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Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2019. gada 3 mēnešiem

Vispārīga informācija
Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums

OLAINFARM

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais
statuss

Akciju sabiedrība

Koncerna mātes uzņēmuma vienotais
reģistrācijas numurs, vieta un datums

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

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskā
adrese

Rūpnīcu iela 5
Olaine, Latvija, LV-2114

Koncerna mātes uzņēmuma lielākie
akcionāri (2019. gada 22. martā)

OÜ „OLFIM” (7,79%)
Anna Emīlija Maligina (7,79%)
Clearstream Banking S.A. (8,49%)
SIA „Olmafarm” (42,56%)

Lielākie meitas uzņēmumi

SIA „Latvijas Aptieka” (100%)
SIA „Tonus Elast” (100%)
SIA „Silvanols” (100%)

Revīzijas komiteja

Revīzijas komitejas sastāvs kopš 2019. gada 1. aprīļa:
Revīzijas komitejas priekšsēdētājs – Agris Auce
Revīzijas komitejas locekļi:
Kārlis Krastiņš, padomes loceklis
Viesturs Gurtlavs
Revīzijas komitejas sastāvs līdz 2019. gada 1. aprīlim:
Revīzijas komitejas priekšsēdētājs - Viesturs Gurtlavs
Revīzijas komitejas locekļi: Irina Maligina, Daina Sirlaka

Finanšu gads

2019. gada 1. janvāris – 31. decembris

Starpperioda pārskata periods

2019. gada 1. janvāris – 31. marts
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Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2019. gada 3 mēnešiem

Valde

AS „Olainfarm” valdi uzņēmuma padome ievēlē uz pieciem gadiem. Izvēloties valdes
locekļus, padome izvērtē kandidātu pieredzi gan kolektīvu vadīšanā, gan attiecīgā
kandidāta pārziņā esošajā jomā, gan arī farmācijas nozarē kopumā.
Lauris Macijevskis (iecelts valdes locekļa amatā 2019. gada 1. aprīlī; iecelts valdes
priekšsēdētāja amatā 2019. gada 4. aprīlī)
Lauris Macijevskis ir AS „Olainfarm” valdes
priekšsēdētājs, finanšu nozares profesionālis, kurš 16
gadus ir nostrādājis Latvijas banku sektora vadošajos
uzņēmumos, tai skaitā pēdējos trīs gadus kā AS „DNB
banka” viceprezidents un bankas valdes loceklis. Savu
karjeru banku sektorā Lauris Macijevskis uzsāka AS
„Hansabanka”, turpināja to AS „Swedbank”. No 2008.
gada oktobra līdz 2017. gadam L. Macijevskis strādājis
vadošos
amatos
Latvijas
lielāko
banku
struktūrvienībās. Lauris Macijevskis ir ieguvis
profesionālo augstāko izglītību Banku augstskolā, kā
arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, absolvējot
Rīgas starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Signe Baldere-Sildedze (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 4. aprīlī)
Signe Baldere-Sildedze ir AS „Olainfarm” valdes locekle
ar iepriekšējo pieredzi AS „Olainfarm” padomes locekles
amatā periodā no 2009. līdz 2012. gadam un no 2018.
gada 4. jūnija līdz 2018. gada 10. septembrim. Kopš
2014. gada SIA „LOUVRE” īpašniece un valdes
locekle. Ieguvusi izglītību Šveicē tūrisma un viesnīcu
specialitātē, kā arī vadījusi uzņēmumu tūrisma un
viesnīcu nozarē Šveicē.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „LOUVRE”, valdes locekle
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā):
- tieši: 297
- 1 097 026 akcijas pārvalda kā AS „Olainfarm” nepilngadīgas akcionāres Annas
Emīlijas Maliginas dabiskais aizbildnis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „LOUVRE” (100%)
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par 2019. gada 3 mēnešiem
Milana Beļeviča (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 4. aprīlī)
Milana Beļeviča ir AS „Olainfarm” valdes locekle ar
iepriekšējo pieredzi AS „Olainfarm” padomes locekles
amatā no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 4.
septembrim. SIA „b2b konsultants” vadītāja un
īpašniece, kā arī finanšu un nodokļu tiesību
pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Milanai ir
vairāk nekā 20 gadu juristes pieredze, apvienojot
akadēmiskās un praktiskās zināšanas jurisprudencē
un finanšu un nodokļu tiesībās. Ieguvusi jurista
kvalifikācijas diplomu Latvijas Universitātes (LU)
Juridiskajā fakultātē, sociālo zinātņu maģistra grādu
Eiropas zinātnēs LU Biznesa, vadības un ekonomikas
fakultātē, kā arī pabeigusi doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātes programmā
Juridiskās zinātnes.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Antik4Unik”, valdes locekle
SIA „b2b konsultants”, valdes locekle
SIA „Olmafarm”, valdes locekle
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 15
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Antik4Unik” (100%)
SIA „b2b konsultants” (100%)
Mārtiņš Pūriņš (iecelts valdes locekļa amatā 2019. gada 4. aprīlī)
Mārtiņš Pūriņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis.
M.Pūriņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze informāciju
un komunikāciju tehnoloģiju jomā. M.Pūriņš pievienojās
AS „Olainfarm” no AS „Sadales tīkls”, kur bija viedo
skaitītāju monitoringa daļas vadītājs. Ieguvis bakalaura
un maģistra grādu datorzinātnēs Latvijas Universitātē.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 4 500
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
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Veronika Dubicka
Veronika Dubicka (Veranika Dubitskaya) ir AS
„Olainfarm” valdes locekle un Mārketinga departamenta
direktore. Pirms tam kopš 2005. gada strādājusi AS
„Olainfarm” pārstāvniecībā Baltkrievijā. No 2005. līdz
2006. gadam V. Dubicka ieņēma medicīnas pārstāvja
amatu, no 2006. gada līdz 2009. gada jūlijam produktu
menedžera amatu, bet no 2009. gada jūlija līdz 2011.
gada maijam bija AS „Olainfarm” pārstāvniecības
Baltkrievijā vadītāja. Veronika Dubicka studēja
Baltkrievijas Valsts medicīnas universitātē programmā
Vispārējā medicīna, specializācija ķirurģija, kā arī
saņēma The Chartered Institute of marketing (UK)
profesionālā mārketinga diplomu (6.līmenis).
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 1 000
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Mārtiņš Tambaks
Mārtiņš Tambaks ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un
Finanšu departamenta direktors ar vairāk nekā 20 gadu
pieredzi finanšu un grāmatvedības jomā. M. Tambaks
sāka strādāt AS „Olainfarm” 2013. gadā. Pirms tam
strādājis SIA „Ernst & Young Baltic”, kur bija
Grāmatvedības ārpakalpojumu departamenta direktors.
Kopš 2006. gada Mārtiņš Tambaks ir Lielbritānijas
Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas (ACCA)
biedrs, ieguvis maģistra grādu Rīgas Tehniskajā
universitātē un ekonomista-grāmatveža kvalifikāciju
Latvijas Universitātē.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Raimonds Terentjevs
Raimonds Terentjevs ir AS „Olainfarm” valdes loceklis
un Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk
nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē.
R.Terentjevs pievienojās AS „Olainfarm” 2011. gadā,
kad atstāja pētnieka darbu APP „Latvijas Organiskās
sintēzes institūts”. Raimonds Terentjevs absolvējis
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, iegūstot
dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādu ķīmijā.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
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Oļegs Grigorjevs (valdes priekšsēdētājs līdz 2019. gada 4. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī):
SIA „Latvijas Aptieka”, valdes priekšsēdētājs (līdz 2019. gada 9. aprīlim)
SIA „Kiwi Cosmetics”, valdes loceklis (līdz 2019. gada 9. aprīlim)
SIA „Ozols JDR”, valdes loceklis
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 1 000
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): nav
Vladimirs Krušinskis (valdes loceklis līdz 2019. gada 4. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī): nav
Mihails Raizbergs (valdes loceklis līdz 2019. gada 4. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī):
SIA „Digital Partner”, valdes loceklis
SIA „Digital Era”, valdes loceklis
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 200
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 4. aprīlī):
SIA „Digital Partner” (100%)
SIA „Digital Era” (100%)
Inga Krūkle (valdes locekle līdz 2019. gada 1. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav

Padome

AS „Olainfarm” padomi ievēlē akcionāru sapulce uz pieciem gadiem. Padome ir
pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā.
Padomes galvenais uzdevums ir pastāvīga valdes darbības uzraudzība, un
padomes locekļu kandidātus akcionāri parasti izvēlas, ņemot vērā prasības, kurām
jāatbilst attiecīgajiem kandidātiem, lai pildītu padomes locekļu funkcijas un
uzdevumus.
Padome lemj par AS „Olainfarm” valdes locekļu atalgojumu, savukārt par pašas
padomes locekļu atalgojumu lemj AS „Olainfarm” akcionāru sapulce.
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Gundars Bērziņš, padomes priekšsēdētājs (kopš 2019. gada 1. aprīļa)
Gundar Bērziņš 1995. gadā ieguva Latvijas Universitātē zinātņu bakalaura grādu
un 1998. gadā maģistra grādu vadībzinībās. Savukārt 2013. gadā ieguva doktora
grādu vadībzinībās. Gundars Bērziņš ir Latvijas Universitātes Biznesa vadības un
ekonomikas fakultātes dekāns un Uzņēmējdarbības, vadības un ekonomikas
fakultātes vadošais pētnieks, ka arī Biedrības Stokholmas Ekonomikas
augstskolas valdes loceklis Rīgā.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Saules Gaisma Consulting”, valdes priekšsēdētājs
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 3
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Saules Gaisma Consulting” (100%)
SIA „MeadowMe” (99,96%)
Jānis Buks, padomes priekšsēdētaja vietnieks (kopš 2019. gada 1. aprīļa)
Jānis Buks ir beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un 1993. gadā
ieguva bakalaura grādu tiesību zinātnēs. J.Buks ir finanšu nozares profesionālis,
kurš 8 gadus ir nostrādājis Latvijas banku sektora vadošajos uzņēmumos, tai
skaitā 7 gadus kā Nordea Bank AB Latvijas fil. vadītājs un no 2017. gada līdz 2018.
gadam ir bijis AS Luminor Bankas valdes loceklis.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „JV Holdings”, valdes loceklis
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „JV Holdings” (50%)
Kārlis Krastiņš, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa)
Kārlis Krastiņš absolvējis Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas
fakultāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā (1995. gads). Savukārt 1997. gadā
ir beidzis Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu un ieguva maģistra
grādu ekonomikā. No 2002. gada līdz 2006. gadam ir bijis Prudentia Ieguldījumu
Pārvaldes sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Sākot ar 2005. gadu ir AS
„Prudentia” valdes loceklis un kopš 2008. gada arī AS „Prudentia” partneris.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Xiexie”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Prudentia Advisers”, valdes priekšsēdētājs
AS „Prudentia”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Prudentia Private Equity Partners”, valdes loceklis
SIA „D & A Konsultanti”, valdes loceklis
SIA „Tavs kapitāls 23”, valdes loceklis
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Xiexie” (100%)
SIA „Prudentia Advisers” (44,49%)
AS „Prudentia” (18,63%)
SIA „Prudentia Private Equity Partners” (50%)
SIA „Tavs kapitāls 23” (80%)
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Haralds Velmers, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa)
Haralds Velmers 1999. gadā ieguva Latvijas Universitātē augstākās izglītības
jurista kvalifikācijas diplomu un 2001. gadā ieguva sociālo tiesību zinātņu maģistra
grādu. Kopš 2004. gada ir zvērināts advokāts un kopš 2005. gada maksātnespējas
procesa administrators.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 12
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Compor” (7,73%)
SIA „Nami un būves” (40%)
Andrejs Saveļjevs, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa)
Andrejs Saveļjevs ir absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti un ieguvis tehniskā
tulka diplomu (1994. gads) un 1995. gadā ieguva inženiera grādu. Andrejs
Saveļjevs ir augstas kvalifikācijas specialists tehniskajā jomā ar vairāk kā 10 gadu
pieredzi tehniskā direktora amatā dažādos uzņēmumos.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „B28”, valdes loceklis
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „RAAP” (45%)
Pāvels Rebenoks (padomes priekšsēdētājs līdz 2019. gada 1. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 700
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī):
SIA „Frančeska VET” (16,7%)
Irina Maligina (padomes priekšsēdētāja vietniece līdz 2019. gada 1. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī):
SIA „Olmafarm”, valdes locekle (līdz 2019. gada 2. janvārim)
SIA „OLFIM M”, valdes priekšsēdētāja
OÜ „OLFIM” (Igaunija), valdes locekle
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā):
- tieši: 0
- netieši (caur OÜ „OLFIM”): 1 097 051
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī):
Olainfarm Health Care Private Limited (50%)
SIA „OLFIM M” (100%)
OÜ „OLFIM” (100%)
SIA „Olmafarm” (1/3 domājamā daļa no 40 daļām)
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Mārtiņš Krieķis (padomes loceklis līdz 2019. gada 1. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī):
SIA „GESIL LIMITED”, valdes loceklis
SIA „KRIEKIS LAW OFFICE”, prokūrists
SIA „Ziemeļu vārti”, prokūrists
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī): nav
Daina Sirlaka (padomes locekle līdz 2019. gada 1. aprīlim)
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī):
SIA „PERISHA”, valdes locekle
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās (2019. gada 1. aprīlī):
SIA „PERISHA” (100%)

Izmaiņas valdes sastāvā

Ar Padomes 2019. gada 1. aprīļa lēmumu no valdes locekļa amata tika atbrīvota
Inga Krūkle un Lauris Macijevskis tika iecelts valdes locekļa amatā ar tiesībām
pārstāvēt AS „Olainfarm” atsevišķi.
Ar Padomes 2019. gada 4. aprīļa lēmumu no valdes priekšsēdētāja amata tika
atbrīvots Oļegs Grigorjevs un no valdes locekļa amata tika atbrīvoti Mihails
Raizbergs un Vladimirs Krušinskis. Par valdes priekšsēdētaju tika iecelts Lauris
Macijevskis un valdes locekļu amatā tika iecelti Signe Baldere-Sildedze, Milana
Beļeviča, katrs ar tiesībām pārstāvēt AS „Olainfarm” atsevišķi un Mārtiņš Pūriņš ar
tiesībām pārstāvēt AS „Olainfarm” kopā ar vismaz diviem valdes locekļiem.

Izmaiņas padomes sastāvā

2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulcē no amata tika atsaukti padomes
locekļi Pāvels Rebenoks, Irina Maligina, Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un tika
ievēlēta jaunā AS „Olainfarm” Padome: Jānis Buks, Gundars Bērziņš, Kārlis
Krastiņš, Andrejs Saveļjevs, Haralds Velmers. Saskaņā ar 2019. gada 1. aprīļa
Padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem par Padomes priekšsēdētāju tika iecelts
Gundars Bērziņš un par Padomes priekšsēdētāja vietnieku tika iecelts Jānis Buks.
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Lielākie akcionāri
Līdzdalība
SIA „Olmafarm”

42,56%

Clearstream Banking S.A.

8,49%

OÜ „OLFIM”

7,79%

Anna Emīlija Maligina

7,79%

Pārējie akcionāri
Kopā

33,37%
100,00%

11

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2019. gada 3 mēnešiem

Vadības ziņojums
Vispārēja informācija
Koncerna mātes uzņēmums AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā ar vairāk kā 45 gadu pieredzi medikamentu
un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes
produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd tā produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm,
Krieviju, citām NVS valstīm, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju.
Koncernā ietilpstošie galvenie uzņēmumi ir mātes uzņēmums AS „Olainfarm” un tai pilnībā piederoši meitas uzņēmumi: aptieku ķēde
SIA „Latvijas aptieka”, Latvijas vadošais pārtikas piedevu ražotājs SIA „Silvanols”, elastīgo un kompresijas izstrādājumu ražotājs SIA
„Tonus Elast”, medicīnas aprūpes uzņēmumi SIA „Klīnika Diamed” un SIA „Olainmed”, eko-kosmētikas ražotājs SIA „Kiwi Cosmetics”
un Baltkrievijas dabīgo zāļu tēju un medikamentu ražotājs „NPK Biotest”.
Korporatīvā misija un vīzija
Korporatīvā misija:
AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un ķīmisko produktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir ražot
uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar mūsu
klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un citiem sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai mēs veidojam augsti
kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa organizācija
un pastāvīga Sabiedrības vērtības palielināšana.
Korporatīvā vīzija:
Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski - farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un
pieejama visā pasaulē.
Ar uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības pārskatu un Nefinanšu ziņojumu par 2018. gadu var iepazīties uzņēmuma vietnē
www.olainfarm.com.
Uzņēmuma darbības vide
Šī gada pirmajā ceturksnī “Olainfarm” grupas uzņēmumi strādāja spēcīgā makroekonomiskā vidē. Krievijas rubļa vērtība nostiprinājās
no aptuveni 79 RUB par 1 EUR gada sākumā līdz mazāk par 73 RUB par 1 EUR. Līdzīgs vietējo valūtu vērtību pieaugums bija
novērots Baltkrievijā un Ukrainā. Ekonomiskā izaugsme kopā ar izdevīgu valūtas vērtības izmaiņām palīdzēja nodrošināt apgrozījuma
pieaugumu 1.ceturknī par 13%, sasniedzot 34,7 miljonus eiro. Pārdošanas apjomi Latvijā un Krievijā pieauga par 11%, Baltkrievijā
un Ukrainā par 20%. Starp desmit lielākajiem pārdošanas tirgiem Kazahstānā, Vācijā un Lietuvā apgrozījums samazinājās par
attiecīgi 27%, 19% un 34%. Četri lielākie noieta tirgi (Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija) veidoja 78% no konsolidētā apgrozījuma
1.ceturksnī.
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Apgrozījums
2019.g. pirmajā ceturksnī uzņēmuma konsolidētais apgrozījums sasniedza 34,7 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 4 miljoniem eiro
jeb 13%, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, un ir jauns 1.ceturkšņa apgrozījuma rekords.

Tirgi
2019.gada pirmajā ceturksnī pārdošanas apjomi palielinājās visos galvenajos tirgos. Latvijas īpatsvars veidoja 28%, Krievijas daļa 26%, bija otra lielākā, Baltkrievija un Ukraina sekoja ar attiecīgi 16% un 8%. Pārskata periodā apgrozījums Latvijā un Baltkrievijā
pieauga par vairāk nekā 900 tūkstošiem eiro, Krievijā – par aptuveni 880 tūkstošiem un Ukrainā – par gandrīz 500 tūkstošiem eiro.
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Produkti
Šī gada pirmo trīs mēnešu laikā “Olainfarm” galveno produktu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta
Noofen īpatsvars bija 18%, kas ir tāds pats, kā pirms gada. Trīs lielāko produktu īpatsvars bija 49%, kas ir mazāk nekā pagājušajā
gadā (51%). 1.ceturknī “Olainfarm” piegādāja prettuberkulozes medikamentu PASS nātrija sāls Pasaules veselības organizācijai,
kas ļāva šim produktam iekļūt Top 10 produktu sarakstā.

Peļņa
Pirmā ceturkšņa tīrā peļņa ir ar būtisku pārsvaru lielākā “Olainfarm” grupas vēsturē. Peļņu pozitīvi ietekmēja apgrozījuma pieaugums,
mazāks pieaugums pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās un administratīvajās izmaksās, kā arī samazinājums pārdošanas
izdevumos. Arī izdevīgas valūtas (Krievijas rubļa) kursa izmaiņas pozitīvi ietekmēja tīro peļņu.
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Koncerns no 2019.gada 1.janvāra ir ieviesis Starptautisko Finanšu pārskatu standartu Nr. 16 “Noma”, neveicot retrospektīvas
izmaiņas. Standarta ieviešanas rezultātā aktīvu izmantošanas tiesības un finanšu saistības ir atzītas bilancē, bet apvienoto ienākumu
pārskatā nomas izdevumu vietā tiek atzīts nomāto aktīvu nolietojums, kas ietekmē EBITDA rezultātu.
Koncerns ir arī mainījis EBITDA aprēķina formulu, EBITDA rezultātā iekļaujot valūtas rezultātu, lai šī alternatīvā snieguma rādītāja
aprēķins sakristu ar finansējošo institūciju EBITDA aprēķina metodoloģiju. Piemērotā EBITDA (un attiecīgi arī EBIT) definīcijas ir
sekojošas:
- EBITDA= Peļņa pirms nodokļiem un pirms procentu izmaksām, procentu ieņēmumiem, amortizācijas un nolietojuma
izmaksām 12 mēnešu periodā līdz pārskata perioda beigām
- EBIT= Peļņa pirms nodokļiem un pirms procentu izmaksām, procentu ieņēmumiem 12 mēnešu periodā līdz pārskata
perioda beigām
Definīcijas izmaiņas un nomas standarta ieviešanas dēļ, kā aprakstīts iepriekš, EBITDA informācija nav salīdzināma ar iepriekšējos
pārskatos uzrādīto vēsturisko informāciju. Šai pārskatā tiek sniegta pārrēķināta salīdzinošā ik-ceturkšņa informācija par 12 mēnešu
EBITDA un EBITDA rentabilitāti par periodu no 2018.gada 1.ceturkšņa.
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Galvenie finanšu rādītāji
Finanšu rādītāji par periodu
Neto apgrozījums, EUR '000
Neto peļņa, EUR '000
EBITDA, EUR '000

01.01.2019 31.03.2019
34 745

01.01.2018 - % pret iepriekšējo
31.03.2018
periodu
30 789
113%

8 260

3 114

265%

10 541

5 414

195%
257%

EBIT, EUR '000

8 470

3 299

Bruto rentabilitāte

61.2%

58.5%

EBITDA rentabilitāte

30.3%

17.6%

EBIT rentabilitāte

24.4%

10.7%

Neto rentabilitāte

23.8%

10.1%

0.59

0.22

265%

31.03.2019

31.03.2018

% pret iepriekšējo
periodu

1.9

2.2

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

6.55

8.90

73.6%

92 257

125 357

73.6%

0.8

1.2

01.04.201831.03.2019
128 212

01.04.2017- % pret iepriekšējo
periodu
31.03.2018
124 294
103%

Neto peļņa, EUR '000

15 877

10 230

155%

EBITDA, EUR '000

25 355

16 594

153%

Aktīvu atdeve (ROA)

10.3%

6.9%

15%

10%

5.9

12.4

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

AS “Olainfarm” 2019.gada 5.marta investoru virtuālajā konferencē ir publiskojusi Koncerna darbības plāna galvenos finanšu
indikatorus 2019.gadam. Saskaņā ar šiem neapstiprinātiem plāniem Koncerna neto apgrozījums 2019.gadam ir plānots 133.3 milj.
eiro apmērā un koncerna peļņa – 10.0 milj. eiro apmērā. Atbilstoši 1.ceturkšņa rezultātiem vadība ir koriģējusi gada plānu, palielinot
neto peļņas plānu līdz 12.7 milj. euro, kuru kopumā ir paredzēts prezentēt kārtējā akcionāru pilnsapulcē. Saskaņā ar šo 2019.gada
1.ceturkšņa pārskatu, neto apgrozījums ir izpildīts 26% apmērā no gada plāna un peļņas koriģētais gada plāns ir izpildīts 65%
apmērā.
Augstāk uzrādītie finanšu indikatori un alternatīvie snieguma rādītāji ir skatāmi kopā ar 2018.gada pārskata vadības ziņojumā
iekļautajiem skaidrojumiem un definīcijām, kuras nav mainītas, izņemot iepriekš aprakstītās izmaiņas EBITDA un EBIT definīcijās.
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Akcijas un fondu tirgus
Pārskata periodā akcijas vidējā cena bija ap 6,93 EUR par akciju, svārstoties diapazonā no 6,50 līdz 7,25 EUR par akciju. 2019.gada
pirmajā ceturksnī tika veikti 796 darījumi ar 156 798 AS “Olainfarm” akcijām par kopējo vērtību 1 087 446 EUR.
AS „Olainfarm” akciju cenas svārstības biržā NASDAQ Riga pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām

Pārskata periodā OMX Riga indekss palielinājās par vairāk kā 5%, kamēr “Olainfarm” akciju cena samazinājās par 2,2%.
AS “Olainfarm” akciju cena biržā NASDAQ OMX Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu (pārskata periods)

-- OMX Riga
-- AS “OlainFarm”
2019. gada pirmajā ceturksnī Nasdaq Riga biržā tika tirgoti gandrīz 157 tūkstoši AS “Olainfarm” akciju 1,09 miljoni EUR vērtībā.
Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018.gadā, tirgoto akciju skaits bija aptuveni tāds pats, bet apgrozījums mazāks.
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Attīstība
2019.gada februārī AS “Olainfarm” ir pabeigusi 3.4 milj. eiro investīcijas ražošanas iekārtās, telpās un IT nodrošinājumā, kā arī veikusi
zāļu reģistrāciju dokumentu izmaiņas un pievienojusies ES un reģionālajām zāļu verifikācijas sistēmām, atbilstoši Viltoto zāļu
direktīvas (2011/62/ES) un Komisijas deleģētajā regulas (ES 2016/161) prasībām par Eiropā tirgoto medikamentu drošuma pazīmēm
un to verifikāciju. Līdz 2019.gada beigām izveidotā sistēma tiks paplašināta, lai nodrošinātu Krievijas Federācijas komplicētu prasību
izpildi attiecība uz zāļu iepakojumu marķēšanu ar drošuma pazīmēm un zāļu apgrozījuma monitoringu.
2019.gada 1.ceturksnī AS “Olainfarm” ir Latvijā reģistrējusi ģenēriskas zāles Acetylcysteine Olainfarm elpošanas sistēmas slimību
ārstēšanai, ir saņēmusi uzņēmuma ražotās aktīvās farmaceitiskās vielas Amantadīna hidrohlorīds Eiropas farmakopejas atbilstības
sertifikātu (CEP) , kā arī uzņēmuma aktīvā farmaceitiskā viela Hlorbutanola hidrāts ir reģistrēta Vācijas sadarbības partneru gatavās
zāļu formas ražošanai.
2019.gada februārī AS “Olainfarm” ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas lēmumu, ar kuru tā ir apstiprinājusi investīciju projekta “Jaunu
produktu ieviešana ražošanā un AS “Olainfarm” eksportspējas palielināšana” rezultātus, kā arī apstiprinājusi valsts atbalstu 4.6 milj.
eiro apmērā uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atlaides veidā. Saskaņā ar UIN likumu, kurš stājās spēkā 2018.gadā, piešķirtā
atlaide ir piemērojama UIN, kas aprēķināts par dividendēm, kuras izmaksājamas par 2018. un turpmākajiem gadiem. Atlaides
izmantošanas termiņš šobrīd nav paredzams, jo pastāv pretruna starp akcionāru tiesībām sadalīt pēdējā finanšu gada peļņu, kā arī
UIN likuma mērķi stimulēt peļņas reinvestēšanu, un starp Finanšu Ministrijas viedokli par to, ka UIN likums paredz FIFO principa
obligātu piemērošanu peļņas sadalīšanai dividendēs, to attiecinot arī uz visu vēsturiski reinvestēto peļņu, par kuru UIN jau ir
aprēķināts.
Nākotnes perspektīvas
Ņemot vērā, ka Krievija un vairākas citas valstis nosaka stingrākas prasības zāļu reģistrācijas failiem, “Olainfarm” ir uzsākusi
nepieciešamos pētījumus, lai atjaunotu zāļu failus. Kopējie ieguldījumi pētniecībā 2019.gadā tiek prognozēti 6.8 miljonu EUR apmērā,
ar būtiskiem ieguldījumiem arī turpmākos 3 gadus. Uzlabotie zāļu reģistrācijas dokumenti aizsargās un nostiprinās vietu esošajos
tirgos, kā arī ļaus vienkāršāk apgūt jaunus tirgus. Nepieciešamība atjaunot dokumentus attiecas uz visiem pamatproduktiem, ieskaitot
Neiromidin, Noofen, Adaptol, Nitrofurānu grupas medikamentiem, Fenkarol un Etacizīnu.
Sociālā atbildība
2019.gada pirmajā ceturksnī AS “Olainfarm” turpināja iesākto sadarbību ar nozares vadošajām augstskolām Latvijā, atbalstot to
rīkotos pasākumus, kā RSU Zinātnes nedēļu, kas bija lieliska iespēja topošajiem veselības nozares speciālistiem iepazīties ar
jaunākajiem atklājumiem pētniecībā. Ar “Olainfarm” atbalstu RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē tika atklāta
D.Mendeļejeva ķīmisko elementu tabulu kolekcijas izstāde.
Kā daudzgadīgs sadarbības partneris, AS „Olainfarm” piedalījās Gada balvas medicīnā 2019 organizēšanā, kā arī atbalstīja Latvijas
Teātra darbinieku savienības organizēto Eduarda Smiļģa balvas pasniegšanu Latvijas teātra spožākajām personībām.
Turpinot V.Maligina iesākto jauno talantu atbalstu, “Olainfarm” arī šogad bija viens no ilggadējiem “Riga Jazz Stage” projekta
atbalstītajiem. Turpinot veselīga dzīvesveida atbalstu Olaines novadā, arī šogad sadarbojāmies ar “Noskrien ziemu” organizatoriem.
Lai veicinātu jauniešu interesi par profesijām, kas saistītas ar ķīmiju un farmāciju, un popularizētu “Olainfarm” kā vienu no lielākajiem
darba devējiem Pierīgā, piedalījāmies karjeras un izglītības portāla Prakse.lv rīkotajās Atvērto durvju dienās.

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

(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 31. maijā
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Paziņojums par vadības atbildību
AS „Olainfarm” valde par katru ceturksni sagatavo starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par AS „Olainfarm” grupas (turpmāk – Koncerns) aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli uz attiecīgā starpperioda
beigām, kā arī par finanšu rezultātiem attiecīgajā starpperiodā. Starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats tiek
sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas attiecas uz starpperiodu
finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:




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

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

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 31. maijā
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STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats
01.01.2019 - 01.01.2018 31.03.2019
31.03.2018
EUR '000
EUR '000
34 745
30 789
(13 491)
(12 778)
21 254
18 011
(8 281)
(8 671)
(6 333)
(5 641)
462
718
(255)
(711)
78
68
1 563
20
(161)
(590)
8 327
3 204
(67)
(90)
3 114
8 260

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

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

155

(5)

155
8 415

(5)
3 109

8 260
8 260

3 114
3 114

8 415
8 415

3 109
3 109

0.59

0.22

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
AS „Olainfarm” valdes vārdā:
(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 31. maijā
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Nemateriālā vērtība
Patenti
Aptiekas licences un telpu nomas līgumi
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo aktīvu izveidošana
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Ieguldījumi nomātā īpašumā
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ

31.03.2019
EUR '000

31.12.2018
EUR '000

20 985
155
11 953
3 104
277
22
36 496

20 985
161
11 953
3 193
284
43
36 619

19 873
11 901
2 602
364
7 231
1 549
43 520

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

Tiesības lietot aktīvu

7 469

-

Ieguldījuma īpašumi

3 551

3 492

681
208
16
2
12
919
91 955

603
187
178
3
12
983
84 791

6 005
9 696
11 260
442
27 403

5 583
8 626
11 379
206
25 794

29 050
1 621
1 240
1 134
1 567
34 612
7 104
69 119
161 074

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

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

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
AS „Olainfarm” valdes vārdā:
(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 31. maijā
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Rezerves
Nesadalītā peļņa:
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada peļņa

31.03.2019 31.12.2018
EUR '000
EUR '000
19 719
19 719
2 504
2 504
(69)
(224)

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

83 079
8 260
113 493

72 348
10 731
105 078

175
5 615
1 015
3 509
10 314

58
656
1 079
2 878
4 671

19 241
1 740
74
10 837
265
1 308
371
3 431
37 267
47 581
161 074

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

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
AS „Olainfarm” valdes vārdā:
(paraksts)
Lauris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs
2019. gada 31. maijā
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Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats
01.01.2019 - 01.01.2018 31.03.2019 31.03.2018
EUR '000 EUR '000
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
Amortizācija un nolietojums
Peļņa no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas
Uzkrājumu un uzkrāto saistību pieaugums/ (samazinājums)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa
Procentu izmaksas
Procentu ieņēmumi
Ieņēmumi no ES projektiem
Nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

8 327

3 204

2 036
(30)
41
(78)
161
(18)
(112)
(468)
9 859

1 694
(23)
(189)
(68)
115
(20)
(228)
111
4 596

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

(1 606)
199
1 447
9 899
(172)
9 727

(927)
2 277
171
6 117
(919)
5 198

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

(1 906)
(100)
728
62
3
(32)
(1 245)

(1 638)
(50)
110
80
174
91
12
(22)
(1 243)

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

(4 161)
(161)
145
(4 177)

(3 509)
(115)
974
(2 650)

Naudas pieaugums
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Nauda pārskata gada sākumā

4 305
110
2 689

1 305
(46)
3 158

Nauda pārskata perioda beigās

7 104

4 417

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

EUR '000
19 719
19 719
19 719

2018.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
2019.gada 31.martā

19 719
19 719

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

40
40

EUR '000
(114)
(114)
(5)
(5)
(119)
(264)
155
155
(109)

EUR '000 EUR '000
75 675
97 824
(369)
(369)
75 306
97 455
3 114
3 114
(5)
3 114
3 109
78 420
100 564
83 079
8 260
8 260
91 339

105 078
8 260
155
8 415
113 493

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums
1. Vispārīga informācija par Koncernu
AS „Olainfarm” Koncerns (turpmāk tekstā – Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu.
AS „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada
10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā. Koncerna mātes
sabiedrības akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržā.
Šo nerevidēto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk – finanšu pārskats) valde apstiprinājusi 2019. gada 31.
maijā.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Finanšu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem, kas beidzas 2019. gada 31. martā, ir sagatavots saskaņā ar Starptautisko
Grāmatvedības Standartu nr. 34 Starpperiodu finanšu pārskati.
Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāms kopā ar Koncerna 2018.
gada konsolidēto pārskatu.
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi skaitļi noapaļoti līdz tuvākajam
tūkstotim (EUR ‘000 jeb tūkst. EUR).
Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2019. gada 31.
martu.

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

4. Pamatlīdzekļi
Pārskata periodā ir veiktas investīcijas 689 tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projektā „Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana
jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm””. Veiktās investīcijas pilnībā finansētas no uzņēmuma naudas plūsmas.
Pārskata perioda laikā Koncerns nav veicis citus būtiskus ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī nav veiktas būtiskas vērtību
norakstīšanas.

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

6. Darījumi ar saistītajām personām

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

Izsniegtas preces,
sniegtie pakalpojumi
un aizdevumi
saistītajām personām
EUR '000

Pakalpojumu veids

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

Parādi
saistītajām
personām
(bruto)
EUR '000

31.12.2018
31.03.2019
31.12.2018
31.03.2019

53
13

393
149

5
5

53
43

53
13

393
149

5
5

53
43

31.12.2018
31.03.2019
KOPĀ: 31.12.2018
KOPĀ: 31.03.2019

11
11
11
11

-

11
23
11
23

-

Aizdevums, pakalpojumi
un enerģijas ražošana
KOPĀ:
KOPĀ:

2. Galvenais vadības personāls
Pārējais vadības personāls

Mācību aizdevums

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

Aizdevums un citi
pakalpojumi

31.12.2018
31.03.2019

1
-

1 005
10

-

1 005
1 015

V. Maligina aktīvu un saistību pārņēmēji mantinieki

Aizdevums un tūrisma
pakalpojumi

31.12.2018

62

16

1 944

74

31.03.2019
KOPĀ: 31.12.2018

17
63

19
1 021

1 961
1 944

92
1 079

KOPĀ: 31.03.2019

17

29

1 961

1 107

31.12.2018
31.03.2019
Ķimiskās tīrīšanas un citi 31.12.2018
pakalpojumi
31.03.2019
Tipogrāfijas un citi
31.12.2018
pakalpojumi
31.03.2019
Tūrisma un citi
31.12.2018
pakalpojumi
31.03.2019

12
3
56
15
-

545
139
37
11
1 380
512
-

1
1
5
5
25
-

2
3
4
143
269
-

31.12.2018
31.03.2019
31.12.2018
31.03.2019
KOPĀ: 31.12.2018
KOPĀ: 31.03.2019

-

55
7
29
16

-

7
1
8

68
18

2 046
685

31
6

154
283

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

Apsardzes pakalpojumi,
logu ražošana

SIA "Digital Era"
(M.Raizberga daļa 100%)

IT pakalpojumi

SIA "Digital Partner"
(M.Raizberga daļa 100%)

IT pakalpojumi
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7. Informācijas atspoguļošana par segmentiem
Zāļu ražošana

Vairumtirdzniecība

Mazumtirdzniecība

Kompresijas
izstrādājumi

Citi segmenti

Kopā
segmenti

Neattiecināts un
izslēgts

Kopā

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

21 738
18 135

1 407
1 966

6 588
6 259

1 927
1 976

3 085
2 453

34 745
30 789

-

34 745
30 789

142
120

3 269
3 006

84
80

647
283

221
731

4 363
4 220

(4 363)
(4 220)

-

21 880
18 255

4 676
4 972

6 672
6 339

2 574
2 259

3 306
3 184

39 108
35 009

(4 363)
(4 220)

34 745
30 789

5 274
1 787

575
782

379
280

370
137

314
248

6 912
3 234

1 415
(30)

8 327
3 204

31.03.2019
31.12.2018

86 727
82 261

5 015
5 027

31 486
27 942

17 789
18 132

12 352
10 445

153 369
143 807

7 705
4 104

161 074
147 911

31.03.2019
31.12.2018

16 610
13 031

2 730
2 575

8 226
5 063

3 805
4 403

4 132
2 816

35 503
27 888

12 078
14 945

47 581
42 833

1 123
736

1

16
34

5
371

284
17

1 428
1 159

120
26

1 548
1 185

Ieņēmumi
Ārējie klienti
3M 2019
3M 2018
Starpsegmentu ieņēmumi
3M 2019
3M 2018
Kopējie ieņēmumi
3M 2019
3M 2018
Segmenta peļņa pirms nodokļiem
3M 2019
3M 2018
Aktīvi

Saistības

Kapitālieguldījumi
3M 2019
3M 2018

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

3M 2019
EUR '000
6 912
1 397
(132)
405
(255)
8 327

3M 2018
EUR '000
3 234
48
(550)
573
(101)
3 204

31.03.2019
EUR '000
153 369
6 898
(4 655)
5 462
161 074

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

31.03.2019
EUR '000
35 503
18 836
78
(6 836)
47 581

31.12.2018
EUR '000
27 888
21 497
67
(6 619)
42 833
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AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2019. gada 3 mēnešiem

8. Ierosinātās dividendes
AS „Olainfarm” Valde piedāvā akcionāriem novirzīt AS “Olainfarm” 2018. gada peļņas daļu EUR 1 408 507,80 apmērā dividenžu
izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, EUR 0,10 apmērā par vienu akciju izmaksājot dividendēs 2019. gada 3. ceturksnī. AS
“Olainfarm” Valde norāda, ka priekšlikuma īstenošana dividenžu izmaksai ir atkarīga no AS “Olainfarm” finansējošo institūciju
piekrišanu saņemšanas. AS “Olainfarm” Valde plāno saņemt nepieciešamās atļaujas līdz kārtējai akcionāru pilnsapulcei.

9. Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Koncerna mātes uzņēmums 2019.gada15.maijā ir noslēdzis pārjaunojuma līgumu ar likvidējamo AS “ABLV Bank” par izsniegtā
kredīta saistību atlikuma 9 396 tūkst. EUR apmērā apmaksas termiņu līdz 30.04.2020. Pārjaunojuma līguma beigu termiņā
paredzamais kredīta atlikums būs 6 436 tūkst. EUR. Ja šāds pārjaunojuma līgums būtu stājies spēkā līdz pārskata perioda beigām,
īstermiņa saistības 6 716 tūkst. EUR apmērā būtu atzīstamas kā ilgtermiņa saistības. Koncerna mātes uzņēmuma vadība plāno
pārfinansēt šo kredītu pirms līguma termiņa beigām.
Laika posmā no pārskata perioda beigām nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas
vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
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