulētā tirgus
organizētājs ir AS “Nasdaq Riga” (reģ. Nr. 40003167049).
Tiklīdz tiks emitētas vismaz 40 (četrdesmit) Obligāciju Emitents
sagatavos prospektu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma
prasībām un iesniegs to Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).
Pēc prospekta reģistrēšanas Emitents iesniegs visus nepieciešamos
dokumentus Obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru
sarakstā. Obligācijas tiks iekļautas sarakstā pēc Nasdaq Riga valdes
lēmuma pieņemšanas par Obligāciju kotēšanas uzsākšanu regulētajā
tirgū.
Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas visas Obligācijas,
kas tiks pārdotas Obligāciju sākotnējā piedāvājuma ietvaros pirms
prospekta reģistrēšanas FKTK. Pārējās Obligācijas tiks iekļautas
regulētajā tirgū tajā pašā dienā, kad būs norēķini par attiecīgajām
Obligācijām.
Emitents nav noslēdzis ne ar vienu personu līgumu par Obligāciju
likviditātes uzturēšanu otrreizējā tirgū.

9.

Nodokļi Latvijā

9.1.
Paziņojums
Šajā sadaļā iekļautais vispārīgais pārskats nevar tikt uzskatīts par
juridisko vai nodokļu konsultāciju. Šī sadaļa nesatur visaptverošu un
pilnīgu informāciju par visiem nodokļiem, kas attiecas uz ieguldīšanu
Obligācijās. Nodokļu likmes un nodokļu maksāšanas nosacījumi var
mainīties laikā no Obligāciju emisijas līdz to dzēšanai. Ieguldītājiem ir
ieteicams konsultēties ar saviem padomniekiem nodokļu jautājumos
attiecībā uz viņu konkrēto gadījumu un Latvijas Republikas (LR) vai
ārvalstu nodokļu normatīvajiem aktiem, kuru subjekti varētu būt
Obligacionāri.
9.2.
Rezidentu un nerezidentu definīcijas
Fiziskā persona nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par LR
rezidentu, ja tās pastāvīgā dzīves vieta ir LR vai ja tā uzturas LR ilgāk par
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183 dienām jebkurā 12 mēnešu periodā, vai ja tā ir LR pilsonis, kuru
ārzemēs nodarbina LR valdība.
Ja fiziskā persona neatbilst augstākminētajiem kritērijiem, tā nodokļu
aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par nerezidentu.
Jebkura juridiskā persona tiek uzskatīta par rezidentu nodokļu
aprēķināšanas vajadzībām, ja tā ir vai tai vajadzētu būt dibinātai un
reģistrētai LR saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Citas juridiskās
personas tiek uzskatītas par nerezidentiem nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām.
Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu
konvencija, tiek ievēroti nodokļu konvencijās noteiktie atvieglojumi.
Atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta
noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos
par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
noteiktie nodokļu atvieglojumi”, kas tika pieņemti 2001. gada 30. aprīlī
un publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2001. gada 4. maijā.
9.3.
Nodokļu apmērs
Saskaņā ar Prospekta apstiprināšanas brīdiī spēkāā esošajiem
normatīvajiem aktiem, par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti
fiziskajai personai, tiks ieturēts nodoklis 10% apmērā no procentu
ienākumu summas.
Par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti juridiskajai personai nodoklis
izmaksas vietaā ieturēts netiks, izņemot gadījumā, ja juridiskā persona ir
reģistrēta Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnijā
noteikumos Nr. 276 (“Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu
valstām un teritorijām”) noteiktajās zemu nodokļu un beznodokļu valsties
vai teritorijas. Šajā gadījumā procentu izmaksātājs ietur nodokli atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Juridiskajai personai, nerezidentam, kas saņem
procentu maksājumus, nodokļu maksājumi ir jāveic atbilstoši savas valsts
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4.
Emitenta atbildība
Emitents atbild par nodokļu ieturēšanu un samaksu Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā̄ kartībā un apmērā. Emitents neatbild par
nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajā̄ kartībā Emitentam nav pienākums aprēķināt un ieturēt
nodokļu summu pirms Kuponu izmaksas.

10. Emitents
10.1.
Informācija par Emitentu
Uzņēmuma firma ir SIA “AgroCredit Latvia”. Emitents ir reģistrēts Latvijas
Republikas Komercreģistrā 2011. gada 11. novembrī ar vienotu
reģistrācijas numuru 40103479757. SIA “AgroCredit Latvia” pastāvēšanas
ilgums ir beztermiņa.
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Juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskais statuss –
juridiska persona.
Emitenta juridiskā un faktiskā adrese ir Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167, Latvija. Uzņēmuma tālruņa numurs ir (+371)
67422208; faksa numurs - (+371) 67412672 un e-pasta adrese ir
birojs@agrocredit.lv.
Emitents savu darbību veic saskaņā ar Komerclikumu, Civillikumu un
citiem spēkā̄ esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā.
Obligāciju emisiju un to apgrozību otrreizējā tirgū regulē Finanšu
instrumentu tirgus likums, AS “Nasdaq Riga” un AS “Latvijas Centrālais
depozitārijs” noteikumi.
10.2.
Uzņēmuma pārvalde
Emitenta pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.
10.2.1.

Uzņēmuma dalībnieku struktūra

AgroCredit pamatkapitāls ir 1,500,000 EUR, kas ir sadalīts 50,000 daļās.
Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir 30.00 EUR.
AgroCredit īpašnieku struktūra ir šāda:




90% jeb 45,000 daļu pieder AgroCredit Estonia OU (Igaunija), kas
savukārt vienādās daļās pieder Ģirtam Vinteram un Jānim
Kārkliņām. Igaunijas uzņēmums galvenokārt pilda holdinga
uzņēmuma funkcijas un citu saimniecisko darbību veic nebūtiskā
apjomā.
10% jeb 5,000 daļu pieder K Investments SIA, kas pilnībā pieder
Kristapam Skotelim.

Visi Emitenta darījumi ar saistītām personām ir atklāti revidētajos gada
pārskatos. Ar AgroCredit saistītās personas veic uzņēmējdarbību arī citās
jomās, taču tas būtiski neietekmē AgroCredit darbību.
AgroCredit nav zināma informācija par iespējamām izmaiņām dalībnieku
sastāvā.
10.2.2.

Uzņēmuma valde

AgroCredit valde sastāv no diviem valdes locekļiem:
 Ģirts Vinters (dz. 1978.g.), valdes priekšsēdētājs
Izglītība – Maģistra grāds ekonomikā apakšprogrammā Finanses un
kredīts (Latvijas Universitāte)
Darba pieredze – kopš 2011. novembra vada AgroCredit
No 1999. līdz 2011.g. ieņēmis vadošus amatus
vairākos Latvijas līzinga uzņēmumos, kā arī
konsultējis klientus ES struktūrfondu piesaistē


Dr.iur., asoc.prof. Jānis Kārkliņš (dz. 1979.g.), valdes loceklis
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Izglītība Tiesību
zinātņu
doktora
grāds
Latvijas
Universitātē
Darba pieredze - Kopš
2011.gada
atbild
par
AgroCredit
juridiskajām lietām
Kopš 2007.g. vada J.Kārkliņa advokātu biroju,
zvērināts advokāts
Kopš 2012.g. Latijas Universitātes Juridiskās
fakultātes Civiltiesību zinātņu katedras asociētais
profesors
Saskaņā ar statūtiem katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Emitentu
atsevišķi. Zemāk norādītajos jautājumos lēmumus valdes locekļi ir tiesīgi
pieņemt tikai valdes sēdē, ja par lēmuma pieņemšanu ir nobalsojuši abi
valdes locekļi:
 Uzņēmuma galvojumu sniegšana;
 Jebkādu uzņēmuma ārpusbilances saistību uzņemšanās;
 Lēmumi par uzņēmuma līdzdalības palielināšanu vai samazināšanu
citu uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā;
 Uzņēmuma aktīvu ieķīlāšana;
 Kredītsaistību uzņemšanās, ja saistību summa pārsniedz 100 000
euro.
Emitentam nav zināms par būtiskām interesēm, kas var ietekmēt emisiju.
Starp Emitenta un valdes locekļu privātām interesēm vai citiem
pienākumiem interešu konflikti nepastāv.
Uzņēmumam nav izveidota padome.
10.3.
Pēdējie būtiskie notikumi
AgroCredit 2014.gadā uzsāka sadarbību ar AS “Citadele banka”, kā arī
palielināja pamatkapitālu līdz 1,000,020 EUR. Iepriekšējā (2015.) gadā
Emitenta bruto kredītportfelis sasniedza vēsturiski lielāko apjomu – 4.6
miljoni EUR.
Šogad Agrocredit dalībnieki palielināja pamatkapitālu līdz 1,500,000 EUR
un pieņēma lēmumu emitēt Obligācijas. Šī gada jūnijā Emitents piesaistīja
kredītu 600,000 EUR apmērā no privāta investora un vēl 350,000 EUR, emitējot
obligācijas. Citi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir būtiski Emitenta maksātnespējas
novērtēšanai, pēdējā laikā nav konstatēti.

10.3.1.

Ieguldījumi

Pēdējais Emitenta finanšu pārskats ir uz 2015. gada 31. decembri. Kopš
tā datuma Emitents nav veicis būtiskus ieguldījumus. Emitenta vadība
nav uzņēmusies saistības par nākotnē plānotajiem ieguldījumiem.
10.4.
Revidenti
AgroCredit pēdējais revidētais finanšu pārskats ir uz 2015. gada 31.
decembri. Minētā pārskata pārbaudi veica SIA “Potapoviča un Andersone”
(juridiskā adrese: Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007, Latvija; beztermiņa
licence Nr. 99 revīzijas pakalpojumu sniegšanai, ko ir izdevusi Latvijas
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Zvērinātu revidentu asociācija); atbildīgais zvērinātais revidents: Anna
Temerova – Allena (beztermiņa sertifikāts Nr. 154, ko ir izdevusi Latvijas
Zvērinātu revidentu asociācija).
Pilns SIA “AgroCredit Latvia” finanšu pārskats par 2015. un 2014. gadu
ar revidenta atzinumu ir atrodams Prospekta pielikumā.
Revidenti nav pārbaudījuši Prospektā iekļauto informāciju.

11. Uzņēmējdarbības apskats
11.1.

Lauksaimniecības nozare Latvijā

AgroCredit
pamatnodarbošanās
ir
lauksaimniecības
uzņēmumu
kreditēšana Latvijā. Lauksaimniecība ir viena no lielākajām nozarēm
valstī, kuras īpatsvars iekšzemes kopproduktā 2015.gadā bija 3%1, kā arī
tika nodarbināti 21.6 tūkstoši darbinieku.
Savukārt galvenā lauksaimniecības apakšnozare ir graudkopība. Latvijā
tiek apsēti vairāk par 1 150.5 tūkstošiem ha, pēdējos gados kopējām
platībām ir tendence nedaudz pieaugt.
1. tabula – Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība,
2012 - 2014 (tūkst. ha)
Gads

Sējumu
Garšķiedras Eļļas
Graudaugi Rapsis Kartupeļi Dārzeņi
kopplatība
lini
lini

2012

1 122.1

574.6

117.5

28.2

8.1

0.6

0.3

2013

1 146.5

583.9

128.2

27.3

8.5

0.2

0.1

2014

1 150.5

655.2

100.1

26.8

8.2

0.1

0.5

Avots: Centrālās statistikas pārvalde
Lauksaimniecības uzņēmumiem (zemnieku saimniecībām) uzkrājot
zināšanas un pielietojot modernu tehniku un augu aizsardzības līdzekļus,
ir izdevies sasniegt augstu ražību no katra apstrādātā hektāra. Vislielākā
graudaugu ražība tradicionāli ir Zemgales reģionā, kur 2014.gadā ievāca
40.9 cnt/ha, pēc tam seko Pierīgas reģions ar 34.1 cnt/ha, Kurzemes
reģions ar 33.2 cnt/ha, Vidzemes reģions ar 30.7 cnt/ha un Latgales ar
25.9 cnt/ha.
2. tabula – Graudaugu kopraža, vidējā ražība pa reģioniem, 20112014
2011
Kopraža,
t

2012

Ražība,
cnt no

Kopraža,
t

ha
Pierīgas
1

155 576

26.4

2013

Ražība,
cnt no

Kopraža,
t

ha
244 839

36.3
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2014

Ražība,
cnt no

Kopraža,
t

ha
210 186

32.0

Ražība,
cnt no
ha

250 325

34.1
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reģions
Vidzemes

203 518

24.0

296 755

31.8

250 338

25.7

332 887

30.7

292 943

24.0

453 984

35.5

463 239

35.8

496 746

33.2

Zemgales
reģions

564 573

33.2

834 226

46.2

781 212

41.6

842 994

40.9

Latgales
reģions

195 424

21.5

294 689

27.9

243 774

23.5

304 207

25.9

reģions
Kurzemes
reģions

Avots: Centrālās statistikas pārvalde
Kvieši ir populārākā graudu kultūra Latvijā, kas 2014.g. aizņēma 61.4%
no visas graudaugiem atvēlētās platības. Pēdējos gados kviešu sējumi
bija vairāk par 300 tūkstošiem ha. Tāpat arī audzē rudzus, auzas,
miežus. Rapsis ir vēl viena izplatīta kultūra, kas ļauj ne vien nopelnīt, bet
arī atjaunot zemes auglību, jo rapsim piemīt attiecīgas bioloģiskas
īpašības.
3. tabula – Graudaugu un rapša sējumu platība, 2011 - 2014
(tūkst. ha)
Sējumu
kopplatība
Graudaugi
Ziemāji
Kvieši (ziemas)
Rudzi
Vasarāji
Mieži
Kvieši
(vasaras)
Auzas
Rapsis

2011
1 086.7

2012
1 122.1

2013
1 146.5

2014
1 150.5

526.6
243.2
200.9
28.4
283.4
94.7
110.4

574.6
311.0
258.0
37.0
263.6
85.2
96.7

583.9
300.0
253.6
29.1
283.9
82.3
118.2

655.2
210.5
164.0
32.3
444.7
116.4
238.5

59.3
121.3

62.0
117.5

62.4
128.2

66.8
100.1

Avots: Centrālās statistikas pārvalde
Lopkopība, kurā ietilpst piena un gaļas liellopu audzēšana, cūkkopība,
aitkopība un kazkopība, ir attīstījusies ar dažādiem panākumiem.
Tradicionālā piena lopkopība pēdējos gados ir zaudējusi savu nozīmi, jo
to stipri skārušas zemās piena iepirkuma cenas, kā arī Krievijas embargo.
11.2.
Uzņēmuma stratēģija, vīzija un vērtības
Stratēģija. AgroCredit ir nebanku kreditētājs,
kas sniedz finanšu
pakalpojumus
zema
riska
lauksaimniecības
uzņēmumiem,
kā
papildinājumu tradicionālajiem banku aizdevumiem.
Vīzija. Uzņēmuma vīzija ir kļūt par nozīmīgu sadarbības partneri
zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem,
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aizņemoties iztrūkstošo finansējuma daļu no kredītiestādēm līdz 40% no
kopējiem uzņēmumam pieejamiem līdzekļiem.
Vērtības. AgroCredit vērtības ir:
 Draudzīgums, godīgums un atvērtas attiecības;
 Padziļināta izpratne par nozari un klientiem;
 Elastīgums un veselais saprāts pār formalitātēm;
 Uz klientiem orientēti lēmumi, sociālā atbildība konservatīva riska
vadības jomā;
 Efektivitāte procesos un izmaksās.
11.3.
AgroCredit darbības apraksts
AgroCredit tika izveidots 2011.gadā ar mērķi piedāvāt Latvijas
lauksaimniecības uzņēmumiem kvalitatīvus kreditēšanas pakalpojumus.
Vadības komandas iepriekšējā pieredze ļauj operatīvi novērtēt tirgus
iespējas un sniegt pakalpojumus galvenokārt klientiem ar zemu riska
pakāpi.
3. tabula – AgroCredit kredītportfelis un klientu skaits 2013.-2015.g.
Datums
30.06.2013.
31.12.2013.
30.06.2014.
31.12.2014.
30.06.2015.
31.12.2015.
30.04.2016.

Bruto kredītportfelis, tūkst. EUR
1 073
1 304
3 445
3 627
4 596
3 962
4 997

Klientu skaits
52
50
145
115
203
115
130

Tipiskais Latvijas lauksaimnieks ir raksturojams šādi:
 Ar lauksaimniecību nodarbojas jau vairākās paaudzēs;
 Apstrādātā zemes platība 40-50 ha ir robeža starp hobiju un
biznesu;
 Pastāvīgi izjūt spiedienu uz naudas plūsmu, it īpaši maza un vidēja
izmēra saimniecības, taču maksātnespējas draudi vēl nepastāv;
 Atbildīgi izturas pret saistībām, kredītu norakstīšana notiek reti.
Parasti nepieciešams aizdevumu restrukturizācija, kas ir atkarīga no
attiecīgās sezonas.
Lai
sasniegtu
maksimāli
iespējamo
kopražu,
lauksaimniekiem
nepieciešams ne tikai apstrādāt lauku un iesēt labību, piemēram, rudenī
ziemājus, bet arī pielietot augu aizsardzības līdzekļus pavasarī un vasarā,
tāpēc pat profesionāli vadītām saimniecībām var rasties vajadzība pēc
īstermiņa likviditātes.
AgroCredit piedāvā trīs pakalpojumus:
a) Sezonas un apgrozāmo līdzekļu finansējums
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Šis pakalpojums tiek piedāvāts graudkopjiem izejvielu un citu apgrozāmo
līdzekļu finansēšanai. Aizdevums tiek izsniegts klienta vietā apmaksājot
piegādātāju piestādītos rēķinus par izejvielām vai izsniedzot to
aizņēmējam. Šajā gadījumā aizņēmējs norāda mērķi, kam nepieciešams
finansējums. Šim mērķim jābūt saistītam ar objektīvu saimnieciskās
darbības vajadzību.
Finansējums tiek izsniegts saskaņā ar trīspusēji (starp aizņēmēju,
AgroCredit un graudu pircēju) noslēgtu finansējuma līgumu, kam kā
pielikums tiek pievienots graudu līgums, kas noslēgts starp aizņēmēju un
graudu tirgotāju. Noslēgtais finansējuma līgums un graudu līgums paredz
to, ka aizņēmējs piegādās savu saražoto produkciju graudu tirgotājam,
kurš savukārt norēķinu par saņemtajiem graudiem veiks izmantojot
ieskaitu, pārskaitot attiecīgo summu AgroCredit tādā apmērā, kādas būs
aizņēmēja saistības pret AgroCredit norēķina veikšanas dienā.
Gadījumos, kad kredītkomitejā izvērtējamais projekts tiek novērtēts ar
augstāku riska pakāpi, saistību izpildes nodrošināšanai var tikt prasīts
papildus nodrošinājums – galvojums, hipotēka vai komercķīla.
b) Aizdevums pret fizisku ķīlu
Aizdevums tiek piešķirts lauksaimniekiem un to izlietojuma mērķim ir
jābūt saistītam ar saimniecisko darbību. Aizdevuma termiņš var būt līdz 5
gadiem, taču tā izsniegšana nedrīkst būt pretrunā ar nosacījumiem, ko
paredz starp AgroCredit un tā kreditoriem noslēgtie līgumi.
Par aizdevuma nodrošinājumu var kalpot hipotēka uz nekustamo īpašumu
vai komercķīla uz kādu kustamo mantu, tehnikas vienību. Graudkopjiem
nodrošinājums var būt arī kombinēts ar trīspusēja norēķina līgumu un
graudu līgumu, kas noslēgts ar graudu tirdzniecības uzņēmumu.
c) Finanšu līzings
Tiek piešķirts lauksaimniekiem lauksaimniecības tehnikas iegādei.
AgroCredit iegādājas tehniku savā īpašumā un nodod to lietošanā
klientam, saskaņā ar divpusēju līzinga līgumu. Līzinga ņēmējs pirms
tehnikas saņemšanas veic pirmo iemaksu, kuras apmērs tiek noteikts
atkarībā no tehnikas likviditātes un līzinga ņēmēja finanšu riska pakāpes.
Līzinga periods nepārsniedz 5 gadus un tā izsniegšana nedrīkst būt
pretrunā ar starp AgroCredit un tā kreditoriem noslēgtajiem līgumiem.
AgroCredit mērķis ir panākt, ka sezonas un
aizdevums sasniegtu 80-90% no kredītportfeļa.
11.4.

apgrozāmo

līdzekļu

Aizdevumu izsniegšanas kārtība

Kredīta izsniegšanas process atšķiras katram no pakalpojuma veidiem.
Sezonas un apgrozāmo līdzekļu finansējums
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Lēmuma pieņemšana tiek veikta pamatojoties uz uzņēmuma
iesniegtajiem dokumentiem (pieteikums, finanšu dati, informācija par
graudu līguma projektu), oficiāli pieejamās informācijas (Uzņēmuma
reģistra, nodokļu nomaksas datu bāzes), kā arī sadarbības partnera
sniegtās informācijas. Pieteikums tiek noformēts AgroCredit izstrādātajā
formā vai arī ar sadarbības partneri (graudu tirgotāju) akceptētā formā.
Tajā tiek norādīta pamata informācija par aizņēmēju, esošās
kredītsaistības, kā arī informācija par apstrādātajiem hektāriem un
tekošās sezonas sējumiem.
a) Sākumā tiek izvērtēta uzņēmuma kopējā finanšu situācija, vai
uzņēmuma ieņēmumi ir pietiekami visu saistību veiksmīgai
kārtošanai. Veicot izvērtējumu, būtiski ir ņemt vērā graudkopības
sezonālo raksturu un visi dati ir aplūkojami kontekstā ar periodu,
uz kuru tie apkopoti. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta
plānotajiem likviditātes rādītājiem rudenī. Aprēķinos jāprognozē arī
objektīvais īstermiņa saistību pieaugums proporcionāli tām
izmaksām, kas vēl radīsies līdz ražas nokulšanai.
b) Pēc tam tiek izvērtēta informācija par sējumiem un graudu līgumu.
Maksimāli piešķiramā summa tiek aprēķināta pēc sekojoša
algoritma:
(1) Tiek pārbaudīts,
vai graudu līgumā noslēgtās
produkcijas apjoms (tonnas) ir atbilstošas uzņēmuma
apstrādātajai platībai. Šis apjoms nedrīkst pārsniegt 6070% no sagaidāmās ražas vidējā gadā.
(2) Tiek aprēķināts ienākums, kas veidosies, piegādājot
produkciju saskaņā ar graudu līgumu. Gadījumos, ja
graudu līgumā ir pilnībā fiksēta cena, šo ienākumu
aprēķina sareizinot piegādājamās tonnas ar šo fiksēto cenu
(zemākās kvalitātes grupai). Gadījumos, kad cena nav
fiksēta, tiek izmantota t.s. bāzes cena. Tā ir sezonas
sākumā noteikta pesimistiskākā cena katrai kultūrai. To
nosaka konsultējoties ar sadarbības partneriem un tā tiek
apstiprināta valdē.
(3) Ar graudu tirgotāju tiek saskaņots, vai uzņēmumam ir
saistības pret to, kas tiks segtas ar graudiem, kas tiks
piegādāti saskaņā ar graudu līgumu.
(4) Apstiprinātā aizdevuma summa nedrīkst pārsniegt, pēc
augstāk minētā algoritma, aprēķināto ienākumu (bez PVN)
no graudu līguma. Gadījumā, ja uzņēmumam ir saistības
arī pret graudu tirgotāju (faktorings), tad no piešķiramās
summas tiek atņemtas šīs saistības.
c) gadījumā, ja uzņēmums darbojas kādā no komercsabiedrības
formām, nevis zemnieku saimniecības formā, tiek prasīts īpašnieku
galvojums vai ķīlas nodrošinājums, izņemot gadījumu, ja minētās
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komercsabiedrības finansiālie un vēsturiskie sadarbības rādītāji ir
tādi, kas nerada šaubas par aizdevuma atmaksas iespējām.
Līzinga un aizdevuma līgumi
Sākumā tiek izvērtēta uzņēmuma iesniegtā pieteikuma forma,
finanšu rādītāji un informācija par nodrošinājuma objektu. Tāpat
tiek pārbaudīta oficiālā informācija (UR, nodokļu nomaksas datu
bāze). Aizdevumi (līzings) tiek piešķirti tikai uzņēmumiem, kuru
finanšu rādītāji nerada šaubas par iespējām kārtot visas savas
saistības. Netiek piešķirti aizdevumi, kas balstās tikai uz ķīlas
vērtību.
Ķīlas (līzinga objekta) vērtību nosaka sertificēts vērtētājs.
Gadījumos, ja nodrošinājuma objekts tiek iegādāts no labi zināma
un uzticama pārdevēja (piem. tehnikas dīlera), iegādes cena var
tikt
uzskatīta
par
tirgus
vērtību.
Konkrētā
projekta
vērtētāju/vērtības akceptēšanu apstiprina kredītkomiteja tādā
sastāvā, kā veic projekta kopējo apstiprinājumu.
Finansētās summas apmēru pret nodrošinājuma vērtību apstiprina
kredītkomiteja, vadoties no nodrošinājuma veida, likviditātes un
aizņēmēja finanšu riska pakāpes. Ja vien aizdevumam nav papildus
nodrošinājums (piem. graudu līgums), tā apjoms nepārsniedz 90%
no nodrošinājuma vērtības.
11.5.
Aizdevumu uzraudzība, darbs ar kavētajiem kredītiem
Visi klienti, kam ir izsniegts finansējums, kā arī to galvotāji tiek pastāvīgi
uzraudzīti. Galvenie informācijas avoti ir Firmas.LV, Lursoft, kā arī tiek
sekots līdz visa veida izmaiņām Uzņēmuma reģistrā, kā arī ierosinātajiem
procesiem, tiesvedībām. Par klientiem un galveniekiem saņemto
informāciju Uzņēmuma darbinieki izvērtē un pieņem lēmumus atbilstoši
procedūrām.
Sezonas un apgrozāmo līdzekļu finansējuma līgumos kā galējais norēķinu
termiņš tiek minēts 30. septembris. Šis termiņš ir izvēlēts, ievērojot
piesardzību, ņemot vērā, ka atkarībā no sezonas specifikas, graudi bieži
tiek piegādāti arī oktobrī un novembrī, taču tas sniedz papildus kontroli
pār klientu. Praksē šis termiņš var tikt vienpusēji pagarināts (ar
kredītkomitejas lēmumu), nenoslēdzot par to atsevišķu vienošanos. Pēc
30.septembra tiem klientiem, kas nav veikuši norēķinu, bet par kuriem ir
apstiprinājums no tirgotāja par to, ka graudi vēl tiks vesti (vai ir ievesti
bet nav noformēti), tiek apstiprināts termiņa pagarinājums, saskaņā ar
saņemto informāciju.
Ar klientiem, kuri nespēj veikt pilnu norēķinu no tekošās sezonas ražas,
notiek pārrunas kopā ar graudu tirgotāju un tiek piemeklēts atbilstošs
risinājums, kas tiek apstiprināts kredītkomitejā.
Līzinga un aizdevuma līgumu klientiem, regulārā maksājuma kavējuma
gadījumā: (1) ja kavējums pārsniedz 5 dienas, tiek nosūtīts
atgādinājuma e-pasts; (2) ja kavējums netiek novērsts 5 dienu laikā,
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projektu vadītājs sazinās ar klientu un noskaidro situāciju; (3) ja
kavējums pārsniedz 20 dienas, projektu vadītājs sagatavo kredītkomitejai
priekšlikumu par esošās situācijas risinājumu.
Iespējami sekojoši risinājumi:
(1) Ar klientu mutiski tiek panākta vienošanās par parāda nomaksas
termiņiem;
(2) Līgums tiek restrukturizēts – tiek parakstīti līguma grozījumi. Šāds
lēmums tiek apstiprināts kredītkomitejā – tajā sastāvā, kam piekrīt
projekts pēc finansējuma apmēra, kas nav atmaksāta lēmuma
pieņemšanas brīdī.
(3) Līgums tiek pārtraukts un notiek nodrošinājuma realizācija. Šajā
gadījumā procesu pārrauga valdes loceklis (vai viņa nozīmēta
persona), kas atbildīgs par juridisko jautājumu kārtošanu.
Pieņemot lēmumu kredītkomiteja izvērtē klienta finanšu riska pakāpi,
nodrošinājuma pietiekamību, juridiskos aspektus un tā rezultātā pieņem
uzņēmumam un klientam piemērotāko no augstākminētajiem variantiem.
AgroCredit aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības kvalitāti apliecina
zemais kavēto kredītu īpatsvars, kā arī visā AgroCredit pastāvēšanas
vēsturē uzņēmumam nav nācies norakstīt nevienu aizņēmumu. Uz
31.12.2015. virs 90 dienām kavēto kredītu apjoms sastāda 25 tūkstošus
EUR, kas ir 0.6% no bruto kredīta portfeļa.
11.6.

Konkurence

AgroCredit izvēlētā darbības joma – lauksaimniecības uzņēmumu
kreditēšana, savā ziņā ir unikāla, jo neviens cits uzņēmumam Latvijā nav
tik šauras specializācijas. Vistiešākie konkurenti ir graudkopības
tirdzniecības uzņēmumi, kas var nofinansēt nākotnes ražu. Citi nebanku
kreditētāji, t.sk. lombardi, parasti neizsniedz aizdevumus bez ķīlas
juridiskajām personām. Savukārt komercbankas ir netieši konkurenti, kas
spēj piedāvāt lētākus finansējuma risinājumus, taču noformēšanas
ātruma ziņā parasti ir lēnākas, tāpēc noteiktajās situācijās klienti dod
priekšroku tātad aizdevējam, kas var operatīvāk izskatīt klienta
iesniegumu un noformēt līgumu.
11.7.

AgroCredit SVID (SWOT) analīze

Stiprās puses
Uzņēmuma galvenā priekšrocība ir pieredzējis un zinošs kolektīvs ar
plašu ekspertu kontaktu loku lauksaimniecības jomā. Uzticība un
uzņēmuma atpazīstamība potenciālo klientu vidū ir būtiski pieaugusi līdz
ar katru darbības gadu.
Elastīgums, ātrums un spēja apmierināt
noteiktas klientu vēlmes, taču vienlaicīgi saglabājot efektivitāti un
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kontroli pār izdevumiem, nodrošina ilgtermiņa pamatu attīstībai.
Kvalitatīva klientu bāze, pateicoties kurai AgroCredit ir cietis minimālus
zaudējumus kredītportfelī, arī ir uzskatāma par uzņēmuma stipro pusi.
Vājās puses
AgroCredit nelielā darbinieku skaita dēļ uzņēmuma darbība ir atkarīga no
atsevišķu personu loka. Ierobežota pieeja papildus resursiem ir attīstību.
bremzējošs faktors. Zema riska klienti pieprasa zemas aizdevumu likmes,
kas neļauj AgroCredit piesaistīt investorus ar augstākām likmēm.
Uzņēmumam saglabājas liela atkarība no viena sadarbības partnera.
Iespējas
Noteiktam lauksaimnieku lokam ir finanšu vajadzības, ko bankas nespēj
efektīvi un ātri atrisināt. Papildus finansējuma piesaiste dotu iespēju
AgroCredit uzsākt sadarbību vēl ar citiem graudu tirdzniecības
uzņēmumiem un aktīvāk piedāvāt savus pakalpojumus. Ilgtermiņā pieeja
lētākam finansējuma ļautu sasniegt jaunus biznesa apjomus. Attiecību
nodibināšana ar attīstības iestādēm (Altum, ERAB, EIB u.c.) būtu
nozīmīgs solis jaunām iespējām.
Draudi
Bankas var atgriezties pie aktīvākas kreditēšanas ar līdzīgiem
nosacījumiem. Minerālmēslu vairumtirgotāji piedāvā atliktos maksājumus
par zemām likmēm. Papildus kritums graudu cenām pavājinātu
lauksaimniecības uzņēmumu finanšu stāvokli un palielinātu kredītrisku.
AgroCredit ikdienas darbību nodrošina piecas personas. Uzņēmuma
mērķis ir saglabāt nelielu kolektīvu, stingri kontrolējot administratīvos
izdevumus.
11.8.

Būtiski sadarbības partneri

AgroCredit, slēdzot ar lauksaimniecības uzņēmumiem sezonas vai
apgrozāmo līdzekļu finansēšanas līgumus, trešā puse ir Elagro Trade, kas
ir viens no pazīstamākiem graudu un minerālmēslu vairumtirdzniecības
uzņēmumiem Latvijā. Vairāku gadu laikā ir izveidojusies veiksmīga
sadarbība. Ņemot vērā AgroCredit samērā nelielos darbības apjomus citu
sadarbības partneru nozīme ir salīdzinoši neliela.
AgroCredit ir noslēdzis kredītlīnijas līgumu ar AS Citadele Banka. Kopējā
kredītlīnijas apjoms ir 1,000,000 EUR, to visvairāk uzņēmums izmanto
vasaras vidū, bet rudenī to atmaksā, tādā veidā samazinot procentu
izdevumus. Visi uzņēmumam aktīvi, t.sk. naudas līdzekļi, ir ieķīlāti par
labu bankai.
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Emitentam nav ziņu par citiem nozīmīgiem līgumiem, kas varētu ietekmēt
tā spēju izpildīt savas saistības pret Obligacionāriem sakarā ar
emitējamajiem vērtspapīriem.
11.9.
Nākotnes attīstības plāni
AgroCredit turpinās nostiprināt savu tirgus daļu lauksaimniecības
uzņēmumu kreditēšanā, ievēroto konservatīvu risku izvērtēšanu.
Piesaistot lētāku finansējumu, uzņēmums varēs piedāvāt lētākus
aizdevumus saviem klientiem.
11.10.
Tiesvedības
Ja AgroCredit neizdodas vienoties ar aizņēmēju par kavētā kredīta
atmaksas nosacījumiem, uzņēmums kā prasītājs var vērsties pret klientu
tiesā par parāda piedziņu, taču visā Emitenta pastāvēšanas vēsturē nav
nācies vērsties tiesā ne pret vienu klientu.
Pret AgroCredit kā atbildētāju nav uzsāktas jebkādas tiesvedības.
Saskaņā ar Emitenta rīcībā esošu informāciju uz Prospekta parakstīšanas
brīdi neviena iespējamā tiesvedība nevar būtiski iespaidot Emitenta
finanšu stāvokli vai rentabilitāti.
11.11.
Grupas struktūra
Emitents neietilpst kādā uzņēmumu grupā un tam nav ieguldījumu citās
sabiedrībās.
11.12.
Vadības prakse
Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām Emitentam
jāizveido revīzijas komiteja. AgroCredit to plāno izveidot trīs mēnešu laikā
no Obligāciju iekļaušanas Nasdaq Riga.
AgroCredit ievēro Latvijas Republikā normatīvo aktu prasības attiecībā uz
vadības praksi.

12.

Cita būtiska informācija

12.1.
Ar emisiju saistītie padomnieki
AgroCredit nav izmantojusi padomniekus.
12.2.

Vērtspapīru aprakstā iekļautās informācijas neatkarīga
pārbaude
Vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju nav pārbaudījuši revidenti.
12.3.

Vērtspapīru aprakstā iekļauto personu izteikumi vai
ziņojumi
Vērtspapīru aprakstā nav iekļauts kādas personas, kuru uzskata par
lietpratēju, izteikums vai ziņojums.
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12.4.
Kredītreitingi
Emitentam nav piešķirti kredītreitingi.
12.5.
Informācija par tendencēm
AgroCredit rīcībā nav informācijas par tendencēm, nedrošības faktoriem,
pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, izņemot tos, kas ir minēti
Prospektā, kas var būtiski ietekmēt AgroCredit perspektīvas kārtējā
finanšu gadā.
12.6.
Peļņas prognozes
AgroCredit izvēlas neiekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu
Prospektā.

12.7.
Nozīmīgas izmaiņas emitenta finanšu vai komercstāvoklī
Pēc pēdējā finanšu perioda beigām AgroCredit finanšu vai komerstāvoklī
nav notikušas nozīmīgas izmaiņas.

13. Finanšu informācija
AgroCredit sagtavo finanšu pārskatus atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām. Sākot ar 2015.gadu Emitents sagatavo gada
pārskatus pēc Starptautiskiem grāmatvedības standartiem, kas ir
apstiprināti Eiropas Savienībā.
Emitenta finanšu stāvokļa pārskats uz 2014.g. sākumu un 2014. un 2015. gada beigām,
EUR.

Ilgterminā ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Izsniegtie aizdevumi
Atliktā nodokļa aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Izsniegtie aizdevumi
Citi debitori
Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvi
Pamatkapitāls
Citas rezerves
Iepriekšējo gadu nesadalītā
peļņa
Pārskata gada nesadalītā
peļņa

01.01.2014

31.12.2014

31.12.2015

14,101
162,914
177,015

9,954
271,752
3,319
285,025

6,998
519,798

1,165,422
1,816
494,980
1,662,218
1,839,233

3,746,518
10,943
3,757,461
4,042,486

3,592,356
7,384
25,203
3,624,943
4,151,739

498,005
-

1,000,020
25

1,000,020
25

35,789

38,544

47,575

2,755

9,031

142,958
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Pašu kapitāls kopā

536,549

1,047,620

1,190,578

10,155
10,155

186,897
186,897

1,357,763
284
1,358,047

1,178,866

2,781,876

1,578,009

113,663
1,292,529
1,839,233

26,093
2,807,969
4,042,486

25,105
1,603,114
4,151,455

Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un
pārējās saistības
Īstermiņa kreditori kopā
Pasīvi

Emitenta apvienoto ienākumu pārskats par 2014. un 2015. gadiem.

2014
414,127

2015
514,940

(293,694
)

(259,027)

(25,000)
(60,977)

25,000
(81,440)

6,818

866

(18,705)
(721)

(32,080)
(248)

21,848

168,011

(16,136)
3,319
9,031

(21,450)
(3,603)
142,958

Procentu ieņēmumi
Procentu izmaksas
Aktīvu vērtības (samazinājums)/
reverss
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Citas finanšu izmaksas
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma
nodokļa
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par
pārskata gadu
Atliktais nodoklis
Pārskata gada peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopējā pārskata perioda apvienotā
peļņa

-

9,031
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142,958

SIA “AgroCredit Latvia” Obligāciju Prospekts

Pielikums A – SIA “AgroCredit Latvia” finanšu pārskats par
2015. gadu
Pielikums B - SIA “AgroCredit Latvia” finanšu pārskats par
2014. gadu
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