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Vadības ziņojums

Jānis Romanovskis
Valdes priekšsēdētājs

Kirovs Lipmans
Padomes priekšsēdētājs

2009. gadā „Grindeks” koncernu veidoja AS „Grindeks” un 

četras tās meitas sabiedrības: AS „Tallinas Farmācijas rūp- 

nīca” Igaunijā, AS „Kalceks”, SIA „Namu Apsaimniekošanas 

projekti” Latvijā un SIA „Grindeks Rus” Krievijā. Koncerna 

pamatdarbība ir oriģinālo produktu, patentbrīvo medika- 

mentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, 

ražošana un pārdošana.

„Grindeks” koncerna darbība 2009. gadā  
Koncerna apgrozījums 2009. gadā bija 53,6 milj. latu, kas ir par 8,5 milj. latu vai par 13,7% mazāk kā 2008. gadā. Savukārt, 

koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, atskaites periodā bija 3,6 milj. latu, kas, salīdzinot 

ar 2008. gadu, ir samazinājusies par 60%. 

Bruto peļņas rentabilitāte 2009. gadā bija 49,8%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 6,9%. Pārskata periodā koncerna 

saražotā produkcija eksportēta uz 44 pasaules valstīm, kopumā par 50,8 milj. latu, kas ir par 8,5 milj. latu vai 14,3% mazāk kā 

iepriekšējā gadā.

2009. gadā pašu kapitāla atdeve (ROE) bija 7,2%; aktīvu koeficients (ROA) bija 6,5%; likviditāte bija 2,25.

Galvenais faktors, kas būtiski ietekmēja koncerna apgrozījuma un peļņas samazinājumu, salīdzinot ar 2008. gadu, 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 pagājušā gadā – zāļu izplatītāju tendence samazināt medikamentu krājumus 

noliktavās un pārcelt iepriekš saskaņotos iepirkumu termiņus.

2009. gada vasaras mēneši koncernam bija vismazāk ienesīgi, taču jau 2009. gada 4. ceturksnī un 2010. gada sākumā 

vērojams pozitīvs pieprasījuma kāpums pēc „Grindeks” produkcijas.

Gatavo zāļu pārdošana
„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2009. gadā bija 48,2 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2008. gadu, ir samazinājies par 8,7 

milj. latu vai 15,2%. 2009. gadā „Grindeks” gatavo zāļu eksporta apjoms uz NVS valstīm, t.sk. Krieviju, kas ir galvenie gatavo 

zāļu noieta tirgi, bija 41,9 milj. latu.

2009. gadā lielākais gatavo zāļu pārdošanas samazinājums bija vērojams Baltkrievijā, Kazahstānā un Krievijā. Mērķtiecīgi 

pastiprinot mārketinga un pārdošanas aktivitātes, sākot ar pagājušā gada oktobri, rezultātos ir vērojamas pozitīvas izmaiņas 

Krievijā un Kazahstānā. Savukārt, Baltkrievijā, kur būtiski ir samazinājušās valsts starptautisko valūtu rezerves un pastiprināti 

tiek ierobežots medikamentu imports, situācija vēl nav mainījusies.

Saspringtas ekonomiskās situācijas apstākļos 2009. gadā apgrozījums Baltijas un citās Eiropas valstīs bija 6,3 milj. latu, kas ir 

par 2,2% vairāk kā iepriekšējā gadā.

AS „Grindeks”

AS „Tallinas Farmācijas rūpnīca” 

AS „Kalceks”

SIA „Namu Apsaimniekošanas projekti” 

SIA „Grindeks Rus”
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Aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana
Galvenie „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir Eiropa, Japāna, ASV, Austrālija, Pakistāna un Indija. 2009. gadā 

aktīvo farmaceitisko vielu eksports sasniedza 5,3 milj. latu, kas ir par 3,9% vairāk kā 2008. gadā. 

„Grindeks” ir noslēdzis vairākpakāpju, ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Vācijas farmācijas uzņēmumu „Marenis Pharma” un 

ražošanā ieviesis jaunu aktīvo farmaceitisko vielu ursodeoksiholskābi (UDHS), kas tiek izmantota gatavo zāļu ražošanai aknu 

un žultsakmeņu slimību ārstēšanā.

Investīciju programma

2009. gada janvārī „Grindeks” atklāja jaunu gatavo zāļu formu ražotni, kas ir vērienīgākais investīciju projekts uzņēmuma vēs- 

turē. Gatavo zāļu ražotnes paplašināšana un modernizēšana tika veikta divu gadu laikā un kopā tajā ieguldīts 9,1 milj. latu.

Rūpējoties par vides aizsardzību, 2009. gada jūnijā „Grindeks” atklāja jaunas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ku- 

rās īstenots bioloģiskās attīrīšanas princips un uzstādītas modernākās tehnoloģijas. Bioloģiskās attīrīšanas princips ir inova- 

tīvs un ķīmiskajā rūpniecībā videi draudzīgākais notekūdeņu attīrīšanas veids. Kopējais investīciju apjoms bija 2,5 milj. latu.

Lai nodrošinātu regulāru UDHS aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi un ražošanu, „Grindeks” ir uzsācis jauna ražošanas 

iecirkņa izbūvi. Objekta celtniecība ilgs 1,5 – 2 gadus, un tajā paredzēts investēt gandrīz 6 milj. latu.

2009. gadā „Grindeks” turpināja un 2010. gada sākumā pabeidza starptautisku klīnisko pētījumu par oriģinālprodukta Mildro- 

nāts® ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā. Pabeigtā starptautiskā klīniskā pētījuma rezultāti vēlreiz apstiprināja Mildro- 

nāta® efektivitāti slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta terapiju un medikamenta augsto drošību. Iegūtie 

rezultāti sekmēs Mildronāta® pārdošanu un reģistrāciju jaunos tirgos. Kopā „Grindeks” pētījumā ir ieguldījis 1,6 milj. latu.

Kvalitāte un vides aizsardzība
2009. gadā „Grindeks” sekmīgi noritējuši 23 nozīmīgi Latvijas un citu valstu zāļu un uztura bagātinātāju ražošanas 

uzraudzības iestāžu, klientu, vides uzraudzības institūciju auditi un inspekcijas. Sekmīgi pabeigti ISO9001 un ISO14001 

pārsertificēšanās auditi un Eiropas Savienības APIC trešās puses neatkarīgais Labas ražošanas prakses audits „Grindeks” 

apstiprināšanai par Oksitocīna, Droperidola un Ksilazīna aktīvās farmaceitiskās vielas ražotāju-piegādātāju. 2009. gadā 

„Grindeks” ir ieviesis Eiropas jaunākās likumdošanas prasības zāļu ražošanas jomā – tiek izstrādāti produktu kvalitātes gada 

pārskati, slēgti atsevišķi kvalitātes līgumi ar kontraktražošanas organizācijām, kā arī zāļu kvalitātes analīzes tiek veiktas pēc 

modernākajām metodēm, kas ir 2-4 reizes efektīvākās kā iepriekš.
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Nākotnes izredzes
Pārvarot 2009. gada globālo ekonomisko lejupslīdi, 2010. gadā „Grindeks” plāno atgūt iepriekšējo gadu pieauguma tempus. 

Tāpēc, lai efektīvi organizētu daudzpusīgo farmācijas biznesu un sasniegtu biznesa mērķus, „Grindeks” taktika būs: 

 elastīga pieeja mainīgos tirgus apstākļos;

 sadarbība ar drošiem biznesa partneriem katrā atsevišķā tirgū;

 stingra izmaksu kontrole, kā arī ražošanas un resursu optimizācija;

 mērķtiecīga biznesa darbības diversifikācija:

• jaunu produktu ieviešana;

• jaunu tirgu apgūšana;

• ražošanas jaudu noslodzes palielināšana, piedāvājot ražošanas pakalpojumus citiem uzņēmumiem;

 investīcijas nākotnei – jauni biznesa projekti, pētniecība, zāļu izstrāde.

„Grindeks” apzinās, ka resursu taupībai un izmaksu mazināšanai arī nākamajos gados būs augsta prioritāte. Taču tā nedrīkst 

ietekmēt uzņēmuma attīstību! Prasmīgi līdzsvarojot uzņēmuma vajadzības, iespējas un izaicinājumus, biznesa mērķi tiks 

sasniegti! 

Paldies „Grindeks” darbiniekiem un sadarbības partneriem par ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē un attīstībā!

Apgrozījums         Peļņa

Jānis Romanovskis
Valdes priekšsēdētājs

Kirovs Lipmans
Padomes priekšsēdētājs
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Par uzņēmumu
„Grindeks” ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs 

ar ilggadēju pieredzi oriģinālo un patentbrīvo medika- 

mentu, kā arī aktīvo farmaceitisko vielu pētniecībā, iz- 

strādē, ražošanā un pārdošanā vairāk nekā 40 pasaules 

valstīs. Tā darbība ir vertikāli integrēta, un 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. 

Liela priekšrocība ir „Grindeks” ģeogrāfiskais novietojums 

Latvijā – tilts starp Eiropu un Austrumiem, kas ļauj ietaupīt 

loģistikas izmaksas, piegādājot produktus abos virzienos.

Uzņēmuma biznesa filozofija ir cieši saistīta ar vērtībām, 

kas stimulē „Grindeks” izaugsmi, veicina konkurētspēju un 

veido uzņēmuma iekšējo kultūru. 

„Grindeks” darbību raksturo: 
 Darbības procesu vertikālā integrācija, kas ļauj nodrošināt produkta izstrādi no A līdz Z pašu spēkiem; 

 Tehnoloģiskais nodrošinājums – tehnoloģiski modernu iekārtu ziņā „Grindeks” var ierindot pasaules līmeņa uzņēmumu 

virsotnē;

 Oriģinālie produkti – „Grindeks” ražo kvalitatīvus oriģinālproduktus, izmantojot vidēji dārgus pakalpojumus un vidēji 

dārgas izejvielas;

 Saikne ar zinātni – cieša sadarbība ar Latvijas zinātniekiem, kā arī vēsturiski izveidojusies saikne ar Krievijas un citu NVS 

valstu zinātniekiem, kuru augsto zināšanu līmeni nekad neviens nav apšaubījis; 

 Plaša specializācija, zināšanas, praktiskā pieredze un elastība.

Faktori, kas veicina „Grindeks” attīstību:    
 Orientācija uz augstiem starptautiskajiem standartiem; 

 Spēcīgas zināšanas un pieredze visā produkta dzīves ciklā;

 Augsti kvalificēts personāls;

 Jaunas un modernas tehnoloģijas;

 Kvalitātes nodrošinājums atbilstoši starptautiskām prasībām („LRP”, „LLP”, FDA, TGI, APIC u. c.);

 Vēsturiski izveidojusies ciešā zinātnes un ražotāja sadarbība Latvijā, Krievijā un citās NVS valstīs;

 Pārstāvniecību tīkls Baltijā, NVS valstīs, sadarbības partneri Eiropā un citur pasaulē. 
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Stratēģija    

Misija    
Mēs rūpējamies par sabiedrības veselību, darbinieku motivāciju un akcionāru interesēm.

Esam uz inovācijām balstīts un videi draudzīgs uzņēmums.

Vīzija  
Vēlamies kļūt par Eiropas nozīmes farmācijas uzņēmumu.

Vērtības  
 Darbinieki – mēs esam profesionāļi, kas izmanto savas zināšanas un prasmes, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

 Kvalitāte – mēs esam atbildīgi par drošām un efektīvām zālēm, ekoloģiski tīru apkārtējo vidi un darba drošību. 

 Jaunrade – mēs virzām zinātnes un izpētes attīstību un ieviešam jaunākās tehnoloģijas.

 Stabilitāte – mēs esam uzticami partneri, sociāli atbildīgi un cienām tradīcijas. 
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Korporatīvā 
pārvaldība
AS „Grindeks” savā darbībā ievēro augstus korporatīvās 

pārvaldības standartus un organizē uzņēmuma pārvaldi 

saskaņā ar „NASDAQ OMX Riga” 2008. gadā pieņemtajiem 

Korporatīvās pārvaldības principiem. Vienlaikus ar „Grin- 

deks” konsolidēto gada revidēto pārskatu „NASDAQ OMX 

Riga” jau ceturto gadu tiek iesniegts arī Korporatīvās pār- 

valdības ziņojums, ar kuru var iepazīties gan uzņēmuma, 

gan „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā. 

„Grindeks” pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

Akcionāru sapulce 
Atskaites periodā „Grindeks” akcionāru pilnsapulce tika sasaukta vienu reizi – 2009. gada 19. maijā tika sasaukta kārtējā 

akcionāru pilnsapulce, kurā tika apstiprināts akciju sabiedrības gada pārskats, tika pieņemts lēmums iepriekšējā perioda 

saimnieciskās darbības peļņu novirzīt koncerna attīstībai ar mērķi palielināt „Grindeks” konkurētspēju, tika ievēlēts revidents 

AS „BDO Invest Rīga” (tagad AS „BDO”) 2009. gada pārskatu revīzijas veikšanai, tāpat tika ievēlēta Revīzijas komiteja un tika 

apstiprināti AS „Grindeks” statūti jaunā redakcijā.

Padome 

Kirovs Lipmans dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindeks” padomes priekšsēdē- 

tājs 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 fe- 

derācijas prezidents, Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis, SIA „Liplats 2000” 

valdes priekšsēdētājs, AS „Kalceks” un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes priekšsē- 

dētājs. Beidzis Ļeņingradas Dzelzceļa un transporta inženierijas institūtu, kā arī Latvijas Uni- 

versitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista specialitāti. K. Lipmans ir arī 

lielākais „Grindeks” akcionārs.

Anna Lipmane  dzimusi 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindeks” padomes locekle kopš 

2008. gada. A. Lipmane ir sertificēta ārste-neiroloģe un Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Inter- 

nistu biedrības, Latvijas Kardiologu biedrības un Latvijas Neirologu biedrības locekle. A. Lip- 

mane ir viena no lielākajām AS „Grindeks” akcionārēm.

Anna Lipmane 
Padomes priekšsēdētāja 

vietniece

Kirovs Lipmans
Padomes priekšsēdētājs
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Uldis Osis 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 aka- 

dēmijas korespondētājloceklis un „Ekonomistu apvienība 2010” biedrs. U. Osis beidzis Ļeņin- 

gradas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes politekonomijas virzienu, kā arī PSRS Celt- 

niecības komitejas Celtniecības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta aspirantūru, 

iegūstot ekonomikas zinātņu kandidāta diplomu.

Jānis Naglis dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindeks” padomes loceklis kopš 2002. 

gada. Papildus darba pienākumiem „Grindeks” J. Naglis ir arī SIA „Islande Hotel” ģenerāldi- 

rektors, 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 prezi- 

dents, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes loceklis un Latvijas Darba devēju konfede- 

rācijas padomes loceklis. Augstāko izglītību J. Naglis ieguvis, pabeidzot Rīgas Politehnisko 

institūtu ar kvalifikāciju – inženieris mehāniķis.

Ivars Kalviņš 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.

Uldis Osis  
Padomes loceklis

Jānis Naglis 
Padomes loceklis

Ivars Kalviņš  
Padomes loceklis
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Valde
„Grindeks” koncerna ikdienas darba organizēšanu un stratēģisko lēmumu realizāciju veic valde, ko veido uzņēmuma no- 

zīmīgāko biznesa sfēru vadītāji.

Jānis Romanovskis 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” un AS „Tallinas farmaceitiskā 

rūpnīca” padomes loceklis. 

Lipmans Zeligmans dzimis 1947. gadā. Beidzis Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakul- 

tāti. AS „Grindeks” strādā no 1992. gada, iepriekš strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Orga- 

niskās sintēzes institūta eksperimentālajā rūpnīcā. Vienlaikus L. Zeligmans ir arī AS „Kalceks” 

valdes priekšsēdētājs un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes loceklis.

Vadims Rabša  dzimis 1976. gadā. Beidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu, kur studējis eko- 

nomiku 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.

Jānis Romanovskis   
Valdes priekšsēdētājs 

Lipmans Zeligmans  
Valdes loceklis, gatavo zāļu formu ražošanas direktors

Vadims Rabša 
Valdes loceklis, finanšu un administratīvais direktors 
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Akcijas 
AS „Grindeks” akcijas tiek kotētas „ NASDAQ OMX Riga” kopš 1998. gada 1. jūnija. Kopš 2006. gada 2. janvāra „Grindeks” akcijas 

tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā.

AS „Grindeks” akciju cena „NASDAQ OMX Riga” 2009. gadā svārstījās robežās no Ls 1,55 līdz Ls 5,09. 2009. gadā AS „Grindeks” 

vidējā akciju cena „NASDAQ OMX Riga” bija Ls 2,80. Kopējais kompānijas „NASDAQ OMX Riga” tirgoto akciju skaits 2009. ga- 

dā bija 1 059 348 akcijas, sasniedzot 2,97 milj. latu apgrozījumu. 2009. gada beigās „Grindeks” akciju tirgus kapitalizācija bija 

36,42 milj. latu.

2009. gadā koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,37 lati, salīdzinot ar 0,94 latiem 2008. gadā.

Akcijas cenas attīstība 2009. gadā (LVL) 

ISIN

Biržas kods  

Nominālvērtība

Kopējais vērtspapīru skaits  

Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā

Likviditātes nodrošinātāji

Indeksi

LV0000100659

GRD1R

LVL 1.00

9 585 000

6 245 600

Nav

B35GI, B35PI, OMXBBCAPGI, 

OMXBBCAPPI, OMXBBGI, OMXBBPI, 

OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI

Pirmā

Max

Min

Vidējā svērtā

Pēdējā darījuma cena

Izmaiņas

Darījumu skaits

Tirgoto akciju skaits

Apgrozījums

Akciju kapitalizācija 

uz 31.12.2009.

EPS koeficients

P/E koeficients

LVL 3,23

LVL 5,09

LVL 1,55

LVL 2,85

LVL 3,80

17,65 %

2 607

1 059 348

LVL 2 967 886,65

LVL 36 423 000

LVL 0,37

LVL 10,27
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Akcijas cenas attīstība 2009. gadā (LVL) 

“Grindeks” akcionāri (virs 5% no visa kapitāla)*

* Latvijas Centrālā Depozitārija dati 17.05.2010.

Akcionārs

Kirovs Lipmans

Anna Lipmane

„Farmstandart”

„Skandinaviska Enskilda Banken” 

(nominālais turētājs)

„Swedbank” AS Clients Account 

(nominālais turētājs)

Akciju skaits %

33,29

16,69

11,38

10,22

6,17
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Konsolidētā bilance uz 
2009. gada 31. decembri
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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

Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

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 naudas ekvivalenti

Kopā apgrozāmie līdzekļi

KOPĀ AKTĪVS

Koncerns

31.12.2009.

LVL

491,500

295,178

786,678

16,358,280

10,204,746

835,899

3,405,717

2,386,423

33,191,065

5,049,220

-

22,000

710,335

732,335

39,759,298

3,147,807

1,848,574

5,567,468

-

10,563,849

19,148,974

-

3,432,653

741,893

174,661

23,498,181

116,412

34,178,442

73,937,740

Koncerns

31.12.2008.

LVL

369,105

61,495

430,600

7,139,276

8,910,574

804,418

13,144,030

685,242

30,683,540

4,763,966

-

22,000

84,118

106,118

35,984,224

1,830,040

1,993,927

3,332,771

450

7,157,188

18,026,541

-

1,394,270

-

152,124

19,572,935

868,796

27,598,919

63,583,143



Konsolidētā bilance uz 
2009. gada 31. decembri
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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

Mazākuma daļa

Kopā pašu kapitāls

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

Kopā kreditori

KOPĀ PASĪVS

Konsolidētos finanšu pārskatus 2010. gada 27. aprīlī parakstīja:

Jānis Romanovskis
Valdes priekšsēdētājs

Koncerns

31.12.2009.

LVL

9,585,000

15,687,750

464,905

(117,972)

22,012,072

3,568,060

51,199,815

55,462

51,255,277

3,324,869

1,230,828

1,084,826

1,827,506

7,468,029

7,241,415

332,263

11,922

6,435,314

253,627

635,030

88,444

216,419

15,214,434

22,682,463

73,937,740

Koncerns

31.12.2008.

LVL

9,585,000

15,687,750

464,905

(40,036)

12,984,900

9,027,172

47,709,691

54,110

47,763,801

4,471,843

1,102,339

1,209,953

1,509,328

8,293,463

2,123,016

228,949

72,416

3,811,221

367,012

308,385

490,574

124,306

7,525,879

15,819,342

63,583,143



Konsolidētais peļņas vai zaudējumu 
aprēķins par gadu, kas noslēdzās 
2009. gada 31. decembrī
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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 

Peļņa attiecināma uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem

Mazākuma 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

Konsolidētos finanšu pārskatus 2010. gada 27. aprīlī parakstīja:

Jānis Romanovskis
Valdes priekšsēdētājs

Koncerns

2009

LVL

53,574,211

(26,881,534)

26,692,677

(14,858,102)

(6,814,185)

82,264

(1,937,816)

1,287,886

41,223

(195,884)

(83,105)

4,214,958

(645,546)

3,569,412

3,568,060

1,352

3,569,412

0,37

0,37

Koncerns

2008

LVL

62,107,484

(27,655,298)

34,452,186

(14,016,038)

(7,765,585)

575,460

(2,403,464)

112,200

14,011

(232,141)

(86,917)

10,649,712

(1,620,913)

9,028,799

9,027,172

1,627

       9,028,799

0,94

0,94



Produkti 

Oriģinālie produkti

Patentbrīvie medikamenti

Aktīvās farmaceitiskās vielas
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Produkti 
„Grindeks” specializācija ir sirds un asinsvadu, centrālo ner- 

vu sistēmu ietekmējošo un pretvēža medikamentu tera- 

peitiskās grupas. Uzņēmuma produktu klāstā ir vairāk kā 

100 gatavo zāļu formas − divi oriģinālprodukti Mildro- 

nāts® un Ftorafur® un patentbrīvās zāles. Nozīmīga loma 

uzņēmumu produktu klāstā ir arī aktīvajām farmaceitis- 

kajām vielām.

Oriģinālie produkti 

Mildronāts®
Oriģinālprodukts Mildronāts® ir „Grindeks” pieprasītākais sirds un asinsvadu līdzekļu grupas medikaments. Tā unikālā ie- 

darbības specifika ļauj šo medikamentu lietot dažādu kardioloģisko saslimšanu gadījumos – sirds mazspējas, infarkta, ste- 

nokardijas, trombu veidošanās u. c. ārstēšanā, kā arī profilakses nolūkos garīgas vai fiziskas pārslodzes gadījumos un reha- 

bilitācijas laikā. Medikaments ir pieejams gan kapsulu, gan injekciju formās. 

Vislielākais pieprasījums pēc Mildronāta® ir Krievijā un citās NVS valstīs. Vairākus gadus Mildronāts® ir atzīts par Latvijas 

eksportspējīgāko produktu nepārtikas preču grupā.

2010. gada sākumā sekmīgi tika pabeigts starptautiskais klīniskais pētījums par Mildronāta® ietekmi slodzes stenokardijas 

ārstēšanā. Pētījums tika veikts sadarbībā ar pieredzes bagātiem pētniekiem, zinātniskajiem konsultantiem un ārvalstu lī- 

gumorganizācijām atbilstoši „Labai klīniskai praksei” (ICH/GCP) un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par I–IV 

fāzes klīniskajiem pētījumiem. Randomizēts, multinacionāls, daudz-centru, dubult-akls, kā arī placebo kontrolēts Mildro- 

nāta® klīniskais pētījums tika veikts 37 pētnieciskajos centros Latvijā, Lietuvā, Krievijā un Ukrainā. Starptautiskā klīniskā 

pētījuma rezultāti vēlreiz apstiprināja Mildronāta® efektivitāti slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta 

terapiju un medikamenta augsto drošību.

Ftorafur®
Otrs pazīstamākais „Grindeks” oriģinālprodukts Ftorafur® ir pretvēža medikaments kuņģa un zarnu trakta ārstēšanai. Fto- 

rafur® ieņem nozīmīgu vietu „Grindeks” produktu kopējā pārdošanas apjomā kā viens no svarīgākajiem eksporta medika-

mentiem. Jau vairāk nekā 30 gadu ftorafūrs (tegafūrs) kā substance tiek veiksmīgi eksportēts uz Japānu. Savukārt, Eiropas 

tirgos, Krievijā un pārējās NVS valstīs norit aktīvas medikamenta mārketinga aktivitātes.

„Grindeks” pētniecības un attīstības aktivitātes virzītas arī uz šī produkta pilnveidošanu, attīstot tā kombinēšanas iespējas ar 

citiem medikamentiem.

Patentbrīvie medikamenti
Sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanai, līdzās oriģinālproduktam Mildronāts®, „Grindeks” piedāvā tādus ārstu un pacientu 

pieprasītus medikamentus kā Karvidils®, Simvalimits®, Lizinoprils, Varfarīns u. c.

2009. gadā tika turpināti vairāki zāļu reģistrācijas procesi, lai paplašinātu „Grindeks” onkoloģiskās grupas produktu pie- 

dāvājumu. 2009. gadā sekmīgi tika virzīts jaunākās paaudzes medikaments progresējoša krūts vēža ārstēšanai sievietēm 

postmenopauzē – Axastrol®.

Nozīmīgākie medikamenti nervu sistēmu ietekmējošo līdzekļu grupā ir miega līdzeklis Somnols® un citi efektīvi centrālo 

nervu sistēmu ietekmējoši medikamenti Alprozolams, Betamaks® un Venlaksors. Viens no veiksmīgākajiem „Grindeks” me- 

dikamentiem šajā terapeitiskajā grupa ir Rispaxol® - kvalitatīvs jaunās paaudzes medikaments šizofrēnijas ārstēšanai.
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Bezrecepšu produktu grupa, galvenokārt, ir fokusēta uz 

ziežu un pretsāpju/pretiekaisuma līdzekļu attīstību. Ļoti 

pieprasīti produkti ir ziedes Capsicam® un Viprosal B®, 

pircēju vidū populārs ir arī tonizējošais dabas produkts 

Apilaks. 2009. gada otrajā pusgadā „Grindeks” sāka pie- 

dāvāt efektīvu sorbentu „Sorbex”, kas ir efektīvs līdzeklis 

toksisko savienojumu uzsūkšanai un izvadīšanai no cil- 

vēka organisma. 2009. gada nogalē uzņēmums ieviesa 

medikamentu Rimantadine-Grindeks, kas ir iedarbīgs un 

atzīts pretvīrusu preparāts sezonālās gripas ārstēšanā. 

Aktīvās farmaceitiskās vielas
“Grindeks” produktu klāsta neatņemama sastāvdaļa ir arī 

aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV), kas tiek ražotas gan 

tālākai gatavo zāļu formu ražošanai pašu uzņēmumā, gan 

pārdošanai citiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem pa- 

saulē, galvenokārt Rietumvalstu tirgos.

Uzņēmums piedāvā komplicētus, daudzpakāpju sintēzē 

radītus produktus, kas gadu no gada dažādo un rada 

atraktīvāku AFV produktu portfeli. Šobrīd „Grindeks” ražo 

16 veidu aktīvās substances. Vispieprasītākie produkti ir 

tegafūrs (ftorafūrs), zopiklons, oksitocīns, rilmenidīns un 

jaunie veterinārie produkti – detomidīns, medetomidīns 

un atipamezols.

AFV zopiklona un oksitocīna reģistrācija atbilstoši Eiropas 

Farmakopejas prasībām nodrošina eksporta iespējas uz 

Eiropas Savienības (ES) valstīm. Abas šīs „Grindeks” ražotās 

substances ir reģistrētas Eiropas medicīnas kvalitātes 

direktorātā (European Directorate for the Quality of Medi-

cines – EDQM). 

Kopš 2009. gada sākuma „Grindeks” piedalās Vispasaules organizācijas PATH un Argentīnas farmaceitiskā uzņēmuma 

„Instituto Biológico Argentino S.A.I.C.” projektā „Oxytocin in Uniject™”, kurā ir izvēlēts par sadarbības partneri aktīvās 

farmaceitiskās vielas oksitocīna ražošanā un piegādē. “Oxytocin in Uniject™” ir inovatīvs produkts – vienreiz lietojama šļirce 

ar tajā jau iepildītu oksitocīna devu.

2009. gada otrajā pusē „Grindeks” ražošanā ir ieviesa jaunu AFV – ursodeoksiholskābi (UDHS), kas tiek izmantota gatavo zāļu 

ražošanai aknu un žultsakmeņu slimību ārstēšanā. UDHS ieviešana diversificēs „Grindeks” biznesa darbību, kā arī paplašinās 

uzņēmuma produktu portfeli un attīstības iespējas līdz šim uzņēmumam pilnīgi jaunā medikamentu terapeitiskajā grupā 

– gastroenteroloģiskās slimības. Saskaņā ar noslēgto līgumu, 2011. gadā „Grindeks” jāpiegādā 30t UDHS substances. Tas 

kopumā „Grindeks” AFV biznesu būtiski palielinās un spēs pat dubultot.

„Grindeks” AFV augsto kvalitāti apstiprina Latvijas Zāļu valsts aģentūras piešķirtais „Labas ražošanas prakses” („LRP”) ser- 

tifikāts un 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). Ļoti nozīmīgs Austrālijas inspekcijas (TGA – Therapeutic Goods Administration) atzinums par iespēju eksportēt 

aktīvo farmaceitisko vielu zopiklonu uz Austrāliju.



Ražošana

Gatavās zāļu formas

Aktīvās farmaceitiskās vielas
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Ražošana 
„Grindeks” lielā pieredze pilna cikla farmaceitiskajā ražo- 

šanā, sākot no substancēm līdz gatavām zāļu formām, ap- 

liecina uzņēmuma spēju daudzpusīgi organizēt daudz- 

šķautņaino farmācijas biznesu.

Gatavās zāļu formas
„Grindeks” gatavo zāļu formu – tablešu, kapsulu, injekciju, 

ziežu un sīrupu ražošana ir organizēta gan Latvijā, gan 

ārvalstīs. Tabletes, kapsulas un sīrupus „Grindeks” ražo Lat- 

vijā, savukārt ziežu ražošanā ir specializējies „Grindeks” mei- 

tas uzņēmums Igaunijā – Tallinas farmaceitiskā rūpnīca. 

2009. gada janvārī „Grindeks” svinīgi atklāja jaunu gatavo zāļu formu ražotni. Tā tika uzcelta blakus līdzšinējai un pilnībā 

savienota jau ar esošo ražotni. Paplašināšana un modernizēšana tika veikta divu gadu laikā, kopumā investējot 9,1 miljonu 

latu. Pateicoties vērienīgajam projektam, produktivitāte un ražošanas jauda tiks būtiski palielināta – jaunajā ražotnē varēs 

saražot 1,5 miljardus tablešu un 500 miljonus kapsulu gadā.„Grindeks” gatavo zāļu formu ražotnes kopējā platība ir 5500 m2. 

Ražošanas procesi ir organizēti atbilstoši „Labas ražošanas prakses” un ISO kvalitātes standartu prasībām, kas kopumā 

garantē saražoto zāļu drošumu un kvalitāti. Jaunajā ražotnē ir uzstādīta moderna automātiskā vadības sistēma, kas kontrolē 

mikroklimatu telpās, inženiertehnisko sistēmu darbību, kā arī regulē citus ražošanas procesus un ievērojami ekonomē 

energoresursus. Savukārt ērtu, drošu, efektīvu un videi draudzīgu ražošanu nodrošina modernās un jaudīgās tehnoloģiskās 

iekārtas.

Injekciju ražošana, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tiek organizēta farmaceitiskajos uzņēmumos „Sanitas” Lietuvā, „Jelfa 

SA” Polijā un Slovākijas uzņēmumu "HBM Pharma".

Aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV)
„Grindeks” AFV ražotne aizņem apmēram 10 000 m2 lielu 

platību. Tajā dažāda tilpuma – sākot no 100 līdz 4000 litru 

– reaktoros top augstas kvalitātes aktīvās farmaceitiskās 

vielas gan „Grindeks” gatavo zāļu ražotnes vajadzībām, 

gan eksportam ārvalstu klientiem. 

Pateicoties mērķtiecīgi veiktām investīcijām, pēdējo piecu 

gadu laikā produkcijas apjoms ir dubultojies. Pašreiz 

maksimālā aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas jauda ir 

150 tonnas gadā. 2009. gadā piegādes „Grindeks” gatavo 

zāļu ražotnei veidojušas vairāk nekā 67 tonnas aktīvo 

farmaceitisko vielu, savukārt eksportam saražotas 7 ton- 

nas substanču.

     

„Grindeks” ir visi nepieciešamie resursi, lai AFV jomā no- 

drošinātu arī kontraktizpētes un kontraktražošanas pakal- 

pojumus. 



Tirgi

Gatavo zāļu formu noieta tirgi 

Aktīvo farmaceitisko vielu noieta tirgi

Jaunie eksporta tirgi
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Tirgi
„Grindeks” starptautiskā darbība attīstās gan ražošanas, 

gan arī tirdzniecības jomā – pašlaik eksports veido 96% no 

kopējā apgrozījuma. „Grindeks” produkcija tiek eksportēta 

uz vairāk nekā 40 valstīm.

„Grindeks” pārstāvji un pārstāvniecības strādā 14 valstīs. Fi- 

liāles un pārstāvniecības ir Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Ka- 

zahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Gruzijā, Azer- 

baidžānā un Uzbekistānā, savukārt pārstāvji strādā Polijā, 

Čehijā, Ungārijā un Armēnijā. 

Galvenie “Grindeks” eksporta tirgi 

1. Kanāda

2. ASV

3. Gvatemala

4. Argentīna

5. Īrija

6. Lielbritānija

7. Dānija

8. Nīderlande

9. Beļģija

10. Vācija

11. Francija

12. Šveice

13. Spānija

14. Somija

15. Igaunija

16. Lietuva

17. Polija

18. Čehija

19. Austrija

20. Baltkrievija

21. Ungārija

22. Moldova

23. Ukraina

24. Bulgārija

25. Krievija

26. Gruzija

27. Armēnija

28. Azerbaidžāna

29. Kazahstāna

30. Uzbekistāna

31. Irāna

32. Pakistāna

33. Indija

34. Ķīna

35. Japāna

36. Taizeme

37. Singapūra

38. Taivāna

39. Austrālija

40. Ēģipte

41. DĀR

1

2

3

4

40

41

13

5
6

11
9
8

12

7

10 17
18

19 21

24

16
15

14
25

20

23
22

26

29

27 28

31

30
34

32

33

36

37

35

39

38



28GADA PĀRSKATS 2009 | TIRGI

Gatavo zāļu formu noieta tirgi 
„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2009. gadā bija 48,2 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2008. gadu, ir samazinājies par 8,7 

milj. latu vai 15,2%. 2009. gadā „Grindeks” gatavo zāļu eksporta apjoms uz NVS valstīm, t. sk. Krieviju, kas ir galvenie gatavo 

zāļu noieta tirgi, bija 41,9 milj. latu.

2009. gadā lielākais gatavo zāļu pārdošanas samazinājums bija vērojams Baltkrievijā, Kazahstānā un Krievijā. Mērķtiecīgi 

pastiprinot mārketinga un pārdošanas aktivitātes, sākot ar 2009. gada oktobri, rezultātos vērojamas pozitīvas izmaiņas Krie- 

vijā un Kazahstānā. Savukārt, Baltkrievijā, kur būtiski ir samazinājušās valsts starptautisko valūtu rezerves un pastiprināti tiek 

ierobežots medikamentu imports, situācija nav mainījusies.

Saspringtas ekonomiskās situācijas apstākļos 2009. gadā apgrozījums Baltijas un citās Eiropas valstīs bija 6,3 milj. latu, kas ir 

par 2,2% vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Aktīvo farmaceitisko vielu noieta tirgi
Galvenie „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir Eiropa, Japāna, Kanāda, ASV, Krievija un Pakistāna. 2009. gadā 

aktīvo farmaceitisko vielu eksports sasniedza 5,3 milj. latu, kas ir par 3,9% vairāk kā 2008. gadā.

Ar zopiklona un oksitocīna eksportu „Grindeks” notur 31% pasaules tirgus, bet jauno veterināro substanču eksports Eiropas 

Savienības valstīs kopsummā veido 28% no ES tirgus. Savukārt, pateicoties noslēgtajam vairākpakāpju, ilgtermiņa sadar- 

bības līgumam par UDHS ražošanu un piegādi, 2014. gadā „Grindeks” plāno iekarot aptuveni 15% no pasaules tirgus. 

Galvenie sadarbības partneri – “Taiho Pharmaceutical” (Japāna), „GDL International” (ASV), "Bimeda" (Kanāda), „Mylan” (Fran- 

cija, Īrija), „Eurovet Animal Health” (Nīderlande), „Marenis Pharma” (Vācija).

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 kā 

Ķīna un Turcija apguvi, kā arī ieiešanu mazākos 

Dienvidaustrumāzijas tirgos, piemēram, Vjetnamā. 2009. 

gadā tika turpināta medikamentu reģistrācija Ķīnā un 

uzsākta oriģinālprodukta Mildronāts® reģistrācija 

Vjetnamā.

Pašreiz uzņēmums mērķtiecīgi izvērš savu darbību 

Austrumeiropas, Balkānu, un Skandināvijas reģionā un ir 

uzsācis gatavo zāļu eksportu uz Rumāniju, Slovākiju, 

Albāniju, Kosovu, Zviedriju un Somiju.



Investīciju 
programma
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Investīciju 
programma
Gatavo zāļu formu ražotne
2009. gada janvārī „Grindeks” atklāja jaunu gatavo zāļu for- 

mu ražotni, kas ir vērienīgākais investīciju projekts uzņē- 

muma vēsturē. Gatavo zāļu ražotnes paplašināšana un 

modernizēšana tika veikta divu gadu laikā un kopā tajā 

ieguldīts 9,1 milj. latu.

Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas
Rūpējoties par vides aizsardzību, 2009. gada jūnijā „Grin- 

deks” atklāja jaunas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas ie- 

kārtas, kurās īstenots bioloģiskās attīrīšanas princips un 

uzstādītas modernākās tehnoloģijas. Bioloģiskās attīrīša- 

nas princips ir inovatīvs un ķīmiskajā rūpniecībā videi 

draudzīgākais notekūdeņu attīrīšanas veids. Kopējais in- 

vestīciju apjoms bija 2,5 milj. latu.

   



UDHS ražošanas iecirkņa izbūve
Lai nodrošinātu regulāru UDHS aktīvās farmaceitiskās vie- 

las izstrādi un ražošanu, „Grindeks” 2009. gada vidū uzsāka 

jauna ražošanas iecirkņa izbūvi. Objekta celtniecība ilgs 

1,5–2 gadus, un tajā paredzēts investēt gandrīz 6 milj. latu.

Starptautiskais klīniskais pētījums par 
oriģinālprodukta Mildronāts® ietekmi 
slodzes stenokardijas ārstēšanā
2009. gadā „Grindeks” turpināja un 2010. gada sākumā pa- 

beidza starptautisku klīnisko pētījumu par oriģinālpro- 

dukta Mildronāts® ietekmi slodzes stenokardijas ārstēša- 

nā. Pabeigtā starptautiskā klīniskā pētījuma rezultāti vēl- 

reiz apstiprināja Mildronāta® efektivitāti slodzes stenokar- 

dijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta terapiju un me- 

dikamenta augsto drošību. Iegūtie rezultāti sekmēs Mil- 

dronāta® pārdošanu un reģistrāciju jaunos tirgos. Kopā 

„Grindeks” pētījumā ir ieguldījis 1,6 milj. latu.
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Kvalitāte

Kvalitātes vadības sistēma

Tehnoloģiskais nodrošinājums

Inspekcijas, auditi, kvalitātes sertifikāti



Kvalitātes prasības farmācijas nozarē un „Labas ražošanas 

prakses” sfērā palielinās ar katru gadu, tāpēc arī 2009. gadā 

„Grindeks” turpināja pilnveidot savu darbību šajā jomā.

Kvalitātes vadības sistēma 
„Grindeks” integrētās vadības sistēma aptver visus produk- 

ta dzīves cikla etapus – gan pētniecību un izstrādi, gan 

ražošanu, kvalitātes kontroli, pārdošanu un arī darba un 

vides uzraudzību. „Grindeks” kvalitātes vadības sistēma ir 

sertificēta kopš 2006. gada, savukārt 2009. gada pavasarī 

tika veikta Kvalitātes vadības sistēmas pārsertiifikācija sa- 

skaņā ar LVS EN ISO 9001:2008 jauno versiju un saņemts 

jauns sertifikāts. 

Īpaša vērība uzņēmumā tiek pievērsta biznesa risku vadībai, kuras mērķis ir nodrošināt strukturētu un plānveidīgu 

uzņēmuma risku vadības procesu un novērst iespēju, ka noteikti notikumi, darbība vai bezdarbība negatīvi ietekmē 

uzņēmuma mērķu sasniegšanu un stratēģijas īstenošanu.

Uzņēmumā ir ieviests Darbības nepārtrauktības vadības process, kura mērķis ir nodrošināt drošu un elastīgu biznesa vidi, 

kas spēj nekavējoties un efektīvi reaģēt nozīmīga incidenta gadījumā, veicina ātru darbības atjaunošanas procesu un 

iespēju robežās palīdz aizsargāt resursus un reputāciju. Process iekļauj ātrās reaģēšanas plānu, krīzes vadības un 

komunikācijas plānu un atgūšanās stratēģijas.

Pateicoties datorizētajai dokumentu vadības sistēmai, kas uzņēmumā ir ieviesta stratēģiski svarīgākajās jomās, dokumentu 

aprite ir kļuvusi efektīvāka un operatīvāka, jo var labāk veikt dokumentu uzskaiti un izsekojamību. Datorizētā dokumentu vadības 

sistēma nodrošina atbilstību likumdošanai, elektronisku dokumentu dzīvesciklu un parakstīšanu, veikto darbību izsekojamību 

līdz konkrētam darbiniekam, nepieciešamo validācijas procesu un iespēju noteikt katra darbinieka lomu un pienākumus.

Tehnoloģiskais nodrošinājums 
Kvalitātes kontrolei  nepārtraukti, iespēju robežās „Grindeks” nolietojušās un morāli novecojošās iekārtas tiek nomainītas ar 

jaunām, modernākām un jaudīgākām iekārtām. Tāpat tiek investēti līdzekļi principiāli jaunu iekārtu, mērīšanas līdzekļu un 

paņēmienu ieviešanai. 

Ja daudzās valstīs tādi kontroles līdzekļi kā kvadrupola masspektrometriskie, gaismas izkliedes vai refraktometriskie detek- 

tori vai kapilārās elektroforēzes un ultraefektīvās šķidruma hromatogrāfijas iekārta ir retums, tad „Grindeks” šādas unikālas 

iekārtas izmanto ne vien pētījumos, bet mildronāta, ursodeoksiholskābes, oksitocīna u. c. produktu kontrolei ikdienā. 

Inspekcijas, auditi, kvalitātes sertifikāti 
2009. gads uzņēmumam bija zīmīgs ar to, ka uzņēmumā noritēja vairāk auditu un inspekciju nekā citos gados. Kopā 

sekmīgi noritējuši 23 nozīmīgi Latvijas un citu valstu zāļu un uztura bagātinātāju ražošanas uzraudzības iestāžu, kā arī 

klientu veiktie auditi par atsevišķu ražotņu un visa uzņēmuma atbilstību „Labas ražošanas praksei”. Kā īpaši nozīmīgas 

jāatzīmē Latvijas un Baltkrievijas farmaceitisko, pārtikas un veterināro dienestu pārbaudes, Eiropas Savienības APIC trešās 

puses neatkarīgais „Labas ražošanas prakses” audits „Grindeks” apstiprināšanai par oksitocīna, droperidola un ksilazīna  

aktīvās farmaceitiskās vielas ražotāju-piegādātāju. 

Ja „Labas ražošanas prakses” sistēma sākotnējā ieviešanas posmā – pagājušā gadsimta 90-tajos gados  aptvēra galvenokārt 

gatavo zāļu ražošanu un kontroli, tad 2009. gadā tās prasības un normas reglamentē ne tikai praktiski visas   uzņēmuma 

darbības sfēras, bet arī uzliek uzņēmumam atbildību par kvalitāti līgumorganizācijās. Izpildot šo farmaceitiskās likum- 

došanas prasību, „Grindeks” speciālisti veica vairāk kā 30 auditus sadarbības partneru un izejvielu  ražotāju uzņēmumos, tes- 

tēšanas laboratorijās  un tipogrāfijās  ne vien  Eiropā, bet arī Ķīnā, Indijā, Turcijā u. c. valstīs.
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Kvalitāte
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Personāla politika

Personāla mainības samazināšanās un pieprasījums pēc 

darba un prakses vietām uzņēmumā ir apliecinājums sek- 

mīgi realizētai „Grindeks” personāla politikai un labai dar- 

badevēja reputācijai. 

Uzņēmumā ir ieviesta Personāla vadības sistēma, kas ietver Personāla nodrošinājuma plānu, Izglītības, Struktūras un Prom- 

būtnes moduļus, e-pasta paziņojumus par darbinieka pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, strukturālām un amata iz- 

maiņām, kā arī par darbinieku dzimšanas dienām, Kompetenču pārvaldes un attīstības moduli u. c.

Uzņēmuma personāla politika, izmantojot mūsdienīgus IT risinājumus, tiek sekmīgi realizēta gan Latvijā, gan pārstāv- 

niecībās. 

Nodarbinātības politika
Galvenie nodarbinātības politikas principi ir:

 Darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši darba drošības noteikumiem un „Labas ražošanas prakses” prasībām;

 Sakopta darba vide, darbam nepieciešamais tehniskais nodrošinājums (tehnoloģijas, datortehnika, darba automašīnas, 

komunikāciju sakari utt.);

 Atklāta informācija par uzņēmuma attīstības perspektīvām, karjeras un izaugsmes iespējām.

Ražošanas attiecību politika
Liela nozīme ir arī ražošanas attiecību politikai, kas ietver vienotu procedūru izstrādi, regulāru to aktualizāciju, darba procesu 

optimizāciju un darba novērtēšanu.

„Grindeks” nodrošina visām darba drošības prasībām atbilstošu, sakoptu darba vidi un modernu tehnisko nodrošinājumu 

un, ņemot vērā uzņēmuma attīstības perspektīvas, veicina darbinieku karjeras un izaugsmes iespējas.

Darba izpilde un attīstības plānošana
Ik gadu uzņēmumā tiek veikta profesionālā darbinieku novērtēšana, kuras uzdevums ir novērtēt darba izpildi iepriekšējā 

gadā un apzināt darbinieku apmācību vajadzības. 

2009. gadā tika ieviests jauns Kompetenču pārvaldes un attīstības modelis visiem 230 uzņēmuma amatiem. Tas ietver 

darba izpildes analīzi, attīstības plānošanu un konkrētam darbam nepieciešamo kompetenču vērtējumu.

Izstrādātais kompetenču modelis tiek pielietots:

 Personāla atlasē;

 Darba izpildes vadībā;

 Karjeras plānošanā;

 Mācību vajadzību noteikšanā un darbinieku attīstības vadībā;

 Atalgojumu sistēmā.

Darbinieku skaits – 895

60% darbinieku ar augstāko izglītību

Vidējais darbinieka vecums – 43 gadi

Vidējais darba stāžs uzņēmumā – 9,6 gadi
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Kvalifikācijas celšana un apmācības politika
Atzīstot, ka darbinieku profesionalitāte veicina uzņēmuma konkurētspēju, ļoti liela uzmanība tiek pievērsta apmācībai, 

kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanai. Darbinieku apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota atbilstoši 

uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, apkopojot ikgadējā profesionālajā novērtēšanā apzinātās apmācību vajadzības. 

2009. gadā apmācību stundu skaits uz vienu strādājošo ir 132,5 stundas, īpašu uzmanību veltot jauno tehnoloģiju apgū- 

šanai, „Labas ražošanas prakses”, visaptverošās kvalitātes vadības jautājumiem, kā arī vides aizsardzības prasībām un prin- 

cipiem. Papildus uzņēmuma līdzekļiem, 2009. gadā „Grindeks”, uzvarot projektu konkursā piesaistīja Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzekļus darbinieku apmācībai un profesionālo prasmju un iemaņu celšanai.

Darba samaksas politika 
„Grindeks” piedāvā darba tirgus prasībām un darbinieka novērtējumam atbilstošu atalgojumu un konkurētspējīgu prēmiju 

sistēmu, kā arī projektu bonusus.

Sociālā politika
„Grindeks” lielu nozīmi piešķir personāla sociālajai politikai, kas paredz sociālās garantijas, pabalstu piešķiršanu, darbinieku 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kā arī dažādus atvieglojumus – daļēju ēdināšanas kompensāciju un ērtu 

pusdienošanu uzņēmuma ēdnīcā, transportu darbinieku pārvadāšanai un apmaksātas brīvdienas. 

Uzņēmumam ir arī savs sporta komplekss, kurā darbiniekiem ir iespēja vairākas reizes nedēļā spēlēt basketbolu, volejbolu, 

nodarboties ar aerobiku, izmantot trenažieru zāli, kā arī pēc sportiskajām aktivitātēm atpūsties saunā.

Atslodzi no darba rutīnas un uzmundrinājumu var gūt arī dažādos „Grindeks” organizētos pasākumos. Par tradīciju ir kļuvusi, 

„Grindeks” Jāņu ielīgošana, savukārt ziemā komandas garu var stiprināt boulinga turnīrā u.c. pasākumos, kā arī kopīgās 

svētku svinēšanas reizēs. 

Ik gadu „Grindeks” izvirza un sveic gada labākos darbiniekus. Savukārt darbiniekiem, kas uzņēmumā nostrādājuši ilgus 

gadus, „Grindeks” piešķir sudraba nozīmītes – par 15 darba gadiem uzņēmumā; un zelta nozīmītes – par 25 darba gadiem 

uzņēmumā.

Dažādi problemātiski jautājumi uzņēmumā tiek risināti sociālā dialoga ceļā, un „Grindeks” vadība vienmēr ir atvērta sarunām 

ar darbinieku arodbiedrību, kas pastāv jau kopš uzņēmuma dibināšanas. Par tradīciju kļuvis īsi pirms Ziemassvētkiem 

noslēgt koplīgumu ar darbiniekiem, kas dod tiem sociālās garantijas papildus bez obligātajām, kuras noteiktas Darba 

likumā, piemēram: 

 mācību atvaļinājums tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri, nepārtraucot darbu, sekmīgi apgūst augstāko izglītību mācību 

iestādēs uzņēmumam nepieciešamās specialitātēs;

 trīs apmaksātas brīvdienas (ar stāšanos laulībā; tēvam ar bērna piedzimšanu);

 īpašā katra darbinieka svētku diena.

Jaunie darbinieki
Organizējot Jauno darbinieku informācijas dienas, „Grindeks” palīdz jaunajiem darbiniekiem vieglāk uzsākt savas darba 

gaitas uzņēmumā. Informācijas dienas laikā darbinieki tiek iepazīstināti ar uzņēmuma darbību, struktūrvienību darbu, vides, 

kvalitātes, darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem, tiek uzaicināti doties ekskursijā pa uzņēmuma teritoriju un 

iepazīties vienam ar otru.

Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģiju, vides nozaru kvalifikācijas centrs 
Rūpējoties par potenciālajiem darbiniekiem un esošo darbinieku kvalifikāciju līdz ar citiem Latvijas ķīmijas un farmācijas 

uzņēmumiem, „Grindeks” ir aktīvi iesaistījies Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģiju, vides nozaru kvalifikācijas centra izveides 

projektā. Šī projekta mērķis ir kvalificētu nozares speciālistu sagatavošana. Plānots, ka kvalifikācijas un eksaminācijas centrs 

veiks nozares speciālistu un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalifikāciju, un tā funkcijās tiks ietverts gan 

metodiskais darbs, gan eksaminācija.



Komunikācijas 
politika



Lai sekmētu „Grindeks” mērķu sasniegšanu, uzņēmums 

stratēģiski un operatīvi realizē ārējo un iekšējo komuni- 

kāciju. „Grindeks” komunikācijas stratēģiju raksturo vieno- 

ta komunikācijas platforma visās valstīs, uz rezultātu 

orientētas komunikācijas aktivitātes, noteikti kritēriji ko- 

munikācijas aktivitāšu izvērtēšanai.

Uzņēmuma ārējā komunikācijā īpaša loma tiek piešķirta 

komunikācijai un atgriezeniskajai saitei ar uzņēmuma 

svarīgajām auditorijām – farmācijas nozares speciālistiem, 

sadarbības partneriem, investoriem un sabiedrībai kopu- 

mā. Uzņēmums regulāri sniedz informāciju par aktualitā- 

tēm biržai un medijiem. Vispusīga un aktuāla informācija 

par uzņēmumu vienmēr ir atrodama uzņēmuma inter- 

neta mājas lapā www.grindeks.lv, savukārt krievu valodu 

pārvaldošie ārsti un speciālisti par uzņēmuma oriģināl- 

produktu Mildronātu® var uzzināt speciāli izveidotajā in- 

terneta mājaslapā www.mildronat.ru. Uzņēmums regulāri 

izdot avīzi “Grindeks для здоровья” un kopš 2009. gada 

vienu reizi ceturksnī - “Grindeks update” – elektronisku iz- 

devumu angļu valodā.

Lai uzturētu ciešu saikni ar ārstiem, speciālistiem, sadarbī- 

bas partneriem, „Grindeks” piedalās dažādās nozares kon- 

ferencēs, semināros un izstādēs. Jau vairākus gadus pēc 

kārtas „Grindeks” ar savu stendu piedalās galvenajā no- 

zares notikumā – starptautiskajā izstādē „CPhI”. 

Īpaši nozīmīga ir komunikācija ar „Grindeks” darbiniekiem. 

Lai pilnveidotu informācijas plūsmu, 2009. gadā uzņē- 

mums izstrādāja un 2010. gada sākumā ieviesa intranetu 

– portālu „Grindeks” darbiniekiem. Taču neatņemama uz- 

ņēmuma komunikācijas forma ir arī ceturkšņa sapulces, 

ikgadējās reģionālo pārstāvju tikšanās un videokonfe- 

rences.

Lai novērtētu, cik efektīva ir komunikācija ar auditorijām, 

„Grindeks” veic publicitātes monitoringu, analizē interneta 

mājaslapu apmeklētību, veic socioloģiskos pētījumus un 

komunikācijas projektu noslēgumā izvērtē ieguvumus un 

atdevi.

38GADA PĀRSKATS 2009 | KOMUNIKĀCIJAS POLITIKA

Komunikācijas 
politika



2009. gada
notikumi



Janvāris

 Latvijas Valsts prezidents V. Zatlers un “Grindeks” 

padomes priekšsēdētājs K. Lipmans atklāj jaunu Gatavo 

zāļu formu ražotni. Kopumā ieguldīts 9,1 milj. latu.

Februāris

 „Grindeks” piedalās projektā „Atvērto durvju nedēļa”, ku- 

ras laikā uzņēmumu apmeklē 180 skolēni no dažādām 

Latvijas skolām.

 „Grindeks” piedalās Pasaules organizācijas PATH un Ar- 

gentīnas farmaceitiskā uzņēmuma „Instituto Biológico Ar- 

gentino S.A.I.C.” projektā „Oxytocin in Uniject”, kurā izvēlēts 

par sadarbības partneri oksitocīna ražošanā un piegādē.

Marts

 Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansē- 

jumu, „Grindeks” organizē darbinieku apmācību un kvalifi- 

kācijas paaugstināšanas projektus.
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2009. gada notikumi



Aprīlis

 Maskavā notiek preses konference par Mildronāta® pie- 

lietošanas sasniegumiem ārstniecības praksē.

 Krievijas un citu NVS valstu ārstiem un farmaceitiem iz- 

veidota Mildronāta® mājaslapa: www.mildronat.ru.

 Aprīļa sākumā elektroniski izsūtīts pirmais jaunās infor- 

matīvās avīzes „Grindeks Update” numurs, kas paredzēts 

angliski runājošajiem „Grindeks” sadarbības partneriem un 

klientiem.

Maijs

 „Grindeks” piedalās 6. Baltijas neiroloģijas kongresā Lietuvā.

  „Grindeks” komanda Latvijas Farmaceitu biedrības rīko- 

tajā basketbola turnīrā izcīna godpilno 2. vietu.

Jūnijs

 Atklātas jaunās rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas ie- 

kārtas, kas ir vienas no modernākajām Baltijā. Projektā ko- 

pumā investēts 2,5 milj. latu.

 „Grindeks” atbalsta 6. Latvijas ārstu kongresu, kas pulcē 

vairāk nekā 2500 ārstu no Latvijas un citām valstīm.
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Jūlijs

 Otro gadu pēc kārtas „Grindeks” tiek atzīts par labāko 

Baltijas biržā kotēto Latvijas uzņēmumu un saņem „Balti- 

jas korporatīvās izcilības balvu 2009”.

Augusts

„Grindeks” apmeklē Japānas delegācijas ekonomikas gru- 

pas pārstāvji un Japānas vēstnieks Latvijā Takaši Osanai.

 Jūrmalā notiek 2. starptautiskā konference „Ftorafur – 

mūsdienu ķīmijterapijā”.

 „Grindeks” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 

un OMTK izstrādā jaunas mācību programmas.

 „Grindeks” sekmīgi norit kārtējā Latvijas Zāļu valsts aģen- 

tūras veiktā „Labas ražošanas prakses” atbilstības inspekcija.

Septembris

 „Grindeks” padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans tie- 

kas ar Ķīnas vicepremjeru Hueju Ljanju un apspriež iespē- 

jas paātrināt Mildronāta reģistrāciju Ķīnā.

 „Grindeks” uzsākta jauna UDHS ražošanas iecirkņa izbū- 

ve. Projektā tiks investēts gandrīz 6 milj. latu.

 „Grindeks” sekmīgi norit kvalitātes vadības (ISO 9001) un vi- 

des pārvaldības (ISO 14001) sistēmas pārsertifikācijas audits.
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Oktobris

 „Grindeks” piedalās lielākajā starptautiskajā farmācijas iz- 

stādē „CPhI Worldwide 2009” Madridē, Spānijā.

 „Grindeks” pirmo reizi piedalās Krievijas psihiatru un nar- 

kologu konferencē un organizē satelītsimpoziju par de- 

presijas un miega traucējumu tēmām.

 Efektīvas pārvaldības un partnerības forumā „Grindeks” 

iegūst atzinību par korporatīvās pārvaldes principu ievē- 

rošanu uzņēmumā un efektīvu pārmaiņu un finanšu vadību.

Decembris

 „NASDAQ OMX” Baltijas biržu rīkotajā „The Baltic Market 

Awards” ceremonijā „Grindeks” saņem balvu par Baltijā la- 

bākajām investoru attiecībām internetā 2009. gadā.

 „Grindeks” fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” turpi- 

na atbalstīt un motivēt studentus, skolotājus, zinātniekus 

un mācību iestādes inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un 

farmācijā. 


