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1. Informācija par saimniecisko darbību pārskata periodā un tās novērtējums. 
Pārskata perioda finanšu rādītāju vispārējais salīdzinājums ar iepriekšējā 

pārskata gada finanšu rādītājiem 
 
Iesniedzam finanšu pārskatus “Peļņas vai zaudējumu aprēķins” un “Bilance” pēc 

Sabiedrības 2004.gada 1.pusgada darba rezultātiem. 
A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” pamatrādītāji pēc 2004.gada 1.pusgada pārskata 

salīdzinājumā ar pagājušā gada to pašu periodu ir uzrādīti tabulā Nr.1. 
Preču produkcijas ražošanas plāns pēc 2004.gada 1.pusgada pārskata izpildīts 3417 

tūkst.Ls apmērā. Salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu preču produkcijas apjoma 
izpilde zemāka par 8.5%. 

Neto-apgrozījuma plāns pēc 2004.gada 1.pusgada pārskata izpildīts 2590 tūkst.Ls 
apmērā. Salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu neto apgrozījuma apjoma 
pazeminājums sastādīja 27.4%.  

Pārskata periodā Latvijas tirgus īpatsvars sastādīja 3% no kopējā pamatprodukcijas 
realizācijas apjoma, Austrumeiropas tirgus īpatsvars sastādīja 56%, Rietumeiropas tirgus 
īpatsvars – 41%. 

2004.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu paaugstinājās 
pārdošanas līmenis Rietumu tirgū, kas tiek izskaidrots ar  

- Rietumu partneru biznesa aktivitātes pastiprināšanos un 2001.-2002.gadu 
ekonomiskās lejupslīdes procesu pārvarēšanu, 

- realizējamo produktu veidu struktūras izmaiņām un speciālo rūpniecības ķēžu daļas 
palielināšanos, 

- Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kā 
pilntiesīga ES tirgus locekļa lomas pastiprināšanos. 

 
2004.gada 1.pusgada rezultāti liecina, ka prognozējamie 2004.gada realizācijas 

apjomi var tikt sasniegti, pastāvīgi nodrošinot produkcijas kvalitāti, servisu un produkcijas 
nomenklatūras paplašināšanu, ar nosacījumu, ka tiks nodrošināta cenu konkurētspēja un 
aktīvs pārstāvniecību darbs.  

A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” investīciju apjoms 2004.gada 1.pusgadā sastādīja 
217 tūkst.Ls, kas ir par 8% vairāk par pagājušā gada attiecīgā perioda līmeni. 

Sabiedrības ražošanas-saimnieciskās darbības rezultāti rāda, ka bruto-peļņa 
2004.gada 1.pusgadā sastādīja 139 tūkst.Ls, bet tīrā peļņa – 101 tūkst.Ls. Darbības 
novērtējums pārskata periodā – apmierinoši. 
 



2. Informācija par ārējiem apstākļiem un notikumiem, kas ietekmēja 
Sabiedrības uzņēmējdarbību. 

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā izmainīja vispārējo situāciju Rietumeiropas 
tirgū: no konkurenta – ārējā ražotāja pārstāvja, kas agrāk nebija ES tirgus pārstāvis un uz 
kuru šī apstākļa dēļ neattiecās likumdošana par iekšējā ražotāja aizsardzību, A/s “Diton 
pievadķēžu rūpnīca” kļuva par šī tirgus pilntiesīgu dalībnieku. Tomēr tirgus segmentu, kā arī 
ES ražojamās un no citām valstīm importējamās metālprodukcijas kvotu samēra pārdalījums 
notiek saasinātas konkurējošas cīņas, augstākas cenas piedāvājošo ražotāju  un 
nenostabilizējušās tirgus interešu lobēšanas apstākļos, kas objektīvi neveicina stabilu un 
dinamisku A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” attīstību. 

Objektīvi negatīvas sekas A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbībai radīja LR 
pārvaldes un likumdošanas institūciju nesagatavotība Latvijas iestāšanās ES 2004.gada aprīlī-
jūnijā, kas izpaudās kā LR likumdošanas aktu masveida pieņemšana un tādējādi LR iestāžu 
darbības kavēšana. Akciju sabiedrībai “Ditton pievadķēžu rūpnīca” gadījumā, pirmām 
kārtām tā bija LR muita (muitas brokeru institūcijas parādīšanās, muitas noliktavas darbības 
pagaidu apturēšana u.tml.). 

No 2004.gada sākuma būtiski izmainījās situācija Austrumvalstu tirgū (Krievija un 
NVS valstis). Pirmkārt, jāatzīmē strauju metālprodukcijas un izejvielu cenu kāpumu, kas rada 
produkcijas sadārdzināšanos un rada tās konkurētspējas problēmas cenu piedāvājumu 
aspektā. 

Otrkārt, vairāku iemeslu dēļ tika pārtraukta sadarbība ar lielāko A/s “Ditton 
pievadķēžu rūpnīca” interešu pārstāvi Krievijā – kompāniju “Zetex LC” (apgrozījumus 
2000.-2003.gados – 7.732 mij.Ls), kura nodrošināja tirgus piepildāmību un krājumus, tirgus 
marketingu, garantijas apkalpošanu, cīņu ar produkcijas viltojumiem ar brendu A/s “Ditton 
pievadķēžu rūpnīca” un mūsu tirdzniecības markas aizsardzību. A/s “Ditton pievadķēžu 
rūpnīca” ir spiesta konstatēt, ka šīs kompānijas aiziešanu no Latvijas tirgus ir radījuši nevis 
objektīvi, bet subjektīvi apstākļi: kompānijas “Zetex LC” pārstāvja kustamā īpašuma arests 
LR teritorijā sakarā ar A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru (kompānija “Inter Corp”, 
konsultāciju sabiedrība “Neibergs & Partneri”) prasību, nelabvēlīga Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas (FKTK) administratīvā akta pieņemšana attiecībā pret kompāniju un tās 
imidžu, un atteikums apmierināt “Zetex LC” prasību par savu interešu aizstāvības tiesību 
piešķiršanu. Kopējā A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” apgrozījumā attiecības ar “Zetex LC” 
sastādīja apmēram 28 % un tās izstāšanās no sadarbības būtiski samazināja apgrozījumu, 
sekojoši, A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ieņēmumus un peļņu. 
 

3. Informācija par nozares attīstības tendencēm 
Pēc ekonomiskās lejupslīdes perioda vadošajās Rietumeiropas valstīs (2001.-2002.g.) 

2004.gadā vispārējās un speciālās mašīnbūves nozarēs ir gaidāms ražošanas apjoma 
pieaugums (atsevišķās pozīcijās: par 2-3%), kā rezultātā attiecīga pastiprināsies pieprasījums 
pēc pievadķēdēm. Tomēr tiek prognozēts, ka pieaugošā Eiropas tirgus vajadzība pēc 
standarta rūpniecības pievadķēdēm konkurences dēļ arvien lielākā mērā tiks apmierināta no 
DA Āzijas valstu ražotāju puses, kuri uz savu produkciju piedāvā zemākas cenas. Objektīvi 
produkcijas izmaksas (pašizmaksa) ES valstīs un Latvijā būs augstākas par tās DA Āzijas 
analogiem augstāku Eiropas izejvielu, energoresursu cenu, personāla un dabas aizsardzības 
pasākumu izmaksu rezultātā, kā arī nodokļu politikas dēļ. Augstas kvalitātes speciālo 
rūpniecības ķēžu nozarē strauji pastiprinās konkurence no Japānas firmu un koncernu puses. 



NVS valstu tirgū vajadzība pēc vispārējām rūpniecības pievadķēdēm palielināsies 
atkarībā no turpmākās ekonomiskās situācijas stabilizēšanās (pirmām kārtām, Krievijā). 
Būtisks vajadzības pieaugums pēc motorķēdēm automobiļu būvei Rietumvalstu tirgū netiek 
prognozēts. Tomēr NVS valstu automobiļu tirgus attīstību tuvākajos gados ietekmēs 2 
faktori: 

- jaunu automobiļu modeļu ar ķēžu piedziņu izstrādāšana un ieviešana ražošanā, tai 
skaitā arī kopīga izstrādāšana ar rietumu firmām; 

- turpmākā NVS valstu tirgus piesātinātība ar rietumos ražotiem automobiļiem un 
attiecīga iekļūšana rietumu ražoto (vai analoģiskas kvalitātes) autoķēžu rezerves daļu tirgū. 
 
 

4. Informācija par notikušajām vai ieplānotajām uzņēmējdarbības stratēģijas 
izmaiņām. 

Lai paaugstinātu produkcijas konkurētspēju Eiropas Savienības apstākļos tiek plānots: 
- īstenot pasākumu kompleksu, lai nepieļautu izlaižamās produkcijas pašizmaksas 

līmeņa strauju paaugstināšanos, 
- palielināt augstas kvalitātes speciālo ķēžu izstrādes, ražošanas un noieta apjomu. 
 
5. Tuvākajā laikā ieplānotie būtiski notikumi, darījumi vai projekti. 
Pasākumu un projektu izstrādāšana un ieviešana, kas saistīti ar A/S “DPR” cenas 

paaugstināšanu Rietumu un Austrumu tirgū (ar A/S “DPR” daļas obligātas saglabāšanas un 
turpmākās palielināšanas nosacījumu šajos tirgos). 

 
6. Meitas uzņēmumu darbības apraksts. 
Salīdzinājumā ar 2003.gadu produkcijas realizācijas tempi meitas uzņēmumā – 

Vācijas firmā “Meteor Kettenfabrik” – uzlabojās, un 2004.gadā tiek prognozēts kopējais 
produkcijas realizācijas apjoma palielinājums par 15-20%. 

Otrs meitas uzņēmums Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Latgales apdrošināšanas 
sabiedrība” (Reģ.Nr.41503030277) pagaidām nav uzsākusi savu darbību sakarā ar to, ka nav 
saņemta pamatdarbības licence.  Sakarā ar to 2004.gada 2.pusgadā A/S “DPR” Valde sīki 
izskatīs jautājumu par šīs apdrošināšanas sabiedrības turpmāko darbu. 

 
7. Pārskata periodā notikušās izmaiņas Valdes vai Padomes sastāvā. 
Izmaiņu Padomes sastāvā pirmajā pusgadā nebija. 
Valdes sastāvā veikta reorganizācija: 
Valdes loceklis P.Dorofejevs iecelts par Valdes priekšsēdētāja vietnieku, pirmo 

viceprezidentu komercjautājumos; 
Valdes loceklis, viceprezidents tehniskajos jautājumos V.Juhno iecelts par 

Sabiedrības Prezidenta padomnieku tehniskajos jautājumos. 
 
 
Valdes uzdevumā Valdes locekle, 
viceprezidente finanšu jautājumos     N.Redzoba 
(Valdes sēdes protokols Nr.9/2004 no 20.08.2004.) 

 
 



 
A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2004.gada 1.pusgada un 2003.gada 1.pusgada 

salīdzinošie pamatrādītāji 
 

tabula Nr.1 
 
                                   (tūkst.Ls) 

2004.g.1.pusg. 2003.g.1.pusg. N.p.k. Rādītāja nosaukums faktiski faktiski Novirze % 

1. Preču produkcija (ar jauno iekārtu 
izgatavošanu un modernizāciju 3417 3735 91.5 

2 Realizācijas apjoms 2590 3566 72.6 
3. Pievadķēdes – kopā, tūkst.m. 2565 3014 85.1 
4. Peļņa pirms nodokļiem 139 342  
5. Nodarbinātā personāla skaits, cilv. 718 822 87.3 
6. Investīcijas 217 201 108.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 










