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AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Balti-
jas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un 
ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmuma pro-
duktu portfelis sastāv no vairāk nekā 60 gatavo zāļu formām, 
25 aktīvajām farmaceitiskām vielām un vairāk nekā 20 starp-
produktiem.

AS “Olainfarm” specializējas medikamentos nervu sistēmas, 
sirds un asinsvadu veselībai, antibakteriālajos, pretvīrusu un 
pretalerģijas līdzekļos. 

Ķīmiski farmaceitisko produktu virzienā specializējusies 
adamantāna, hinuklidīna un nitrofurānu rindas preparātu 
ražošanā un izstrādē.

AS “Olainfarm” ir licencēts zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu 
ražošanas uzņēmums, kas ir nodrošināts ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām un sertificēts atbilstoši Eiropas Savienības un 
Krievijas Labas ražošanas prakses prasībām, vides pār-
valdības standartam ISO 14001:2015, atsevišķās kategori-
jās — ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes standartiem (FDA), 
Austrālijas Terapeitisko preču pārvaldes standartiem (TGA), 
Japānas Zāļu un medicīnisko preču aģentūras standartiem 
(PMDA).

“Olainfarm” Koncerns

Korporatīvā informācija

Korporatīvā misija
Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmu-
mam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus 
un pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un 
pārdošanā.

Korporatīvā vīzija
Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrālās 
un Austrumeiropas ražotājiem, kas ilgtspējīgi piegādā ve-
selības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās tera-
peitiskās jomās pamatā Centrālajā un Austrumeiropā, NVS, 
kā arī citos globālajos tirgos. 

Koncerna mātes uzņēmuma informācija Akciju sabiedrība “OLAINFARM” Ķīmiski farmaceitiskās pro-
dukcijas ražošana un izplatīšana
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003007246
Reģistrācija: Rīga, 1991. gada 10. jūnijs (atkārtoti –  
1997. gada 27. marts) 
Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija, LV-2114

Lielākie meitas uzņēmumi (100 %) SIA “Latvijas Aptieka” — aptieku ķēde 
SIA “Silvanols” — Latvijas zaļās farmācijas ražotājs 
SIA “Tonus Elast” — elastīgo un kompresijas izstrādājumu 
ražotājs

Finanšu gads 2020. gada 1. janvāris – 31. decembris



4 

Būtiskie notikumi 2020. gadā
AS “Olainfarm” produkti ikdienā palīdz uzlabot dzīves kvalitāti miljoniem pacientu vairāk nekā 50 pasaules valstīs un teri-
torijās, rūpējoties par pacientiem ar veselības problēmām, kas saistītas ar sāpēm, iekaisumu, sirds un asinsvadu slimībām, 
garīgo veselību un citām. Mūsu misija ir uzlabot klientu dzīvi un radīt vērtību uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības 
aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot mūsu zināšanas ražošanā un pārdošanā. 

AS “Olainfarm” 2020. gadā ir starp 
TOP 20 vērtīgākajiem uzņēmumiem 
Latvijā, sniedzot pienesumu mūsu 
valsts tautsaimniecībai.

2020. gadā AS “Olainfarm” apstiprināja jaunu stratēģiju “Uz priekšu! 2020–2025”. Galvenais mērķis ir līdz 2025. gadam 
kļūt par vienu no TOP 10 lielākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas farmācijas ražošanas uzņēmumiem, kas ilgtspē-
jīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus konkrētās terapeitiskajās jomās: kardiovaskulārās slimības, 
neiroloģija, psihiatrija, urīnceļu slimību ārstēšana.

AS “Olainfarm” 2020. gadā turpināja stiprināt sinerģiju starp 
“Olainfarm” koncerna uzņēmumiem. Pērn tika veiktas iz-
maiņas meitas uzņēmumu “Tonus Elast” un “Latvijas Ap-
tieka” vadības komandās, virzot “Olainfarm” koncernu pretī 
ilgtspējīgai attīstībai.

Stiprinām uzņēmējdarbības modeli noieta tirgos
AS “Olainfarm” pārskatīja savu operacionālo darbību galve-
najos noieta tirgos, tostarp arī mājas tirgū — Latvijā. 
Kā ilgtermiņa ieguldījumu AS “Olainfarm” ir izveidojis meit-
as uzņēmumu Krievijā, kas palīdz gūt pilnīgāku ieskatu par 
notiekošo zāļu tirgū, pašiem veikt tā izpēti, lai paveiktais 
vislabāk atbilstu klientu prasībām. Šobrīd AS “Olainfarm” 
medikamentus Krievijā saņem gandrīz pusmiljons pacien-
tu. Galvenokārt tos atbilstoši starptautiskām slimību tera-
pijas vadlīnijām izmanto psihosomatisku slimību, galvas 
smadzeņu išēmijas, urīnceļu infekciju un citu kaišu terapijā. 
Krievijas medicīnas augstskolu mācībspēki un vadošie pēt-
nieki augstu vērtē sadarbību ar AS “Olainfarm” medicīnas 
izglītības un zinātnes jomā. 
2020. gadā tika uzsākta Krievijas tirgum ražotās produkci-
jas serializācija, šādi nodrošinot atbilstību zāļu verifikācijas 
sistēmu regulatīvām prasībām, produkcijas izsekojamību un 
aizsardzību pret viltojumiem.
Uzņēmums rūpējas par produkcijas kvalitātes atbilstību 
gan starptautiskiem, gan nacionāliem standartiem, tostarp 
Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas normatīvo 
aktu prasībām. Tāpat šogad AS “Olainfarm” saņēma Krie-
vjas Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Prac-
tice — GMP) sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma rūpes par 
kvalitātes sistēmas, tostarp zāļu ražošanas un kvalitātes 
kontroles prasību uzturēšanu un atbilstību Krievijas noieta 
tirgum. GMP sertifikāti tika saņemti arī no Japānas kompe-
tentās institūcijas.

Ilgtspējīga ražošana
2020. gada janvārī AS “Olainfarm” veiksmīgi noslēdzās pro-
jekta “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produk-
tu ražošanai AS “Olainfarm” īstenošana un audits. Kopumā 
projekta ietvaros, sākot no 2017. gada maija, piegādāti un 
uzstādīti 253 eksperimentālās ražošanas līnijas komponenti 
par kopējo summu 6,4 milj. EUR, tajā skaitā piesaistīts Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2,2 milj. EUR 
apmērā.
Savukārt 2020. gada decembrī noslēdzās projekts, pār-
būvējot aukstumstaciju un tās inženiersistēmu, kas veicinās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Aukstumstaci-
jas un sadales infrastruktūras modernizācijā ieguldīti vairāk 
nekā 2,7 milj. EUR, tajā skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansē-
jums 700 tūkst. EUR apmērā.
AS “Olainfarm” turpina vairākus projektus ar Eiropas fondu 
atbalstu.

Atbalsts jaunajiem speciālistiem
Uzņēmums turpināja atbalstu jaunajiem speciālistiem. 
AS “Olainfarm” ziedojums 10 000 EUR vērtībā nodrošinās 
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes 
studiju procesa digitalizācijas veicināšanu tiesību zinātņu 
studentiem. Pateicoties ziedojumam, RSU Juridiskā fakultāte 
digitalizēs piedāvāto studiju kursu klāstu, izmantojot virtuālās 
realitātes tehnoloģijas mācību procesā.
Tostarp arī 2020. gadā AS “Olainfarm” turpināja atbalstīt stu-
dentus, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko 
universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.
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Atbalsts Covid-19 izplatības ierobežošanai
Lai sniegtu atbalstu Covid-19 vīrusa inficēto personu ārstniecībai un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, 
AS “Olainfarm” ir ziedojusi VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” četras plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas 
100 tūkst. EUR vērtībā, nodrošinot apmācības saistībā ar ziedoto plaušu ventilācijas iekārtu izmantošanu. Tāpat AS “Olain-
farm” bez atlīdzības nodeva ārstniecības iestādei pustonnu izopropilspirta, kas izmantojams dezinfekcijas vajadzībām un 
Covid-19 vīrusa uzliesmojuma izplatības ierobežošanai.
Rūpēs par Latvijas bērnu veselību un Covid-19 seku mazināšanu, AS “Olainfarm” gada nogalē ziedoja līdzekļus 15 tūkst. 
EUR apmērā Bērnu slimnīcas fondam, kas darbojas, atbalstot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu (BKUS). 
Tāpat šogad korporatīvo dāvanu vietā partneriem un klientiem uzņēmums ziedoja līdzekļus gandrīz 18 tūkstošu EUR vērtībā 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalsta fondam. Šie finanšu līdzekļi tika novirzīti aprīkojuma iegādei 
Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijai, kas šobrīd veic Covid-19 vīrusa testēšanu ar nākamās paaudzes 
sekvencēšanas metodi.
AS “Olainfarm” arī 2020. gadā turpinājusi ilggadējo sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Latvijas Universitāti, Rīgas 
Stradiņa universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, Jelgavas un Jelgavas novada invalīdu biedrību, Latvijas Ķīmijas un 
farmācijas uzņēmēju asociāciju. Kā katru gadu, arī 2020. gadā AS “Olainfarm” ir atbalstījusi Latvijas Ārstu biedrības orga-
nizēto pasākumu “Gada balva medicīnā”, kā arī dažādus kultūras, sporta un jauniešu iniciatīvu pasākumus ar nolūku veicināt 
sabiedrības fizisko un garīgo veselību, veselīgu dzīvesveidu un ilgtspējīgu attīstību.
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Padomes ziņojums
AS „Olainfarm” padomes ziņojums akcionāru sapulcei
AS “Olainfarm” Padome ir izskatījusi Valdes sagatavoto 2020. gada pārskatu, kas ietver revidētos konsolidētos un Koncerna 
mātes uzņēmuma finanšu pārskatus, kā arī paziņojumu par korporatīvo pārvaldību, atalgojuma ziņojumu un nefinanšu 
ziņojumu. Tāpat Padome ir iepazinusies ar zvērinātā revidenta PriceWaterhouseCoopers (PWC) sagatavoto atzinumu par 
finanšu pārskatiem. Papildus, Padome ir izvērtējusi arī Revīzijas Komisijas sagatavoto ziņojumu par darbību 2020. gadā 
un veikto uzraudzību gada pārskata sagatavošanas procesā. 2020. gadā Padome ir regulāri izvērtējusi AS “Olainfarm” un 
Koncerna darbību, kā arī noteikusi Valdei finanšu un nefinanšu mērķus, kas ir būtiska sastāvdaļa Valdes darbības uzraudzībai 
un izvērtēšanai 2020. gada laikā. 
2020. gadā notika būtiskas izmaiņas darbības vidē, kurā Koncerns strādā. Jau gada sākumā vairākos Koncernam svarīgos 
tirgos darbība tika daļēji ierobežota, saistībā ar COVID 19 izraisītajām pārmaiņām. Vairākos tirgos tika ierobežotas ārstu 
klātienes vizītes, kas neļāva pilnībā realizēt plānotās mārketinga aktivitātes. Tāpat atsevišķiem Koncerna darbības segmentiem 
bija jūtams pieprasījuma samazinājums, kas saistīts ar pirktspējas samazināšanos un ārstniecības pakalpojumu pieejamību. 
Papildus, 2020. gadā Koncernam būtiskā tirgū Krievijā notika regulācijas vides izmaiņas, ieviešot serializācijas prasības, kas 
ietekmēja piegādes grafikus uz Krieviju, tādējādi izraisot izmaiņas ieņēmumos salīdzinājumā ar 2019. gadu. Tāpat darbību 
Krievijā ietekmē valūtas kursa izmaiņas – salīdzinot ar 2019. gadu, Krievijas rubļa vērtība gada laikā samazinājās par 32%. 
Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem darbības vidē, Koncerns bez pārtraukumiem turpināja nodrošināt klientus ar 
medicīnisko produkciju, nodrošināja stabilu ražošanas darbību, kā arī uzrādīja ieņēmumu pieaugumu visos tirgos, izņemot 
Krieviju. 
AS “Olainfarm” ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 93 miljonus eiro, kas pārsniedza iepriekš investoriem ziņotās prognozes. 
Koncerna ieņēmumi 2020. gadā bija 122 miljoni EUR, kas ir 11% samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu. Lielākais 
Koncerna pārdošanas tirgus 2020. gadā bija Latvija, kas uzrādīja 1% pieaugumu salīdzinājumā ar 2019. gadu. Būtisku 
pieaugumu 2020. gadā uzrādīja arī darbība Ukrainā, kur pārdošanas apjoms 2020. gadā sasniedza 745 tūkst. EUR, kas ir 
7% palielinājums salīdzinot ar 2019. gadu. 
Koncerna darbības ienesīgumu vislabāk atspoguļo rentabilitātes rādītāji, kas skatīti ilgākā laika periodā. EBITDA atspoguļo 
Koncerna peļņu, neņemot vērā nolietojumu un finanšu izmaksas. EBITDA rentabilitāte 2020. gadā bija 20.4%, salīdzinot 
ar 21.8% 2019. gadā un 16.8% 2018. gadā. Neskatoties uz neierastiem darbības vides apstākļiem 2020. gadā, trīs gadu 
griezumā EBITDA rentabilitāte palielinājusies par 21%. Neto peļņa Koncernam 2020. gadā sastāda 9.5 miljoni EUR, bet 
Koncerna mātes uzņēmumam 11.5 miljoni EUR, kas ļauj valdei rosināt akcionāru sapulcei dividenžu izmaksu par 2020. 
gadu 0.17 EUR centi par akciju, kas kopumā sastāda 2.4 miljoni EUR un atbilst Padomes apstiprinātajai dividenžu politikai. 
Padome ir izvērtējusi valdes priekšlikumu par dividenžu izmaksu 0.17 EUR par katru akciju no uzkrātās līdz 2017. gada 31. 
decembrim nesadalītās sabiedrības peļņas un rekomendē akcionāriem izmaksāt dividendes piedāvātajā apmērā. Padome 
ir izvērtējusi valdes priekšlikumu Sabiedrības 2020. gada peļņu 11’530 tūkstošu apmērā atstāt nesadalītu un rekomendē 
akcionāriem atbalstīt šo priekšlikumu. 
Koncerna operatīvā naudas plūsma 2020. gadā ir 28.5 miljoni EUR, kas nodrošina stabilu finanšu stāvokli kopumā. Naudas 
līdzekļi gada beigās sastāda 24.5 miljoni EUR, un neto parāda saistību rādītājs ir negatīvs 0.3. Tas dod stabilu pamatu 
Koncernam ieviest izstrādāto ilgtermiņa attīstības stratēģiju, un īstenot plānoto investīciju programmu. 

Valdes darbības izvērtējums
2020. gadā AS “Olainfarm” Valde ir veikusi būtiskas darbības katrā no Koncernam svarīgām jomām, tādējādi gan palielinot 
Koncerna vērtību, gan uzlabojot pārvaldību un kontroļu vidi. Gada laikā Koncernā tika pārskatīts darbības modelis Koncernam 
svarīgos tirgos. Krievijā un Ukrainā tika izveidotas AS “Olainfarm” komandas, kas aizstāja ārpakalpojumā saņemtos 
pakalpojumus. Tāpat tirgos tika pārskatīti sadarbības partneri, nodrošinot labāku kredīta risku vadību un stabilu sadarbības 
modeli. Valde izstrādāja, un Padome apstiprināja komercijas politiku, kas  nosaka pamatprasības sadarbības veikšanai ar As 
“Olainfarm”. Īsā laikā vairākos tirgos tika izveidoti digitāli kanāli saziņai ar ārstiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu informētību par 
Koncerna produkciju. Tiek veikts aktīvs darbs nodrošinot produktu portfeļa optimizāciju un zīmola attīstības plānu izstrādes 
visām produktu kategorijām. Šāda pieeja sarežģītajos pandēmijas apstākļos nodrošināja AS “Olainfarm” noieta tirgus daļas 
saglabāšanu un ari palielināšanu svarīgākajos AS “Olainfarm” noieta tirgos.
Ražošanā un kvalitātes vadībā būtisks notikums 2020. gadā bija atkārtots apliecinājums par atbilstību Krievijas labas ražošanas 
prakses prasībām (GMP). Tas apliecina AS “Olainfarm” rūpes par kvalitātes vadības sistēmas, tai skaitā, zāļu ražošanas un 
kvalitātes kontroles prasību uzturēšanu un atbilstību Krievijas noieta tirgum piemērojamām prasībām. Sertifikāta saņemšana 
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nodrošina AS “Olainfarm” iespēju pilnvērtīgi turpināt darbību Krievijā, kas ir viens no AS “Olainfarm” nozīmīgiem eksporta 
tirgiem. 
Saistībā ar efektīvu iekšējo resursu izmantošanu, 2020. gadā Valde veica būtisku darbu, lai ieviestu AS “Olainfarm” vietotu 
atalgojuma modeli, nosakot amata kategorijas un jaunus mainīgā atalgojuma principus. 2021. gadā tika noslēgts koplīgums, 
kas attiecas uz visiem AS “Olainfarm” darbiniekiem un ir spēkā līdz 2022. gada beigām. 
Korporatīvās pārvaldības jomā 2020. gadā valde pārskatīja vairāku meitas uzņēmumu darbību, īstenojot izmaiņas vadības 
komandās, un izstrādājot jaunas darbības stratēģijas. Tāpat Koncernā tiek ieviestas jaunas politikas, nodrošinot vienotus 
finanšu plānošanas un kontroles procesus. Ņemot vērā būtiskos valūtas riskus, ar ko Koncerns sastapās 2020. gada laikā, 
sākot ar 2021. gadu Valde veic regulāru finanšu risku uzraudzību un nodrošina risku samazināšanas pasākumu ieviešanu, 
izmantojot finanšu instrumentus. 
Valde, padomes pārraudzībā, ir aktīvi strādājusi pie vairāku politiku, nolikumu un kārtību izstrādes, kas palīdz ieviest labas 
pārvaldības principus Koncernā. Kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem valdes darbā ir jāuzsver darbs ar meitas uzņēmumiem 
un to pārvaldības un darbības efektivitātes palielināšanu. Valde ir aktīvi strādājusi, sakārtojot finanšu plānošanas un atskaišu 
iesniegšanas procesu meitas uzņēmumos, tomēr darbs pie procesu sakārtošanas Koncernu meitas uzņēmumos vēl jāturpina. 

Revīzijas komitejas darbības vērtējums
2020.gadā Revīzijas komiteja regulāri informēja Padomi, iesniedza savus ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un konstatētiem 
faktiem, riskiem, problēmām.
Revīzijas komiteja 2020.gadā izveidoja veiksmīgu sadarbību ar Iekšējā audita komandu, koordinējot darbību, tādā veidā 
sasniedzot ievērojami lielāku darbības efektivitāti.  Padomei tika sniegti būtiski secinājumi un ieteikumi, par meitas uzņēmumu 
darbību, īpaši veikto ieguldījumu, mārketinga izdevumu, administratīvo izdevumu plānošanas, kontroles un efektivitātes 
kontroles jomās. 

Padomes darbība
Esošā padome 2020. gadā ir organizējusi 26 sēdes. 2020. gadā Padomes būtiskākais uzdevums bija ilgtermiņa izaugsmes 
stratēģijas “FORWARD” apstiprināšana, iesaistīto pušu informēšana, un stratēģijas uzraudzības procesu ieviešana. 
Izstrādājot stratēģiju, tika izvērtēti iepriekšējie sabiedrības darbības virzieni, integrējot tos jaunā skatījumā un attīstības 
perspektīvā. Padome veica uzraudzību un iesaistījās korporatīvās pārvaldības sistēmas pilnveidošanas procesā, kā 
arī nodrošināja  Koncerna kontroles sistēmu stiprināšanu. Padome īpašu uzmanību pievērsa finanšu rezultātu regulārai 
uzraudzībai un analīzei, kā arī Olainfarm valdes un citu Koncerna pārvaldības struktūru stiprināšanai. Padomes ieskatā 2020. 
gadā veiktas darbības tika vērstas uz Koncerna vērtības pieaugumu, atdeves nodrošināšanu akcionāriem, COVID-19 radīto 
iespējamo Koncerna darbības nepārtrauktības nodrošināšanas risku samazināšanu, kā arī negatīvo publisko attiecību risku 
mazināšanai, piedāvājot alternatīvu un faktos balstītu redzējumu par Sabiedrības darbību un attīstību 
Kā viens no būtiskajiem darbības rezultātiem ir valdes un padomes atalgojuma politikas izstrāde un apstiprināšana akcionāru 
sapulcē. Padome uzraudzīja atalgojuma politikas izstrādi un ir izveidojusi atalgojuma komiteju, kuras mērķis ir  sekmēt 
Sabiedrības padomei noteikto funkciju izpildi Sabiedrības valdes atalgojuma politikas noteikšanas jomā un Sabiedrības 
padomes kompetencē esošu ar atlīdzības noteikšanu saistītu jautājumu izskatīšanu. Valdes darba kontrolei un atalgojuma 
politikas realizācijai, padome noteica mērķu rezultātu kontroles sistēmu, nosakot valdei finanšu un nefinanšu darba izpildes 
rādītājus (KPI). Finanšu kontroles pilnveidošana tika turpināta padomei izvērtējot un apstiprinot valdes izstrādāto AS 
“Olainfarm” Finanšu politiku. 
Padome ir apstiprinājusi jaunu Iekšējā audita nolikumu, nosakot skaidru auditu plānošanas, darba organizācijas un ziņošanas 
kārtību, kas nodrošina sistemātisku, caurspīdīgu un regulārus iekšējā audita ziņojumus padomei par veikto auditu rezultātiem. 
Padome, kā būtisku darba rezultātu uzskata padomes apstiprinātās dividenžu politikas realizācijas uzraudzību un sasniegto 
rezultātu, atbalstot dividenžu izmaksu akcionāriem atbilstoši dividenžu politikai. 
Padome būtisku darba daļu veltīja valdes sastāva veidošanai un atbilstošu speciālistu piesaistei. Padome strādāja pie 
vadības nominācijas un atlases procesu pilnveidošanas, valdē stiprinot dažādas kompetences, tai skaitā pieredzi esošos AS 
“Olainfarm” tirgos, un pieredzi nākotnes stratēģiskos tirgos. Padome piesaistīja jaunus, ļoti pieredzējušus valdes locekļus, Zani 
Kotāni, kuras atbildībā ir finanšu vadība un Elenu Bušbergu, kuras atbildības jomas ir ražošana, pārdošana un mārketings. 
Darbu valdē pārtrauca valdes locekļi Lauris Macijevskis un Mārtiņš Pūriņš personīgo apstākļu dēļ.
Pēc pārskata perioda 2021. gadā personisku apstākļu dēļ darbu valdē pārtrauca valdes locekļi Milana Beļeviča un Zane 
Kotāne.
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AS “Olainfarm” 
Padomes priekšsēdētājs

Gundars Bērziņš
 
Apstiprināts ar AS “Olainfarm” padomes 2021. gada 27.maija lēmumu.

Padome ir izpildījusi 2020. gada 22. septembra akcionāru sapulces lēmumu un uzraudzījusi procesu, lai Sabiedrība būtu 
iesniegusi prasību tiesā pret daļu no bijušajiem valdes locekļiem.
Padome uzrauga valdes darbu pie produktu sertifikācijas  procesu, kas tieši ietekmē AS “Olainfarm” realizāciju šajos noieta 
tirgos. AS “Olainfarm” ir pagarinājusi GMP sertifikāciju Krievijas tirgū un Japānas tirgos. Padome turpina uzraudzīt valdes 
darbu saistībā ar  PHARMA2020 programmu, kas nepieciešama Sabiedrības ražoto medikamentu failu atjaunošanai ievērojot 
Eirāzijas Ekonomiskās savienības jaunās prasības, vienlaicīgi uzlabojot iespējas virzīties jaunos eksporta tirgos nākotnē.
COVID-19 ir ietekmējusi AS “Olainfarm” darbu gan netieši, gan tieši. COVID-19 Olainfarm tieši ir ietekmējusi saistībā ar 
saslimušo darbinieku skaita palielināšanos, kas ir ietekmējis darba procesa organizāciju AS “Olainfarm”. Netiešo COVID-19 
ietekmi var raksturot pirktspējas samazināšanās proporcionāli IKP kritumam galvenajos AS “Olainfarm” noieta tirgos. 
COVID-19 ietekme ir radījusi pieprasījuma svārstības saistībā ar sociāliem ierobežojumiem, kas mainījuši vēsturiskos 
pārdošanas un veicināšanas kanālu darbības nosacījumus. Pastāv nenoteiktība, ka vairākās valstīs realizētie, ar COVID-19 
izplatības ierobežošanu saistītie noteikumi un ārstniecisko procedūru ierobežojumi var kavēt klīnisko pētījumu plānveida 
norisi nākotnē. Salīdzinoši būtiski COVID-19 ir ietekmējis meitas uzņēmumu darbību, kas saistīta ar pieprasījuma svārstībām 
Tonus Elast un Silvanols produkcijai. Padome sadarbībā ar valdi uzrauga situāciju galvenajos noieta tirgos, lai COVID-19 
neatstātu būtisku ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. 
COVID-19 ir radījusi iespējas, kas saistītas ar iespējamu vakcīnu ražošanas īstenošanu Latvijā, pēc pārskata perioda beigām, 
AS “Olainfarm” ir izrādījusi interesi Eiropas Savienības un Latvijas valdības iniciatīvā un izvērtē šo potenciālo iespēju.  
Padome, kā ļoti svarīgu, uz darbības  efektivitātes paaugstināšanu vērstu un COVID-19 apstākļos īpaši nozīmīgu, Koncerna 
attīstības elementu, redz Koncerna darba organizācijas procesu digitalizāciju, pārvaldības digitālos risinājumus, klientu 
apkalpošanas, e-komercijas un mārketinga digitalizācijas attīstību.
Padome turpina darbu pie AS “Olainfarm” stratēģijas īstenošanas plāna uzraudzības, īpašu uzmanību pievēršot pašizmaksas 
un izmaksu uzskaites sistēmas  un darbības finansēšanas modeļa pilnveidei. Kā perspektīvu attīstības virzienu padomes 
uzskata arī ES piedāvāto finanšu instrumentu izmantošanu AS “Olainfarm” grupā ietilpstošo uzņēmumu attīstības 
nodrošināšanai. 
Padome vēlas pateikties visiem Koncerna, klientiem, valdei, darbiniekiem, partneriem un akcionāriem par sadarbību 2020. 
gadā. Mēs turpināsim rūpēties par AS “Olainfarm” Koncerna klientu veselību, nodrošinot visaugstākās kvalitātes produkciju, 
par darbinieku darba drošību, atdevi mūsu akcionāriem, vidi un ilgtspējīgu Koncerna attīstību mūsu labākai nākotnei.  Novēlam 
veiksmīgu, drošu un iespējām bagātu 2021. gadu.

Šis dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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Stratēģija
“Uz priekšu! 2020–2025”
2020. gadā tika apstiprināta AS “Olainfarm” (turpmāk — Sa-
biedrība)  stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem, nosakot 
mērķus, kas sasniedzami līdz 2025. gadam. Sabiedrības 
stratēģija ir izstrādāta, izmantojot datos un zināšanās bals-
tītu pieeju.

Misija
Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmu-
mam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus 
un pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un 
pārdošanā.

Vīzija
Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrālas 
un Austrumeiropas ražotājiem, kas ilgtspējīgi piegādā veselī-
bas aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitis-
kās jomās, galvenokārt Centrālajā un Austrumeiropā, NVS, 
kā arī citos globālajos tirgos.

Mērķi un ieviešana
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, esam noteikuši prioritā-
rus darbības virzienus, kuriem turpmākajos piecos gados, 
ieviešot stratēģiju, tiks veltīta pastiprināta uzmanība.

Produktu attīstība
Mērķi un uzdevumi:
• optimizēt produktu portfeli un papildināt to ar jaunām 

gatavo zāļu formām, ņemot vērā tirgus dinamiku, specifiku 
un vajadzības;

• attīstīt ķīmisko produktu virzienu un radīt jaunus, inovatī-
vus produktus un tehnoloģijas, jo īpaši, veicinot sadarbību 
ar Latvijas zinātniskajām institūcijām;

• reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo zāļu formas un piegā-
dāt tās dažādu pasaules valstu tirgiem;

• ražot gatavo zāļu formas un ķīmiskos produktus partne-
riem;

• saglabāt un papildināt uzņēmuma intelektuālā īpašuma 
portfeli.

Mārketings
Mērķi un uzdevumi:
• izstrādāt un ieviest uzņēmuma un partneru produktu virzī-

bas stratēģiju;
• plānot, izstrādāt un ieviest uzņēmuma misijai, mērķiem un 

stratēģijai atbilstošas mārketinga aktivitātes;
• vadīt mārketinga aktivitātes un tirdzniecību reģionālajos 

tirgos;
• veikt mārketinga pētījumus, apstrādāt un analizēt iegūto 

informāciju aktuālo tirgus vajadzību noteikšanai;
• noteikt tirgus potenciālu reģionālajos tirgos turpmākai biz-

nesa attīstībai;
 • iniciēt jaunu produktu izstrādi un ieviešanu atbilstoši iden-

tificētajām tirgus vajadzībām.

Ražošanas un produktu kvalitāte
Mērķi un uzdevumi:
• vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus un 

sniedzot pilnīgu informāciju par tiem;
• modernizēt ražotnes un procesus atbilstoši labas ražoša-

nas praksei;
• automatizēt tehnoloģiskos procesus, lai paaugstinātu ražo-

šanas efektivitāti un darba drošību;
• izveidot jaunas ražotnes uz esošo ražotņu bāzes un radīt 

jaunas darba vietas.

Sociālā politika
Mērķi un uzdevumi:
• sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma biz-

nesa mērķu sasniegšanā;
• nodrošināt sociālās garantijas un darbinieku atalgojumu 

atbilstoši viņu amatam un ieguldījumam;
• nodrošināt darbinieku apmācības un karjeras izaugsmes 

iespējas.

Vides aizsardzība
Mērķi un uzdevumi:
• nodrošināt ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un turpināt 

organizēt videi draudzīgu ražošanas procesu;
• pastāvīgi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi 

gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.

Investoru attiecības
• pastāvīgi strādāt pie uzņēmuma vērtības palielināšanas ar 

inovācijām, izaugsmi un peļņas pieaugumu;
• savlaicīgi sniegt uzticamu un pārskatāmu informāciju par 

uzņēmuma darbību un ekonomisko stāvokli;
• būt atvērtiem un atklātiem investoru interesei par uzņēmu-

mu.
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Produktu attīstība
Šajā gadā esam novērtējuši esošo produktu un intelektuālā 
īpašuma portfeli, uzsākuši produktu portfeļa optimizācijas un 
atjaunošanas procesu, kā arī aktīvi strādājuši pie produktu 
attīstības līgumražošanas virziena pilnveides.

Mārketings
2020. gadā ir īstenoti dažādi mārketinga procesa pilnveides 
pasākumi, tostarp pārskatītas līdzšinējās produktu virzīša-
nas un mārketinga aktivitātes, balstoties uz iegūto informāci-
ju aktuālo tirgus vajadzību noteikšanai. Uzņēmuma lielākais 
noieta tirgus ir Krievijā. Lai nodrošinātu produktu virzību un 
popularizēšanu šajā tirgū, 2020. gadā esam nodibinājuši 
meitas uzņēmumu Krievijā. Tāpat esam izvērtējuši līdzši-
nējo mārketinga modeli un ieviesuši būtiskas izmaiņas gan 
mārketinga pakalpojumu sniedzēju jomā, gan izmantotajās 
metodēs.

Ražošana un produktu kvalitāte
Sabiedrība ir apzinājusi ražošanas modernizācijas un auto-
matizācijas iespējas, identificējusi īstenojamos pasākumus 
un uzsākusi to realizēšanu. Būtiski resursi ir novirzīti ražoša-
nas telpu un tehniskā aprīkojuma atjaunošanai, darba vides 
uzlabošanai un automātisko procesu ieviešanai.

Sociālā politika
Mūsu vērtība ir mūsu cilvēki. 2020. gadā tika uzsākta cil-
vēkresursu vadības procesu restrukturizācija, kuras ietvaros 
veikta amatu vērtēšana un klasifikācija, strukturālās izmai-
ņas, novērtēta atalgojuma atbilstība tirgus līmenim. Tāpat 
tika uzsākta jaunas personāla lietvedības sistēmas ievieša-
na ar nolūku panākt darba efektivitāti un modernizēt perso-
nāla atlases procesus, kā arī līdzšinējās darba samaksas 
sistēmas pārskatīšanu ar nolūku ieviest uz mērķi orientētu 
atalgojuma sistēmu, kas sniegs iespēju darbiniekiem saņemt 
atalgojumu atbilstoši viņu sniegumam un ieguldījumam uz-
ņēmuma attīstībā.

Investoru attiecības
Šajā gadā esam turpinājuši strādāt pie uzņēmuma vērtības 
paaugstināšanas ar inovācijām, izaugsmi un peļņas pieaugu-
mu. Neraugoties uz Covid-19 izplatību, kas nesusi dažādus 
pārvietošanās un cita veida ierobežojumus, esam raduši ri-
sinājumus uzņēmuma stabilitātes nodrošināšanai. Turpinām 
sniegt uzticamu un pārskatāmu informāciju par uzņēmuma 
darbību un ekonomisko stāvokli, katru ceturksni publicējot 
aktuālo informāciju, kā arī uzturēt konstruktīvu komunikāciju 
ar investoriem, reizi ceturksnī tiekoties vebināros.

Stratēģiskie mērķi 2025

Palielināt kapitāla
atdevi par 5

procentpunktiem

Pārdošanas apjomu
pieaugums

Divciparu skaitļos
mērāms ikgadējs

(2020-2025)
pieaugums recepšu

medikamentu,
bezrecepšu medikamentu,
kā arī aktīvo farmaceitisko

vielu segmentos

Recepšu
medikamenti/
Bezrecepšu 
medikamenti/

Aktīvās 
farmaceitiskās vielas

Ieņēmumu
apgrozījuma 

attiecība 70% : 20% :
10%

Uzlabota rentabilitāte
Tīrās peļņas marža 
2025.gadā — 18% 

Produkti
3-6 jauni recepšu 
produkti, 2-4 jauni 

bezrecepšu produkti, 
un 1 jauna aktīvā 
farmaceitiskā viela

katru gadu līdz 
2025. gadam

Ģeogrāfiskā dažādošana 
Paplašināta produktu 

esamība CAE 
reģiona tirgū un 

ārpus tā līdz 
2025. gadam

15% no peļņas
2025. gadā tiek 

investēti pētniecībā 
un attīstībā

Stratēģiskie mērķi 2025
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Sabiedrības pārvaldība
Pārvaldības modelis

Akcionāru sapulce
Augstākā pārvaldes institūcija, kura pieņem lēmumus, kas saskaņā ar Komerclikumu un citiem 
normatīvajiem aktiem nodoti akcionāru sapulces kompetencē. Sabiedrības akcionāru skaits ir 

mainīgs, pārsniedzot tūkstoti.

Revīzijas komiteja
Pilda Finanšu instrumentu tirgus likumā un nolikumā 

noteikās funkcijas, sekmē Sabiedrības akcionāru 
interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata 

sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska 
pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības 

efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamī-
bas un objektivitātes nodrošināšanu.

Padome
Padome pārstāv akcionāru intereses  
sapulču starplaikā un tai noteiktajos  

ietvaros uzrauga valdes darbību.

Valde
Vada un pārstāv Sabiedrību, nodrošina 

saistošo normatīvo aktu ievērošanu, risku 
pārvaldīšanu, kā arī Sabiedrības finansiā-

lo darbību.

Atalgojuma komiteja
Sekmē Sabiedrības padomei noteikto funkciju izpildi Sa-
biedrības valdes atalgojuma politikas noteikšanas jomā 

un Sabiedrības padomes kompetencē esošu ar atlīdzības 
noteikšanu saistītu jautājumu izskatīšanu.

Iekšējais audits
Ar neatkarīga un objektīva vērtējuma palīdzību sekmē 
Sabiedrības un tās koncerna izvirzīto merķu sasnieg-
šanu, pārvaldības, risku vadības un iekšējo kontroles 

procesu efektivitāti.
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Padome
(Pilnvaru termiņš no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. martam)

Gundars Bērziņš
Padomes priekšsēdētājs

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA “MeadowMe” (99,96 %)

Jānis Buks
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA “JV Holdings”, valdes loceklis
AS “Spring Holding”, valdes loceklis
SIA “LNK Asset Management AIFP”, valdes priekšsēdētājs
AS “Latvijas balzams”, padomes loceklis (no 2020. gada 29. jūlija)
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA “JV Holdings” (50 %)

Kārlis Krastiņš
Padomes priekšsēdētāja vietnieks (amata nosaukuma maiņa 
2020. gada 22. septembrī)
Padomes loceklis (no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 22. septem-
brim)

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 (līdz 2020. gada 9. septembrim)
SIA “Pharma Invest”, valdes loceklis (no 2020. gada 2. janvāra līdz 
2020. gada 8. aprīlim)
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA “Xiexie” (100 %)
SIA “Prudentia Advisers” (44,49 %)
AS “Prudentia” (48,20 %)
SIA “Prudentia Private Equity Partners” (100 % no 2020. gada 24. marta)
SIA “Tavs kapitāls 23” (80 % līdz 2020. gada 10. martam)

Haralds Velmers
Padomes loceklis

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA “VH Invest”, valdes loceklis (no 2020. gada 11. jūnija)
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA “Compor” (7,73 %)
SIA “Nami un būves” (40 %)
SIA “VH Invest” (100 % no 2020. gada 11. jūnija)

Andrejs Saveļjevs
Padomes loceklis

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA “B28”, valdes loceklis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA “RAAP” (45 %)
SIA “Dzīvokļu īpašumi” (16,67 % no 2020. gada 20. maija)
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Ievēlēta 2019. gada 1. aprīlī

Pilnvaru termiņš 2024. gada 31. martā

Locekļu skaits 5

Neatkarīgo locekļu skaits Vismaz puse padomes locekļu ir neatkarīgi, atbilstoši Sabiedrības no-
teiktajiem neatkarības kritērijiem

Darbību reglamentējošie dokumenti Komerclikums, Finanšu instrumentu tirgus likums, Statūti, akcionāru 
sapulces lēmumi, Padomes reglaments

Sasaukto un notikušo sēžu skaits 2020. gadā 26/26

Padomes komitejas Atalgojuma komiteja, izveidota 2020. gadā
Revīzijas komiteja, ievēlēta 2019. gada 1. aprīlī, pilnvaru termiņš līdz 
2021. gada 31. martam.

Padomes darbība

2020. gadā tika apstiprināta Sabiedrības stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem, nosakot mērķus, kas sasniedzami līdz 
2025. gadam. Sabiedrības stratēģija ir izstrādāta, izmantojot datos un zināšanās balstītu pieeju. 2020. gadā tika sasaukts 
ievērojams skaits padomes sēžu. Šis apstāklis skaidrojams ar Sabiedrības stratēģijas ieviešanas uzraudzību, uzsākto pār-
maiņu procesu uzraudzību, kā arī valdes darbības uzraudzību, nodrošinot uzņēmuma darbības nepārtrauktību Covid-19 iz-
platības apstākļos. Covid-19 izplatības ietekmē padomes darbs lielākoties tika organizēts digitālajā vidē, uzņēmuma vadībai 
nodrošinot visus padomes darbam nepieciešamos resursus.

Padomes komitejas
Revīzijas komiteja
(Pilnvaru termiņš no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 
31. martam)
Sastāvs Agris Auce — Revīzijas komitejas 

priekšsēdētājs
Kārlis Krastiņš — Revīzijas komitejas loceklis, 

padomes priekšsēdētāja vietnieks
Viesturs Gurtlavs — Revīzijas komitejas loceklis

Sastāvs Gundars Bērziņš — Atalgojuma komitejas 
priekšsēdētājs, padomes 
priekšsēdētājs

Agris Auce — Atalgojuma komitejas loceklis

Jānis Buks — Atalgojuma komitejas loceklis, 
padomes priekšsēdētāja vietnieks

Haralds Velmers — Atalgojuma komitejas loceklis, 
padomes loceklis

Evita Osīte — Atalgojuma komitejas locekle

Ievēlēta 2019. gada 1. aprīlī

Locekļu skaits 3

Padomes locekļu skaits 1

Darbības juridiskais pamats Finanšu instrumentu tirgus 
likums, nolikums, kompetento 
institūciju ieteikumi un vadlīnijas

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām Sa-
biedrībā ir izveidota Revīzijas komiteja, kura pilda likumā un 
nolikumā noteiktos pienākumus.
2020. gadā akcionāru sapulce atcēla iepriekš apstiprināto 
Revīzijas komitejas nolikumu, savukārt padome apstiprināja 
jaunu normatīvo aktu un Sabiedrības vajadzībām atbilstošu 
nolikumu (www.olainfarm.com). Revīzijas komiteja uzrauga 
gada pārskata sagatavošanas un revīzijas procesu, kā arī 
Sabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšē-
jā audita sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz 
gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

Atalgojuma komiteja
(Pilnvaru termiņš no 2020. gada 12. novembra uz padomes 
pilnvaru termiņu)

Ievēlēta 2020. gada 12. novembrī

Locekļu skaits 5/5

2020. gadā akcionāri apstiprināja Sabiedrības padomes un 
valdes atalgojuma politiku (www.olainfarm.com), kas paredz 
atalgojuma komitejas izveidi. Ievērojot minēto, Sabiedrībā 
tika izveidota atalgojuma komiteja, kuras galvenās funkcijas 
ir sniegt atbalstu padomei valdes atlīdzības apmēra noteikša-
nā, darba izpildes rezultatīvo rādītāju un atalgojuma noteik-
šanas kritēriju izstrādē un izpildes novērtēšanā, un darbinie-
ku atlīdzības sistēmas izvērtēšanā, kā arī piedalīties politikas 
grozījumu izstrādē un politikas piemērošanas uzraudzībā.

https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2020/09/rk_nolikums_apstiprinats_17.09.2020.pdf
https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2020/12/atalgijuma-politika.pdf
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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.

Jerūns Hide Veitess 
(Jeroen Hidde Weites)
Valdes priekšsēdētājs
no 2019. gada 28. novembra

Elena Bušberga 
(Elena Bushberg)
Valdes locekle
no 2019. gada 5. decembra

Zane Kotāne 
Valdes locekle
no 2020. gada 2. jūlija

Raimonds Terentjevs 
Valdes loceklis
no 2017. gada 28. decembra

Milana Beļeviča 
Valdes locekle
no 2019. gada 4. aprīļa

Signe Baldere-Sildedze 
Valdes locekle
no 2019. gada 4. aprīļa
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Jomas, kuras 2020. gadā ir bijušas valdes prioritāte
• Darbības nepārtrauktības nodrošināšana Covid-19 izplatī-

bas apstākļos
• Stratēģijas ieviešana
• Produktu portfeļa pārskatīšana un atjaunošana
• Finanšu plānošanas un kontroles procesu pilnveide
• Cilvēkresursu vadības procesu pilnveide
• Juridiskās atbilstības nodrošināšana
• Procesu modernizācija un efektivitātes uzlabošana
• Darbinieku veselības aizsardzība Covid-19 izplatības 

apstākļos
• GMP (Global Manufacturing Practices) audits

Galvenie valdes darbību reglamentējošie normatīvie 
akti un dokumenti:
• Komerclikums
• Finanšu instrumentu tirgus likums
• Statūti
• Valdes reglaments
• Padomes lēmumi

Lauris Macijevskis Valdes loceklis līdz 2020. gada 
12. jūnijam

Mārtiņš Pūriņš Valdes loceklis līdz 2020. gada 
1. augustam

Izmaiņas valdes sastāvā pārskata periodā

Valdes locekļu pilnvaras
Sabiedrībā valdes priekšsēdētājam un trim valdes locekļiem 
ir noteiktas atsevišķas pārstāvības tiesības, taču pārējiem 
ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopā ar vēl diviem val-
des locekļiem. Valdei ir tiesības pilnvarot vienu vai vairākus 
valdes locekļus slēgt noteiktus vai noteikta veida darījumus 
uzņēmuma vārdā.

Interešu konflikta novēršana
Sabiedrībā interešu konflikta identificēšanas un novēršanas 
jautājumi ir regulēti Padomes reglamentā un Valdes regla-
mentā (www.olainfarm.com), kā arī Ētikas kodeksā. Ētikas 
kodeksā ir ietvertas arī koruptīvu un krāpniecisku darbību 
izslēdzošas normas. Sabiedrībā par interešu konfliktu tiek 
uzskatīta situācija, kurā personai, pildot pienākumus, jāpie-
ņem lēmumi vai jāpiedalās to pieņemšanā, vai jāveic citas 
ar amata pienākumu izpildi saistītas darbības, kas ietekmē 
vai var ietekmēt šīs personas, tās radinieku vai darījumu 
partneru personiskās vai mantiskās intereses. Sabiedrības 
padomes un valdes locekļi informē par pastāvošo vai iespē-
jamo interešu konfliktu pārējos padomes vai valdes locekļus 
un nepiedalās attiecīgā jautājuma izlemšanā.
Sabiedrībā ir ieviesta prasība padomes un valdes locekļu 
amata kandidātiem sniegt informāciju par apstākļiem, kas var 
norādīt uz iespējamām interešu konflikta situācijām, tostarp 
tiek sniegta informācija arī par personām, kuras uzskatā-
mas par saistītajām personām ar kandidātu, ieņemamajiem 
amatiem citās institūcijās un kapitālsabiedrībās, kā arī dalība 
Sabiedrības atkarīgajās (meitas) kapitālsabiedrībās un citās 
juridiskās personās.

https://lv.olainfarm.com/lv/investoriem/korporativa-parvaldiba/reglamenti/
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KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS 
ZIŅOJUMS
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Korporatīvās pārvaldības ziņojums
Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus liku-
ma 56.2. panta prasībām un AS ”Nasdaq Riga” 2010. gadā izdotajiem “Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem 
to ieviešanā” (www.nasdaqbaltic.com). Principi izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un OECD ieteikumus kapitālsa-
biedrību korporatīvajai pārvaldībai.
Sabiedrība savā darbībā vadās pēc AS “Nasdaq Riga” izdotajām vadlīnijām — “Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi 
to ieviešanā” —, kas izstrādātas, ņemot vērā Eiropas Savienības un OECD ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pār-
valdībai. Sabiedrībā ir izveidota un mērķtiecīgi tiek pilnveidota korporatīvās pārvaldības sistēma, pārskatot esošos un ieviešot 
jaunus, mūsdienu biznesa videi atbilstošus procesus.
Sabiedrības valde un padome ir atbildīgas par korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu Sabiedrības darbībā. Sabiedrī-
bas valde un padome iepazīstina Sabiedrības akcionārus ar korporatīvās pārvaldības sistēmu Sabiedrībā un tās izmaiņām 
akcionāru pilnsapulču laikā un publicē Ziņojumu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Sabiedrības akcionāri balso par 
Ziņojuma apstiprināšanu vienlaicīgi ar jautājuma izlemšanu par kārtējā gada pārskata apstiprināšanu.
AS “Olainfarm” jau vēsturiski ir ieviesusi un ievēro lielāko daļu no labas korporatīvās pārvaldības principiem. 2020. gada laikā 
tika apstiprināta Sabiedrības stratēģija 2020–2025, tādējādi ievērojot ne tikai 2020. gadā noteiktos principus, bet jau priekš-
laicīgi izpildot arī jaunā korporatīvās pārvaldības kodeksa būtisku prasību. Tāpat 2020. gadā Sabiedrības akcionāru sapulce 
apstiprināja atalgojuma politiku un Sabiedrība nodrošina atalgojuma ziņojuma sagatavošanu.

2020. gada attīstība korporatīvās pārvaldības jomā
ar kura palīdzību uzņēmums tiek vadīts, kontrolēts 
un virzīts uz mērķu sasniegšanu nolūkā veicināt 
uzņēmuma ekonomisko efektivitāti, ilgtspējīgu iz-

augsmi un finanšu stabilitāti, jo īpaši nenoteiktības un nestabilitātes apstākļos, ko 2020. gadā izraisīja Covid-19 izplatība.
Šajā gadā Sabiedrība ir daudz paveikusi korporatīvās pārvaldības uzlabošanas jomā, pilnveidojot esošos procesus un ievie-
šot jaunus, lai sasniegtu mūsdienu biznesa prasībām atbilstošu pārvaldību, tādējādi veicinot uzņēmuma vērtības pieaugumu 
un ieguvumu visām ieinteresētajām pusēm.
2020. gadā, neskatoties uz ārējiem faktoriem, Sabiedrība ir strādājusi pie uzņēmuma darbības procesu pilnveides, tostarp 
pārdošanas un mārketinga, finanšu uzskaites un plānošanas jomā, esam uzsākuši mūsdienu prasībām atbilstošu, ilgtspējīgu 
cilvēkresursu vadības procesu ieviešanu. Esam īstenojuši dažādu procesu efektivitātes uzlabošanas pasākumus un turpinā-
juši darbu pie produktu portfeļa pārskatīšanas un pilnveides.
2020. gadā akcionāri ir apstiprinājuši Sabiedrības padomes un valdes atalgojuma politiku, tādējādi veicinot noturīgu padomes 
un valdes locekļu sniegumu, kas atbilst akcionāru interesēm, nodrošina efektīvu risku pārvaldību un veicina Sabiedrības 
komercdarbības mērķu sasniegšanu.

Korporatīvā pārvaldība ir nozīmīgs uzņēmuma darbības elements,
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Pārvaldības kodeksa principu ievērošana
1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs
1.1. Vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir vienādas tiesības Ievēro
1.2. Izstrādāta peļņas sadales politika Ievēro
1.3. Akcionāru sapulces sasaucējs ievēro informācijas nodrošināšanas prasības Ievēro
1.4. Iespēja piedalīties akcionāru sapulcē, pieejama vieta un netiek mainīta vieta vai sapulces laiks Ievēro
1.5. Akcionāru sapulces izsludināšana atbilstoši likumdošanas prasībām Ievēro
1.6. Savlaicīga informēšana par sapulces norisi, vietu, darba kārtību, lēmumiem un balsošanu Ievēro
1.7. Lēmumu projektu pieejamība vismaz 14 dienu pirms sapulces Daļēji*
1.8. Tiesības izvirzīt akcionāru pārstāvjus ievēlēšanai padomē un citos amatos Ievēro
1.9. Informācijas pieejamība par padomes locekļu un Revīzijas komitejas kandidātiem Daļēji*
1.10. Tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā Ievēro
1.11. Izstrādāts akcionāru sapulces norises reglaments Ievēro
1.12. Iespēja sapulces laikā uzdot jautājumus Emitenta pārstāvjiem Ievēro
1.13. Sapulcē izskatāmo jautājumu protokolēšana Ievēro

2. Pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcēs
2.1. Pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība akcionāru sapulcēs Ievēro
2.2. Amatpersonu kandidātu dalība akcionāru sapulcēs Ievēro
2.3. Informācijas pieejamība par amatpersonu vai amatpersonu kandidātu neierašanās iemesliem Ievēro

3. Valdes pienākumi un atbildība
3.1. Pienākumu izpilde un atbildība par mērķu un stratēģijas īstenošanu un rezultātiem Ievēro
3.2. Pilnvaru noteikšana valdes nolikumā un nolikuma publiska pieejamība Ievēro
3.3. Atbildība par saistošo normatīvo aktu ievērošanu, risku pārvaldi un finansiālo darbību Ievēro
3.4. Valdei noteikto uzdevumu izpilde, tostarp stratēģijas virzīšana, risku vadība un kontrole un personāla 

atlase
Ievēro

3.5. Apliecinājums par risku kontroles procedūru un risku vadības efektivitāti Ievēro
3.6. Mērķu un stratēģiju saskaņošana padomē Ievēro

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības
4.1. Valdes locekļiem nepieciešamās prasmes, izglītība un darba pieredze Ievēro
4.2. Informācijas pieejamība tīmekļa vietnē par katru valdes locekli Ievēro
4.3. Savlaicīgas un precīzas informācijas pieejamība valdes locekļiem par uzņēmuma darbību Ievēro
4.4. Ierobežots termiņu skaits valdes locekļa pilnvaru laikam Ievēro

5. Interešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā
5.1. Interešu konfliktu rašanās iespēju novēršana valdes locekļu darbībā Ievēro
5.2. Ziņošana par iespējamu interešu konfliktu rašanos Ievēro
5.3. Atturēšanās no dalības tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var radīt interešu konfliktu Ievēro

6. Padomes pienākumi un atbildība
6.1. Padomes funkciju noteikšana padomes nolikumā un tā publicēšana un pieejamība Ievēro
6.2. Pārraudzība pār uzņēmuma mērķu sasniegšanu Ievēro
6.3. Atbildība par informācijas iegūšanu un ar uzņēmuma darbību saistīto svarīgāko jautājumu apspriešana Ievēro
6.4. Dalība padomes sēdēs un skaidrojums par nepiedalīšanos Ievēro

* Sabiedrība ir nodrošinājusi visiem akcionāriem vienādas tiesības iepazīties ar akcionāru sarakstiem likumā noteiktajā kārtībā, kā arī informējusi akcionārus, kuri 2020. gada septembrī bija izteikuši 
vēlmi ar tiem iepazīties, par iespējamo laiku. Akcionāri tika aicināti sazināties ar Sabiedrības pārstāvi, lai vienotos par laiku. Neviens akcionārs šo iespēju nav izmantojis. Sabiedrības valde ir nodrošinā-
jusi lēmumu projektu publicēšanu noteiktajos termiņos. Sabiedrība ir izsludinājusi visas akcionāru iniciētās akcionāru sapulces un iekļāvusi darba kārtībā likumā noteiktajā termiņā iesniegtos papildu 
jautājumus. Sabiedrība no tās rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ nav publicējusi informāciju par padomes un Revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, jo šāda informācija nav valdes rīcībā. Par minēto 
faktu Sabiedrība publicējusi paziņojumu visiem akcionāriem (https://cns.omxgroup.com/).
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7. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības
7.1. Informācijas par padomes locekļiem pieejamība Ievēro
7.2. Laiks sekmīgai pienākumu veikšanai, pilnvērtīga darbība Ievēro
7.3. Atbilstoša padomes locekļu kvalifikācija Ievēro
7.4. Neatkarīga attieksme lēmumu pieņemšanā un ētikas principu ievērošana Ievēro
7.5. Padomes locekļu neatkarības kritēriju piemērošana Ievēro
7.6. Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars Ievēro
7.7. Padomes locekļu neatkarības kritēriju interpretācija Ievēro
7.8. Ziņojums par neatkarīgajiem padomes locekļiem Ievēro

8. Interešu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā
8.1. Interešu konfliktu rašanās iespēju novēršana padomes locekļu darbībā Ievēro
8.2. Ziņošana par iespējamu interešu konflikta rašanos Ievēro
8.3. Atturēšanās no dalības tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var radīt interešu konfliktu Ievēro

9. Darbības caurskatāmība
9.1. Skaidra un saprotama korporatīvās pārvaldības struktūra Ievēro
9.2. Pārbaudītas, precīzas un nepārprotamas informācijas atklāšana Ievēro
9.3. Kontaktpersonas noteikšana saziņai ar presi, medijiem, biržu un ieguldītājiem Ievēro
9.4. Savlaicīga un prasībām atbilstoša finanšu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana Ievēro

10. Investoru attiecības
10.1. Precīzas un patiesas informācijas sniegšana un atgriezeniskās saites nodrošināšana Ievēro
10.2. Vienlīdzīgas un saprotamas informācijas pieejamība visiem investoriem Ievēro
10.3. Dažādu informācijas aprites kanālu nodrošināšana investoriem Ievēro
10.4. Pamatprincipi informācijas ievietošanai tīmekļa vietnē Ievēro
10.5. Tīmekļa vietnē ievietojamās informācijas saturs Ievēro

11. Ārējās un iekšējās kontroles darbības principi
11.1. Pastāvīga koncerna darbības kontrole un iekšējās kontroles kārtības pilnveidošana Ievēro
11.2. Komercdarbības risku apzināšana un uzraudzīšana Ievēro
11.3. Informācijas pieejamības nodrošināšana revidenta pienākumu veikšanai Ievēro
11.4. Revidenta darbības neatkarības nodrošināšana Ievēro
11.5. Neatkarīgu iekšējo pārbaužu veikšana Ievēro
11.6. Atšķirīga pilnvaru termiņa noteikšana revidentam un valdes locekļiem Ievēro

12. Revīzijas komiteja
12.1. Funkciju un atbildības noteikšana Revīzijas komitejas nolikumā Ievēro
12.2. Efektīvas Revīzijas komitejas darbības nodrošināšana Ievēro
12.3. Informācijas pieejamība par grāmatvedības uzskaites metodēm Ievēro
12.4. Informācijas nodrošināšana komitejas darbības veikšanai Ievēro
12.5. Revīzijas komiteja atskaitās akcionāru sapulcei Ievēro

13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji
13.1. Izstrādāta Atalgojuma politika Ievēro
13.2. Pārvaldes institūciju nošķirtība Atalgojuma politikas izstrādes procesā Ievēro
13.3. Atalgojuma mainīgās daļas piesaiste rezultātiem Ievēro
13.4. Noteikts maksimālais mainīgās atalgojuma daļas apmērs Ievēro
13.5. Ir noteikts minimālais termiņš, kurā nevar izmantot emitenta akcijas un opcijas, kas paredzētas kā 

mainīgā atalgojuma daļa
Nav piemērojams**

13.6. Iespēja pieprasīt mainīgās daļas atmaksu, ja tā piešķirta nepamatoti Ievēro
13.7. Pirms mainīgās atalgojuma shēmas ieviešanas, ja tā ietver akcijas, tiek izvērtēta ietekme uz esošajiem 

akcionāriem
Nav piemērojams**
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13.8. Gadījumā, ja mainīgā atalgojuma sastāvdaļa ir emitenta akcijas vai opcijas, tiek norādīts plānotais 
akciju iegūšanas veids

Nav piemērojams**

13.9. Izstrādājot akciju opciju mainīgā atalgojuma politiku, tiek ievēroti biržas noteiktie akciju opciju 
piešķiršanas noteikumi

Nav piemērojams**

13.10. Noteikti principi par kompensāciju izmaksu amatpersonām, ja tiek lauzti darba līgumi Nav piemērojams**
13.11. Noteikts maksimālais izmaksājamais apmērs darba attiecību izbeigšanas gadījumā Nav piemērojams**

14. Paziņojums par atalgojuma politiku
14.1. Atalgojuma ziņojuma publicēšana Ievēro
14.2. Atklāta informācija par Atalgojuma politikas piemērošanu un pārvaldes institūciju atalgojumu apmēru Ievēro
14.3. Nodrošināta atklātās informācijas apjoma nedublēšanās Ievēro
14.4. Ja atalgojuma informācija ir komerciāli jutīga un netiek atklāta, tad tiek minēts tās nepubliskošanas 

iemesls
Nav piemērojams**

14.5. Atklāta informācija par katra padomes un valdes locekļa atalgojumu un citiem ienākumiem Ievēro
14.6. Attiecībā uz akcijām/akciju opcijām vai atalgojuma shēmām, netiek piemērota, jo nav akciju opcijas un 

shēmas
Nav piemērojams**

14.7. Atklāta informācija par iemaksām privāto pensiju fondu plānos Nav piemērojams**
14.8. Akciju atalgojuma shēmas ir apstiprinājusi akcionāru sapulce Nav piemērojams**

Akcijas un akcionāri
AS “Olainfarm” pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 para-
stām akcijām, kas ir iegrāmatotas “Nasdaq CSD” depozitāri-
jā un iekļautas “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā. 
Visām akcijām ir vienādas tiesības, katrai akcijai ir viena 
balss. Pārskata periodā kopējais akciju skaits nav mainījies. 
Uzņēmumam savas akcijas nepieder, kā arī nav apstiprināta 
akciju atpirkšanas programma.
ISIN LV0000100501
Biržas kods OLF1R
Saraksts Rīga, Baltijas Oficiālais saraksts
Nominālvērtība 1,40 EUR
Kopējais vērtspapīru skaits 14 085 078
Vērtspapīru skaits publiskā 
apgrozībā

14 085 078

Avots: Birža “Nasdaq Riga” 

01.01.2018-31.12.2020

110%
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60%

Indekss | vērtspapīrs Sākuma vērtība Pēdējā vērtība Izm.%

8,05 7,24 -10,06OLF1R - Olainfarm

Jan ‘18 Jūl ‘18 Jūl ‘19 Jūl ‘20Jan ‘19 Jan ‘20

Akciju cenas dinamika pēdējo trīs gadu laikā līdz pārska-
ta perioda beigām

OMX Riga indekss pēdējos 12 mēnešos līdz pārskata pe-
rioda beigām pieaudzis par 9,67%, savukārt AS “Olainfarm” 
akcijas cena nokritusi par 0,82%. 

Tirdzniecība
2020. gada 12 mēnešos AS “Olainfarm” vidējā akciju cena 
bija 7,08 EUR par akciju, un tās tika tirgotas cenu diapa-
zonā no 5,36 līdz 7,78 EUR par akciju. Šajā periodā notika 
10 858 darījumi ar 1 157 029 akcijām par kopējo summu 
8 047 532,30 EUR.

** Uzņēmuma atalgojuma politikā nav iekļauti akciju un opciju elementi, un tā ir apkopota Atalgojuma ziņojumā, kas sniegts no no 27. līdz 30. lpp un ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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01.01.2020-31.12.2020
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Nākamajā grafikā iekļauta AS “Olainfarm” akciju cena biržā 
“Nasdaq Riga” salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu pēdējo 
12 mēnešu laikā līdz pārskata perioda beigām.

“Nasdaq Riga” biržā 2020. gada 4. ceturksnī tika tirgoti vairāk 
nekā 190 tūkstoši akciju par kopējo vērtību 1,4 milj. EUR. 
Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019. gadā tirgoto akciju 
skaits bija mazāks par 57 %, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija 
mazāka par 56 %.

Vērtspapīru tirdzniecības rezultāti

2020 2019 2018
Akcijas cena (EUR):
pirmā 7,30 6,70 8,05
augstākā 7,78 7,80 9,10
zemākā 5,36 5,44 6,20
vidējā 7,08 6,75 7,71
pēdējā 7,24 7,30 6,70
Izmaiņas (starp pirmo un 
pēdējo cenu)

2,42 2,36 2,90

Darījumu skaits 10 858 6 515 3 740
Tirgoto akciju skaits 1 157 029 1 898 995 747 883
Apgrozījums (milj. EUR) 8,05 12,54 5,51
Kapitalizācija (milj. EUR) 101,98 102,82 94,37

Akcionāru struktūra un lielākie akcionāri
Uz 31.12.2020. AS “Olainfarm” bija 1 721 akcionārs, no 
kuriem 1 530 ir privātpersonas un 191 juridiskās personas, 
t. sk. nominālie konta turētāji. No kopējā akcionāru skaita 
Baltijas valstu investori ir 97 %, visvairāk akcionāru ir Lat-
vijas rezidenti, otrajā un trešajā vietā attiecīgi Igaunijas un 
Lietuvas ieguldītāji.
Lielākie akcionāri, no akciju skaita

Akcionāru iesaiste
Akcionāru sapulces kompetenci, lēmumu pieņemšanas 
kārtību un rīcību noteiktās situācijās nosaka Komerclikums 
un Finanšu instrumentu tirgus likums. Sabiedrības padomes 
uzdevums ir pārstāvēt akcionāru intereses sapulču starp-
laikos. Valdei ir pienākums nodrošināt akcionāru tiesību 
ievērošanu un sapulču organizēšanu.
Pēc Sabiedrības valdes iniciatīvas 2020. gadā tika sasauk-
ta kārtējā akcionāru sapulce, bet pēc akcionāru iniciatīvas 
ārkārtas akcionāru sapulces. 2020. gadā valstī bija spēkā 
dažādi pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, tostarp 
arī pulcēšanās ierobežojumi un pastiprinātas higiēnas prasī-
bas.
Sabiedrības akcionāru sapulču organizēšanai ir saistoši Fi-
nanšu instrumentu tirgus likuma noteikumi, kas paredz, ka 
akcionāru sapulces balsošana organizējama pa pastu vai 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, ja šādi balsošanas vei-
di paredzēti akciju sabiedrības statūtos. Sabiedrības statūti 
šādus veidus neparedz. Valdes pienākums ir veicināt iespē-
jami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs. Sasaucot 
un organizējot akcionāru sapulces 2020. gada rudenī, tika 
ņemti vērā valstī noteiktie ierobežojumi.

 

25,6425.62

7,797,79
9,299,30

14,7214,73

42,5642,56

SIA "Olmafarm"
AS "Swedbank" klientu vārdā
AG "Clearstream Banking"
OÜ "OLFIM"
Pārējie akcionāri

31.12.2020. 31.12.2019.

Sapulces 2020. gadā
Izsludinātas Notikušas
24.01.2020. ārkārtas akcionāru 
sapulce
22.09.2020. kārtējā akcionāru 
sapulce
22.09.2020. ārkārtas akcionāru 
sapulce
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Politika Dividenžu politika  
(www.olainfarm.com) 

Politikā noteiktais dividenžu 
apmērs

Vismaz 20 % no uzņēmuma  
tīrās peļņas

2020. gadā izmaksātās 
dividendes 4 507 224,96 EUR
2019. gada peļņa Novirzīta uzņēmuma attīstībai

Pārvaldes struktūrām piederošās AS “Olainfarm” akcijas

Valde
Valdes priekšsēdētājs Jerūns Hide 

Veitess
Nav

Valdes locekle Elena Bušberga Nav
Valdes locekle Milana Beļeviča Nav
Valdes locekle Zane Kotāne Nav
Valdes loceklis Raimonds 

Terentjevs
Nav

Valdes locekle Signe Baldere
-Sildedze

tieši: 297 
netieši: 1 097 026 
akcijas, pārvalda kā 
AS “Olainfarm”  
nepilngadīgās 
akcionāres Annas 
Emīlijas Maliginas 
dabiskā aizbildne

Padome
Padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš 3
Padomes priekšsēdētāja 
vietnieks

Jānis Buks Nav

Padomes priekšsēdētāja 
vietnieks

Kārlis Krastiņš Nav

Padomes loceklis Haralds Velmers Nav
Padomes loceklis Andrejs Saveļjevs Nav

Dividendes

Citi aspekti
2020. gada 22. septembrī akcionāri pieņēma lēmumu celt 
prasību pret bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu 
piedziņu. Sabiedrības valde akcionāru sapulces lēmumu iz-
pildījusi likumā noteiktajā termiņā.

Iekšējā kontrole
Iekšējās kontroles sistēma
Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras 
mērķis ir nodrošināt efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, 
sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību normatīvajiem 
aktiem un darbības principiem.
Sabiedrība turpina darbu pie risku vadības ieviešanas, kuras 
mērķis ir identificēt, novērtēt un kontrolēt potenciālos notiku-
mus vai situācijas, lai nodrošinātu pārliecību par uzņēmuma 
stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Sabiedrībā iekšējās kontroles sistēmu pārrauga padome.

Iekšējais audits
Sabiedrībai ir izveidota iekšējā audita funkcija, kura ir funk-
cionāli pakļauta padomei. Iekšējā audita vadītāju izvēlas un 
tā nolikumu apstiprina padome. Iekšējā audita uzdevums ir 
neatkarīgi izvērtēt un uzraudzīt risku vadības un iekšējās 
kontroles efektivitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, 
tostarp ētikas principiem, kā arī kontrolēt biznesa ētikas 
principu piemērošanu praksē. Iekšējā audita plānu gadam 
apstiprina padome, ņemot vērā audita kopuma prioritāro kār-
tību, izmantojot uz risku balstītu metodoloģiju, kā arī ievērojot 
valdes rekomendācijas.

Revīzijas komiteja
Komitejas mērķus, uzdevumus, sastāvu, struktūru, ievēlēša-
nas un atsaukšanas kārtību, lēmumu pieņemšanas kārtību, 
darba organizāciju, kā arī tiesības, pienākumus un atbildību 
nosaka nolikums (www.olainfarm.lv). Sabiedrībā komitejas 
locekļiem, no kuriem viens ir padomes loceklis, kopumā 
piemīt profesionālā pieredze, zināšanas un kompetence 
komercdarbības, gada pārskata sagatavošanas, finanšu, 
iekšējās kontroles un revīzijas jomā. Saskaņā ar nolikumu 
komiteju ievēl uz trīs gadu periodu. Komitejas locekļu darbs 
ir atalgots.
Papildu informācija par Revīzijas komiteju pieejama 13. lpp.

Ārējais revidents
Atbilstoši Sabiedrības akcionāru sapulces 2018. gada 5. jūni-
ja lēmumam Sabiedrības gada un konsolidētā gada pārskata 
revīziju īsteno sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pricewa-
terhouseCoopers” (licence Nr. 5). Ārējā revīzija tiek veikta 
atbilstoši normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasī-
bām. Lēmums par revidenta ievēlēšanu attiecas uz 2018., 
2019. un 2020. gada pārskatu revīziju. Revidenta ziņojums 
tiek publicēts kopā ar gada pārskatu un ir publiski pieejams.

Ārkārtas akcionāru sapulču ierosinātāji
Ārkārtas akcionāru sapulces ierosināja SIA “OLMAFARM” 
un OÜ “OLFIM”. 
Akcionāri, kuri rosinājuši papildu jautājumu iekļaušanu 
sapulces darba kārtībā
N. Saveļjeva (7,79 %)

https://lv.olainfarm.com/lv/investoriem/dividendes/
https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2020/09/rk_nolikums_apstiprinats_17.09.2020.pdf
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Revīzijas komitejas ziņojums
Olainē, 2021. gada 23. martā
Akciju sabiedrības “Olainfarm” (turpmāk – AS “Olainfarm”) Revīzijas komiteja kopš iepriekšējās, 2019. gada 1.aprīļa ārkārtas  
akcionāru  sapulces, ir strādājusi nemainīgā sastāvā. Revīzijas komiteja veikusi nepieciešamās darbības Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei. Revīzijas komitejas sēdes ir notikušas regulāri. Izlases veidā tika izskatīti AS 
“Olainfarm”  esošie kontroles mehānismi, veikti citi būtiski uzdevumi.
2020 gada būtiskākais notikums – COVID19 pandēmija ir ietekmējis arī veidu kā strādāja Revīzijas komiteja – lai mazinātu 
epidemioloģisko risku un sekotu valdības aicinājumiem un norādījumiem lielākā daļa darba tika veikta attālināti.

Gada pārskata sastādīšana  
Revīzijas komiteja ir uzraudzījusi 2020. gada finanšu pārskata sagatavošanas procesu. Notikušas vairākas tikšanās ar 
2020.gada pārskata revidentu - SIA “PricewaterhouseCoopers” (turpmāk - Revidenti). Gan Revīzijas komitejas ieskatā, ko 
apstiprinājuši arī Revidenti, AS “Olainfarm” un tās meitas sabiedrības ir snieguši pilnīgu informāciju Revidentiem un sadarbība 
ar Revidentiem ir turpinājusi uzlaboties. 
Arī šogad, Revīzijas komiteja vērš uzmanību un aicina AS “Olainfarm” vadību arī turpmāk pievērst uzmanību būtiskajiem 
jautājumiem - nemateriālo vērtību, farmaceitisko licenču un telpu nomas līgumu vērtības novērtējumam, ieguldījumu meitas 
sabiedrībās un krājumiem. 

Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē
Uzņēmuma Finanšu departaments ir sagatavojis jaunu grāmatvedības politiku, kas apraksta pašreizējo uzskaites kārtību, 
kas notiek atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), un to pēdējām izmaiņām. Uz šī ziņojuma 
sagatavošanas brīdi politika vēl nebija apstiprināta, kaut gan faktiski uzņēmums darbojas saskaņā ar to.
2020 gada laikā ir notikusi jaunas grāmatvedības uzskaites programmas M365 (IT risinājuma) ieviešana. 2020 gada laikā tā 
vēl nav pabeigta un atsevišķu moduļu ieviešana vēl turpināsies 2021 gada laikā. Nākotnē plānota koncerna grāmatvedības 
integrēšana ar mātes uzņēmuma un koncerna grāmatvedību IT un programmas līmenī.

Revidenta neatkarība un revīzijas norise
AS “Olainfarm” Revīzijas komiteja ir saņēmusi apliecinājumus par Revidentu un tās darbinieku neatkarību. Revidenta veiktā 
obligātā revīzija līdz 2021.gada 24.martam notiek bez būtiskām nobīdēm plānotajā grafikā.

Revidents 2021-2023. gadu pārskatiem
Ņemot vērā to, ka 2020 gads ir beidzamais gads 3 gadu līgumā, kurš ir ticis slēgts ar SIA “PricewaterhouseCoopers” tad 
Revīzijas Komiteja ir sagatavojusi un īstenojusi revidenta atlases konkursu. Dalībai konkursā tika uzaicinātas 3 no 4 “lielā 
četrinieka” auditoru sabiedrībām, kuras Revīzijas Komitejas ieskatā bija neatkarīgas likuma un regulu izpratnē. Ir saņemti 
piedāvājumi no visiem trīs uzaicinātajiem pretendentiem un ar visiem ir papildus piedāvājumam noturētas arī pārrunas. 
Revīzijas Komiteja ir izstrādājusi konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijus saskaņā ar kuriem piedāvājumi tika vērtēti. 
Ieteikumi Akcionāru Sapulcei revidenta izvēlei 2021-2023. gadu pārskatiem ir sagatavoti kā atsevišķs dokuments.
Vērtējot pretendentus tika ņemta vērā arī pretendentu piedāvājums veikt arī to elektronisko gada pārskatu auditu, kuri tiks 
sagatavoti atbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/815 (2018. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās 
ziņošanas formāta specifikāciju noteikumiem. 
Ir sagatavota rekomendācija Akcionāru sapulcei zvērināta revidenta izvēlei 2021-2023 gadu pārskatu revidēšanai.

Iekšējo kontroļu sistēma 
2019.gada laikā  tika pārveidota un paplašināta Iekšējā audita daļa. 2020. gada laikā Iekšējā Audita ir paplašinājusies līdz 
4-5 darbinieku sastāvam un uzņēmusies vairākas papildus funkcijas – kā AS Olainfarm GMP paškontroles, biznesa ētikas 
procedūru īstenošana, trauksmes cēlāju un iekšējo ziņojumu sistēmas īstenošana, iekšējās informācijas turētāju kontroles 
un pārraudzības sistēma. Revīzijas Komitejas ieskatā, šīs funkcijas ir uzlabojušās salīdzinājumā ar agrākajiem periodiem, 
bet ilgtermiņā Padomei būtu ieteicams veidot kontroles pār tām izpildfunkcijām kuras ir nodotas Iekšējā Audita izpildē, lai 
Iekšējais Audits nebūtu vienīgais kontrolējošais mehānisms par to izpildi. 
Ārpus iekšējā audita darbības, kuras profesionalitāte, darba apjoms un kvalitāte ir turpinājuši uzlaboties, Revīzijas komiteja 
2020. gada laikā ir pārbaudījusi arī citas svarīgas izmaiņas AS “Olainfarm” iekšējās kontroles sistēmā. 
Izvēloties virzienus padziļinātai pārbaudei, Revīzijas komiteja 2019. gadā veica AS “Olainfarm” pārrobežu mārketinga 
pārbaudi. 2020 gada laikā notika sekošana izstrādāto rekomendāciju īstenošanai par iekšējām kontrolēm mārketingā 
un komercdepartamenta darbībā. Galvenās iekšējās kontroles, kurām bija pievērsta Revīzijas Komitejas uzmanība bija 
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atbilstošas produktu  rentabilitātes izvērtēšanas sistēma un tai atbilstoša mārketinga un reklāmas plānošana, pārrobežu 
darba rentabilitāte un ekonomiskā pamatojuma kontroļu sistēma ģeogrāfiskā griezumā un produktu griezumā kā arī iekšējās 
kontroles pār pārmaiņām mārketinga struktūrā, procesos un funkcijās Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā.
Tika konstatēti svarīgi uzlabojumi salīdzinājumā ar agrākās vadības pieļautajām nepilnībām mārketinga izdevumu uzskaitē 
un kontrolē. 
Ir sagatavotas rekomendācijas par iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu mārketinga jomā, pārstāvniecību un atkarīgo 
(meitas) mārketinga sabiedrību pārvaldībā.  Ir sagatavotas rekomendācijas budžetēšanas procesa pilnveidei, lai tiktu atbilstoši 
uzskaitīti ieguldījumi dažādos produktos un mārketinga kanālos.
2019.gadā Revīzijas komiteja būtisku uzmanību pievērsa Sabiedrības ārvalstu meitas uzņēmumiem un pārstāvniecībām, kas 
nodrošina mārketinga pakalpojumus, tajā skaitā iepazīstoties ar to darbību klātienē.  Tika konstatēta agrākās vadības pieļauta 
vai izveidota sistēma, kurā nepastāvēja iekšējā kontrole pār mārketinga vadītājas darbu Sabiedrības ārvalstu pārstāvniecību 
darba vadībā un kontrolē. Daļā no Sabiedrībai būtiskajiem tirgiem – Ukrainā, Krievijā un daļēji Kazahstānā, arī nepastāvēja 
Sabiedrības kontrole pār ārpakalpojumu sniedzēja veikto mārketinga pasākumu norisi šajās valstīs. 2020 gada laikā šīs 
kontroles ir izveidotas un uzsākušas darboties.
2019 gada laikā tika konstatēta vienotas administratīvas meitas sabiedrību un pārstāvniecību vadības sistēmas neesamība. 
Revīzijas komiteja bija ieteikusi pilnveidot meitas sabiedrību pārvaldību, ieviešot efektīvu korporatīvo pārvaldību, tostarp 
vienotu politiku, un darbības standartus meitas sabiedrību un vadībai. Pēc valdes sniegtās informācijas šis darbs ir uzsākts 
2020 gada laikā.
COVID19 pandēmija ir ietekmējusi vairākus meitas uzņēmumus daudz stiprāk nekā AS Olainfarm. Tāpēc šobrīd grūti izvērtēt 
uzsākto pārmaiņu rezultātus meitas uzņēmumu pārvaldībā.
Revīzijas Komiteja rekomendē būtiski uzlabot SIA “Kiwi Cosmetics”  pārvaldību. Jau daudzu gadu garumā SIA “Kiwi Cosmetics” 
strādā ar zaudējumiem, kuru apjoms ir salīdzināms ar tā apgrozījumu. Revīzijas Komiteja vērš Padomes uzmanību uz 
nepieciešamību šo jautājumu atrisināt un līdz šim nepietiekamu valdes darbu tā risināšanā.

Aktīvu pārvaldība
Revīzijas komiteja ierosina turpināt izvērtēt ieguldījumu atdevi katrā no aktīviem, tai skaitā vērtējot aktīvo iespējamo potenciālu 
un attīstības iespējas, lai palielinātu aktīvu vērtību nākotnē. Revīzijas Komitejas ieskatā dažu aktīvu – meitas uzņēmumu 
- pārvaldība ir uzsākusi  uzlaboties 2020. gada laikā. Revīzijas Komiteja atzīmē, ka ievērojami pieaudzis brīvo pieejamo 
līdzekļu daudzums un būtu jāpievērš palielināta uzmanība šī aktīva labai un veiksmīgai pārvaldīšanai.

Riski  un risku pārvaldība
2021 gadā AS Olainfarm ir uzsākts veidot centralizētu risku identifikācijas un vadības sistēmu. 
Revīzijas komiteja 2019. – 2020. gadā veica AS “Olainfarm” risku kartēšanu, lai noskaidrotu uzņēmuma darbībai būtiskākās 
risku jomas. 
No identificētajiem riskiem, Revīzijas komiteja, kā būtiskākos vidējā termiņa vai ilgtermiņa norāda šādus riskus: 
• regulatorās (reģistrācijas) prasības nākotnē, klīnisko pētījumu un preparātu reģistrāciju risks;
• produktu un biznesa portfeļa pārvaldība;
• efektivitāte (salīdzinoši augstas izmaksas), izmaksu aprēķinu ziņošanas un kontroles sistēma;
• jauns agrāk nenovērtēts risks ir politiskais risks ārvalstīs (piemēram, Baltkrievijas politiskā situācija);
• valūtas kursu riski (vai ieguvumi no valūtas kursu svārstībām);
• darījumu partneru atlase.

Papildu 2021. gada un 2020., 2019. gada notikumi, kas ir ietekmējuši vai sagaidāms, ka ietekmēs uzņēmuma rādītājus 
2020. gadā vai nākotnē 
Kā jau minēts Revīzijas komitejas ziņojumā Padomei par 2019 gadu, tad 2019. gada beigās notika papildu piegādes vairāku 
mēnešu apgrozījuma apjomā Krievijas tirgum saistībā ar sagaidāmo regulatoro prasību maiņu 2020. gada sākumā. Tas bija 
ievērojami palielinājis AS “Olainfarm” peļņu un debitoru apjomu 2019. gada pārskatā. Attiecīgi 2020. gadā piegādes apjomi 
bija samazinājušies uz  šī rēķina. Tāpēc varētu sagaidīt, ka 2021 gadā uzņēmuma rādītāji šī iemesla dēļ varētu pieaugt 
attiecībā pret 2020. gadu. 
Krievijas valūtas kursa svārstības, kuras bija ir radījušas papildu peļņu 2019. gadā savukārt radīja ievērojamus zaudējumus 
2020. gadā. Revīzijas Komitejas ieskatā pastāv iespējamība, ka valūtas kursu svārstības var arī radīt papildus peļņu 2021 
gadā.
Kā jau bija minēts Revīzijas Komitejas ziņojumā par 2019 gadu, tad 2019. gadā, izbeidzot mārketinga līgumus ar mārketinga 
pakalpojuma sniedzēju Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā un 2019. gada atlikušajā laikā šajos tirgos neveicot mārketinga 
pasākumus, 2019. gadā radās mārketinga izmaksas samazinājums, kas palielināja 2019. gada peļņu. 2020. gadā, atsākot 
mārketinga aktivitātes šajos tirgos, ir radušies ar mārketingu saistītie izdevumi. COVID19 pandēmija neļāva ātri uzsākt pilnu 
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mārketinga darbu šajās valstīs un tas ir sācies tikai 2020 gada beigās vai pat 2021 gada sākumā. Ja izveidotās mārketinga 
struktūras strādās veiksmīgi un mārketinga darbs tiks turpināts, tad ir pamats sagaidīt, ka mārketinga izdevumiem 2021 gadā 
ir jābūt lielākiem un arī pārdošanas apjomiem būtu jāpieaug. Mārketinga pārtraukuma un tā atjaunošanas rezultātā radušās 
apgrozījuma izmaiņas šajos tirgos būs jāvērtē 2021 gadā vai pat vēl arī 2022. gadā.

Covid-19
Revīzijas komitejas ieskatā AS “Olainfarm” 2020 gadā nebija tieši cietis no ar pandēmiju saistītajiem riskiem, bet netieši 
šis risks ir bija radījis ar valūtas kursu svārstībām saistītus zaudējumus. COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi vairāku meitas 
sabiedrību darbību, samazinot pieprasījumu pēc to produktiem un pakalpojumiem. 2021 gadā aktivizējoties pandēmijai 
Latvijā, iztrūkstot saprātīgiem COVID-19 gaitas prognozēšanas rīkiem no Latvijas valdības un atbildīgo institūciju puses, 
kā arī neveiksmīgās vakcinācijas kampaņas uzsākšanas dēļ Revīzijas Komitejas ieskatā uz ziņojuma sastādīšanas brīdi ir 
palielinājies risks, ka pandēmija var tieši ietekmēt AS Olainfarm ražošanas darbu to apgrūtinot vai pat uz laiku pārtraucot 
atsevišķos iecirkņos.
Revīzijas komitejas ieskatā AS “Olainfarm” valde veic atbilstošas darbības, lai COVID-19 risku uzņēmumā  mazinātu un 
sagatavotos iespējamām sekām.

Baltkrievija
Iekšējais konflikts Baltkrievijā turpinās jau kopš 2020 gada rudens, tā ietekme uz AS Olainfarm darbību šajā tirgū pagaidām 
nav īpaši izpaudusies, Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi nav skaidrs kā tālākā notikumu attīstība Baltkrievijā ietekmēs AS 
“Olainfarm” darbību.

Vadības atalgojums un Padomes mainīgās atalgojuma daļas nosacījumu pārbaude
2020 gadā tika aprēķināta un izmaksāta Padomes atalgojuma mainīgā daļa, kura bija noteikta 2019 gada 1. aprīļa akcionāru 
lēmumā. Atbilstoši 2019 gada 1 aprīļa akcionāru sapulces lēmumam Revīzijas Komitejai bija dots uzdevums izvērtēt Padomes 
atalgojuma pamatojuma atbilstību. “Par prēmijas atlīdzības izmaksas pamatojumu lemj Sabiedrības Revīzijas komiteja, 
sagatavojot atzinumu pēc kārtējā sabiedrības gada pārskata revīzijas pabeigšanas un gada pārskata apstiprināšanas kārtējā 
akcionāru sapulcē.” 
“Piemaksa (prēmija) padomes locekļiem par padomes izvirzīto mērķu sasniegšanu 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā:
• 2019.gada laikā tiek izskatīta un apstiprināta jaunā Sabiedrības 5 gadu biznesa stratēģija atbilstoši Reglamenta 6.9.p.;
• sabiedrība savā darbībā ir sasniegusi saimnieciskā darbības gada galvenos mērķus un padome ir sagatavojusi ziņojumu 

atbilstoši Reglamenta 6.3.p.;
• pārskata gadā sabiedrības darbības tīra pelņa un naudas plūsma nodrošina, pietiekamu līdzekļu apjomu dividenžu izmaksai 

vismaz 20% apmērā no pārskata gada tīrās auditētās peļņas;
• par prēmijas atlīdzības izmaksas pamatojumu lemj Sabiedrības Revīzijas komiteja, sagatavojot atzinumu pēc kārtējā 

sabiedrības gada pārskata revīzijas pabeigšanas un gada pārskata apstiprināšanas kārtējā akcionāru sapulcē.”

2020 gada rudenī Revīzijas Komiteja vairākās sēdēs pārbaudīja šī pamatojuma izpildi un konstatēja, ka nosacījumi ir izpildīti 
daļēji, proti stratēģija daļēji tika apstiprināta 2019 gadā bet pilnā stratēģija ir tikusi apstiprināta 2020 gada maijā. Uzņēmuma 
sasniegusi saimnieciskās darbības gada galvenie mērķi, kas bija fiksēti AS Olainfarm apstiprinātajā budžetā 2019 gadam ir 
tikusi sasniegti. Tāpēc Revīzijas Komiteja rekomendēja izmaksāt Padomes atlīdzības mainīgo daļu sešu mēnešu fiksētās 
atlīdzības apmērā.
2020 gadā tika izmaksātā valdes atlīdzības par 2019 gadu mainīgā daļa. Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites principiem un 
arī pēc zvērināto revidentu SIA “PriceWaterhouseCoopers” viedokļa šī atlīdzība bija jāattiecina uz 2019 gadu, tāpēc ir koriģēts 
2019 gada pārskats un šī valdes atlīdzības daļa nav iekļauta 2020 gada pārskatā.
Iekšējais Audits ir veicis valdes un Padomes atalgojuma par 2020 gadu pārbaudi un nav atradis ka valdes atalgojums 
neatbilstu Padomes lēmumiem un Padomes atalgojums neatbilstu akcionāru sapulces lēmumam par Padomes atalgojumu.
Pārējo uzņēmuma vadības un vadošo amatpersonu atalgojumu nosaka uzņēmuma valde un tas nav ticis atsevišķi pārbaudīts. 
Revīzijas Komitejas ieskatā ilgtermiņā būtu jāseko vai Olainfarm darba ražīgums un produktivitāte attiecībā pret atalgojumu 
ir pietiekami un atbilst vidējiem rādītājiem nozarē.

Darījumu pārbaude 
Pastiprinoties un uzlabojoties AS Olainfarm iekšējās kontroles mehānisma sastāvdaļai  Iekšējam Auditam atsevišķu darījumu 
pārbaudi ir pārņēmusi Iekšējais Audits. Revīzijas Komitejas nolikumā paredzētas darbības  Iekšējā Audita uzraudzībai šajā 
jomā.
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Tālākās darbības plāni
Revīzijas Komiteja plāno turpināt darbu gada pārskatu sagatavošanas procesa uzraudzībā.  Revīzijas Komiteja plāno 
iesaistīties uzņēmumā uzsāktās jaunās risku vadības sistēmas izveides darbā un turpināt uzņēmuma riska vadības kontroles 
uzraudzību. Attīstoties Iekšējā Audita daļai un paplašinoties tā funkcijām tiek plānots turpināt sadarbību ar Iekšējo Auditu un 
tā uzraudzību.
Tiks turpināta sadarbības ar zvērinātu revidentu darbības uzraudzība, kā arī citām darbības, kas veicinās Revīzijas komitejas 
mērķu sasniegšanu. 

Atruna
Revīzijas Komiteja ziņojums ir sagatavots 2021.gada 24.martā. Uz ziņojuma sastādīšanas brīdi, AS “Olainfarm” 2020.gada 
pārskats ir sagatavošanas procesā. Revīzijas Komitejas secinājumi un ieteikumi sagatavoti, pamatojoties uz Komitejas rīcībā 
esošo informāciju līdz 2021.gada 24.martam.

Agris Auce

Revīzijas komiteja 

Viesturs Gurtlavs Kārlis Krastiņš
Revīzijas komitejas priekšsēdētājs Revīzijas komitejas loceklis Revīzijas komitejas loceklis

Šis dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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Sabiedrībā ir izstrādāta un tiek īstenota darījumu partneru vērtēšana pirms darījuma noslēgšanas, lai izvairītos no noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) riska. Sankciju un risku pārvaldības politika ir ietverta dažādos Sabiedrības dokumentos, 
kas nodrošina tās piemērošanu praksē.
Sabiedrība turpina darbu pie darījumu partneru izpētes politikas pilnveides, kuras mērķis ir novērst uzņēmuma reputācijas un 
drošības riskus, uzsākot un turpinot attiecības ar sadarbības partneriem.

* Politikas ir pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.olainfarm.com

Būtiskās pārvaldības politikas 
(izstrādātas un apstiprinātas) 
• Ētikas kodekss
• Trauksmes celšanas kārtība
• Dividenžu politika*
• Atalgojuma politika*
• Ziedojumu politika*
• Personāla vadības politika
• Iekšējā audita politika
• Konfidencialitātes noteikumi
• Personas datu apstrādes politika
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ATALGOJUMA
ZIŅOJUMS
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Sabiedrības atalgojuma ziņojums sagatavots, ievērojot Finan-
šu instrumentu tirgus likuma prasības un labas korporatīvās 
pārvaldības principus, un sniedz informāciju par AS “Olain-
farm” padomes un valdes atalgojumu 2020. gadā.
2020. gadā tika izstrādāta un apstiprināta AS “Olainfarm” stra-
tēģija 2020.–2025. gadam, nosakot ambiciozu mērķi — līdz 
2025. gadam būt starp TOP 10 ražošanas uzņēmumiem Cen-
trāleiropā un Austrumeiropā, kas ilgtspējīgi piegādā veselības 
aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās 
jomās NVS, Eiropai un citiem pasaules tirgiem. Tādējādi 
2020. gadā ir uzsākts mērķtiecīgs uzņēmuma darbības piln-
veides process, kas vērsts uz korporatīvās pārvaldības uzla-
bošanu, produktu portfeļa atjaunošanu un visaptverošu uzņē-
muma modernizāciju.
2020. gadā tika izstrādāta AS “Olainfarm” padomes un valdes 
Atalgojuma politika (turpmāk — Politika), kuras mērķis ir veici-
nāt AS “Olainfarm” stratēģijas īstenošanu, ilgtermiņa interešu 
aizsardzību un ilgtspēju. Politika tika apstiprināta 2020. gada 
22. septembrī AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē un ir 
pieejama AS “Olainfarm” tīmekļa vietnē www.olainfarm.com 
Līdz politikas apstiprināšanai padomes un valdes atalgojums 
tika noteikts saskaņā ar AS “Olainfarm” pastāvošo praksi un 
akcionāru sapulces lēmumiem.

Atalgojuma politika un galvenie komponenti
Līdz 2020. gada 22. septembrim AS “Olainfarm” pārvaldes in-
stitūciju atalgojumu neregulēja Atalgojuma politika, tādēļ atal-
gojums tika noteikts atbilstoši akcionāru sapulces un padomes 
lēmumiem, ņemot vērā ekonomisko situāciju, tirgus praksi, 
atalgojuma apmēru farmācijas nozarē, uzņēmumā pastāvošo 
praksi un citu vadošo darbinieku atalgojuma apmēru.
• No 2020. gada 22. septembra AS “Olainfarm” padomes un 

valdes atalgojuma noteikšanas vispārējos principus, veidus 
un kritērijus nosaka Atalgojuma politika.

• Akcionāru sapulce nosaka padomes un valdes atalgojuma 
noteikšanas principus, veidus, kritērijus, padomes fiksētā 
atalgojuma budžetu un mainīgā atalgojuma maksimālo ap-
mēru un izmaksas kritērijus.

• Atalgojuma komitejas galvenā funkcija ir sniegt atbalstu 
padomei valdes atlīdzības apmēra noteikšanā, darba izpil-
des rezultatīvo rādītāju un atalgojuma noteikšanas kritēriju 
izstrādē un izpildes novērtēšanā, un darbinieku atlīdzības 
sistēmas izvērtēšanā, kā arī piedalīties politikas grozījumu 
izstrādē un piemērošanas uzraudzībā.

• Ja Sabiedrības finanšu rezultāti pasliktinās vai ir negatīvi, kā 
arī netiek izpildīti noteiktie rādītāji vai netiek sasniegti nefi-
nanšu vai finanšu mērķi, mainīgais atalgojums var tikt sama-
zināts vai netikt izmaksāts.

• Politikā noteiktos gadījumos pieļaujama izmaksātā mainīgā 
atalgojuma atgūšana.

• Pieļaujama mainīgā atalgojuma izmaksas atlikšana līdz di-
viem gadiem, ja pastāv objektīvi apstākļi (piem., Sabiedrības 
finansiālā situācija).

Atalgojuma ziņojums
Atalgojuma sastāvdaļas

Atalgojuma noteikšanas principi
Atalgojuma politikas piemērošanas uzraudzību veic Atalgoju-
ma komiteja. Nosakot valdes un padomes atalgojumu, ņem 
vērā tirgus pētījumu datus par atalgojumu apmēru atbilsto-
šās amatu grupās, darba apstākļus un atalgojumu nosaka 
samērīgi ar citu AS “Olainfarm” darbinieku atlīdzību, ņemot 
vēra amatu grupu un līmeni.

Fiksētais atalgojums
• Atalgojuma nemainīgā daļa, kas ietver atlīdzību par darbu 

Sabiedrības padomē vai valdē.

Mainīgais atalgojums
• Var tikt piešķirts reizi gadā papildus fiksētajam atalgojumam, ja 

tiek izpildīti iepriekš izvirzītie darba sasnieguma rādītāji, finanšu 
un nefinanšu mērķi

Papildu labumi
• Var tikt piešķirts papildus fiksētajam un  mainīgajam atalgoju-

mam
• Var ietvert apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, veselības apdro-

šināšanu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, 
apmaksātu dalību semināros un citos kvalifikācijas pilnveides pa-
sākumos (ciktāl tas nepieciešams uzņēmuma mērķu sasniegša-
nai), transportlīdzekļa izmantošanu un ar tā ekspluatāciju saistīto 
izdevumu samaksu, mobilo tālruni un apmaksātus sakaru pakal-
pojumus, un citus labumus, piemēram, dažādu ar ārvalstu spe-
ciālistu piesaisti un dzīvesvietas nodrošināšanu saistītu izdevumu 
kompensāciju.

Fiksētais  
atalgojums

Mainīgais  
atalgojums

Papildu labumi

Apmēra noteikšanas 
kritēriji:

Noteikšanas principi: Iespējami:

• Ieņemamais amats
• Profesionālās pras-

mes un izglītība
• Darba un amata 

pienākumi
• Papildu prasmes 

un iemaņas, kas ir 
būtiskas uzņē-
muma darbības 
nodrošināšanai 
un izvirzīto mērķu 
sasniegšanai

• Finanšu un 
nefinanšu mērķu 
izpilde, personas 
individuālais 
ieguldījums 
uzņēmuma darbībā 
un uzņēmuma 
darbības faktisko 
rezultātu raksturo-
jošie rādītāji*

• Apmērs nepārsniedz 
attiecīgajai per-
sonai iepriekšējā 
kalendāra gadā 
izmaksāto fiksētā 
atalgojuma kop-
summu

• Ikgadējais atvaļinā-
jums

• Veselības un civiltie-
siskās atbildības 
apdrošināšana

• Apmācības
• Tehniskais  

nodrošinājums
• Dzīvesvietas un 

pārcelšanās izdevu-
mu kompensācija 
(ārvalstniekiem) 

• Kompensācija par 
amata tiesisko 
attiecību izbeigšanu

• Atlīdzība par 
konkurences 
ierobežojumu

* AS “Olainfarm” aktīvu apmērs, kapitalizācija, apgrozījuma apmērs, EBITDA, tīrā peļņa,  
akcionāriem izmaksājamo dividenžu apmērs.

https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2020/12/atalgijuma-politika.pdf
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2020. gada atalgojums

Persona Ienākumu gūšanas pamats Ievēlēšanas 
datums

Fiksētais 
atalgojums
EUR ‘000

Mainīgais 
atalgojums*,

EUR ‘000

 Papildu 
labumi, 
veidi **

 Papildu 
labumi, 
EUR 
‘000

Kopā Fiksētā 
atalgojuma 

relatīvā  
daļa, %

Padome
Gundars Bērziņš Padomes priekšsēdētājs 01.04.2019. 192 78 nav - 270 71.1%
Jānis Buks Padomes priekšsēdētāja 

vietnieks
01.04.2019. 162 66 4 3 231 70.1%

Kārlis Krastiņš Padomes priekšsēdētāja 
vietnieks un Revīzijas 
komitejas loceklis

01.04.2019. 174 66 nav - 240 72.5% 

Haralds Velmers Padomes loceklis 01.04.2019. 162 66 nav - 228 71.1%
Andrejs Saveļjevs Padomes loceklis 01.04.2019. 162 66 4 3 231 70.1%

Valde
Jeroen Hidde 
Weites

Valdes priekšsēdētājs 28.11.2019. 180 - 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 11

37 217 82.9%

Elena Bushberg Valdes locekle 05.12.2019. 166 - 1,2,3,4,5, 
6,7,10,11

88 254 65.4%

Milana Beļeviča Valdes locekle 04.04.2019. 132 99 1,2,3,5,7 12 243 54.3%
Signe Baldere-  
Sildedze

Valdes locekle 04.04.2019. 156 99 1,2,3,5,7 5 260 60.0%

Raimonds  
Terentjevs

Valdes loceklis 28.12.2017. 84 48 1,2,3,5,7, 
12

3 135 62.2%

Zane Kotāne Valdes locekle 02.07.2020. 60 - 1,2,3,5,7 5 65 92.3%
Iepriekšējie valdes locekļi, kuri atstājuši amatu 2020. gadā

Lauris Macijevskis Valdes loceklis 04.04.2019.-
12.06.2020.

72 108 1,2,3,4, 
5,7

1 181 39.8%

Mārtiņš Pūriņš Valdes loceklis 04.04.2019.-
01.08.2020.

54 72 1,2,3,4, 
5,7

1 127 42.5%

* - izmaksāts 2020. gadā par 2019. gada darbības rezultātiem. Padomei izmaksas iekļautas 2020. gada peļņas vai zaudējumu pārskatā, bet valdes mainīgā daļa koriģēta 2019. gada salīdzināmos 
rādītājos.
** - 1 - ikgadējais atvaļinājums; 2 - veselības apdrošināšana; 3 - civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; 4 - apmācības; 5 - tehniskais nodrošinājums; 6 - dzīvesvietas izdevumu kompensācija; 7 - 
transports; 8 - kompensācija par amata tiesisko attiecību izbeigšanu; 9 - atlīdzība par konkurences ierobežojumu; 10 - līguma noslēgšanas maksa; 11- nodokļu konsultācijas; 12 - darba koplīguma 
labumi

Skaidrojumi
Vispārējie principi:
AS “Olainfarm” finanšu uzskaite notiek saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu stan-
dartiem. Atalgojums ietver samaksu par valdes un padomes darbu, neieskaitot nodokļus, kas tiek maksāti saistībā ar šīm 
izmaksām.
Attiecībā uz atalgojuma uzskaiti būtisks ir uzkrāšanas princips — darījumu un citu notikumu efekti tiek atzīti tad, kad tie rodas, 
un tos iegrāmato un uzrāda tajos periodu pārskatos, uz kuriem tie attiecas.
Pārskata perioda izmaksās atzīst arī visas paredzamās vai iespējamās izmaksas, kas ir zināmas līdz perioda slēgšanas vai 
finanšu pārskata sastādīšanas brīdim neatkarīgi no rēķina saņemšanas dienas vai samaksas.
2020. gada Ziņojuma specifiskie principi
2020. gada finanšu pārskatā ir iekļautas arī aplēses par kopējo valdes un padomes mainīgā atalgojuma apmēru, kas var tikt 
izmaksāts 2021. gadā, bet attieksies uz 2020. gada darbības rezultātiem. 2020. gada izmaksās ir iekļauts valdes mainīgā 
atalgojuma uzkrājums 417 tūkst. EUR apmērā, un padomes mainīgā atalgojuma uzkrājums 342 tūkst. EUR apmērā. Uz-
krājuma summas nav sadalītas konkrētiem valdes un padomes locekļiem. Lēmums par mainīgā atalgojuma piešķiršanu un 
apmēru par 2020. gadu tiks pieņemts pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē. 
2019. gada finanšu pārskatā netika iekļauti uzkrājumi valdes un padomes mainīgam atalgojumam. Mainīgais atalgojums par 
2019. gadu tika izmaksāts 2020. gadā, atzīstot izmaksas peļņas vai zaudējumu pārskatā. Attiecībā pret 2020. gada kopējo 
darbības rezultātu izmaksas, kas attiecas uz 2019. gadu, sastādīja būtisku summu, tādēļ valdes mainīgais atalgojums tika 
pārgrāmatots uz 2019. gadu, veicot korekciju salīdzināmos rādītājos.
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2020. gada finanšu pārskata un atalgojuma ziņojuma salīdzinājums:

2020. gadā Koncernam bija spēkā civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgums ar kopējo limitu 10 milj. EUR. Līguma 
nosacījumi ir konfidenciāli.

Sasaiste ar darbības rezultātiem
Katram AS “Olainfarm” valdes loceklim ir noteiktas pārrau-
dzības jomas, kurās nepieciešamas specifiskas zināšanas 
un profesionālās iemaņas. Fiksētais atalgojums tiek noteikts 
atbilstoši politikā ietvertajiem kritērijiem, nodrošinot profesio-
nālu personu iesaisti uzņēmuma vadībā.
Padome katru gadu nosaka valdei finanšu un nefinanšu mēr-
ķus, kas nodrošina pakāpenisku stratēģijas izpildi. Mainīgais 
atalgojums tiek noteikts, pamatojoties uz valdes snieguma 
novērtējumu, kur finanšu mērķus raksturo konkrēti uzņēmu-
ma darbības rādītāji. Izvēlētie rādītāji nepārprotami rada ak-
cionāriem patiesu un vispusīgu priekšstatu par uzņēmuma 
situāciju, sniedzot iespēju vērtēt paveikto un sekot uzņēmu-
ma attīstības dinamikai.
2020. gadā padome apstiprināja AS “Olainfarm” stratēģiju 
2020.–2025. gadam, nosakot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa 
AS “Olainfarm” darbības mērķus. Kopā ar 2020. gada bu-
džetu padome apstiprināja arī valdes 2020. gada finanšu 
un nefinanšu mērķus, kuru sasniegšana ir būtiska kopējās 
ilgtermiņa AS “Olainfarm” vērtības palielināšanai. Tas sniedz 
iespēju, izvērtējot mainīgā atalgojuma apmēru, sabalansēti 
ņemt vērā gan īstermiņa sniegumu, gan ilgtermiņa vērtības 
palielinājumu.
Valdei 2020. gadā tika izvirzīti arī nefinanšu mērķi, no kuriem 
būtiskākie ir:
• Krievijas GMP prasību izpilde un sertifikācijas pagarināša-

na;
• starptautiskā pārdošanas tīkla stiprināšana — izveidojot 

AS “Olainfarm” struktūras, kas mērķtiecīgi un kontrolēti 
veic AS “Olainfarm” produktu mārketingu;

• produktu portfeļa rentabilitātes analīze — izvērtējot pro-
duktu potenciālo konkurētspēju un rentabilitāti un izstrādā-
jot produktu attīstības plānus.

2021. gadam padome ir apstiprinājusi nefinanšu mērķus, kas 

Finanšu un
nefinanšu

mērķi gadam

Stratēģiskie
mērķi

5 gadiem

Mainīgais
atalgojums
atbilstoši

rezultātam

Galvenie
veiktspējas

rādītāji (KPI*) 
valdei

Izpilde

* KPI – Key Performance Indicator

Papildu informācija
Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4 panta pirmās da-
ļas 3. punkta prasības attiecas uz periodu, kas sākas no 
2020. gada 1. janvāra.
AS “Olainfarm” padomes un valdes atalgojumā 2020. gadā 
neietilpst un Ziņojumā nav norādāms:
• atalgojums, kas būtu saņemts no citas “Olainfarm” koncer-

nā ietilpstošas sabiedrības;
• akcijas un akciju opcijas;
• AS “Olainfarm” 2020. gadā nav piemērojusi un Ziņojumā 

nav iekļaujamas ziņas par gadījumiem, kad būtu atprasīta 
mainīgā atalgojuma daļa;

• AS “Olainfarm” 2020. gadā ir piemērojusi šādu Atalgojuma 
politikas 40. punktā ietverto pagaidu atkāpi:

Ievērojot, ka Atalgojuma politika stājās spēkā 2020. gada 
22. septembrī un padomes locekļi apmeklē padomes sēdes 
un piedalās lēmumu pieņemšanā, attiecībā uz padomes lo-
cekļu atalgojumu ir piemērota pagaidu atkāpe, saglabājot 
2019. gada 1. aprīlī akcionāru sapulcē noteikto atalgojumu 
padomes locekļu ievēlēšanas brīdī.

aptver visus stratēģijas darbības virzienus un kuru sasnieg-
šana nodrošinātu būtiskus soļus stratēģijas sasniegšanā.

Fiksētais 
atalgojums

Mainīgais 
atalgojums

Citi labumi Finanšu 
pārskatā 

uzrādīts atbil-
stoši izmaksu 

būtībai

Mainīgā 
atalgojuma 
korekcija 

(koriģēts 2019.
gads)

Uzkrātās 
saistības 
valdes un 
padomes 

mainīgā atal-
gojuma daļai 

par  
2020. gadu

Finanšu 
pārskatu  

12. piezīme

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Valdes locekļi
Atlīdzība par darbu 904 426 152 (46) (417) 417 1 436
VSAOI* - - - - - - 346
Padomes locekļi
Atlīdzība par darbu 852 342 6 (6) - 342 1 536
VSAOI* - - - - - - 370

*Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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Sabiedrības nefinanšu ziņojums sagatavots, ievērojot “Nasdaq” izstrādātās vadlīnijas (ESG Reporting Guide 2.0), kas ir 
publicētas 2019. gada maijā. 
Papildus sniegta informācija arī par citām jomām, kas ir specifiska farmācijas nozarei. AS “Olainfarm” valde ir izvērtējusi vadlī-
nijās ietvertos ieteikumus, un ziņojumā katrā no virzieniem ir iekļauti dati vai atsauces uz dokumentiem vairākās apakšjomās. 
Ņemot vērā, ka AS “Olainfarm” ir relatīvi nelielas kapitalizācijas uzņēmums, tiek sabalansētas datu apkopošanas un publicē-
šanas izmaksas pret papildu informāciju, ko sniedz konkrētie rādītāji.
Ziņojums ir sagatavots par AS “Olainfarm” kā koncerna mātes uzņēmumu, kas rada vislielāko apgrozījumu un tīro peļņu. Kon-
cerna ietvaros AS “Olainfarm” pieder visbūtiskākie ražošanai nepieciešamie pamatlīdzekļi, tāpēc Ziņojumā ir apskatīti vides 
un sociālie aspekti par uzņēmumu Olainē. Uzņēmuma vadība turpina ieviest vienotu pārvaldes struktūru visā Koncernā, lai 
visi galvenie vides, sociālie un pārvaldības principi nākotnē tiktu attiecināti uz visu Koncernu.
2020. gadā tika izstrādāta un apstiprināta AS “Olainfarm” stratēģija 2020.-2025. gadam, nosakot ambiciozu mērķi — līdz 
2025. gadam būt starp TOP 10 ražošanas uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas ilgtspējīgi piegādā veselības 
aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās NVS, Eiropā un citos pasaules tirgos.

Tādējādi 2020. gadā ir uzsākts mērķtiecīgs Sabiedrības darbības pilnveides process, kas vērsts uz korporatīvās  
pārvaldības uzlabošanu, produktu portfeļa atjaunošanu un visaptverošu Sabiedrības modernizāciju.

Nefinanšu ziņojums
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Godājamie akcionāri un ziņojuma lasītāji!
Esmu pagodināts visas akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes vārdā iepazīstināt Jūs ar 
uzņēmuma 2020. gada nefinanšu ziņojumu. 
Šis ir bijis izaicinājumu un aktīvas rīcības gads, kur novatoriska domāšana, pārskatot 
ierasto darba organizāciju, bija galvenais, kas palīdzēja nodrošināt mūsu produktu pieeja-
mības nepārtrauktību noieta tirgos. Covid-19 izraisītās straujās tirgus dinamikas izmaiņas 
iezīmēja riskus, ar kuriem mums būtu jāsaskaras, ja mēs neveiktu jauninājumus. Pēdējo 
gadu laikā uzsvars tika likts uz produktu ražošanu un pārdošanu tradicionālā veidā. Tagad 
tādas jomas kā komunikācija un pārdošana notiek izmantojot dažādus (digitālos) kanālus,  
tostarp, lai paātrinātu mūsu pētniecības un attīstības projektus. 

AS “Olainfarm” nodrošinājuši uzņēmuma produkcijas 
pieejamību vairāk nekā 50 valstīs visā pasaulē, esam sek-
mīgi rūpējušies par uzņēmuma stabilitātes saglabāšanu un 
drošas darba vides veidošanu un uzturēšanu, kā arī esam 
aktīvi strādājuši pie  Sabiedrības ilgtspējīgas izaugsmes vei-
došanas.
Korporatīvā pārvaldība ir nozīmīgs uzņēmuma darbības ele-
ments, ar kura palīdzību uzņēmums tiek vadīts, pārraudzīts 
un virzīts uz mērķu sasniegšanu ar nolūku veicināt uzņēmu-
ma ekonomisko efektivitāti, ilgtspējīgu izaugsmi un finanšu 
stabilitāti, jo īpaši nepastāvības un nenoteiktības apstākļos, 
ko 2020. gadā izraisīja Covid-19 izplatība.
Šajā gadā esam daudz paveikuši korporatīvās pārvaldības 
uzlabošanai, pilnveidojot esošos procesus un ieviešot jau-
nus, lai sasniegtu mūsdienu biznesa prasībām atbilstošu 
pārvaldību, tādējādi veicinot Sabiedrības vērtības pieaugu-
mu un ieguvumu visām ieinteresētajām pusēm. 
Šis ziņojums satur izklāstu par gada laikā paveikto un iepa-
zīstina ar mūsu nākamā gada plāniem.

Būtiskākie notikumi 2020.gadā
2020. gadā, neskatoties uz ārējiem faktoriem, esam aktīvi 
strādājuši pie Sabiedrības īstenoto procesu pilnveides, to-
starp pārdošanas un mārketinga, finanšu uzskaites un plā-
nošanas. Esam uzsākuši mūsdienu prasībām atbilstošu ilgt-
spējīgu cilvēkresursu vadības procesu ieviešanu, īstenojām 
dažādus efektivitātes uzlabošanas pasākumus, turpinājām 
darbu pie produktu portfeļa pārskatīšanas un pilnveides. 
Šajā gadā akcionāri ir apstiprinājuši Sabiedrības padomes 
un valdes atalgojuma politiku, tādējādi veicinot noturīgu pa-
domes un valdes locekļu sniegumu, kas atbilst akcionāru 
interesēm, nodrošina efektīvu risku pārvaldību un veicina 
Sabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu. 

Stratēģijas “UZ PRIEKŠU 2020-2025” ieviešana

Turpmākajiem pieciem gadiem, nosakot izaicinošu mērķi – 
līdz 2025. gadam iekļūt starp TOP 10 ražošanas uzņēmu-
miem Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas ilgtspējīgi piegā-

dā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās 
terapeitiskās jomās NVS, Eiropas un citos pasaules tirgos. 
Tādēļ šajā gadā ir īstenoti dažādi Sabiedrības pārveides 
procesi, kuru mērķis ir uzlabot Sabiedrības pārvaldību un at-
jaunot produktu portfeli, veicot produktu iegādi un paplašinot 
savu pētniecības un attīstības darbību.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību un tās radīto nenoteiktību, 
esam izvirzījuši prioritātes un mērķtiecīgi strādājam, lai sa-
sniegtu stratēģijā noteikto. Vadības profesionalitāte šajā 
pārmaiņu laikā ir īpaši nozīmīga, lai neraugoties uz ārējiem 
faktoriem, nodrošinātu uzņēmuma vērtības pieaugumu, Sa-
biedrības akcionāru interešu aizsardzību, kā arī rūpētos par 
darbinieku veselības, drošības un labklājības aizsardzību. 

Ilgtspējīga izaugsme
2020. gadā esam veiksmīgi nokārtojuši Krievijas labas ražo-
šanas prakses auditu un ieguvuši Krievijas labas ražošanas 
prakses sertifikātu, kas apliecina Sabiedrības rūpes par kva-
litātes sistēmām. 
Esam investējuši līdzekļus speciālas zāļu serializācijas un 
izsekojamības sistēmas ieviešanai un ražošanas līniju saga-
tavošanai, lai nodrošinātu mūsu ražoto produktu izplatīšanu 
Krievijas tirgū, atbilstoši jaunajiem noteikumiem. 2020. gada 
oktobrī vairumtirgotājiem tika nosūtīta pirmā serializēto pro-
duktu krava, tādējādi nodrošinot Sabiedrības produktu pie-
ejamības nepārtrauktību noieta tirgū.
Esam strādājuši pie uzņēmuma produktu portfeļa pilnveides, 
lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ilgtspēju, kā arī turpi-
nām modernizēt procesus nolūkā palielināt produktivitāti un 
efektivitāti.

Korporatīvā pārvaldība
Sabiedrība savā darbībā vadās no AS «Nasdaq Riga» iz-
dotajām vadlīnijām «Korporatīvās pārvaldības principi un 
ieteikumi to ieviešanā», kas izstrādāti, ņemot vērā Eiropas 
Savienības un OECD ieteikumus kapitālsabiedrību korpo-
ratīvajai pārvaldībai. Sabiedrībā ir izveidota un mērķtiecīgi 
tiek pilnveidota korporatīvās pārvaldības sistēma, pārskatot 
esošos procesus un ieviešot jaunus, mūsdienu biznesa videi 
atbilstošākus procesus.

2019. gadā tika izstrādāta un 2020. gada sākumā  
apstiprināta Sabiedrības stratēģija “Uz priekšu!” 

J. H. Veitess 
Valdes priekšsēdētājs 
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Akcionāru iesaiste
Sabiedrība nodrošina akcionāru un citu ieinteresēto personu 
regulāru informētību par būtiskajiem notikumiem uzņēmumā. 
Regulāra komunikācija ar akcionāriem tiek nodrošināta katru 
ceturksni Sabiedrības rīkotajos vebināros. 
2020. gadā esam izsludinājuši paziņojumus par trīs akcio-
nāru sapulču sasaukšanu un nodrošinājuši to organizēšanu. 
Covid-19 izplatība un tās ierobežošanas pasākumi ietekmēja 
kārtējās akcionāru sapulces norises laiku. Šādos apstākļos 
sapulces organizējamas, ņemot vērā virkni drošības aspek-
tu, un mums, tāpat kā citiem, šī bija jauna pieredze. Vadoties 
pēc iepriekšējām akcionāru sapulcēm, tika prognozēts liels 
sapulču dalībnieku skaits. Ņemot vērā Covid-19 izplatību, 
pulcēšanās ierobežojumus un uzņēmumā īstenotos Co-
vid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus, kā arī nolūkā 
nodrošināt sapulču dalībnieku un mūsu darbinieku veselības 
aizsardzību un uzņēmuma darbības nepārtrauktību rudenī 
kārtējā un ārkārtas sapulce tika organizēta atsevišķi. Šāds 
lēmums tika pieņemts, lai nodrošinātu ārējos normatīvajos 
aktos un vadlīnijās noteikto higiēnas prasību ievērošanu Co-
vid-19 izplatības mazināšanai. Neraugoties uz ārējiem fakto-
riem, Sabiedrības valde ir nodrošinājusi akcionāriem iespē-
jas īstenot likumā noteiktās tiesības un iespējas izteikt savu 
viedokli akcionāru sapulcē. 
Neskatoties uz ekonomisko situāciju valstī, esam raduši ie-
spēju izmaksāt dividendes Sabiedrības akcionāriem, tādē-
jādi izpildot dividenžu politikā noteikto pienākumu. Kopumā 
dividendēs izmaksāti 4 507 224,96 EUR, kas veido 0,32 EUR 
uz katru akciju.

Darbinieku iesaiste

Lai stiprinātu šo apziņu arī darbiniekos, esam uzsākuši ap-
jomīgu cilvēkresursu pārvaldības procesu restrukturizāci-
ju. Mēs vēlamies sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu 
Sabiedrības biznesa mērķu sasniegšanā un radīt apstākļus, 
kuros katrs darbinieks apzinās savu nozīmi uzņēmuma attīs-
tības nodrošināšanā.
Šajā gadā ārējie apstākļi ieviesa pārmaiņas visu mūsu dzī-
vē. Tādēļ uzņēmumā aktīvi strādājām, lai nodrošinātu mūsu 
darbiniekiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Saziņa 
digitālajā vidē kļuva par mūsu ikdienu, un tieši tāpēc esam 
lielu vērību pievērsuši saziņas kvalitātes uzlabošanai, iegul-
dot resursus tehnoloģiju modernizācijā. Esam pateicīgi mūsu 
darbiniekiem par izpratni un atbalstu, šajā pārmaiņu laikā.
2020. gadā ir veikta amatu novērtēšana, lai lietpratīgi vei-
dotu mūsdienu biznesa prasībām atbilstošus cilvēkresursu 
vadības procesus, kas sniedz iespēju mums objektīvi atalgot 
darbinieka sniegumu un ieguldījumu Sabiedrības attīstībā.
Gada beigās ir uzsākts darbs pie koplīguma pārskatīšanas, 
kas sniegs iespēju plašākam darbinieku lokam izmantot uz-
ņēmuma piedāvātos atbalsta pasākumus.
Esam pateicīgi mūsu darbiniekiem par iesaisti Sabiedrības 
stratēģijas ieviešanas procesā. Šogad esam paveikuši neti-
cami daudz, kas kalpos kā bāze tālākai attīstībai.

Profesionāli un spējīgi darbinieki ir 
mūsu lielākā vērtība

Cieņā,

J.H. Veitess (J. H Weites)
Valdes priekšsēdētājs
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Vides pārvaldības rādītāji
Vispārējie vides atbildības mērķi
AS “Olainfarm” vides politika balstās uz vides pārvaldības 
sistēmu, kas veidota atbilstoši standarta ISO 14001:2015 “Vi-
des pārvaldības sistēmas” prasībām. Sabiedrībā vides pār-
valdības sistēma ir ieviesta 2001. gadā, bet kopš 2016. gada 
1. novembra tā ir papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patē-
riņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Energoefektivitātes liku-
mam* un MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu 
energoaudita noteikumi”**.
Sabiedrības darbību vides jomā reglamentē arī Valsts vi-
des dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izdotā 
atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI10IA0004. 
2020. gada 19. oktobrī Valsts vides dienesta Lielrīgas re-
ģionālā vides pārvalde pārskatīja un atjaunoja A kategorijas 
piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI10IA0004. Atļaujā veikti 
grozījumi ar lēmumu Nr. RI20VL0237.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde katru 
gadu veic pārbaudi uzņēmumā, kuras laikā izvērtē AS “Olain-
farm” darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. 2020. gada 
5. novembrī Lielrīgas reģionālā vides pārvalde veica tematis-
ko pārbaudi — par aukstumstacijas gatavību ekspluatācijai. 
Būtiskas neatbilstības netika konstatētas. Pēdējā kompleksā 
pārbaude uzņēmumā notika 2018. gada novembrī, neat-
bilstības netika konstatētas, administratīvie sodi par vides 
aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem pēdējo 10 gadu 
laikā nav piemēroti.

Galvenie notikumi 2020. gadā

 
 Līdz ar stacijas nodošanu veikti grozījumi arī A kategori-

jas piesārņojošās darbības atļaujā, iekļaujot jaunās auk-
stumstacijas darbību, samazināti tehniskā ūdens patēriņa 
limiti, palielināti izmantoto un uzglabājamo izejvielu dau-
dzumi, kā arī mainīti gadā radīto atkritumu daudzumi.

• 2020. gadā ieviesta bīstamo atkritumu uzskaites sistēma, 
pēc kuras var izsekot atkritumu rašanās laiku, avotu, at-
kritumu klasi, nodošanas daudzumu un laiku, kā arī uz-
ņēmumu, kam nodota konkrētā atkritumu klase. Izveidots 
nederīgo zāļu un gatavo zāļu formu atkritumu reģistrs, kurā 
norādīta konkrēto zāļu atkritumu bīstamība un marķējums.

• 2020. gadā uzsākts darbs pie uzņēmuma notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu modernizācijas projekta — sagatavots un 
apstiprināts tehniskais uzdevums notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu tehnoloģijas projekta izstrādei. Šī projekta mērķis ir 
izveidot jaunu, pilnībā automatizētu, slēgta tipa notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju, kura tiktu izvietota Rūp-
nīcu ielā 5, Olainē. Jaunās iekārtas pilnībā aizstātu esošo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Projekta gaitā pa-
redzēts atdalīt lietus notekūdeņu plūsmu no pārējiem no-
tekūdeņiem un izmantot to ugunsdzēsības vajadzībām.

• Veiktā daļējā apgaismojuma modernizācija, nomaiņa uz 
energoefektīvām LED spuldzēm un gaismekļiem, ietaupī-
jums 30,4 MWh/gadā. Modernizācijas darbus plānots tur-
pināt arī nākotnē.

• Veikta siltumizolācijas nomaiņa aukstumenerģijas un sil-
tumenerģijas iekšējos ražošanas cehu tīklos, samazinot 
zudumus tīklos. Ietaupījums 59,5 MWh/gadā.

• 2020. gadā no bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
dūņu lauku teritorijas izvestas 109,92 tonnas nederīgo 
dūņu. Dūņas tālākai apsaimniekošanai nodotas AS “BAO”.

2021. gadā plānotās aktivitātes
• Pilnībā rekonstruēt galvenos elektroenerģijas sadales 

punktus un tiem pienākušās 6 kV kabeļu līnijas, lai paaug-
stinātu elektropārvades sistēmas drošumu un samazinātu 
zudumus vidsprieguma tīklos.

• Uzsākt siltuma un tehnoloģiskā tvaika ārējo tīklu rekons-
trukcijas projektu, lai paaugstinātu uzņēmumā energoefek-
tivitāti un samazinātu siltumnīcefekta gāzu — CO2 — emi-
sijas.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas (E1)
Sabiedrības teritorijā atrodas ēka, kurā uzstādīti pieci apku-
res katli, kas nodrošina AS “Olainfarm” siltumapgādi. Uzņē-
muma teritorijā darbojas arī SIA “Olainfarm enerģija” koģene-
rācijas stacija, no kuras ražošanas vajadzībām tiek iepirkta 
siltumenerģija. Oglekļa dioksīda emisiju kontrole Sabiedrībā 
tiek aprēķināta saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs” metodoloģiju, kuru pārskata un at-
jauno katru gadu.
Tā kā tehnoloģiski saistīto sadedzināšanas iekārtu (AS “Olain-
farm” un SIA “Olainfarm enerģija”) kopējā nominālā siltum-
jauda ir lielāka par 20 MW, tad AS “Olainfarm” ir saņemta 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. RI13SG0028 laika 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam. 2020. gada 4. decem-
brī Sabiedrība ir saņēmusi Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
atļauju Nr. RI20SG0009 nākošajam periodam no 2021. līdz 
2030. gadam.
Katru gadu AS “Olainfarm” sagatavo ziņojumu par kopējām 
Siltumnīcefekta gāzu emisijām, kuru verificē SIA “Bureau Ve-
ritas Latvia” un kuru apstiprina Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reģionālā vides pārvalde.

• 2020. gadā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
atbalstu par Eiropas Savienības fonda projekta īste-
nošanu Nr. 4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” auk-
stumstaciju un tās inženiersistēmu” ir uzbūvēta un pa-
laista jauna, pilnībā automatizēta aukstuma enerģijas 
ražošanas stacija tehnoloģisko procesu nodrošināša-
nai, veikta ārējo aukstuma tīklu nomaiņa, izbūvējot ra-
žošanas korpusos jaunus aukstummezglus. Prognozē-
tais ietaupījums 1486,6 MWh/gadā un siltumnīcefekta 
gāzu — CO2 emisiju samazinājums 235,6 t/gadā. 

 *https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
**https://likumi.lv/ta/id/283807-uznemumu-energoaudita-noteikumi
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Sabiedrībā tiek ievērota Komisijas Regula par siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu.
Biroja telpu, laboratoriju mikroklimata un ražošanas telpu 
GMP prasību nodrošināšanai Sabiedrībā pašlaik izmanto 
161 aukstumiekārtu ar kopējo freonu (ozona slāni noār-
došo vielu) daudzumu iekārtās — 713,08 kg. Katru gadu 
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrs” tiek 
iesniegta atskaite par ozona slāni noārdošo vielu izmantoša-
nu Sabiedrībā. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte (E2)

Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas

2016 2017 2018 2019 2020

Piešķirtās  
kvotas, skaits

8 739 8 578 8 418 8 257 8 097

Iztērētās kvotas, 
skaits

11 653 10 455 10 577 10 219 9 789

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –10,3 % 1,2 % –3,4 % –4,2 %

Degvielas 
patēriņš,  
tūkst. m3

2016 2017 2018 2019 2020

Dīzeļdegviela 179,3 181,7 195,1 186,6 140,7
Benzīns 137,1 162,1 179,5 193,8 165,1
Kopā 316,4 343,8 374,6 380,4 305,8
Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- 8,7 % 9,0 % 1,5 % –19,6 %

Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
intensitāte

2016 2017 2018 2019 2020

Emisiju  
intensitātes 
rādītāji

21,17 18,01 14,73 11,57 10,73

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –14,93 % –18,21 % –21,45 % –7,26 %

Energoresursu 
patēriņš, MWh

2016 2017 2018 2019 2020

Siltums 26 602 26 944 26 746 28 617 25 534
Elektrība 12 694 12 015 12 243 12 491 12 571
Tvaiks 9 376 8 180 8 157 8 018 7 943
Degviela 3 047 3 304 3 598 3 649 2 929
KOPĀ 51 719 50 443 50 744 52 775 48 977
Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –2,5 % 0,6 % 4,0 % –7,2 %

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte 2020. gadā attiecībā 
pret 2019. gadu ir samazinājusies par 7,3 %, kas daļēji sais-
tīts ar 2020. gadā apkures sezonas vidējās gaisa temperatū-
ras pieaugumu par 1 °C, ražošanas apjomu samazināšanos 
un ar energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.

Enerģijas patēriņš (E3)
Energoresursu uzskaite un aprēķins veikts, pamatojoties uz 
skaitītāju rādījumiem un iepirkto energoresursu piegādātāju 
dokumentāciju.

Energoresursu patēriņš 2020. gadā samazinājies par 7,2 %, 
to ietekmēja vairāki faktori, tostarp ražošanas apjoma sama-
zinājums, energoefektivitātes pasākumu ieviešana un par 
vienu grādu siltāka ziema. 

Siltumenerģija patēriņš 2020. gadā samazinājies par 8,6 %, 
bet degvielas patēriņš par gandrīz 19,6 %. Degvielas patēri-
ņa samazinājums 2020. gadā saistīts ar Covid-19 pandēmi-
jas ietekmi, plašāk izmantojot digitālos kanālus.

Vislielākais samazinājums bija 
novērots siltumenerģijas un 
degvielas patēriņā

Efektīva energoresursu pārvaldība paaugstina uzņēmu-
ma energoefektivitāti, palielina uzņēmuma konkurētspē-
ju un samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

AS “Olainfarm” galvenie energoefektivitātes rādītāji 
2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu:
• saražotās ķīmiskās produkcijas un starpproduktu apjomi 

samazinājušies par 8 %;
• saražotās gatavās produkcijas apjomi samazinājušies par 

6,4 %;
• elektroenerģijas patēriņš palielinājies par 0,6 %;
• siltumenerģija:

· tvaika patēriņš samazinājies par 20,9 %;
· apkures ūdens patēriņš samazinājies par 10,8 % (ņemot 

vērā apkures sezonas temperatūru, patēriņš ir samazi-
nājies par 10,8 %); 

• transportam 2020. gadā izlietoti 165,1 tūkstoši litru benzīna 
un 140,7 tūkstoši litru dīzeļdegvielas. Kopējais degvielas 
patēriņš samazinājies par 19,6 %.

Enerģijas intensitāte (E4)
Kopējais energoresursu patēriņš uz saražotās ķīmiskās pro-
dukcijas vienību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinā-
jies par 1,3 %. Ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, 
energoresursu patēriņš uz saražotās ķīmiskās produkcijas 
vienību palielinājies par 0,6 %.
Kopējais energoresursu patēriņš uz saražotās gatavās pro-
dukcijas miljoniem vienību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, samazinājies par 
0,9 %.

*1 kvota ir 1 tonna CO2 emisijas no kurināmā sadedzināšanas. Iztrūkstošās kvotas uzņēmums 
iepērk biržā.
**Sabiedrībā tiek ievērota Komisijas Regula* par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un 
ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu.

* (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) 
** 2003/87/EK
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Dabasgāz-
es patēriņš 
(tūkst. m3/gadā)

2016 2017 2018 2019 2020 Limits  
A kate-
gorijas 
atļaujai

Dabasgāze 2 804 2 534 2 547 2 462 2 097 23 639
Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –10 % 1 % –3 % –15% -

Energoresursu 
patēriņš uz 
vienu ķīmiskās 
produkcijas 
tonnu

2016 2017 2018 2019 2020

Energoresursu 
patēriņš uz vienu 
ķīmiskās pro-
dukcijas tonnu 
(MWh/t)

205 189 154 130 132

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –7,8 % –18,5 % –15,6 % 1,5 %

Energoresursu 
patēriņš uz 
vienu miljonu 
gatavās produk-
cijas vienību

2016 2017 2018 2019 2020

Energoresursu 
patēriņš uz 
vienu ķīmiskās 
produkcijas milj. 
vienību (MWh/
milj. vien.)

135 130 124 129 127

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –3,7 % –4,6 %  4,0 % –1,6 %

Saražotais 
ķīmiskās pro-
dukcijas  
apjoms (t)

2016 2017 2018 2019 2020

Saražots gadā 252 267 329 404 372
Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- 6,0 % 23,2 % 22,8 % -7,9 %

Saražotais 
gatavās produk-
cijas apjoms  
(milj. vien.)

2016 2017 2018 2019 2020

Saražots gadā 
(milj. vien.)

384 388 410 410 384

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- 1,0 % 5,7 % 0 % –6,3 %

Elektroenerģijas 
patēriņš uz 
vienu miljonu 
gatavās produk-
cijas vienību

2016 2017 2018 2019 2020

Elektroenerģi-
jas intensitāte 
(MWh/milj. vien.) 

33,10 30,97 29,87 30,44 32,72

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –6,4 % -3,6 % 1,9 % 7,5 %

Elektroenerģijas 
patēriņš uz 
vienu ķīmiskās 
produkcijas 
tonnu

2016 2017 2018 2019 2020

Elektroenerģi-
jas intensitāte 
(MWh/t) 

50,38 44,93 37,21 30,89 33,80

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –10,8 % –17,2 % –17,0 % 9,4 %

Elektroenerģijas intensitāte 2020. gadā attiecībā pret 
2019. gadu ir pieaugusi par 9,4 %, to iespaidoja ražošanas 
apjomu samazinājums un elektroenerģijas patēriņa pieau-
gums par 0,6 % no kopīgā patērētā apjoma, kas pamatā 
saistīts ar jauna ražošanas korpusa palaišanu 2019. gada 
beigās un jaunu dzesēšanas iekārtu uzstādīšanu telpu mik-
roklimatu nodrošināšanai.

Energoresursu sadalījums (E5)
AS “Olainfarm” patērē divu veidu energoresursus, vērtējot 
tos no to ieguves veida, — primārie un sekundārie. 
Primārie energoresursi: elektroenerģija; dabasgāze; degvie-
la (dīzeļdegviela, benzīns).
Sekundārie energoresursi: siltumenerģija (tvaiks un apkures 
ūdens); aukstumenerģija ar temperatūru līdz 
–15 °C tehnoloģisko procesu nodrošināšanai; saspiestais 
gaiss (izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu nodro-
šināšanai); ūdens, kas sastāv no pazemes ūdens (daļu iz-
manto attīrītā veidā kā dzeramo ūdeni) un tehniskais (upes) 
ūdens, ko izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu no-
drošināšanai.
Patērētās dabasgāzes daudzuma uzskaiti pēc gāzes skaitī-
tāju rādījumiem veic vienu reizi dienā. Gāzes skaitītāji ir ve-
rificēti. 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu dabasgāzes 
patēriņš samazinājies par 15 %. 

Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite tiek veikta elektroniskā 
datubāzē, tajā fiksējot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju, 
marķējumu un drošības datu lapas saskaņā ar Eiropas Par-
lamenta un Padomes Regulu* par vielu un maisījumu klasi-
ficēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas** un groza Regulu, ***un MK 22.12.2015. noteiku-
miem Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība 
un datubāze”.

*(EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris)
**67/548/EEK un 1999/45/EK
***(EK) Nr. 1907/2006

Apkure 52 %
Elektroenerģija 26 %
Tvaiks 16 %
Degviela 6 %

2020. g., MWh (%)
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Vienu reizi trīs gados Sabiedrības katlu mājas sadedzinā-
šanas iekārtām veic piesārņojošo vielu emisiju laboratoris-
ku testēšanu. Faktiskās emisijas nepārsniedz A kategorijas 
atļaujā noteiktās robežvērtības. Izmantojot Valsts vides die-
nesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes apstiprinātās aprēķinu 
metodikas, katru ceturksni aprēķinu ceļā tiek noteikts emisiju 
apjoms no sadedzināšanas iekārtām. Uz veikto aprēķinu pa-
mata tiek sagatavots dabas resursu nodokļu pārskats.

Ūdens patēriņš (E6)
No artēziskajiem urbumiem iegūtā pazemes ūdens daudzuma 
instrumentālo uzskaiti atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem 
veic reizi mēnesī, datus fiksē ūdens ieguves uzskaites žurnā-
lā. Iegūtā Misas upes ūdens (tehniskā ūdens) daudzuma ins-
trumentālo uzskaiti veic atbilstoši ūdens mērītāja rādījumiem 
katru dienu, datus fiksē ūdens ieguves uzskaites žurnālā. 
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu 
daudzuma instrumentālo uzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu 
daudzuma mērītāju rādījumiem, datus katru dienu ieraksta 
notekūdeņu uzskaites žurnālā. Ūdens un notekūdens dau-
dzuma mērītājus verificē vienu reizi četros gados.

Ūdens patēriņš pēc veida (tūkst. m3/gadā) 2016 2017 2018 2019 2020 Limits  
A kategorijas atļaujai

Pazemes ūdens 124 86 148 195 126 399
Tehniskais ūdens 1 259 1 154 1 208 1 261 1 399 1 756
Kopā 1 383 1 240 1 356 1 456 1 525 2 155
Izmaiņas pret iepriekšējo gadu - –10 % 9 % 7 % 5 % -
Notekūdeņi 1 318 2 119 1 262 1 295 1 326 2 119
Izmaiņas pret iepriekšējo gadu - 60,8 % –40,4 % 2,6 % 2,4 % -

Piesārņojošā viela, 
parametrs

Ar LPTP saistītie 
emisiju līmeņi 
attiecībā uz 

emisijām ūdenī, 
mg/l

Atļaujā noteiktā 
koncentrācija ko 

nedrīkst pārsniegt, 
mg/l

Vidējā koncentrācija pēc attīrīšanas, mg/l Atbilstība LPTP un A 
kategorijas atļaujai

2016. g. 2017. g. 2018. g. 2019. g. 2020. g.
Ķīmiskais skābekļa 
patēriņš, ĶSP 

30–100* 125 72,71 85,88 86,22 74,1 69,98 atbilst

Bioloģiskais skābekļa 
patēriņš, BSP5 

1–18** 25 2,94 4,95 6,01 5,3 4,67 atbilst

Suspendētās vielas 5,0-35* 35 10,10 11,48 7,46 3,7 7,78 atbilst
Kopējais fosfors Pkop. 0,5-3,0* 2 0,87 0,69 0,41 1,16 1,33 atbilst
Kopējais slāpeklis 
Nkop. 

5-25* 15 5,42 5,39 9,14 8,99 11,35 atbilst

Hloroforms 0,2–1* 0,0085 0,00055 0,0018 0,00128 0,0029775 0,0031 atbilst
Kopējais hroma 
daudzums, Cr 

0,005–0,025* 0,011 0,00346 0,0067 0,00222 0,0056 0,00363 atbilst

Niķelis, Ni 0,005–0,05* 0,05 0,0184 0,0142 0,0137 0,0110775 0,012 atbilst
Kopējais organiskais 
ogleklis (TOC)

10–30* 33 < 0,00012 0,00016 22,7 26,75 23,25 atbilst

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē divas reizes gadā veic 
šādu piesārņojošo parametru monitoringu — ķīmiskā skā-
bekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP5), 
suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā fosfora (Pkop) 
testēšanu. Bet reizi gadā — hloroforma, monoaromātisko 
ogļūdeņražu (BTEX — ksilola, toluola, benzola), fenolu in-
deksa, niķeļa (Ni), kadmija (Cd), hroma (Cr) testēšanu.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē tiek veikts šāds pie-
sārņojošo parametru monitorings: reizi mēnesī — ķīmis-
kā skābekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa 
(BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā 
fosfora (Pkop) testēšana; reizi ceturksnī — hloroforma, BTEX, 
ksilola, toluola, benzola, fenolu indeksa, niķeļa (Ni), kadmija 
(Cd), hroma (Cr), kopējā organiskā oglekļa (TOC) testēšana. 
2020. gadā veiktais monitorings apliecina, ka vidējās pie-
sārņojošo parametru koncentrācijas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izplūdē nepārsniedz A kategorijas atļaujā noteiktās 
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un ar LPTP saistītos 
emisiju līmeņus attiecībā uz emisijām ūdenī.

*Lēmums (ES) 2016/902 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN)  
**Atsauces dokuments par LPTP smalkās organiskās sintēzes produktu ražošanā (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ofc.html)
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AS “Olainfarm” vides pārvaldības sistēma (E7) 
Sabiedrībā ir izstrādāta Vides un klimatam draudzīga ener-
gopolitika (pēdējā redakcija 2017. gada 15. novembrī).
2018. gadā starptautiski atzīta auditorkompānija SIA “Bureau 
Veritas Latvia” veica Sabiedrības vides pārvaldības sistēmas 
pārsertifikāciju atbilstoši ISO 14001 standarta 2015. gada 
versijai. To apliecina sertifikāts Nr. LVRIG05618B, kas derīgs 
no 2019. gada 27. janvārim līdz 2022. gada 26. janvārim. 
SIA “Bureau Veritas Latvia” 2019. gada 12. decembrī veica 
Sabiedrības uzraudzības auditu, neatbilstības netika konsta-
tētas. Pandēmijas Covid-19 ierobežojumu dēļ 2020. decem-
brī plānotais uzraudzības audits tika pārcelts uz 2021. gada 
janvāri, neatbilstības netika konstatētas.
AS “Olainfarm” ievēro Komisijas Īstenošanas lēmumu*, ar 
ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu** 
ievieš labākos pieejamos tehniskos paņēmienus (LPTP) at-
tiecībā uz vispārizmantojamām notekūdeņu / atlikumgāzu 
attīrīšanas / apsaimniekošanas sistēmām ķīmiskās rūpniecī-
bas nozarē, kā arī šeit norādītos LPTP — vides pārvaldības 
sistēmas ieviešana un uzturēšana, kas ietver:
• vides politiku, kas paredz, ka Sabiedrības vadība pastāvīgi 

uzlabo pārvaldības sistēmu;
• procedūru ievērošanu, garantējot vides normatīvo aktu un 

citu saistīto prasību ievērošanu;
• darbības rezultātu pārbaudi un koriģējošos pasākumus — 

neatkarīgus iekšējos vai ārējos auditus; 
• vides pārvaldības sistēmas Pārskatā par Eiropas Komisijas 

atsauces dokumentu “Par labākajām pieejamām metodēm 
energoefektivitātē” noteikta energoauditu nepieciešamība.

2020. gada laikā tika veiktas būtis-
kas aktivitātes Sabiedrības teritorijā 
esošo vēsturiski piesārņoto teritoriju 
attīrīšanā.

Vispusīgu un regulāru vides monitoringu pēc apstiprinātām 
monitoringa programmām Sabiedrībā 2020. gadā veica akre-
ditēta Kvalitātes vadības departamenta sanitāri ekoloģiskā 
laboratorija, ūdens kontroles laboratorija un mikrobioloģiskā 
laboratorija. Parametru kontrolei, ko nenodrošina Sabiedrī-
bas akreditētās laboratorijas, tiek pieaicinātas SIA “Vides 
audits” un VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” akreditētās laboratorijas.
Kopumā Sabiedrībai ir šādas politikas, kas attiecas uz vides 
pārvaldību:
• Ķīmisko vielu apsaimniekošanas politika

· Tiek veikta ķīmisko vielu uzskaite un to uzglabāšanas 
kontrole, saražotās produkcijas bīstamības klasifikācija 
un drošības datu lapu sagatavošana, noteikta ķīmisko 
vielu marķēšanas kārtība ražošanas cehos un laborato-
rijās atbilstoši CLP Regulas prasībām; tiek veikta ķīmis-
kās produkcijas un saražoto starpproduktu, kā arī virs 
vienas tonnas importēto izejvielu REACH reģistrācija 
Eiropas Ķimikāliju aģentūrā.

• Iepakojuma apsaimniekošanas politika
· Tiek veikta visa AS “Olainfarm” darbības rezultātā ra-

dītā izlietotā iepakojuma uzskaite. Par iepakojuma ap-
saimniekošanu noslēgts līgums ar AS “Latvijas Zaļais 
punkts”. Nederīgais iepakojums (papīrs, kartons, polieti-
lēns, stikls) tiek atšķirots no kopējās atkritumu plūsmas 
un nodots otrreizējai pārstrādei.

• Atkritumu apsaimniekošanas politika
· Noteiktas atkritumu plūsmas, atkritumi tiek šķiroti un 

iepakoti pa atkritumu klasēm un nodoti atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmumiem. Noteikta atkritumu sa-
vākšanas, iepakošanas, uzglabāšanas, marķēšanas, 
uzskaites un nodošanas atkritumu apsaimniekotājiem 
kārtība. 

• Avāriju risku vadības politika
· Sabiedrībā avāriju risku vadības sistēma ir integrētās 

uzņēmuma vadības sistēmas sastāvdaļa. Rūpniecisko 
avāriju novēršanas programma aptver potenciālās liela 
mēroga avārijas, kas var ietekmēt visas Sabiedrības 
darbību. Ražošanas struktūrvienībām ir izstrādāti rīcī-
bas plāni avāriju gadījumiem, kuros noteikta darbinieku 
rīcība lokālu avāriju gadījumos, notiek regulāras darbi-
nieku apmācības un treniņnodarbības saskaņā ar ap-
mācību plānu.

Atkritumu kopējie apjomi sadalījumā pa veidiem:

Kā atbildīgs uzņēmums AS “Olainfarm” 
regulāri monitorē savas saimnieciskās 
darbības ietekmi uz vidi.

Radīto atkritu-
mu daudzums  
t/gadā

2016 2017 2018 2019 2020

Bīstamie atkri-
tumi

75 126 129 242 136

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- 68,0 % 2,4 % 87,6 % –43,8 %

Atšķiroti nebīsta-
mie atkritumi

414 361 606 276 735

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- –12,8 % 67,9 % –54,5 % 166,3 %

Nešķiroti 
nebīstamie 
atkritumi

279 332 325 277 302

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- 19,0 % –2,1 % –14,8 % 9,0 %

Kopā dažādi 
atkritumu veidi

768 819 1 060 795 1 173

Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu

- 6,6 % 29,4 % –25,0 % 47,5 %

Rezultātā tika nodoti dažādi šķiroti atkritumi, tostarp būv-
niecības atkritumi un grunts, kas palielināja kopējo radīto 
atkritumu pieaugumu par 48 % 2020. gadā salīdzinājumā ar 
2019. gadu.

* (ES) 2016/902 (2016. gada 30. maijs) 
** 2010/75/ES



41 

Vadības atbildības par vides pārvaldību (E8 un E9)
AS “Olainfarm” augstākā vadība ir apņēmusies: 
• pilnveidot vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001 

standarta izmaiņām un paaugstināt Sabiedrības ener-
goefektivitāti un konkurētspēju;

• nodrošināt ilgtspējīgu Sabiedrības darbību un tehnoloģiju 
attīstību saskaņā ar vides un enerģētikas nozari regulējošo 
normatīvo aktu un citām saistošajām prasībām;

• aizsargāt vidi un dabas resursus, samazinot un novēršot 
vides piesārņojumu, lai radītu labvēlīgus un drošus darba 
un dzīves vides apstākļus darbiniekiem un sabiedrībai;

• veicināt efektīvu, rentablu, videi draudzīgu pakalpojumu un 
energoresursu iegādi un sabalansētu izmantošanu, lai sa-
mazinātu oglekļa dioksīda emisiju;

• nodrošināt, ka vides un energopolitika, kā arī vides infor-
mācija ir pieejama darbiniekiem, partneriem, klientiem un 
citām ieinteresētajām personām;

• iesaistīt darbiniekus vides un energoefektivitātes pārvaldī-
bas sistēmas darbībā, palielinot informētību un apmācot 
darbiniekus;

• izmantot sistemātisku pieeju vides un energoresursu pār-
valdībā, veicot produktu ražošanā izmantoto izejvielu un 
energoresursu plūsmu analīzi ar mērķi samazināt enerģi-
jas izmaksas un piesārņojumu.

Sabiedrībā izveidota un ar 2020. gada septembra rīkojumu 
atjaunota Vides un energopārvaldības komisija. Vides aiz-
sardzības daļa sadarbībā ar galveno enerģētiķi 2020. gadā 
veica 47 iekšējos vides un energoauditus. Būvniecības 
valsts kontroles birojam 2020. gada oktobrī iesniegts ikga-
dējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabo-
šanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas 
ietaupījumiem par 2019. gadu. Pēc aprēķiniem sasniegtais 
ietaupījums ir 89,95 MWh.
Ieguldījumi vides pārvaldības uzlabošanā (E10).
Kapitālieguldī-
jumi, 
EUR ‘000

2016 2017 2018 2019 2020

Ieguldījumi, kas 
vērsti uz vides 
risku mazināšanu 3 223 2 404 1 718 18 3 262 

Sabiedrības specifisks rādītājs — rūpniecisko risku vadība
Sabiedrība ir B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts* 
atbilstoši MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 “Paaugstinā-
tas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī 
civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānoša-
nas un īstenošanas kārtība”. Ņemot vērā tehnoloģiskajos 
procesos izmantoto un uzglabāto ķīmisko vielu īpašības un 
daudzumus, kas vienlaikus var atrasties objektā, AS “Olain-
farm” rūpnīcai atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 
131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 
samazināšanas pasākumi” ir izstrādāta rūpniecisko avāriju 
novēršanas programma, drošības pārvaldības sistēmas ap-
raksts, un tā ir integrēta kopējā uzņēmuma vadības sistēmā. 

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma ir aktualizēta un 
2020. gada 1. decembrī iesniegta Valsts vides pārraudzības 
birojā. Ar Sabiedrības iekšējo rīkojumu ir izveidots atbildību 
sadalījums rūpniecisko avāriju risku vadībā.
Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus plāno, 
uzrauga, kontrolē Avāriju risku komisija. Avāriju risku komisi-
jas vadītājs — Tehniskā departamenta direktors — nodroši-
na rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāna 
izstrādi un uzrauga tā realizāciju. Veikta iespējamo avāriju 
seku nevēlamās ietekmes zonu modelēšana un noteikti ne-
pieciešamie aizsardzības pasākumi.
Rūpniecisko avāriju riska novērtējums veikts:
• Sašķidrinātam amonjakam (vecajai un jaunajai auk-

stumstacijai), ko izmanto kā dzesējošo aģentu un kā izej-
vielu rimantadīna hidrohlorīda ražošanā (6.b korpusā). 

• Acetonciānhidrīnam, ko izmanto fenibuta un fenkarola ra-
žošanā.

• Hlorūdeņradim, ko izmanto kā izejvielu izopropilspirta hlo-
rūdeņraža šķīduma ražošanā.

• Ūdeņradim, ko izmanto kā gāzveida izejvielu hidrēšanas 
procesos.

• Koncentrētai slāpekļskābei, ko izmanto kā izejvielu riman-
tadīna hidrohlorīda, amantadīna hidrohlorīda, memantīna, 
1-hlor-3,5-dimetiladamantāna, pomalidomīda ražošanā.

• Hidrazīna hidrātam, ko izmanto furadonīna, furagīna ražo-
šanā.

• Izopropanola (50 m3) cisternai rezervuāru laukumā (10.c 
noliktava).

• Metanola (1 m3) plastmasas konteineram Noliktavu saim-
niecības iecirknī.

• Etilacetāta (24 m3) piegādes autocisternai Noliktavu saim-
niecības iecirknī.

Sociālās atbildības rādītāji
AS “Olainfarm” sociālā atbildība vērsta pret dažādām iesais-
tītām pusēm. Saskaņā ar ESG vadlīnijām sociālās atbildības 
rādītāji ir atspoguļojami galvenokārt kā atbildība pret darbi-
niekiem un vispārējo cilvēktiesību normu ievērošanu. Ņemot 
vērā farmācijas būtisko lomu veselības aprūpē un cilvēku 
labklājībā, papildus “Nasdaq” noteiktajiem sociālās atbildī-
bas principiem AS “Olainfarm” kā nozīmīgu izvirza arī medi-
kamentu pieejamību, produktu atbildību un pacientu drošību. 
Arī šie principi ir iekļauti AS “Olainfarm” nefinanšu ziņojumā.
2019. gadā AS “Olainfarm” ir izstrādāta personāla politika ar 
mērķi ieviest vienotu, mūsdienīgu un efektīvu cilvēkresursu 
vadības politiku, lai nodrošinātu, profesionālu, kvalificētu un 
motivētu darbinieku nodarbinātību augstas uzņēmuma dar-
bības efektivitātes sasniegšanai. Tā sekmē uzņēmuma un 
darbinieku tiesību ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās, 
darba organizācijas pilnveidi, kā arī darbinieku attīstību un 
lojalitāti.
Ziņojumā iekļautie dati par personālu iekļauj tikai Sabiedrī-
bas Latvijā strādājošos darbiniekus.

* Objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 
pasākumiem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma.
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Darbinieku atalgojuma rādītāji (S1 un S2)
AS “Olainfarm” ievēro visas nodarbinātības jomā piemēroja-
mo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
Papildus darba algai darbinieki saņem prēmijas un sociālās 
garantijas. Uzņēmums materiāli palīdz darbiniekiem dažādās 
dzīves situācijās. Atkarībā no nostrādātā laika uzņēmumā 
darbiniekiem tiek piešķirtas brīvdienas papildus ikgadējam 
apmaksātajam atvaļinājumam un pilnībā apmaksāta veselī-
bas apdrošināšana.
AS “Olainfarm” nav paredzētas atalgojuma shēmas, kurās 
kā atlīdzība būtu paredzētas uzņēmuma akcijas vai akciju 
opcijas.

2020. gadā tika izstrādāta jauna darba 
samaksas sistēma, kuras pamatā ir 
visu amatu vērtēšana pēc starptautis-
ki atzītas metodes

AS “Olainfarm” ir pievilcīgs darba  
devējs un darbinieki izvēlas veidot 
savu karjeru uzņēmumā

un visu amatu dalījums amatu grupās. Jaunās darba samak-
sas sistēmas mērķis ir nodrošināt līdzīgu atalgojumu līdz-
vērtīgajiem amatiem (iekšējo taisnīgumu) un AS “Olainfarm” 
kā darba dēvēja konkurētspēju darba tirgū. Katra darbinieka 
individuālais atalgojums ir atkarīgs gan no ieņemamā ama-
ta, gan no personīgajām spējām, kompetencēm un darba 
snieguma.
AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētāja kopējā atalgojuma at-
tiecība pret darbinieku atalgojuma mediānu 2020. gadā bija 
12:1. Savukārt, skatoties uz faktiski izmaksāto atalgojuma 
(EUR) summu visiem darbiniekiem, valdes priekšsēdētāja 
atalgojums bija 0,91 % no visu darbinieku atalgojuma. 
Būtisks rādītājs, kas liecina par dzimumu līdztiesību ievēro-
šanu uzņēmumā, ir sieviešu un vīriešu kopējā atalgojuma 
mediānas attiecība. Pēdējo piecu gadu laikā šī atšķirība 
katru gadu samazinās no vidēji 17 % 2016. gadā līdz vidēji 
9 % 2020. gadā. Atšķirību starp sieviešu un vīriešu vidējo 
atalgojumu veido amatu dažādība, ko tie ieņem Sabiedrībā, 
taču atalgojums viena amata darbiniekiem pēc dzimuma ne-
atšķiras.
Vidējais atalgo-
jums, EUR

2016 2017 2018 2019 2020

Sieviešu atalgo-
juma mediāna

883 934 1 044 1 181 1 220

Vīriešu atalgoju-
ma mediāna

1 037 1 072 1 154 1 296 1 328

Vīriešu atalgoju-
ma mediāna 
/ sieviešu 
atalgojuma 
mediāna, %

17 % 15 % 11 % 10 % 9 %

Darbinieku 
mainība

2016 2017 2018 2019 2020

Noslēgti jauni 
pilna laika dar-
ba līgumi

98 91 112 121 102

Gada laikā iz-
beigti pilna laika 
darba līgumi

57 130 123 105 94

Pilna laika 
darbinieku 
rotācijas koefi-
cients*

0,15 0,20 0,22 0,21 0,19

Personāla 
atjaunošanās 
koeficients**

0,09 0,08 0,10 0,11 0,10

Personāla 
aiziešanas 
koeficients***

0,05 0,12 0,11 0,10 0,09

 Darbinieku mainība (S3)
AS “Olainfarm” darbinieku mainības rādītāju tendence pēdē-
jos četros gados bijusi stabila. Mainības rādītāji ir vērtējami 
kā mēreni, un nav apstākļu, kas varētu palielināt darbinieku 
mainību nākotnē. Darbinieku vidējais darba stāžs AS “Olain-

farm” ir 12,5 gadi. Lielākā daļa darbinieku AS “Olainfarm” 
strādā ilgāk par 5 gadiem: 27 % darbinieku strādā no 6 līdz 
10 gadiem, 38 % — ilgāk par 10 gadiem, kas liecina par to, 
ka 

Līdz 2 gadiem 22 %
3-5 gadi 13 %
6-10 gadi 27 %
Ilgāk par 10 gadiem 38 %

* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atlaisto skaits) / darbinieku vidējais skaits
** Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto darbinieku skaits / darbinieku vidējais skaits 
*** Personāla aiziešanas koeficients = atlaisto darbinieku skaits / darbinieku vidējais skaits

Pilna laika darbinieku īpatsvars 2020
Procentuāli pilna laika darbinieku īpatsvars 98 %

Nodarbinātības dati (S4 un S5)
2020. gadā AS “Olainfarm” tika nodarbināti vidēji 1 217 dar-
binieku, no tiem 1 050 darbinieku bija nodarbināti Latvijā un 
167 darbinieki AS “Olainfarm” pārstāvniecībās ārvalstīs. Zi-
ņojumā iekļautā detalizētākā analīze attiecas uz Latvijā no-
darbinātājiem darbiniekiem.
AS “Olainfarm” darbības joma nosaka salīdzinoši augstas 
prasības attiecībā uz amatiem nepieciešamo izglītību. No 
visiem Latvijā nodarbinātajiem darbiniekiem, lielākajai daļai, 
t. i., 42 %, ir augstākā izglītība, savukārt 28 % darbinieku 
ir vidējā speciālā izglītība (tehnikumi un koledžas), 29 % ir 
vidējā un 1 % pamata izglītība.
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AS “Olainfarm” Latvijas darbinieka vidējais vecums ir apmē-
ram 48 gadi:
Vecums % darbinieku
no 18 līdz 30 gadiem 11
no 31 līdz 40 gadiem 21
no 41 līdz 50 gadiem 19
no 51 līdz 60 gadiem 30
vecāki par 61 gadu 19

Dzimumu proporcijas darbinieku 
grupās

2020
Sievietes Vīrieši

Augstākā līmeņa vadītāji 39 % 61 %
Vadošie speciālisti, eksperti, pirmā 
un vidējā līmeņa vadītāji

68 % 32 %

Speciālisti un vecākie speciālisti 80 % 20 %
Jaunākie speciālisti un atbalsta 
darbinieki, fiziskā darba veicēji

52 % 48 %

Attiecībā uz nodarbināto darbinieku dzimumu proporcijām — 
no visiem AS “Olainfarm” 2020. gadā Latvijā nodarbinātajiem 
darbiniekiem, vidēji 60 % bija sievietes un 40 % vīrieši.

Savukārt augstākās vadības līmenī, kas iekļauj valdi, padomi 
un departamentu direktorus, 2020. gadā vidēji bija 39 % sie-
viešu un 61 % vīriešu, taču gada otrajā pusē šīs proporcijas 
jau ir līdzīgākās — attiecīgi 45 % sieviešu un 55 % vīriešu. 
Atskatoties uz pēdējiem 5 gadiem, kad šis rādītājs bija 28 % 
(sievietes) un 72 % (vīrieši), var secināt, ka sieviešu dzimuma 
pārstāvība augstākās vadības līmenī būtiski palielinājusies.
Vadītāju dzimu-
mu attiecība

2016 2017 2018 2019 2020 Uz
31.12.2020.

Vadības 
darbinieki 
(valde, padome, 
departamentu 
direktori)

20 15 20 23 22 20

Sievietes 6 7 6 9 9 9
Vīrieši 14 8 14 14 13 11
 %, Sievietes / 
vīrieši

30 % / 
70 %

47 % / 
53 %

30 % / 
70 %

39 % / 
61 %

41 % / 
59 %

45 % / 
55 %

AS “Olainfarm” 2020. gadā kopējais augstākā līmeņa vadī-
tāju (padomes, valdes un direktoru) īpatsvars pret kopējo 
darbinieku skaitu ir 2 %:
Darbinieku grupa 2020

Darbinieku % no 
kopējā darbinieku 

skaita
Augstākā līmeņa vadītāji 2 %
Vadošie speciālisti, eksperti, pirmā un vidējā 
līmeņa vadītāji

21 %

Speciālisti un vecākie speciālisti 36 %
Jaunākie speciālisti un atbalsta darbinieki, 
fiziskā darba veicēji

41 %

Nediskriminācijas princips (S6)
AS “Olainfarm” savā darbībā ievēro jebkāda veida diskri-
minācijas aizliegumu, kas noteikts Latvijas Republikā spē-
kā esošajos nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos 
aktos. Uzņēmums savā nodarbinātības politikā vadās pēc 
vienlīdzīgu iespēju un attieksmes pret nodarbinātību prin-
cipa, kā arī novērš jebkāda veida diskrimināciju pret darbi-
niekiem attiecībā uz nodarbinātību vai profesiju, balstoties 
uz tādiem apsvērumiem kā personas rase, ādas krāsa, dzi-
mums, vecums, invaliditāte, reliģiskā, politiskā vai cita pār-
liecība, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģime-
nes stāvoklis, seksuālā orientācija vai citiem apstākļiem un 
darbībām, kas ir prettiesiskas vai neatbilst vispārpieņemtiem 
ētikas un morāles principiem.
AS “Olainfarm” ievēro darba tiesības regulējošajos norma-
tīvajos aktos noteikto atšķirīgas attieksmes aizliegumu, gan 
dibinot darba tiesiskās attiecības, gan arī darba tiesisko attie-
cību pastāvēšanas laikā, kā arī nosakot drošus un veselībai 
nekaitīgus darba apstākļus un vienlīdzīgu darba samaksu. 
Uzņēmums nodrošina visiem darbiniekiem vienlīdzīgas un 
godīgas izredzes izmantot uzņēmumā pieejamās iespējas 
un darbinieku labumus.
AS “Olainfarm” ievēro darbinieku tiesības brīvi, bez jebkādas 
tiešas vai netiešas diskriminācijas apvienoties organizācijās 
un iestāties tajās.

Darba drošība un incidenti (S7 un S8)
Darbinieku drošība un veselība

Darba vidē regulāri, plānveidīgi tiek veikts kaitīgo darba vi-
des un avāriju riska faktoru monitorings. Neatbilstību gadīju-
mos tiek noteikti korektīvie pasākumi kaitīgo darba vides un 
avāriju riska faktoru novēršanai. 
AS “Olainfarm” ir izveidots Atveseļošanās centrs, kurā uzņē-
mums bez maksas nodrošina darbinieku obligātās periodis-
kās veselības pārbaudes, darbiniekiem iespēju bez maksas 
vakcinēties pret gripu un ērču encefalītu, kā arī iespēju sa-
ņemt dažādu ārstniecības personu konsultācijas, kuras tiek 
finansētas vai līdzfinansētas no uzņēmuma līdzekļiem.
Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja izmantot labiekārtotas 
garderobes, atpūtas telpas, ēdamtelpas, kvalitatīvu dzeramo 
ūdeni un uzņēmuma transportu.

Darba aizsardzība
Darba aizsardzības sistēma AS “Olainfarm” ir balstīta uz uz-
ņēmuma darba aizsardzības politiku, kas ir uzņēmuma integ-
rētās vadības sistēmas būtiska sastāvdaļa. Tā ir izstrādāta, 
pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu un ar to saistī-
tiem Ministru kabineta noteikumiem.
Lai nodrošinātu darba aizsardzības sistēmas darbību, ir izvei-

AS “Olainfarm” ir izveidota darba drošības un Labas ra-
žošanas prakses prasībām atbilstoša, droša un mūsdie-
nīga darba vide un moderns aprīkojums. 
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dota Darba aizsardzības un tehniskās drošības daļa. Darba 
aizsardzības sistēma uzņēmuma darbībā ir būtiski svarīga, 
jo īsteno normas, kas izriet no Direktīvas* par pasākumiem, 
kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselī-
bas aizsardzību darbā. Lai nodrošinātu nodarbināto drošību 
un veselību darbā, tiek veikta darba vides un avāriju riska 
iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 02.10.2007. noteikumu** 
prasībām. Katra darbinieka pienākums ir ievērot darba aiz-
sardzības prasības, lai neradītu veselības apdraudējumu vai 
bīstamību sev un blakus strādājošajiem. To nosaka uzņē-
muma darba kārtības noteikumi, nolikumi, instrukcijas u. c. 
dokumenti.

2020. gadā darba aizsardzības pasākumos (apmācībās, 
bīstamo iekārtu reģistrācijā, to pārbaudēs) ieguldīti vairāk 
nekā 10 tūkst. EUR. Ugunsdrošībā 2020. gadā investēts 
221 tūkst. EUR. 2020. gadā ir veikti 27 iekšējās darba vides 
uzraudzības auditi, 11 ārpuskārtas darba vides uzraudzības 
auditi, tostarp saistībā ar iecirkņu modernizācijas projektu 
realizēšanu, un 10 neplānotās pārbaudes.
2020. gada jūnijā tika pabeigta darba aizsardzības un uguns-
drošības prasībām atbilstoša 4. ceha ģērbtuvju rekonstrukci-
ja, uzlabojot darbiniekiem sadzīves apstākļus.
Atbalstot 2020. gada Valsts darba inspekcijas un Eiropas 
Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras inicia-
tīvu “STRĀDĀ GUDRI, NEVIS SMAGI — DARBA AIZSAR-
DZĪBAS SISTĒMAS DIGITALIZĀCIJA!”, Sabiedrībā uzsākta 
e-apmācību sistēmas “Moodle” ieviešana darba aizsardzībā. 
Veiktas 394 darbinieku e-apmācības un viņu zināšanu pār-
baudes.
Sabiedrībā izveidoti jauni budžeta plānošanas principi, iz-
maksu uzskaites grāmatvedības e-sistēma. Pilnveidota do-
kumentu vadības EDMS sistēma, informācijas tehnoloģiju 
atbalsts ITSupport@olainfarm.com.

Bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs (S9)
AS “Olainfarm” ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz 
bērnu nodarbinātību un piespiedu darbu.

Darba drošības 
incidentu skaits

2016 2017 2018 2019 2020

Darba drošības 
incidentu skaits

3 3 4 6 5

- tajā skaitā 
smagi incidenti

- 1 1 - -

- tajā skaitā 
viegli incidenti

3 2 3 6 5

Incidentu rezu-
ltātā zaudētās 
darba stundas

376 952 936 2 587 1 668

- % no kopējām 
darba stundām

0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,15 % 0,10 %

Cilvēktiesību normu ievērošana (S10)
AS “Olainfarm” savā darbībā respektē Latvijas Republikas 
Satversmē, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsar-
dzības konvencijā, Eiropas Sociālajā hartā un citos Latvijas 
Republikā spēkā esošajos nacionālajos un starptautiskajos 
normatīvajos aktos nostiprinātās cilvēka pamattiesības.

Farmācija — produktu atbildība

tāpēc ikkatrs AS “Olainfarm” medikaments tiek rūpīgi pārbau-
dīts un izsekots visos tā dzīves cikla posmos.
Klientu sūdzības tiek apkopotas un rūpīgi izmeklētas, īpašu 
uzmanību pievēršot iespējamo viltojumu pazīmju identificē-
šanai. Viltojumi rada būtiskus un potenciāli dzīvībai bīstamus 
riskus pacientu veselībai. Šādiem produktiem var nebūt aktī-
vo sastāvdaļu, tāpēc pacienti nesaņem nepieciešamo ārstē-
šanu, vai arī tie satur citas sastāvdaļas, kas var apdraudēt 
drošību.
Sabiedrības kvalitātes vadības sistēma identificē un izmeklē 
iespējamos viltoto produktu gadījumus pacientu drošībai. Lai 
palielinātu informētību par viltojumu pazīmēm, Sabiedrība 
nodrošina filiāļu darbinieku iekšējo apmācību visā pasaulē. 
Gadījumos, kad viltojumi ir apstiprināti, tiek veikti tirgus pasā-
kumi, lai likvidētu viltojumus relatīvi mazā izplatīšanās līmenī.  

Uzņēmuma Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa nodro-
šina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību gan zālēm, kurām 
tirgū esam reģistrācijas apliecību īpašnieki, gan tām zālēm, 
kuras atrodas izpētes stadijā. Zāļu blakusparādību uzraudzī-
bas grupa apzina jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt 
zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti; izvērtē risku un zāļu lie-
tošanas ieguvumu samēru, kā arī sniedz aktuālo zāļu lietoša-
nas drošuma informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, 
AS “Olainfarm” pārstāvniecībām un sadarbības partneriem. 
Zāļu lietošanas drošuma informāciju AS “Olainfarm” saņem 
no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciā-
listiem, uzņēmuma pārstāvniecībām ārvalstīs, sadarbības 
partneriem un pacientiem. Sabiedrība to rūpīgi izvērtē un ne-
pieciešamības gadījumā ziņo Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 
zāļu ziņojumu datubāzei “Eudravigilance” un Latvijas Repub-
likas Zāļu valsts aģentūrai (ZVA). Informāciju sniedzam arī 
pārējām kompetentajām iestādēm zāļu blakusparādību uz-
raudzības jomā un AS “Olainfarm” pārstāvniecībām ārvalstīs.
Pacienti, to radinieki, ārsti, farmaceiti un ikviens cits intere-
sents nepieciešamības gadījumā ir laipni aicināts ziņot par 

*1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK
**Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasībām.

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot 
uzticamus un efektīvus augstākās  
kvalitātes produktus,

2020. gadā zāļu viltojumu gadījumi 
netika konstatēti
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AS “Olainfarm” zāļu blakusparādībām uzņēmuma vietnē 
www.olainfarm.com aizpildot atbilstošu ziņojumu sadaļā 
“Zāļu blakusparādību uzraudzība”.

Farmācija — pacientu drošība
AS “Olainfarm” nodrošina augstus kvalitātes standartus pro-
duktu izstrādē, attīstībā, ražošanā, kontrolē un izplatīšanā, 
kas garantē ražoto produktu un sniegto pakalpojumu vis-
augstāko kvalitāti, veicinot pacientu veselības saglabāšanu 
un uzlabošanu. 
Sabiedrības vadība atbalsta un veicina inovācijas, uz kva-
litāti vērstu kultūru ar atbilstošām sistēmām, procesiem un 
lēmumiem, pasākumus kvalitātes nodrošināšanas pilnveido-
šanai, pastāvīgai uzņēmuma procesu optimizācijai, iekārtu 
un infrastruktūras modernizācijai. AS “Olainfarm” kvalitātes 
nodrošināšanas sistēma ir integrēta visās uzņēmuma darbī-
bās un jomās, kas var ietekmēt produktu izstrādi, ražošanu, 
kvalitātes kontroli, uzglabāšanu un izplatīšanu. 
Sabiedrība ir apņēmusies nodrošināt pacientu drošību un re-

gulāri uzraudzīt visu tās produktu drošumu un kvalitāti. Tas 
ietver pārskatus par drošuma datiem, kas iegūti klīniskajos 
pētījumos, kā arī blakusparādībām un tehniskajām sūdzī-
bām, kas saņemtas par tirgotajām zālēm. Uzraugot kvali-
tātes un drošības informāciju par Sabiedrības produktiem, 
tiek veikti pienācīgi un atbilstoši pasākumi pacientu drošības 
aizsargāšanai.
AS “Olainfarm” ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, lai 
nodrošinātu, ka Sabiedrība ievēro starptautiskos un vietējos 
tiesību aktus un ka kvalitātes un drošības informācija tiek ap-
strādāta vienādi, proti, neatkarīgi no tā, kurā valstī pacients 
dzīvo.
AS “Olainfarm” kvalitātes politika ietver to, ka: 
• vadība un personāls ikdienā ievēro un izpilda ieviesto 

starptautisko standartu, tostarp Labas ražošanas prakses, 
Labas izplatīšanas prakses, Labas klīniskās prakses, La-
bas farmakovigilances prakses u. c. Latvijas Republikas 
un Eiropas Savienības un AS “Olainfarm” normatīvo aktu 
prasības;

• vadība un personāls nodrošina, ka visas AS “Olainfarm” ra-
žošanas un atbalsta procedūras atbilst kompetentu iestāžu 
un klientu prasībām;

• kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti regulāri 
vērtē iekšējos un ārējos (klientu un kompetento iestāžu) 
auditos, tā tiek pastāvīgi pilnveidota.

Katra atsauksme par AS “Olainfarm” produktu un/vai snieg-
to pakalpojumu kvalitāti tiek izskatīta, izzinot Sabiedrības 
klientu vēlmes un vajadzības, lai nodrošinātu produktu, ražo-
šanas un atbalsta procesu atbilstību klientu un kompetento 

iestāžu prasībām.
2020. gadā AS “Olainfarm” Kvalitātes vadības departamentā 
ir veikti 17 ārējie (piegādātāju un ārpakalpojumu sniedzēju 
auditi) un 22 uzņēmuma iekšējie auditi, kā arī pieņemti 11 uz-
raudzības auditi, no kuriem trīs ir veikušas valsts institūcijas, 
bet astoņus — klienti.
2020. gada vispārīgie kvalitātes mērķi bija: 
• pilnveidot un optimizēt uzņēmuma darbības un proce-

sus — kvalitātes nodrošināšanas, kontroles un ražošanas 
jomā;

• turpināt stratēģiju pakāpeniskai tehnoloģisko un analītisko 
iekārtu atjaunošanai, procesu automatizācijai, ēku un telpu 
renovācijai;

• personāla resursu attīstībai turpināt kvalificēto darbinieku 
piesaistīšanu, kā arī veicināt jau strādājošo speciālistu at-
tīstību.

Korporatīvās pārvaldības 
rādītāji
Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām AS 
“Olainfarm” sagatavo atsevišķu paziņojumu par korporatīvo 
pārvaldību, kas ir publiski pieejams AS “Olainfarm” tīmekļa 
vietnē www.olainfarm.com un iekļauts šajā gada pārskatā 
no 16. lpp. līdz 26. lpp.

Padomes neatkarība un sastāvs (G1 un G2)
Saskaņā ar AS “Olainfarm” padomes reglamentu, 
kas ir pieejams publiski Sabiedrības tīmekļa vietnē 
www.olainfarm.com  katram padomes loceklim savā darbībā 
jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem aps-
tākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem 
lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņe-
mot jebkurus ar AS “Olainfarm” darbību saistītus lēmumus. 
Vismaz pusei AS “Olainfarm” padomes locekļiem jābūt 
neatkarīgiem. Neatkarības kritēriji ir noteikti AS “Olainfarm” 
Padomes reglamenta 1. pielikumā, ievērojot Finanšu un ka-
pitāla tirgus komisijas izstrādātos korporatīvās pārvaldības 
principus un ieteikumus to ieviešanā.
AS “Olainfarm” padomē ir pieci padomes locekļi, un atbilsto-
ši AS “Olainfarm” noteiktajiem kritērijiem, padomes locekļu 
sniegtajai un Sabiedrības rīcībā esošajai informācijai vairāk 
nekā puse padomes locekļu ir neatkarīgi.

Vadības mainīgā atalgojuma saistība ar nefinanšu rādī-
tājiem (G3)
AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce 2020. gada 
22. septembrī apstiprināja AS “Olainfarm” valdes un pado-
mes atalgojuma politiku, kas cita starpā paredz arī mainīgo 
atalgojumu AS “Olainfarm” valdes un padomes locekļiem, ja 
tiek sasniegti iepriekš noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi. 
Ņemot vērā padomes apstiprinātos finanšu un nefinanšu 
mērķus valdei, tiek noteikti atbilstoši mērķi arī AS “Olainfarm” 
struktūrvienību vadītājiem, tādējādi veicinot uzņēmuma stra-

AS “Olainfarm” kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir 
integrēta visās uzņēmuma darbībās un jomās, kas var 
ietekmēt produktu izstrādi, ražošanu, kvalitātes kontroli, 
uzglabāšanu un izplatīšanu.

https://lv.olainfarm.com/lv/produkti-pakalpojumi/zalu-blakusparadibu-uzraudziba/%20
https://lv.olainfarm.com/lv/investoriem/korporativa-parvaldiba/
https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2018/06/Padomes_reglaments.pdf
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tēģijas izpildi. Starp vadībai un darbiniekiem noteiktajiem mērķiem ir arī tādi rādītāji, kas nodrošina vides, sociālās atbildības 
un korporatīvās pārvaldības pilnveidi.

Koplīgums un arodbiedrība (G4)
Vairāk nekā 55 % AS “Olainfarm” darbinieku sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses pārstāv OlainFarm 
arodorganizācija. Katru gadu starp AS “Olainfarm” un tās darbinieku pārstāvi tiek noslēgts jauns darba koplīgums, kura mēr-
ķis ir kopīgiem spēkiem veidot pozitīvu darba vidi un regulēt darba tiesisko attiecību saturu, ievērojot uzticības, saprašanās 
un atklātības principu.
2020. gadā tika uzsāktas sarunas ar OlainFarm arodorganizāciju par jauna koplīguma noslēgšanu 2021. gadam un 2022. ga-
dam, paredzot paplašināt AS “Olainfarm” sociālās nodrošinātības un cita veida materiālā un nemateriālā atbalsta saņēmēju 
loku, attiecinot to uz visiem AS “Olainfarm” darbiniekiem. Jaunais koplīgums tika parakstīts 2021. gada 26. februārī. 
Koplīgumā ir iestrādāti šādi labumi:

Veselības aizsardzība un veselīgs dzīvesveids
Briļļu, kontaktlēcu (u. c. medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu) iegādes izdevumu 
kompensācija

līdz 120,00 EUR

Veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumi līdz 400,00 EUR
Dalības maksas ikgadējās sporta spēlēs un maratonos kompensācija faktiskajā apmērā
Pabalsts ilgstošas darba nespējas gadījumā vai pēc operācijas, ārstniecības izdevumu segšanai, 
kurus nekompensē no valsts līdzekļiem un nesedz apdrošināšanas sabiedrība

līdz 1000,00 EUR*

Pabalsts zobu protezēšanai līdz 200,00 EUR (triju gadu periodā)*
Slimības naudas apmaksa, ja darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā par pirmajām 10 dienām pilnā apmērā
Ģimene
Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā vienam no vecākiem 250,00 EUR*
Pabalsts darbinieka bērnam uzsākot skolas gaitas pirmo reizi, absolvējot vidējo vai vidējo speciālo 
izglītības iestādi

145,00 EUR*

Pabalsts ģimenes locekļa (laulātais, bērns, māte, tēvs, adoptētājs un adoptētais) nāves gadījumā 1000,00 EUR*
Pabalsts darbinieka bēru izdevumu segšanai līdz 1500,00 EUR*
Ziemassvētku dāvanas darbiniekiem un darbinieku bērniem līdz 14 gadu vecumam valdes noteiktajā apmērā
Papildu brīvdienas
Ilggadējiem darbiniekiem (5 gadi un vairāk) papildatvaļinājums 3 darba dienas
Darbiniekiem, kuri veic darbu īpaša riska apstākļos, papildatvaļinājums līdz 3 darba dienām
Darbinieka laulības vai kāzas 2 apmaksātas brīvdienas
Darbinieka bērna skolas gaitu uzsākšana 1. klasē 1 apmaksāta brīvdiena
Visiem darbiniekiem 1 apmaksāta brīvdiena
Ģimenes locekļa (laulātais, bērns, vecāki, adoptētāji un adoptētais) nāve 2 apmaksātas brīvdienas
Apmaksāts mācību atvaļinājums (ja darbinieks mācās noteiktās jomās) 10–20 apmaksātas dienas
Iespēja izmantot uzņēmuma autobusu kolektīva saliedēšanas nolūkos 1–3 reizes gadā
Transporta pakalpojumi
Autobuss maršrutā Rīga–Olaine–Rīga un Olaines novada teritorijā bez maksas
Braukšanas biļešu iegādes izdevumu kompensācija starppilsētu sabiedriskajā transportā (nokļūšanai 
uz darbu vai no tā, ja nav iespēja izmantot uzņēmuma autobusu)

faktiskajā apmērā

Transporta izdevumu kompensācija maiņu grafikā nodarbinātajiem darbiniekiem, kuri dzīvo ārpus 
Olaines novada

4,00 EUR / par maiņu

Ilggadīgs darbs
Naudas balva, aizejot pensijā 250,00–2000,00 EUR*
10 līdz 45 gadu darba jubilejā 250,00–775,00 EUR*

goda raksts un piemiņas balva
Citi
Atlaide pusdienu iegādei uzņēmuma ēdnīcā ar valdes lēmumu
Dāvana Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā un Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 80,00 EUR*

* Visiem darbiniekiem, kuri nostrādājuši uzņēmumā vismaz vienu gadu
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Piegādātāju ētikas politika (G5)
Piegādātāju izvēlē AS “Olainfarm” balstās uz Labas ražoša-
nas prakses (Good Manufacture Practice (GMP)) standar-
tiem, kas ietver Labas uzglabāšanas prakses (Good Storage 
Practice (GSP)), Labas izplatīšanas prakses (Good Distribu-
tion Practice (GDP)) vadlīnijas.
Uzsākot sadarbību, AS “Olainfarm” veic rūpīgu un izsvērtu 
savu potenciālo sadarbības partneru atlasi, balstoties uz ko-
mercdarbības praksē atzītiem uzņēmuma standartiem, kuros 
iekļauti ētiskās uzņēmējdarbības prakses un normatīvo aktu 
ievērošanas principi. Slēdzot sadarbības līgumus, kā ierasta 
prakse tiek pielietota savstarpējā audita paredzēšana plāno-
tās sadarbības ietvaros, tādējādi veicinot sadarbības caurre-
dzamības principa ievērošanu.

Korupcijas novēršanas politika un ētikas pamatprincipi 
(G6)
AS “Olainfarm” ir izstrādāts un ieviests Ētikas kodekss, kas 
definē skaidrus profesionālās darbības standartus un veicina 
nodarbināto ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, kā arī 
stiprina profesionālo ētiku, veidojot ētisku vidi un pozitīvu uz-
ņēmuma tēlu. Ētikas kodeksā ietverts krāpšanas un korupci-
jas aizliegums, kā arī definēts interešu konflikts un noteiktas 
prasības amatpersonu vai darbinieku rīcībai interešu konflik-
ta gadījumā. Interešu konflikta novēršanas principi ietverti arī 
valdes un padomes darbību reglamentējošos normatīvajos 
aktos. AS “Olainfarm” Iekšējā audita struktūrā ir izveidota biz-
nesa ētikas atbilstības funkcija, lai uzraudzītu ētikas politikas 
īstenošanas praksi un identificētu ar to saistītos riskus.
AS “Olainfarm” ir Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu 
asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu 
asociācijas (LPMA) biedrs un savā darbībā ievēro LPMA 
apstiprināto “Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksu”, 
“Atklātības kodeksu”, “Zāļu reklamēšanas prakses ētikas 
kodeksa piemērošanas noteikumus” un citus minētās orga-
nizācijas dokumentus, kā arī Eiropas Farmaceitisko rūpnie-
cību un asociāciju federācijas (EFPIA) kodeksu “Par recepšu 
zāļu reklāmu un sadarbību ar veselības aprūpes speciālis-
tiem”, EFPIA kodeksu “Par informācijas izpaušanu saistī-
bā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmaceitiskās 
kompānijas sniegušas veselības aprūpes speciālistiem un 
veselības aprūpes organizācijām”, EFPIA kodeksu “Prakses 
kodekss attiecībām starp farmaceitisko rūpniecību un pa-
cientu organizācijām”, Starptautiskās Farmaceitisko ražotāju 
un asociāciju federācijas (IFPMA — International Federation 
of Pharmaceuticals Manufacturers and Associations) ētiskas 
darbības kodeksu. 
Papildus tam AS “Olainfarm” ir LPMA deleģētais biedrs ko-
pīgajā LPMA un EFPIA Ētikas komisijā, kas izskata sūdzī-
bas un ētikas pārkāpumus farmācijas jomā, kā arī konsultē 
Latvijas farmācijas uzņēmumus. LPMA biedri savā darbībā 
ievēro ētikas kodeksu, kas ir stingrāks nekā pašlaik spēkā 
esošie normatīvie akti par zāļu reklamēšanas kārtību, tādējā-
di maksimāli izslēdzot korupciju un ētiskās prakses politikas 

pārkāpšanu savā tiešajā uzņēmējdarbībā.
AS “Olainfarm” strādā atbilstoši Ministru kabineta 17.05.2011. 
noteikumiem Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, 
kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu 
paraugus” un īsteno atbildīgu mārketinga praksi:
• AS “Olainfarm” ievēro SIFFA un LPMA Zāļu reklamēšanas 

prakses ētikas kodeksu. Šis kodekss atspoguļo Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas* prasības par cilvēku 
ārstēšanā izmantojamām zālēm.

• AS “Olainfarm” ievēro arī SIFFA un LPMA atklātības ko-
deksu, kas nosaka informācijas izpaušanas kārtību par sa-
darbību ar veselības aprūpes profesionāļiem un veselības 
aprūpes iestādēm un organizācijām.

• AS “Olainfarm” ievēro IFPMA ētiskas darbības principus 
(Code of Practice).

• AS “Olainfarm” pārstāvis piedalās LPMA, SIFFA un LPMA 
Zāļu reklamēšanas ētikas komisijā.

AS “Olainfarm” un tās darbinieki, veicot produkcijas izpla-
tīšanu un reklamēšanu, rīkojas atbilstoši ētikas normām, 
ievērojot pretkorupcijas principus, Reklāmas likumu, Nego-
dīgas komercprakses aizlieguma likumu, Ministru kabineta 
17.05.2011. noteikumus Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība 
un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bez-
maksas zāļu paraugus”, kā arī citus šo jomu regulējošos Lat-
vijas Republikas un piemērojamos starptautiskos normatīvos 
aktus.

Privātuma politika (G7) 
AS “Olainfarm” īsteno tehniskus un organizatoriskus pasā-
kumus, lai nodrošinātu AS “Olainfarm” apstrādāto personas 
datu aizsardzību. Šie pasākumi ir vērsti uz personas datiem, 
kuri attiecas uz vairākām fizisko personu grupām.
AS “Olainfarm” 2020. gadā īstenotie personas datu aizsar-
dzības pasākumi ietver darbinieku apmācības, personas 
datu apstrādes un aizsardzības procesu novērtējumu, iekšē-
jo un ārējo dokumentu pilnveidi, jaunu dokumentu sagatavo-
šanu, atbildīgo personu norīkošanu, informācijas tehnoloģiju 
sistēmu un drošības pasākumu uzlabošanu.
Tiek pievērsta uzmanība, lai uzskatāmi sniegtu informāciju 
par AS “Olainfarm” veikto personas datu apstrādi indivīdiem, 
kuru personas datu apstrādi veicam. Piemēram, 2020. gadā 
ir izstrādāts un publicēts privātuma paziņojums akcionāriem, 
privātuma paziņojums personām, kuras piedalās konkursā 
uz amatu AS “Olainfarm”, kā arī privātuma paziņojums par 
videonovērošanu.

Nefinanšu ziņojums un caurskatāmība (G8; G9 un G10)
AS “Olainfarm” sagatavo nefinanšu ziņojumu ikgadēji kopš 
2017. gada. Nefinanšu ziņojumā tiek iekļautas ilgtspējas rā-
dītāju prasības, kas ir saistošas biržā kotētiem uzņēmumiem.
Nefinanšu ziņojums ir daļa no gada pārskata, kas tiek ap-
stiprināts AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē kopā ar gada 
pārskatu, taču neatkarīgs revidents neveic pārbaudi par šajā 
ziņojumā iekļauto informāciju.

*2001/83/EK
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Korporatīvā sociālā atbildība
2020. gadā ir pārskatīta AS “Olainfarm” ziedojumu politika, 
nosakot ziedojumu (dāvinājumu) piešķiršanas pamatprinci-
pus un jomas, kuras AS “Olainfarm” atbalsta. AS “Olainfarm” 
galvenokārt atbalsta pasākumus izglītības, kultūras, vese-
lības aprūpes un aizsardzības, kā arī sporta jomā, veicinot 
sabiedrības fiziskās un garīgās veselības aizsardzību un 
cilvēktiesību ievērošanu, bērnu aizsardzību un ilgtspējīgu 
attīstību. 

Ziedojumu procesa koordinēšanas nolūkiem ir izveidota Zie-
dojumu komiteja, kura izvērtē saņemtos ziedojumu lūgumus 
un koordinē ziedojumu piešķiršanas kārtību.
Atbalsts var tikt piešķirts:
• AS “Olainfarm” izvēlētiem pasākumiem un aktivitātēm ar 

cienīgu mērķi, ko organizē ieinteresētās personas vai kas 
tiek organizētas to vārdā;

• labticīgiem filantropiskiem vai labdarības mērķiem — bez-
peļņas organizācijām, negaidot tiešu labuma gūšanu;

• pasākumiem, kas veicina visas sabiedrības un katra atse-
višķa indivīda aktīvu iesaisti Latvijas ilgtspējīgā attīstībā, ja 
pasākums tiek īstenots izglītības, kultūras, veselības aprū-
pes, veselības aizsardzības un sporta jomā, tostarp arī:

· projektiem, kas veicina ķīmijas un farmācijas nozaru at-
tīstību;

· ārstniecības iestādēm, ja ar šādu ziedojumu (dāvinā-
jumu) tiek veicināta veselības aprūpes kvalitāte vai sa-
biedrības veselības aizsardzība kopumā;

· augstākās izglītības iestādēm vai to īstenotajiem projek-
tiem, kas vērsti uz studentu un mācībspēku zināšanu un 
pieredzes paaugstināšanu farmācijas un ķīmijas studiju 
programmās;

· sporta, kultūras un veselīga dzīvesveida popularizēša-
nas pasākumiem;

· labdarības projektiem, kas veicina sabiedrības labklā-
jību;

· augstvērtīgiem kultūras un mākslas pasākumiem.
AS “Olainfarm” neatbalsta:
• politiska rakstura pasākumus;
• privātas biznesa iniciatīvas ar peļņas gūšanas mērķi;
• projektus, kas var veicināt sociālo atstumtību un diskrimi-

nāciju;
• lūgumus, kuru mērķis ir pretējs Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem vai vispārējiem morāles 
un ētikas principiem;

• lūgumus, kuros ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu 
ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar AS “Olainfarm” saistīts 
uzņēmums vai saistītā persona, vai AS “Olainfarm” darbi-
nieks;

AS “Olainfarm” piešķirtais atbalsts tiešā veidā atspoguļo 
stratēģijā minēto misiju, vīziju, mērķus un vērtības. 

• projektus, kuros atbalsta saņēmējs veic atlīdzības rakstura 
darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu AS “Olainfarm”, 
ar AS “Olainfarm” saistītam uzņēmumam, saistītai perso-
nai.

AS “Olainfarm” atbalstu piešķir organizācijām, kuru reputā-
cija saskaņā ar publiski pieejamo informāciju nerada riskus 
uzņēmumam, vai ar to starpniecību, nodrošinot, ka piešķirto 
atbalstu nevar interpretēt kā maksājumus politisku mērķu at-
balstīšanai vai izmantot kukuļošanai.

Būtisks atbalsts Covid-19 pandēmijas radīto seku mazi-
nāšanai
2020. gadā AS “Olainfarm” ir ziedojusi VSIA “Paula Stradiņa 
klīniskā universitātes slimnīca” četras plaušu mākslīgās ven-
tilācijas iekārtas, nodrošinot apmācības saistībā ar ziedoto 
plaušu ventilācijas iekārtu izmantošanu, un izopropilspirtu 
Covid-19 izplatības mazināšanai un infekcijas skarto pacien-
tu aprūpei. Saistībā ar Covid-19 izplatību, AS “Olainfarm” ir 
ziedojis līdzekļus SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca” Latvijas Infektoloģijas centram aprīkojuma, kas ne-
pieciešams SARS-CoV-2 vīrusa genoma sekvencēšanai ar 
nākamās paaudzes sekvencēšanas metodi, iegādei.
Tāpat piešķirti līdzekļi nodibinājumam “BĒRNU SLIMNĪCAS 
FONDS” nepieciešamo matraču iegādei. AS “Olainfarm” arī 
2020. gadā turpinājusi ilggadējo sadarbību ar Olaines novada 
pašvaldību, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti 
un Rīgas Tehnisko universitāti, Jelgavas invalīdu biedrību, 
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju. Kā katru 
gadu, arī 2020. gadā AS “Olainfarm” ir atbalstījis Latvijas Ār-
stu biedrības organizēto pasākumu “Gada balva medicīnā”, 
dažādus kultūras, sporta un jauniešu iniciatīvu pasākumus, 
nolūkā veicināt sabiedrības fizisko un garīgo veselību, vese-
līgu dzīvesveidu, kā arī ilgtspējīgu attīstību.



49 

Meitas sabiedrību informācija
“Latvijas aptieka” darbība 2020. gadā
SIA “Latvijas aptieka” pamatdarbības veids ir farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecī-
ba aptiekās un kosmētikas vairumtirdzniecība. Pārskata gada beigās Sabiedrībai piederē-
ja 68 aptiekas visā Latvijā, kā arī kosmētikas vairumtirdzniecības noliktava.

Sabiedrības darbība pārskata gadā
Sabiedrības sasniegtais peļņas rādītājs 2020. gadā bija 
1 291 tūkst. EUR. Apgrozījuma pieaugums tika sasniegts, 
neskatoties uz Covid-19, kas ietekmēja kā valsts un nozares, 
tā arī sabiedrības ekonomiku. Būtiskas izmaiņas apgrozīju-
mā radīja ar likumdošanu noteiktie pakalpojumu ierobežoju-
mi ambulatorajās iestādēs, tirdzniecības centros un veikalos. 
Tie ne tikai kontrolēja klientu plūsmu, bet atsevišķās nozarēs 
tā pat tika slēgta. Šie ierobežojumi tieši vai pastarpināti skāra 
ne tikai atsevišķas aptiekas, bet arī sabiedrību kopumā.

Neskatoties uz izaicinājumiem, Sabiedrībai izdevās pārsniegt 
2019. gada apgrozījumu.

Izšķirošie faktori rezultāta sasniegšanai: 
• jaunas stratēģijas ieviešana darbā ar esošajiem klientiem, 

kā arī jaunu klientu piesaiste;
• individuālas apkalpošanas politikas attīstība un jaunu mār-

ketinga instrumentu piesaiste;
• ātra, saliedēta uzņēmuma komandas reakcija uz izmaiņām 

regulējumā un kopējo situāciju valstī.

Rezultāta sasniegšanas sekmējošie procesi:
• darbs ar sortimentu, tā analīze un preču kategorizācija;
• preču grupu pārdomāta un sistemātiska pārdošanas 

veicināšana, ieviešot jaunus tirdzniecības un mārketinga 
instrumentus;

• vairāku aptieku tirdzniecības telpu rekonstrukcija, opti-
mizēšana un paplašināšana;

• aktīva inovatīvu mārketinga procesu ieviešana, Sabiedrī-
bas mārketinga darbības paplašināšana;

• darbs ar nerentablu, ar tiešo uzņēmuma darbību nesaistītu 
projektu sakārtošanu.

Marina Serpova
Valdes priekšsēdētāja

“Sabiedrības mērķis 2021. gadā ir celt savu kapacitāti farmācijas tirgū Latvijā. Mērķa īstenošanai jau 2020. gada noga-
lē tika uzsākta e-komercijas un digitālā mārketinga virziena attīstīšana. Tas mums palīdzēs izveidot jaunu tirdzniecības 
kanālu, sniedzot iespēju pircējiem iepirkties, saņemt pakalpojumus un farmaceitisko aprūpi ērtāka, ātrākā un drošākā 
veidā. Mēs plānojam paplašināt klientu loku un sasniegt pārdošanas apjoma pieaugumu. Mūsu uzmanības centrā ir un 
paliek — kvalitatīva farmaceitiskā aprūpe.” /M. Serpova/

2016 2017 2018 2019 2020
Apgrozījums, 
EUR '000

18 880 20 761 24 833 26 401 27 595

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu

14 % 10 % 20 % 6 % 5 %

Rentabilitāte 4 % 4 % 4 % 4 % 5 %
Struktūrvienību 
skaits

63 70 70 68 68

Darbinieku 
skaits

228 251 286 293 294
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“Tonus Elast” darbība 2020. gadā
SIA “TONUS ELAST” ražo modernus un konkurētspējīgus medicīnas izstrādājumus — 
elastīgās medicīnas jostas, stājas korektorus, apsējus un saites, kā arī veļu sievietēm gan 
pirmsdzemdību, gan pēcdzemdību periodam. Uzņēmuma ražoto produkciju plaši pielieto 
medicīnā — traumatoloģijā, ortopēdijā un ķirurģijā, kā arī dažādu ķermeņa daļu aizsardzī-
bai, korekcijai un ārstniecisku rezultātu sasniegšanai.
SIA “TONUS ELAST” produkciju labi pazīst gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan NVS 
valstīs un Vidusāzijas reģionos. Sabiedrības produkcija ir sertificēta Baltijā, Krievijā, Balt-
krievijā, Bulgārijā un daudzās Vidusāzijas valstīs. SIA “TONUS ELAST” izstrādājumu kva-
litāti apstiprina starptautiskais kvalitātes sertifikāts CE. Darbība Krievijas tirgū notiek caur 
saistīto uzņēmumu OOO “ELAST MEDIKL”. Uzņēmumi “TONUS ELAST” un “ELAST ME-
DIKL” pārskatā veido kompresijas izstrādājumu segmentu. 

Jevgenijs Fedjaņins
Valdes priekšsēdētājs

SIA “TONUS ELAST” neto apgrozījums 2020. gadā bija 
5,5 milj. EUR. Sabiedrības neto apgrozījums salīdzinājumā 
ar 2019. gadu ir samazinājies par 34,4 %. 2020. gadā plāno-
tais produkcijas pārdošanas apjoms bija par 19 % lielāks nekā 
2019. gadā.
Covid-19 pandēmijas izplatība pasaulē atstāja būtisku ietekmi 
uz SIA “TONUS ELAST” apgrozījuma samazināšanos, un gads 
tika noslēgts ar zaudējumiem, saglabājot EBITDA pozitīvu. Īpa-
ši Covid-19 izplatības sākuma posmā daudzos SIA “TONUS 
ELAST” mērķa tirgos tika ieviesti būtiski ierobežojumi, tostarp 
medicīnas pakalpojumiem, kuri tieši ir saistīti ar uzņēmuma 
ražotās produkcijas pielietojumu. Gada otrajā pusē šajā jomā 
situācija uzlabojās, un pārdošanas apjomi tuvojās 2019. gada 
apjomiem.
Būtiska negatīva ietekme 2020. gadā bija no RUB valūtas 
kursa svārstībām — zaudējumi 360 tūkst. EUR apmērā. No 
2020. gada otrā ceturkšņa visas piegādes uz Krieviju tiek veiktas 
EUR valūtā, līdzīgi kā visos pārējos tirgos.
Sabiedrība 2020. gadā saņēma 222,7 tūkst. EUR atbalstu no 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Covid-19 krīzes seku 
pārvarēšanai, savukārt Valsts ieņēmumu dienests izmaksāja 

“Lai mazinātu Krievijas tirgus koncentrācijas risku un nodrošinātu produkcijas pārdošanas apjomu pieaugumu, 
2020. gada otrajā pusē tika pieņemts stratēģisks lēmums uzsākt aktīvu darbību tirgu diversifikācijas jomā. Mērķis ir 
pārorientēt būtiskus pārdošanas apjomus uz Eiropas Savienības un citu Rietumu valstu tirgiem. Gatavojoties šī soļa 
realizācijai, 2020. gada otrajā pusē tika uzsākts apjomīgs darbs pie uzņēmuma tēla pārveides, produktu portfeļa pār-
skatīšanas, strukturēšanas, iepakojuma dizaina maiņas, uzsākti darbi uzņēmuma interneta mājas lapas pilnveidošanai 
un sava e-veikala izveidei.” /J. Fedjaņins/

darbiniekiem dīkstāves pabalstu 199,6 tūkst. EUR apmērā.
2020. gada jūlijā SIA “TONUS ELAST” vadībā tika veiktas izmai-
ņas. Par SIA “TONUS ELAST” valdes priekšsēdētaju tika iecelts 
J. Fedjaņins. Vidējais strādājošo skaits Sabiedrībā 2020. gadā 
sasniedza 197 darbiniekus.
Līdz ar izmaiņām uzņēmuma vadībā 2020. gada otrajā pusē 
tika veikta uzņēmuma pārvaldības reorganizācija, lai nodroši-
nātu caurskatāmāku un līdzsvarotāku uzņēmuma pārvaldības 
modeli. Šajā laika periodā ir būtiski pilnveidota sadarbība ar 
saistītu Sabiedrību OOO “ELAST MEDIKL” (Krievija), kas palī-
dzējis būtiski uzlabot produkcijas pārdošanas apjomus un piln-
veidot darbības stratēģija Krievijas tirgū, kurš šobrīd ir lielākais 
uzņēmuma produkcijas noieta tirgus. 
Konsolidētais SIA “TONUS ELAST” un saistītas 
sabiedrības OOO “ELAST MEDIKL” (Krievija) neto 
apgrozījums

Sabiedrības darbība pārskata gadā
2016 2017 2018 2019 2020

Apgrozījums, 
EUR '000

7 870  8 304 8 338 8 407 5 518 

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu

- 6 % 0 % 1 % –34 %

2016 2017 2018 2019 2020
Apgrozījums, 
EUR '000

7 935  10 690 9 778 9 257 6 692 

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu

- 35 % –9 % –5 % –28 %

2020. gadā 85,6 % produkcijas tika eksportēti, tajā skaitā darīju-
mi ar ES valstīm bija 4,8 %, Latvijā realizēti 14,4 % produkcijas.

Krievija 32 %
Citi 21 %
Kazahstāna 16 %
Latvija 14 %
Armēnija 6 %
Gruzija 6 %
Baltkrievija 5 %

Neto apgrozījums 2020. gadā
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“Silvanols” darbība 2020. gadā
SIA “Silvanols” ir uzticams produktu ražotājs, kurš nu jau uzkrājis 26 gadu pieredzi tir-
gū, ieguvis lojālu klientu loku, ekspertu uzticību un turpina saglabāt ambīcijas augt un 
attīstīties, radot jaunus zinātniski pamatotus, efektīgus un drošus produktus, lai varētu tos 
piedāvāt ne tikai Latvijā, bet visā plašā pasaulē. SIA “Silvanols” produkciju plaši pielieto 
saaukstēšanās sezonā, bet arvien būtiskāk tiek paplašinātas produktu kategorijas, kurās 
SIA “Silvanols” var piedāvāt uzlabot dzīves kvalitāti kopumā.

Liene Puriņa
Valdes priekšsēdētāja

“SIA “Silvanols” no dabiskām izejvielām ražo veselību veicinošus produktus. Mēs izmantojam standartizētas, patentē-
tas un labi izpētītas izejvielas, ko iekļaut mūsu dabas vielu un ārstniecības augu produktos. Mēs rūpējamies, lai produkti 
ir ērti lietojami mūsu klientiem. Produkti ir piemēroti lietošanai visai ģimenei, pieaugušo izvēlei tiek piedāvātas kapsulas, 
pastilas vai spreji, bet bērniem un senioriem tiek piedāvāta sīrupu, pilienu, konfekšu forma.” /L. Puriņa/

Sabiedrības darbība pārskata gadā
2020. gads ir parādījis, ka nekas nav akmenī kalts un sa-
biedrībai ir jābūt spējīgai pielāgoties pārmaiņām pasaulē. 
Covid-19 būtiski ietekmē veselības un farmācijas nozari visā 
pasaulē. SIA “Silvanols” vērtības un rūpes par sabiedrību 
šajā sarežģītajā laikā paliek nemainīgas — uzlabot cilvēku 
veselību un dzīves kvalitāti.

2016 2017 2018 2019 2020
Apgrozījums, 
EUR '000

4 865 4 587 5 441 5 444 3 724 

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu

- –6 % 19 % 0 % –32 %

Vidējais 
darbinieku 
skaits

57 55 56 57 60

SIA “Silvanols” ir Latvijā ražoto uztura bagātinātāju tirgus lī-
deris. 2020. gadā ir vērojama ietekme uz nozari un ekono-
misko attīstību, kas skaidrojama ar Covid-19 pandēmijas iz-
platību un ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pārskata gada 
neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājies 
par 32 %, jeb par 1 720 tūkst. EUR.
SIA “Silvanols” ir eksperts saaukstēšanās produktu katego-
rijā, kurā 2020. gadā būtiski kritās pieprasījums. Uz to re-
aģējot, SIA “Silvanols” noieta tirgū ieviesa jaunus produktus, 
kuriem būtiski pieauga pieprasījums (imunitātes kategorijā 
+37 %, nervu veselības kategorijā +22 % un vitamīnu katego-
rijā +17 %). Tomēr atsevišķu kategoriju pieprasījuma kāpums 
nespēja kompensēt saaukstēšanās kategorijas krituma apjo-
mu vidēji par 20 % visos tirgos. Līgumražošana ir otrā lielākā 
kategorija, kuras bruto pārdošanas apjoms 2019. gadā bija 
25 % no kopējā bruto apgrozījuma. SIA “Silvanols” līgumra-

žošanas klientu produktu pieprasījums 2020. gadā būtiski 
samazinājās, līdz ar to pasūtījumi ražotājam būtiski sama-
zinājās, un bija vērojams kritums par 78 %, jeb 1 208 tūkst. 
EUR. 
Covid-19 pandēmijas dēļ būtiski samazinājušies avioreisi 
starp valstīm, rezultātā tām izejvielām un izejmateriāliem, 
kuru piegāde notiek ar aviopakalpojumiem un kur kvalitātes 
prasību dēļ alternatīvs piegādes veids nevar tikt izvēlēts, ir 
pieaugušas transporta izmaksas, ietekmējot iepirkuma iz-
maksas un secīgi produktu pašizmaksu.
2020. gadā SIA “Silvanols” uzsāka savu produktu izplatīšanu 
Portugālē un Kirgizstānā. Sabiedrība ir izstrādājusi produktus 
un veic to līgumražošanu pēc izplatītāja pasūtījuma Francijas 
tirgum. Uzsākta līgumražošana sadarbībā  ar pasūtītājiem no 
Polijas, Apvienotās Karalistes un Igaunijas.
2020. gadā SIA “Silvanols” ir attīstījis alternatīvus produktu 
izplatīšanas kanālus, atverot savu interneta veikalu. Lai uzla-
botu Baltijas tirgus pārraudzību, atvēra reprezentatīvo biroju 
Igaunijā.
SIA “Silvanols” ir aktīva un ilgstoša sadarbība ar Latvijas 
vadošajām universitātēm un Eiropas pētniecības organizā-
cijām. Sabiedrība nodrošina prakses vietas ne tikai studen-
tiem, bet arī pasniedzējiem sniedz ieskatu teorijas piemēro-
šanai biznesa vidē. Tāpat SIA “Silvanols” investē izpētes un 
attīstības izmaksās ik gadu 1,5 % no neto apgrozījuma. SIA 
“Silvanols” ir ieguvusi argumentētus, uz pētījumiem balstī-
tus pierādījumus produktu efektivitātei, kas būtiski palīdzēs 
uzlabot konkurētspēju un nostiprinās partneru un patērētāju 
uzticību, tādējādi veicinot apgrozījuma kāpumu nākotnē.
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Klīniku “Klīnika DiaMed” un “OlainMed” darbība 2020. gadā
SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed” ir ambulatorās medicīnas iestādes, kas veic vi-
zuālās diagnostikas, funkcionālās diagnostikas un specializētus diagnostikas izmeklēju-
mus, piedāvā speciālistu konsultācijas, rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpoju-
mus, kā arī sniedz dienas ķirurģiskā stacionāra pakalpojumus.

Jēkabs Zīle
Valdes priekšsēdētājs

“Vēlos pateikties visiem par līdzšinējo sadarbību, realizējot dažādus plānus un notikumus. Esmu pārliecināts, ka 
daudziem pagājušais gads ir bijis sarežģīts. Ticu, ka arī šis laiks mums ir iemācījis spēju novērtēt lietas un spēju risināt 
nestandarta situācijas, ar kurām ir bijis jāsaskaras. Spēja pielāgoties esošajai situācijai, laikus nodrošinot Sabiedrību 
nepārtrauktu darbību, epidemioloģisko drošību pacientiem un personālam, kā arī uzsākt jaunu plānu īstenošanu ir Sa-
biedrību veiksmīgas attīstības stūrakmens, ko pamatā veido ciešs komandas darbs un izpratne par Covid-19 izplatības 
nopietnību valstī.” /J. Zīle/

Sabiedrības darbība pārskata gadā

SIA “Klīnika 
DiaMed”

2016 2017 2018 2019 2020

Apgrozījums, 
EUR '000

1 444 1 694 1 871 2 251 2 219 

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu

- 17 % 10 % 20 % –1 %

SIA 
“OlainMed”

2016 2017 2018 2019 2020

Apgrozījums, 
EUR '000

493 535 675 796 778

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu

- 9 % 26 % 18 % –2 %

2020. gads SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed” (Sabied-
rības) bijis jaunu izaicinājumu pilns. 2020. gada sākumā bija 
izvirzīti skaidri mērķi, kurus nācās uz laiku apturēt pandēmi-
jas ierobežojumu dēļ. Ievērojot 2020. gada 12. marta Ministru 
kabineta rīkojumu* un Veselības ministrijas 2020. gada 25. 
marta rīkojumu**, kas nosaka ārstniecības iestādēm pienā- 
kumu pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
Sabiedrības pārtrauca sniegt veselības aprūpes pakalpoju- 
mus no 2020. gada 27. marta līdz 2020. gada 20. aprīlim, iz-
ņemot ārstu attālināto konsultāciju sniegšanu. Līdz pat jūlija 
mēnesim Sabiedrības strādāja ierobežotā darba laika režīmā 
un ievērojot stingru epidemioloģisko pasākumu kopumu. Šie 
pasākumi ir samazinājuši rindu pie speciālistiem, attiecīgi sa-
mazinot ieņēmumus, rezultātā minētie faktori ir ietekmējuši 
izaugsmes tempu.
SIA “Klīnika DiaMed” ir iesaistījusies Latvijas iedzīvotāju vak-
cinēšanā pret Covid-19, izveidojot vakcinēšanas punktu.

* Nr. 103 “Par ārkārtējās situāci- jas izsludināšanu” (ar grozījumiem)
** Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”
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“Biotest” darbība 2020. gadā
OOO “NPK Biotest” pamatdarbība ir zāļu un bioloģiski aktīvu vielu, kuru izejvielu pamatā 
ir ārstniecības augi, ražošana. Ņemot vērā mūsdienu tendences un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, kopš 2015. gada uzņēmums uzsācis tējas dzērienu (fitotēju, zāļu tēju) 
ražošanu.
Izgatavoto produktu sortimentā ir 65 zāles, 24 bioloģiski aktīvās piedevas un 30 tējas dzē-
rienu veidi. Zāles tiek pasniegtas tablešu un kapsulu, kā arī augu izcelsmes izejvielu formā.
Uzņēmumam ir pieredze produktu eksportēšanā uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Ķīnu, 
Izraēlu, Šveici, Latviju. Uzņēmums atrodas Grodņā, pie Polijas un Lietuvas robežas.
OOO “NPK Biotest” mazumtirdzniecības tīklā ietilpst 8 aptiekas, divas no tām atrodas pil-
sētas vēsturiskajā centrā, piecas — lielos dzīvojamos rajonos, viena — reģionālajā centrā. 
Aptieka — republikas līderis zāļu un farmaceitisko preču klāstā.

Nikolajs Doroševičs
Ģenerāldirektors

“2020. gadā kopprojektu ar AS “Olainfarm” īstenošanas rezultātā veica pasākumus, lai paplašinātu “NPK Biotest” 
testēšanas laboratorijas akreditācijas zonu, kā arī tika palielināts darba vietu skaits gatavo zāļu formu iesaiņošanas 
posmā, kas ļāva uz pusi samazināt laiku, kas nepieciešams zāļu ražošanai no AS “Olainfarm” piegādātā starpprodukta, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.” /N. Doroševičs/

Sabiedrības darbība pārskata gadā
Neskatoties uz 2020. gada grūtībām, ko izraisīja Covid-19 
pandēmija, uzņēmumam izdevās saglabāt savu produktu 
ražošanas un pārdošanas apjomus un apgrozījumu ma-
zumtirdzniecības tīklā. Ir paveikts liels sagatavošanās darbs 
vairākos līgumražošanas projektos ar ārvalstu klientiem. Sa-
darbībā ar AS “Olainfarm” tika uzsākts jauns projekts zāļu 
PHENIBUT BST ražošanai.
Neskatoties uz spēcīgu vietējās valūtas kursa pret eiro kri-
tumu (vairāk nekā 19 %), “NPK Biotest” 2020. gadā uzrādīja 
nelielu pieaugumu. Lielākais neto apgrozījuma veicinātājs ir 
pārdošanas apjoms aptieku tirdzniecības biznesā — tā īpat-
svars 42 % ar izaugsmi 5 %; otrs lielākais apgrozījuma un 
rentabilitātes faktors ir zāļu tēju un uztura bagātinātāju seg-
ments (35 % īpatsvars un 43 % ienesīgums).
Uzņēmuma darbība notiek saskaņā ar Zāļu labas ražošanas un izplatīšanas prakses (GMP/GDP — (Good Manufacturing 
Practice/ Good Distribution Practice) noteikumiem un Baltkrievijas Republikas un Eirāzijas Ekonomiskās savienības norma-
tīvajām un juridiskajām prasībām. Ražošanas procesi ir sertificēti saskaņā ar Zāļu labas ražošanas praksi (GMP). Uzņēmu-
mam ir daudzpakāpju kvalitātes kontroles sistēma, ko ievieš kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas departamenti, 
patstāvīgi akreditēta (STB ISO / IEC 17025-2007 ISO / IEC 17025:2005) testēšanas laboratorija.

2016 2017 2018 2019 2020
Apgrozījums, 
EUR '000

2 049 2 097 2 385 3 164 2 656

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu  (%)

- 2 % 14 % 33 % –16 %

Apgrozījums, 
BYN '000, tūkst.

4 511 4 754 5 739 7 410 7 411 

Izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu, BYN (%)

- 5 % 21 % 29 % 0 %

EUR/BYN 2,20 2,27 2,41 2,34 2,79
Valūtas kursa 
izmaiņas pret 
iepriekšējo 
gadu, EUR/BYN 
(%)

- 3 % 6 % –3 % 19 %

Vidējais 
darbinieku 
skaits 

88 92 90 100 99
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“Esam koncentrējuši savus resursus uz stratēģijas ieviešanu, ir būtiski pilnveidota mārketinga pieeja uzņēmumam 
nozīmīgos tirgos, ieviesta mūsdienīga komercijas politika un tās īstenošanas kontroles mehānismi, aktīvi strādājam pie 
noieta tirgu izpētes un īstenojam zināšanās balstītus pasākumus.”

E. Bušberga 
Valdes locekle, izpilddirektore

Vadības ziņojums
Darbības vide
 2020. gads ir iezīmējis būtiskas izmaiņas uzņēmuma pārvaldības procesā. Esam notei-
kuši jaunus mērķus un apzināti virzāmies uz to sasniegšanu. Esmu gandarīta par iespēju 
strādāt profesionālā un mērķtiecīgā komandā un dalīties ar savu pieredzi, tostarp arī ar 
zināšanām par uzņēmumu pārvaldību.
Biznesa vide strauji mainās, un ir nepieciešama spēja mainīties tai līdzi, pārveidojot gadiem 
ilgi veidotu praksi un paradumus. Mēs sekojam biznesa un nozares attīstības tendencēm, 
un strādājam, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā pārvaldības atbilstību mūsdienu prasībām. 
Šajā gadā esam kopīgi ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem pārskatījuši pārvaldības 
procesus, identificējuši pilnveides iespējas un uzsākuši aktīvu darbu pie to īstenošanas.
Nav šaubu, ka gads ir aizvadīts Covid-19 ēnā, taču tas nenozīmē, ka esam stāvējuši uz 
vietas.

E. Bušberga 
Valdes locekle, izpilddirektore
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Darbības vide
2020. gada sākumā vairākumā no Koncerna lielākajiem tir-
giem bija vērojamas pozitīvas tendences uzņēmējdarbības 
vidē — uz tā balstījās Koncerna finanšu budžeta prognozes. 
Taču, sākot ar februāri, Covid-19 vīruss sāka strauji izplatīties 
Eiropas un citās pasaules valstīs. Tas radīja vēl nebijušus so-
ciālos un ekonomiskos izaicinājumus ar būtisku kritumu uz-
ņēmējdarbības jomā. 2020. gadā vairāku valstu ekonomikas 
saruka un uzrādīja IKP kritumu: Eiropas Savienība IKP -5,8 
%, Eirāzijas IKP - 2,9 %. Attīstības valstu valūtas 2020. gada 
divpadsmit mēnešos zaudēja savu vērtību pret eiro, piemē-
ram, Krievijas rubļa vērtība kritās par 32 %.
2020. gada 1. ceturksnī Koncerns pārskatīja sadarbības 
partneru loku visos lielākajos tirgos, lai sadarbību nodroši-
nātu ar pēc iespējas lielākajiem un stabilākajiem 1. līmeņa 
vairumtirgotājiem. Gada sākumā pārdošanas apjomos Ukrai-
nā bija vērojams īstermiņa pārtraukums, bet kopš februāra ir 
parakstīts līgums ar jaunu izplatītāju. Loģistikas ķēdes maiņa 
Baltkrievijas tirgū veicinājusi tiešo piegāžu nodrošināšanu 
lielākajiem izplatītājiem. Pozitīvas tendences vērojamas arī 
Uzbekistānā un Tadžikistānā, pateicoties aktīvai sadarbībai 
ar tirgus līderiem.
2020. gada februārī nodibināta Koncerna 
meitas Sabiedrība Krievijā, kuras mērķis ir 
veicināt produkcijas reklamēšanu, noietu, 
tirgus izpēti, lai palielinātu AS “Olainfarm” 
komercklātbūtni, kuru iepriekš nodrošinā-
ja trešās personas. Šāds solis rada iespēju 
daudz labāk pārvaldīt tirdzniecības procesus 
un stingrāk kontrolēt izdevumus. Operatī-
vu darbības uzsākšanu un personāla atlasi 
nedaudz kavēja pavasara Covid-19 ierobe-
žojumi Krievijā. Jaunais AS “Olainfarm” meitas uzņēmums 
ir izveidojis spēcīgu digitālo komunikāciju, pacientu atbalsta 
programmas, kurās diskutē par nemieru un trauksmi, un iz-
glītības platformu veselības aprūpes profesionāļiem, kurā 
kopš 1. septembra reģistrējušies jau 7000 lietotāju.
Bija plānots, ka no 2020. gada 1. janvāra Krievijā stāsies spē-
kā jauns regulējums attiecībā uz zāļu izsekojamību, tā sau-
camā serializācija, visā piegādes ķēdē, tāpēc AS “Olainfarm” 
lielākie sadarbības partneri 2019. gada pēdējā ceturksnī 
iepirka gatavo zāļu formu papildu krājumus, lai nodrošinātu 
pārdošanas apjomus 2020. gada pirmajam ceturksnim. Šāda 
situācija radīja aptuveni 6 milj. EUR papildu ieņēmumus virs 
2019. gada 4. ceturksnī plānotā apmēra. Preces 2019. gadā 
tika nogādātas sadarbības partneriem, atzīstot pārdošanas 
ieņēmumus Koncerna pārskatā, lai gan patēriņam attiecī-
gās preces tika nodotas 2020. gada sākumā, uz tā rēķina 
samazinot pirmā ceturkšņa piegādes Krievijas tirgum. Jaunā 
regulējuma ieviešana bija vairākkārt atlikta un stājās spēkā 
2020. gada 1. jūlijā.
Koncerns ir veiksmīgi ieviesis jaunās serializācijas prasības. 
Pirmā serializēto produktu krava tika veiksmīgi nosūtīta vai-

rumtirgotājiem un pieņemta jau oktobrī. Zāļu serializācijas 
un izsekojamības noteikumu ieviešana nodrošina labāku 
produktu aprites kontroli un pacientu aizsardzību pret zāļu 
viltojumiem.

Covid-19 ietekme
Būtiska priekšrocība bija Koncerna vertikāli integrētais dar-
bības veids, spējot nodrošināt gan aktīvo ķīmisko vielu, gan 
arī gatavo zāļu formu preparātu ražošanu. Tas vēlreiz norā-
da uz to, ka ražošanas cikla pilna kontrole ir konkurences 
priekšrocība, kas jāizmanto kā pamats stratēģijas ieviešanā. 
Pārskata periodā Koncerns turpināja realizēt pirmajā ceturk-
snī iesāktos piesardzības pasākumus gan ražotnē, gan ad-
ministrācijas un pārdošanas struktūrās.
Vairāki Koncerna uzņēmumi izmantoja Latvijas valsts snieg-
tās iespējas saņemt finansiālu atbalstu Covid-19 seku ma-
zināšanai un medicīnas personāla motivēšanai. Kopumā 
2020. gadā Koncerna uzņēmumi ir saņēmuši valsts finansiā-
lu atbalstu 529 tūkst. EUR apmērā.
Covid-19 pasaules izplatība būtiski kavēja ieplānotās pārdo-
šanas un mārketinga aktivitātes vairākos reģionos. Medicī-
nas pārstāvju klātienes tikšanās atsevišķās valstīs vēl jop-

rojām ir ierobežotas un klientiem Koncerna 
mērķa tirgos ir dažāds gatavības līmenis aiz-
stāt klātienes tikšanās ar digitāliem saziņas 
līdzekļiem. Pārskata gadā nopietni resursi 
ieguldīti, izstrādājot un ieviešot digitālus ins-
trumentus, kas arī 2021. gadā nodrošinās 
veselības aprūpes speciālistiem nepārtrauk-
tu un kvalitatīvu nepieciešamās informāci-
jas plūsmu. Produktu virzība maksimāli tika 
nodrošināta ar vairāku digitālo instrumentu 

palīdzību — interneta platformas, attālinātas konferences un 
semināri.
Pandēmija ietekmēja Koncerna meitas uzņēmumu rezultā-
tus. Realizācijas apjoma samazinājums saistīts ar ražošanas 
pārtraukumiem (dīkstāves), slēgto robežu ietekmi uz mate-
riālu piegādēm un saražotās produkcijas eksportu, plānoto 
operāciju atcelšanu. Nopietns izaicinājums 2020. gadā ir 
bijis patērētāju pirktspējas samazinājums medikamentu ie-
gādei, sevišķi OTC (over-the-counter jeb bezrecepšu zāles) 
un kompresijas izstrādājumiem. Tāpat krīzes situācijās rak-
sturīgā pircēju pārslēgšanās uz lētākiem analogiem valūtas 
svārstību tirgos un pirktspējas kritumu dēļ bija novērojama 
arī pērn. Visstiprāk pieprasījuma izmaiņas izjuta kompresijas 
izstrādājumu segments, kam produktu klāstā ir preces, kas 
lietojamas pēc medicīniskajām manipulācijām.
Covid-19 ierobežojumu ieviešana būtiski ietekmējusi Kon-
cerna plānoto investīciju veikšanas apjomu un termiņus, jo 
īpaši tika ierobežotas klīnisko pētījumu veikšanas iespējas, 
kā arī produktu iegādes darījumiem nepieciešamā ceļošana.

KRIEVIJAS RUBĻA 
VĒRTĪBAS KRITUMS, 

JAUNU MEDIKAMENTU
 IZSEKOJAMĪBAS PRASĪBU 

IEVIEŠANA KRIEVIJĀ 
UN COVID 19 IETEKME 

UZ KONCERNA DARBĪBU
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Finanšu rezultāti 
Uzrādītie finanšu un alternatīvie snieguma rādītāji ir būtiskākie darbības informācijas un analīzes kritēriji, tie ir uzrādīti vai 
aprēķināti, balstoties uz šo finanšu pārskatu datiem un biržas datiem, kas pieejami www.nasdaqbaltic.com ar biržas kodu 
OLF1R. Nedz Koncerna mātes uzņēmums, nedz arī Koncerns nav sev noteicis konkrētus mērķus šiem rādītājiem, izņemot 
apgrozījumu un peļņu kā darbības plānu pārskata gadam. Informācija, kas uzrādīta šajā vadības ziņojumā attiecībā uz Kon-
cerna pārdošanas tirgiem un Koncerna mātes uzņēmuma produktu sadalījumu, ir pilnīga neto apgrozījuma sastāvdaļa, kas 
sniedz papildu informāciju par pārskata gada neto apgrozījumu darbības un risku analīzes mērķiem, kur salīdzinoša informā-
cija aprakstīta tikai būtisku izmaiņu gadījumā.

Koncerna dati 01.01.2020.–
31.12.2020.

% pret iepriekšējo 
periodu

01.01.2019.–
31.12.2019.

(koriģēts)

01.01.2018.–
31.12.2018.

Neto apgrozījums, EUR '000 122 157 89  % 137 219 124 256
Neto peļņa, EUR '000 9 478 43  % 22 263 10 731
EBITDA, EUR '000* 24 861 83  % 29 959 20 927
EBIT, EUR '000* 15 774 74  % 21 264 14 077
Bruto rentabilitāte 59,3  % - 61,8 % 60,2 %
EBITDA rentabilitāte 20,4  % - 21,8 % 16,8 %
EBIT rentabilitāte 12,9  % - 15,5 % 11,3 %
Neto rentabilitāte 7,8 % - 16,2 % 8,6 %
Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 4,0 - 2,5 2,1
Neto saistības / EBITDA –0,3 - 0,2 1,1
Aktīvu atdeve (ROA) 5,6 % - 14,1 % 7,3 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 7,4 % - 19,3 % 10,2 %
P/E (cena/peļņa) 10,8 - 4,6 8,8
Peļņa uz akciju, EUR 0,67 43 % 1,58 0,76
Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās 31.12.2020. % pret iepriekšējo 

periodu
31.12.2019.  

(koriģēts)
31.12.2018.

Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem 3,2 - 3,0 1,7
Akcijas cena perioda beigās, EUR 7,24 99 % 7,30 6,70
Tirgus kapitalizācija, EUR '000 101 976 99 % 102 821 94 370
P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) 0,8 - 0,8 0,9

Koncerna EBITDA aprēķina papildu dati 01.01.2020.– 
31.12.2020.
EUR ‘000

% pret iepriekšējo 
periodu

01.01.2019.– 
31.12.2019.
EUR ‘000

01.01.2018.–
31.12.2018.
EUR ‘000

Nolietojums un norakstījumi: 9 087 105 % 8 695 6 850
Nemateriālie aktīvi 741 108 % 683 695
Pamatlīdzekļi 6 553 106 % 6 190 6 118
Lietošanas tiesību aktīvi 1 757 106 % 1 658 -
Ieguldījuma īpašumi 36 22 % 164 37

* Formulu atšifrējumi ir sniegti šī pārskata 60. lpp.

2020. gada divpadsmit mēnešos Koncerna ieņēmumi sasniedza 122 157 tūkst. EUR, kas ir 11 % samazinājums salīdzinā-
jumā ar ieņēmumu līmeni pirms gada. Savukārt bruto peļņa bija 72 404 tūkst. EUR, kas ir kritums par 12 403 tūkst. EUR jeb 
14,6 %, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Bruto peļņas samazinājums skaidrojams ar Krievijas tirgus piegāžu apjoma laika 
izmaiņām jaunās regulācijas un Covid-19 izplatības negatīvas ietekmes dēļ. Bruto peļņas rentabilitāte 2020. gadā ir 59,3 %, 
kas ir 2,5 p. p. samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gada rādītāju 61,8 %.
Tālāk redzams ieņēmumu sadalījums pa ceturkšņiem — šis finanšu rādītājs sniedz iespēju izlīdzināt vienreizējo notikumu 
ietekmi uz vairākiem ceturkšņiem un ir piemērotāks nekā ilgtermiņa tendenču rādītājs. 

* Formulu atšifrējumi ir sniegti šī pārskata 60. lpp.
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Ieņēmumu sadalījums pa ceturkšņiem, milj. EUR

Koncerna 12 mēnešu EBITDA un EBITDA rentabilitāte

Neto peļņas izmaiņas (tūkst. EUR)

Bruto peļņas izmaiņas pa valstīm (tūkst. EUR)

Koncerna EBITDA rādītājs 2020. gada divpadsmit mēnešos 
bija 24 861 tūkst. EUR, kas ir par 17 % jeb 5 098 tūkst. EUR 
mazāk nekā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Koncerna 
EBITDA rentabilitāte bija 20,4 %.

Divpadsmit mēnešu perioda neto peļņu ietekmēja vairāki fak-
tori, t. sk. bruto peļņas izmaiņas pa valstīm. Būtiskāko svārs-
tību veido bruto peļņas samazinājums Krievijā, kas saistīts 
ar apgrozījuma samazinājumu. Pārskata gadā pārdošanas 
izmaksas samazinājušās par 2 726 tūkst. EUR salīdzinājumā 
ar 2019. gadu, jo tika pārskatīts mārketinga modelis galve-
najos noieta tirgos, kā arī noteikti ierobežojumi mārketinga 
aktivitāšu veikšanai. Valūtas kursa svārstību ietekme ir otrais 
nozīmīgākais negatīvais faktors salīdzinājumā ar 2019. gadu 
(Krievijas rubļa vērtības kritums 2020. gada divpadsmit mē-
nešos sastādīja 32 %).

Tirgi 
2020. gadā Koncerns stabili turpināja iesākto darbību galve-
najos tirgos. 2020. gada divpadsmit mēnešos lielākais pār-
došanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 39 183 tūkst. EUR, 
kas ir 384 tūkst. EUR vai 1 % vairāk nekā tajā pašā periodā 
iepriekšējā gadā. Latvijas pārdošanas apjoms ir 32 % no 
Koncerna kopējiem ieņēmumiem. Realizācijas apjoms Krie-
vijā 2020. gada divpadsmit mēnešos sastāda 28 024 tūkst. 
EUR, kas ir samazinājums par 16 058 tūkst. EUR jeb 36 % 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šo rādītāju būtiski ietek-
mēja Covid-19 ierobežojumu sekas, papildu ārkārtas piegā-
des 6 milj. EUR apmērā 2019. gada beigās priekš patēriņa 
2020. gadā, kā arī Krievijas rubļa kritums pret eiro par 32 %. 
Pārdošanas rezultāti Baltkrievijā palielinājās par 105 tūkst. 
EUR jeb 1 % palielinājums pret pērnā gada rezultātu. Ukrai-
nā neto apgrozījums ar 746 tūkst. EUR jeb 7 % pieaugumu 
pret iepriekšējā gada rādītāju sastādīja 11 455 tūkst. EUR. 
Šobrīd neiroloģijas, kardioloģijas un pretinfekcijas līdzekļi sa-
vās jomās pārspēj citus produktus attiecīgajā terapeitiskajā 
kategorijā. Savukārt, Centrālāzijas valstīs apgrozījuma pie-
augums sasniedza 407 tūkst. EUR jeb 4 % pret iepriekšējā 
gada atbilstošu periodu.
Koncerna pārdošana (izteikti tūkst. EUR) galvenajos tirgos 
2020. gada divpadsmit mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gadu 
rezultējās šādā apgrozījuma sadalījumā:
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Produkti 
2020. gadā Koncerns turpināja primāro terapeitisko jomu 
medikamentu tirdzniecību un attīstību. Būtiskākās terapei-
tiskās jomas Koncerna darbībai ir nervu sistēmas preparāti, 
antibakteriālie medikamenti, sirds un asinsvadu un pretaler-
ģijas preparāti.

2020. gada AS “Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu 
pārdošanas salīdzinošie rādītāji (izteikti tūkst. EUR)  pret 
2019. gada divpadsmit mēnešiem pa pieprasītākajiem pro-
duktiem:

Darbība Krievijā 2020. gadā
AS “Olainfarm” ieņēmumi Krievijā 2020. gadā tika negatīvi 
ietekmēti valūtas kursa svārstību dēļ. Lai gan pieaugums 
no pirmā ceturkšņa uz ceturto ceturksni vietējā valūtā bija 
155 %, pieaugums par šo pašu periodu eiro bija tikai 111 %, 
jeb par 43 % mazāks.

Krievijas farmācijas tirgus mazumtirdzniecība 2020. gadā 
zemāko punktu sasniedza otrajā ceturksnī, taču turpināja 
augt nākamajos divos ceturkšņos. Liela nozīme bija valūtas 
kursa svārstībai, jo, lai gan kopējais tirgus apjoms, salīdzinot 
pirmo ar ceturto ceturksnim, pieauga par 11 %, par to pašu 
periodu eiro vērtība samazinājās par 10 %, kas negatīvi ie-
tekmēja ārvalstu uzņēmumu darbību Krievijā.
2020. gadā Krievijas rubļa vērtība pret eiro samazinājās par 

32 %, pieaugot no 69,3 par eiro gada sākumā līdz 91,5 par 
eiro gada beigās. Valūtas kursa svārstības arī turpmāk būs 
viens no lielākajiem ietekmes faktoriem pārdošanas apjo-
miem uzņēmumiem, kas darbojas Krievijā.
EUR/RUB valūtas kurss.

Uzņēmējdarbības segmenti
Koncerna uzņēmumi ražo plaša sortimenta farmācijas un 
ķīmijas produkciju, pārtikas piedevas, kompresijas izstrādā-
jumus, kosmētikas preces, sniedz medicīnas pakalpojumus, 
veic zāļu mazumtirdzniecību aptiekās, kā arī vairumtirdznie-
cībā pārdod citu ražotāju medikamentus.
Koncerna galvenie segmenti 2020. gada pārskata periodā 
strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja 
farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 13 346 tūkst. 
EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 2 143 tūkst. EUR, ma-
zumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīti 781 tūkst. EUR. 
Kompresijas materiālu segmentā bija zaudējumi pirms no-
dokļiem 93 tūkst. EUR apjomā, kā arī citos segmentos zau-
dējumi pirms nodokļiem sasniedza 389 tūkst. EUR. 

Zāļu ražošanas segments 
Galvenais uzņēmējdarbības segments ir zāļu ražošanas 
segments. Gatavo zāļu formas ražo mātes uzņēmums Olai-
nē. Papildus tam uzņēmums ražo ķīmijas produkciju, ko 
pārdod citiem farmācijas uzņēmumiem ļoti plašā ģeogrāfijā. 
2020. gada divpadsmit mēnešos segmenta pārdošanas ap-
joms sastādīja 74 701 tūkst. EUR, kas ir 13 % jeb 11 416 tūkst. 
EUR samazinājums pret to pašu periodu 2019. gadā. Šī seg-
menta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā pārskata pe-
riodā sastādīja 61 %, kas ir samazinājums par 2 % pret pērnā 
gada rādītāju.

Mazumtirdzniecības segments
Koncerna ietvaros aptieku darbību Latvijā vada un at-
tīsta SIA “Latvijas aptieka”, aptieku segmenta ienākumi 
2020. gada divpadsmit mēnešos palielinājās par 4 % sa-
līdzinājumā ar 2019. gada atbilstošu periodu un sasniedza 
26 472 tūkst. EUR. Segmenta īpatsvars Koncerna apgrozīju-
mā pārskata periodā palielinājās līdz 22 % (+3 p. p.), salīdzi-
not ar 2019. gada rādītāju.

“Olainfarm” Mātes uzņēmuma ieņēmumi Krievijā 2020. gadā.
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Kompresijas izstrādājumi
Koncerna uzņēmums SIA “Tonus Elast” ražo plašu kompre-
sijas izstrādājumu sortimentu un pārdod tos gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. Šī segmenta apgrozījums 2020. gada divpadsmit 
mēnešos bija 6 474 tūkst. EUR, kas ir kritums par 26 % sa-
līdzinājumā ar gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Koncer-
na apgrozījumā pārskata periodā bija 5 % (–1 p. p.).

Vairumtirdzniecība
Koncerna ietvaros vairumtirdzniecību ar medikamentiem 
nodrošina mātes uzņēmums, kuram ir zāļu lieltirgotavas li-
cence. Tā ļauj iepirkt citu ražotāju preces un piegādāt tās 
SIA “Latvijas aptieka” un citiem sadarbības partneriem. Šī 
segmenta ieņēmumi 2020. gada divpadsmit mēnešos bija 
5 062 tūkst EUR, kas ir 6 % samazinājums pret iepriekšējā 
gada rādītāju.

Pārējie
Šī segmenta, kurā ir apvienoti SIA “Silvanols”, medicīnas ies-
tādes SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed”, Baltkrievijas 
ražošanas uzņēmums OOO “NPK Biotest” un citi, ieņēmumi 
2020. gada divpadsmit mēnešos bija 9 448 tūkst. EUR, un 
tas ir par 18 % mazāk nekā tādā pašā periodā 2019. gadā. Šī 
segmenta īpatsvars Koncerna apgrozījumā atskaites periodā 
bija 8 % — iepriekšējā gada līmenī.

Investīcijas un attīstība (R&D) 
2020. gada novembra sākumā AS “Olainfarm” saņēma Krie-
vijas Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practi-
ce — GMP) sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma rūpes par 
kvalitātes sistēmas, tostarp zāļu ražošanas un kvalitātes 
kontroles prasību uzturēšanu un atbilstību Krievijas noieta 
tirgum. Sertifikāta saņemšana nodrošina uzņēmuma iespēju 
pilnvērtīgi turpināt darbību Krievijā, kas ir viens no AS “Olain-
farm” nozīmīgiem eksporta tirgiem.
2020. gadā ir veiktas investīcijas ES līdzfinansētā projektā 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot 
AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu”. Pro-
jekta ietvaros veikti ražošanas ceha Nr. 6 pārbūves darbi, 
aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un montāža, 
un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcijas darbi. 
Projekta mērķis — energoefektivitātes paaugstināšana un 
tehniskā stāvokļa uzlabošana.
Pārskata periodā ir veikti ieguldījumi zāļu pirmsklīniskajos un 
klīniskajos pētījumos, tostarp ES līdzfinansētā projekta “Zāļu 
pirmsklīniskie un klīniskie pētījumi” īstenošanā. Veiktās in-
vestīcijas pilnībā finansētas no Koncerna naudas plūsmas.
2020. gada ietvaros noslēdzās četru 1. fāzes klīnisko pētīju-
mu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, savu-
kārt viena 1. fāzes klīniskā pētījuma īstenošana ir pārcelta 
uz 2021. gada 1. pusgadu, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju 
un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020. gada 20. martā 
izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanai.
2020. gada ietvaros notika četru 3. fāzes klīnisko pētīju-

mu plānošana. Ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos 
ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, 3. fā-
zes klīnisko pētījumu īstenošanu (klīnisko daļu) plānots uz-
sākt 2021. gadā.
Pārskata periodā veiktas arī investīcijas ražošanas ēku re-
konstrukcijai, kā arī ražošanas aprīkojuma modernizācijai. 
Covid-19 pandēmijas ierobežojumi un ekonomiskās sekas 
būtiski ietekmējuši Koncerna iespējas realizēt plānoto in-
vestīciju saņemšanu un veikšanu, un daļēji tās pārceltas uz 
2021. gadu. Kopējās realizētās investīcijas sastādīja tikai 
50 % no plāna.

Finanšu un likviditātes vadība
Koncerna finanšu stāvoklis 2020. gada 4. ceturksnī ir stabils. 
Sekmīga Koncerna operacionālā darbība ļāva 2020. gada 
decembra beigās uzkrāt naudas līdzekļus 24 451 tūkst. 
EUR vērtībā. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu 
nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvie-
lu piegādi, lai saglabātu stabilu darbību. Uzkrātie naudas 
līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus 
pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas pētniecībā saistī-
bā ar klīniskajiem pētījumiem. Koncerns turpina sadarbību 
ar AS “SEB banka”, kurā Koncernam ir īstermiņa saistības 
un tam ir pieejama kredītlīnija, kā arī sadarbojas ar AS “Blu-
eOrange Bank”, kurā tam ir ilgtermiņa kredīts ar atmaksas 
grafiku.
Ņemot vērā, ka viens no AS “Olainfarm” būtiskajiem tirgiem 
ir Krievija, un tirdzniecība ar šo tirgu notiek vietējā valūtā, 
Sabiedrība ir izvērtējusi iespējas izmantot finanšu instrumen-
tus, lai mazinātu valūtas riskus, kas saistīti ar norēķiniem 
rubļos. Sākot no 2021. gada, AS “Olainfarm” izmanto nākot-
nes valūtas darījumus, lai jau veiktajām pārdošanām fiksētu 
valūtas kursu un mazinātu kopējo Sabiedrības atvērto valūtu 
pozīciju.
Koncerna parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 
2020. gada 12 mēnešos bija 4,0. Neto saistības / EBITDA 
koeficients bija –0,3, jo naudas līdzekļi pārsniedza saistību 
apmēru.
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Korporatīvās pārvaldības paziņojums
Gada pārskatā no 16. lpp. līdz 26. lpp. ir iekļauts Korporatīvās 
pārvaldības ziņojums par 2020. gadu. Sabiedrības Korpora-
tīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu sagatavots, pa-
matojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2. panta 
prasībām un AS “Nasdaq Riga” 2010. gadā izdotajiem “Kor-
poratīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā”. 

Atalgojuma ziņojums
2020. gada atalgojums ir iekļauts šī gada pārskata 27. lpp. 
Atalgojuma ziņojums 2020. gadā tika sagatavots, balstoties 
uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4 pantu.  

Nefinanšu ziņojums
“Olainfarm” koncerna Nefinanšu ziņojums ir šī gada pārskata 
sastāvdaļa. Tas ir sagatavots, izpildot Finanšu instrumen-
tu tirgus likuma prasības un ievērojot “Nasdaq” izstrādā-
tās vadlīnijas (ESG Reporting Guide 2.0), kas ir publicētas 
2019. gada maijā.

Jerūns Hide Veitess Elena Bušberga Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī

Nākotnes perspektīvas
2021. gadā AS “Olainfarm” mātes uzņēmums plāno ieņē-
mumus 101 milj. EUR apmērā, AS “Olainfarm” konsolidētie 
ieņēmumi plānoti 140 milj. EUR. 
Prognozēts, ka 2021. gadā pētniecības un attīstības izmak-
sas būs 10 % no AS “Olainfarm” mātes uzņēmuma ieņēmu-
miem. Šim virzienam plānotas investīcijas 10,2 milj. EUR 
apmērā, kas tiks novirzītas jaunas darba vides izveidei un 
iekārtu iegādei, kā arī turpinot ieguldījumus esošo produktu 
portfeļa pozicionēšanā jaunos ārvalstu tirgos. Saimnieciskās 
darbības investīcijas “Olainfarm” koncernam 2021. gadā plā-
notas 13,8 milj. EUR apmērā.
Sabiedrība plāno 2021. gadu noslēgt ar peļņu 6,5 milj. EUR 
apmērā, bet konsolidētā Koncerna peļņa 2021. gadā plānota 
8,6 milj. EUR apmērā.
Saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto dividenžu politiku, 
dividendes ir nosakāmas vismaz 20 % no mātes Sabiedrības 
iepriekšējā gada revidētās peļņas. Ņemot vērā 2020. gada 
rezultātus, valde pēc revidēto pārskatu apstiprināšanas 
ierosina akcionāru sapulcei lemt par dividenžu izmaksu 
2 394 tūkst. EUR apmērā, jeb 0,17 EUR par akciju.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Laika posmā no pārskata perioda beigām līdz šī finanšu pārskata apstiprināšanas datumam nav bijuši citi būtiski notikumi, 
kas ietekmētu Koncerna finanšu stāvokli vai finanšu rezultātus bilances datumā.
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Definīcijas un saīsinājumi
DSCR — EBITDA / parādu maksājumi (ieskaitot procentus)
EBIT — peļņa pirms nodokļiem un pirms finanšu izmaksām, finanšu ieņēmumiem pārskata periodā
EBITDA — peļņa pirms nodokļiem un pirms finanšu izmaksām, finanšu ieņēmumiem, amortizācijas un nolietojuma izmaksām, tostarp nefinanšu aktīvu 
vērtības norakstījumi, pārskata periodā
FDA — ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes standarti
OTC — Over The Counter (bezrecepšu zāles)
P/E — biržas akcijas cena / neto peļņa uz 1 akciju
ROA — neto peļņa / (neto aktīvi pārskata perioda sākumā + neto aktīvi pārskata perioda beigās) / 2
ROE — neto peļņa / (pašu kapitāla vērtība pārskata perioda sākumā + pašu kapitāla vērtība pārskata perioda beigās )/2
TGA — Austrālijas Terapeitisko preču pārvaldes standarti
EBITDA rentabilitāte — EBITDA / neto apgrozījums
EBIT rentabilitāte — EBIT / neto apgrozījums
Neto rentabilitāte — neto peļņa / neto apgrozījums
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FINANŠU 
PĀRSKATI
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Finanšu pārskati
Paziņojums par vadības atbildību
AS “Olainfarm” valde katru gadu sagatavo atsevišķos un konsolidētos finanšu pārskatus, kas sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par AS “Olainfarm” (tālāk tekstā — “Koncerna mātes uzņēmums”) un AS “Olainfarm” kopā ar tās meitas uzņē-
mumu (tālāk tekstā — “Koncerns”) aktīviem, saistībām un finanšu stāvokli attiecīgā perioda beigās, kā arī Koncerna mātes 
uzņēmuma un Koncerna finanšu darbības rezultātiem attiecīgajā periodā. Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas 
Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:
• izmanto un konsekventi pielieto atbilstošas grāmatvedības metodes;
• sniedz pamatotus un piesardzīgus vērtējumus un aplēses;
• sagatavo finanšu pārskatus, piemērojot darbības turpināšanas principu, ja vien ir atbilstoši pieņemt, ka Koncerna mātes 

uzņēmums un Koncerns turpinās darbību.
AS “Olainfarm” valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas jebkurā brīdī sniegtu patiesu priekš-
statu par Koncerna mātes uzņēmuma un Koncerna finanšu stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu un nodrošinātu 
vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atbilstošus finan-
šu pārskatus.

AS “Olainfarm” valdes vārdā:

Jerūns Hide Veitess Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī
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Apvienotais ienākumu pārskats

AS “Olainfarm” valdes vārdā:

Pielikums no 68. līdz 112. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Jerūns Hide Veitess Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī
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Finanšu stāvokļa pārskats

AS “Olainfarm” valdes vārdā:

Pielikums no 68. līdz 112. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Jerūns Hide Veitess Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī
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AS “Olainfarm” valdes vārdā:

Pielikums no 68. līdz 112. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Jerūns Hide Veitess Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī

Finanšu stāvokļa pārskats
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AS “Olainfarm” valdes vārdā:

Pielikums no 68. līdz 112. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Jerūns Hide Veitess Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī

Naudas plūsmas pārskats
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AS “Olainfarm” valdes vārdā:

Pielikums no 68. līdz 112. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Jerūns Hide Veitess Zane Kotāne
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2021. gada 28. aprīlī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
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Finanšu pārskatu pielikums
1. Informācija par Koncerna mātes uzņēmumu
Akciju sabiedrība “Olainfarm” (tālāk tekstā — “Koncerna 
mātes uzņēmums” un “Mātes uzņēmums”) reģistrēta Lat-
vijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 10. jūnijā 
(atkārtoti — 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Re-
publikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā. “Olainfarm” 
Koncerns (tālāk tekstā — “Koncerns”) nodarbojas ar ķīmiski 
farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu. Kon-
cerna mātes uzņēmuma akcijas tiek kotētas biržā “Nasdaq 
Riga”, Latvijā. Informācija par Koncerna struktūru un citām 
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma attiecībām ar sais-
tītām personām sniegta pielikuma 18. piezīmē “Līdzdalība 
meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos” un 34. pie-
zīmē par saistītu personu darījumiem.
Šo finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. 
decembrī, ir apstiprinājusi Koncerna mātes uzņēmuma valde 
ar savu  2021. gada 28. aprīļa lēmumu.
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem ir tiesības veikt la-
bojumus konsolidētajā un atsevišķajā finanšu pārskatā pēc 
to publicēšanas.

2. Grāmatvedības politikas
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati kopā atspoguļo 
“Olainfarm” koncerna (proti, AS “Olainfarm” un tās meitas uz-
ņēmumu) konsolidēto finanšu stāvokli un AS “Olainfarm” kā 
atsevišķa uzņēmuma finanšu stāvokli.
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā 
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standar-
tiem (SFPS).
Turpmāk izklāstītas galvenās grāmatvedības uzskaites poli-
tikas, kas tika lietotas, sagatavojot šos finanšu pārskatus. Iz-
mantotās grāmatvedības politikas atbilst iepriekšējā finanšu 
gadā lietotajām.
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības 
uzskaites principu, ja vien tālāk grāmatvedības principu iz-
klāstā nav noteikts citādi. Finanšu pārskatos lietotā naudas 
vienība ir eiro (EUR), Latvijas Republikas naudas vienība. 
Visas summas noapaļotas līdz tuvākajam tūkstotim (EUR 
‘000 vai tūkst. EUR).
Atsevišķas šajā ziņojumā iekļautās monetārās summas, pro-
centi un citas summas tiek noapaļotas. Tāpēc tabulās atspo-
guļotās summas reizēm aritmētiski var nesakrist ar iepriekš 
norādītajām summām, bet summu, kas tekstā un tabulās 
izteiktas procentos, kopsumma var nebūt 100 procentu. Iz-
maiņas pa periodiem starp monetārajām summām aprēķina, 
izmantojot summas centos un noapaļojot tās līdz tuvākajam 
eiro.
Ja salīdzināmie dati, kas neietekmē iepriekšējā gada rezultātu 
un kapitāla stāvokli, ir pārklasificēti, attiecīgi paskaidrojumi ir 
sniegti grāmatvedības politiku sadaļā par attiecīgo posteni 
vai attiecīgajā finanšu pārskatu pielikumā.

Finanšu pārskati ir par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.
Konsolidētie finanšu pārskati ietver AS “Olainfarm” un visu 
tās kontrolē esošo meitas uzņēmumu finanšu pārskatus. 
Koncerna meitas uzņēmumu finanšu pārskati sagatavoti par 
to pašu pārskata periodu kā Koncerna mātes uzņēmuma fi-
nanšu pārskati, piemērojot tos pašus grāmatvedības princi-
pus.
Kontrole pastāv, ja Koncerna mātes uzņēmums ir pakļauts 
vai tam ir tiesības uz mainīgu atdevi no līdzdalības ieguldīju-
ma saņēmējā, vai tam ir spēja ietekmēt ieguldījuma saņēmē-
ja darbības rezultātus, īstenojot savu ietekmi pār ieguldījumu 
saņēmēju. Meitas uzņēmuma konsolidācija sākas ar brīdi, 
kad Koncerns iegūst kontroli pār to, un beidzas, kad Kon-
cerns zaudē kontroli pār attiecīgo meitas uzņēmumu.
Koncerna mātes uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu finanšu 
pārskati ir konsolidēti Koncerna finanšu pārskatā, apvienojot 
attiecīgos aktīvu un saistību, kā arī ieņēmumu un izmaksu 
posteņus. Konsolidācijas procesā ir pilnībā izslēgti visi Kon-
cerna uzņēmumu savstarpējie darījumi, atlikumi, nerealizētā 
peļņa un zaudējumi no Koncerna uzņēmumu savstarpējiem 
darījumiem. Nekontrolējošā līdzdalība meitas uzņēmumu 
darbības rezultātos un pašu kapitālā ir atspoguļota atsevišķi 
attiecīgi konsolidētajā apvienotajā ienākumu pārskatā, pašu 
kapitāla izmaiņu pārskatā un finanšu stāvokļa pārskatā.
Izmaiņas Koncerna līdzdalības daļā meitas uzņēmumā, ne-
zaudējot kontroli, uzskaita kā pašu kapitāla darījumu.
Ja Koncerns zaudē kontroli pār meitas uzņēmumu, tas pār-
trauc meitas uzņēmuma aktīvu (tostarp nemateriālās vēr-
tības), saistību, nekontrolējošās līdzdalības un citu pašu 
kapitāla komponentu atzīšanu, savukārt, gūtā peļņa vai zau-
dējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Turētos ie-
guldījumus atzīst patiesajā vērtībā.

Iepriekšējā perioda izmaksu korekcija
2019. gadā pirmo reizi AS “Olainfarm” tika ieviests mainīgais 
valdes un padomes atalgojums, kas saistīts ar konkrētu mēr-
ķu sasniegšanu. 2019. gada mērķu sasniegšana tika izvēr-
tēta 2020. gadā, un attiecīgi prēmijas par 2019. gadu izmak-
sātas un iegrāmatotas 2020. gadā. Tāpat 2020. gadā tika 
izmaksātas prēmijas pārējiem darbiniekiem par 2019. gada 
sniegumu. Sagatavojot 2019. gada pārskatu, uzkrājumi ne-
tika veikti, jo kopējā summa nebija būtiska no 2019. gada 
rezultātu viedokļa. Izvērtējot 2020. gada rezultātus, izmak-
sas, kas attiecas uz iepriekšējiem periodiem, ir būtiskas, un 
tādēļ veikta iepriekšējā perioda izmaksu korekcija, lai pareizi 
atspoguļotu salīdzinošos rādītājus. Korekcija attiecas uz pa-
domes neizmaksātā atalgojuma daļu, valdes un pārējo darbi-
nieku prēmijām par 2019. gadu 1 365 tūkst. EUR apmērā un 
ietekmē administrācijas izmaksas Apvienoto ienākumu pār-
skatā, kā arī posteni “Uzkrātās saistības” Finanšu stāvokļa 
pārskatā.
Lai veiktu korekciju, salīdzinošie rādītāji tika koriģēti atbilstoši 
8. SGS prasībām. Koncerna Mātes uzņēmums un Koncerns 
neuzrāda trešo bilanci, jo korekcija neietekmē atlikumus 
2019. gada 1. janvārī.



70 

Apvienotais ienākumu pārskats (Koncerns)

Apvienotais ienākumu pārskats (Mātes uzņēmums)

Finanšu stāvokļa pārskats (Koncerns)

Finanšu stāvokļa pārskats (Mātes uzņēmums)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (Koncerns)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (Mātes uzņēmums)

2. Grāmatvedības politikas (turpinājums)
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2. Grāmatvedības politikas (turpinājums)
Naudas plūsmas pārskats (Koncerns)

Naudas plūsmas pārskats (Mātes uzņēmums)

Finanšu stāvokļa pārskats (Mātes uzņēmums)

Posteņu pārklasifikācija
2020. gadā tika veikta posteņu pārklasifikācija (pēc 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”), posteņu kopsum-
ma “Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem” un “Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem” tika pārklasificēta 
uz posteni “Līgumu aktīvi”. Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu stāvokļa pārskata kopsummu. Attiecīgi tika pār-
klasificēts 2019. gads.
Finanšu stāvokļa pārskats (Koncerns)
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Uzņēmējdarbības apvienošana (Koncerns)
Uzņēmējdarbības apvienošana tiek uzskaitīta, izmantojot ie-
gādes vērtības metodi. Iegādes vērtība ir nosakāma kā kop-
summa, kuru veido nodotā atlīdzība, kas noteikta pēc patie-
sās vērtības iegādes datumā, un attiecīgās nekontrolējošās 
līdzdalības iegādātās sabiedrības identificējamo neto aktīvu 
proporcionālā daļa. Katrā uzņēmējdarbības apvie-nošanas 
gadījumā Koncerns novērtē nekontrolējošo līdzdalību iegā-
dātajā sabiedrībā vai nu pēc patiesās vērtības, vai arī pēc 
nekontrolējošās līdzdalības iegādātās sabiedrības identificē-
jamo neto aktīvu proporcionālās daļas.
Iegādātie identificējamie aktīvi, saistības un pakārtotās sais-
tības, kas radušās meitas sabiedrības iegādes rezultātā, tiek 
sākotnēji novērtētas patiesajā vērtībā iegādes datumā.
Iespējamās atlīdzības klasificē kā pašu kapitālu vai finanšu 
saistības. Summas, kas klasificētas kā finanšu saistības, 
turpmāk pārvērtē patiesajā vērtībā, norakstot patiesās vērtī-
bas izmaiņas peļņā vai zaudējumos.
Nemateriālo vērtību sākotnēji novērtē kā pozitīvo starpību 
starp samaksāto atlīdzību, uz nekontrolējošo līdzdalību at-
tiecināto summu un Koncerna iegādāto identificējamo aktīvu 
un pārņemto saistību patieso vērtību. Ja minētā atlīdzība ir 
mazāka par iegādātā meitas uzņēmuma neto aktīviem, star-
pību atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā.
Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālo vērtību uzskaita tās 
sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrātos vērtības samazināša-
nās zaudējumus.

Patiesā vērtība
Informācija par finanšu instrumentu, kurus novērtē amortizē-
tajā iegādes vērtībā, patieso vērtību ir sniegta 36. piezīmē.
Patiesā vērtība ir cena, kādu saņems, pārdodot aktīvu, vai 
maksās, nododot saistību, ierindas darījumā starp tirgus da-
lībniekiem novērtēšanas datumā. Patiesā vērtība tiek noteik-
ta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka aktīva pārdošanas vai 
saistību nokārtošanas darījums veikts:
- attiecīgā aktīva vai saistību galvenajā tirgū, vai,
- ja šāda galvenā tirgus nav, visizdevīgākajā attiecīgā aktīva 
vai saistību tirgū.
Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam jābūt piekļuvei 
galvenajam vai visizdevīgākajam tirgum.
Aktīvu vai saistību patieso vērtību nosaka, balstoties uz pie-
ņēmumiem, kurus tirgus dalībnieki varētu izmantot, nosakot 
aktīva vai saistību cenu, pieņemot, ka tirgus dalībnieki rīko-
jas vislabākajās ekonomiskajās interesēs. Nosakot nefinan-
šu aktīva patieso vērtību, tiek ņemta vērtā tirgus dalībnieka 
spēja gūt ekonomisko labumu no aktīva, izmantojot to visla-
bākajā veidā vai pārdodot to citam tirgus dalībniekam, kas 
šo aktīvu izmantotu vislabākajā veidā. Lai noteiktu patieso 
vērtību, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pielieto 
vērtēšanas metodes, kas ir atbilstošas attiecīgajiem apstāk-
ļiem un kurām ir pieejami pietiekami dati, pēc iespējas vairāk 
izmantojot attiecīgos novērojamos datus un pēc iespējas 
mazāk — nenovērojamos datus. Visus aktīvu un saistību 

patiesās vērtības vērtējumus, kuri ir noteikti vai atspoguļoti 
šajos finanšu pārskatos, klasificē, izmantojot šādu patiesās 
vērtības hierarhiju, pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, 
kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā:
- 1. līmenis — kotētas (nekoriģētas) tirgus cenas aktī-
vos att-iecīgo aktīvu vai saistību tirgos;
- 2. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuru 
nolūkam izmanto zemākā līmeņa datus, kuri būtiski ietekmē 
patieso vērtību un ir tieši vai netieši novērojami;
- 3. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuru 
nolūkam izmanto zemākā līmeņa datus, kuri būtiski ietekmē 
patieso vērtību, bet nav novērojami.
Attiecībā uz aktīviem un saistībām, kurus finanšu pārskatos 
atzīst regulāri, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums no-
saka, vai nav notikusi aktīvu vai saistību pārvietošana no vie-
na hierarhijas līmeņa uz citu, šim nolūkam pārskatot esošo 
klasifikāciju katra pārskata perioda beigās (pamatojoties uz 
zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso 
vērtību kopumā). Patiesās vērtības atspoguļošanas nolūkā 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir noteikuši aktīvu 
un saistību kategorijas, pamatojoties uz to būtību, pazīmēm 
un riskiem, kā arī uz patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kā 
izklāstīts iepriekš.

Pētniecības un attīstības izmaksas
Pētniecības izmaksas atzīst izdevumos tajā pārskata perio-
dā, kad tās radušās. Atsevišķo projektu attīstības izmaksas 
atzīst kā nemateriālos aktīvus, proti, kapitalizējot, ja Kon-
cerns un Koncerna mātes uzņēmums spēj pierādīt, ka:
• ir tehniski iespējams pabeigt nemateriālo aktīvu tā, lai tas 

būtu pieejams lietošanai vai pārdošanai;
• ir nodoms pabeigt attiecīgo aktīvu, kā arī iespējas to lietot 

vai pārdot;
• nemateriālais aktīvs nesīs saimnieciskos labumus nākot-

nē;
• ir pieejami pietiekami resursi nemateriālā aktīva pabeigša-

nai;
• ir iespējams ticami novērtēt izdevumus aktīva attīstības lai-

kā.
Pēc sākotnējās atzīšanas attīstības izmaksas atzīst kā ne-
materiālo aktīvu tā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amorti-
zāciju un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. 
Amortizāciju sāk aprēķināt ar brīdi, kad aktīvs ir pabeigts un 
pieejams lietošanai. Aktīvu amortizē tā paredzamajā lietoša-
nas laikā. Aktīva izstrādes laikā katru gadu tiek veikta aktīva 
vērtības samazināšanās pārbaude.

Patenti
Patentus uz noteiktu laika periodu piešķir attiecīgā valsts in-
stitūcija. Patentus sākotnēji uzskaita to iegādes vērtībā. Pēc 
sākotnējās atzīšanas patentus uzskaita sākotnējā vērtībā, 
atskaitot uzkrāto amortizāciju un zaudējumus no vērtības 
samazināšanās. Patentiem noteikts ierobežots lietderīgās 
izmantošanas laiks (20 gadi), kurā tiek aprēķināta to amorti-
zācija, izmantojot lineāro metodi.
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Aptieku licences (Koncerns)
Aptieku licences ir uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā 
iegūtie nemateriālie aktīvi. Aptieku licenču sākotnējā vērtī-
ba atbilst to patiesajai vērtībai iegādes datumā. Pēc sākot-
nējās atzīšanas aptieku licences uzskaita sākotnējā vēr-
tībā, atskaitot jebkādus uzkrātos zaudējumus no vērtības 
samazināšanās.
Aptieku licencēm amortizāciju neaprēķina, taču reizi gadā 
veic šo nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās pārbaudi 
naudu ienesošo vienību līmenī. Katru gadu izvērtē, vai at-
tiecīgais aktīvu lietderīgās lietošanas nenoteiktais laiks vēl 
joprojām uzskatāms par nenoteiktu. Ja tas tā nav, tad aktīvu 
lietderīgās lietošanas laiks turpmākiem nolūkiem tiek mainīts 
no nenoteikta uz noteiktu.

Pārējie nemateriālie ilgtermiņa aktīvi
Pārējie nemateriālie aktīvi galvenokārt sastāv no preparātu 
ražošanas tehnoloģiju iegādes vērtības, produktu reģistrāci-
jas maksas, preču zīmēm un informācijas sistēmām. Pārējie 
nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot 
uzkrāto amortizāciju un zaudējumus no vērtības samazinā-
šanās. Amortizācija tiek aprēķināta aktīvu lietderīgās lieto-
šanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Nemateriālajiem aktī-
viem noteiktas šādas amortizācijas likmes:

 gadi
Produktu reģistrācija 5 gadi vai reģistrācijas apliecībā norādītas 

termiņš
Preču zīmes 5–10 gadi vai reģistrācijas apliecībā  

norādītas termiņš
Ražošanas tehnoloģijas 5
Informācijas sistēmas 3–5
Pārējie 3–5

 gadi
Ēkas un būves 5–30
Iekārtas un mašīnas 5–10
Datori un  
programmatūra

4

Pārējie pamatlīdzekļi 5
Ieguldījumi nomātā 
īpašumā

 īsākajā no periodiem (aktīva aplēstais liet-
derīgās lietošanas laiks vai nomas periods)

Amortizācijas izmaksas tiek atzītas apvienotā ienākumu 
pārskata izmaksu kategorijā atbilstoši attiecīgā nemateriālā 
aktīva funkcijai.
Peļņu vai zaudējumus no nemateriālo aktīvu atzīšanas pār-
traukšanas izsaka kā starpību starp aktīvu neto atsavināša-
nas ieņēmumiem un uzskaites vērtību un tos atzīst apvieno-
tajā ienākumu pārskatā pēc aktīvu atzīšanas pārtraukšanas.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotas
Koncerna mātes uzņēmums piedalās ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, kuras ietvaros tam piešķirtas kvotas 
noteikta daudzuma oglekļa dioksīda (CO2) emisijai noteiktā 
laika periodā. Šādas tiesības tiek piešķirtas vienu reizi gadā, 
savukārt Koncerna mātes uzņēmumam ir pienākums koriģēt 
šīs tiesības atbilstoši tā faktiskajām emisijām. Piešķirtās emi-
sijas kvotas tiek atzītas par nemateriālajiem aktīviem, kad 
Koncerna mātes uzņēmums ir spējīgs īstenot kontroli. Kvo-
tas, kas bez maksas saņemtas saskaņā ar emisijas kvotu sa-
dales valsts plānu, sākotnēji tiek atzītas atbilstoši nominālajai 
vērtībai (nulles vērtībā). Ja atbilstības perioda laikā faktiskās 
emisijas pārsniedz piešķirtās kvotas, Koncerna mātes uzņē-

mumam jāpērk papildu kvotas Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā. Iegādātās CO2 emisijas kvotas sākotnēji tiek atzītas 
nemateriālo aktīvu sastāvā iegādes vērtībā (pirkšanas cena). 
Koncerna mātes uzņēmums attiecībā uz piešķirtajām emisi-
jas kvotām pieņēmis neto saistību pieeju. Līdz ar to uzkrāju-
mu atzīst tikai tādā gadījumā, ja faktiskās emisijas pārsniedz 
piešķirtās un joprojām turētās emisijas kvotas. Saistības no-
vērtē tirgus vērtībā, kas ir spēkā pārskata gada pēdējā dienā, 
izmaiņas saistībās atzīstot pārdoto preču pašizmaksā.

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļus uzskaita to sākotnējā vērtībā, atskaitot uz-
krāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Zemei 
nolietojumu neaprēķina. Nolietojumu aprēķina šādā aktīva 
lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamat-
līdzekļa nodošanas ekspluatācijā vai izmantošanas saimnie-
ciskajā darbībā vadības iecerētajā veidā. Pamatlīdzekļus, 
kas sastāv no objektiem ar atšķirīgu kalpošanas laiku, uz-
skata par atsevišķiem pamatlīdzekļu komponentiem un to 
nolietojumu aprēķina atsevišķi. Pamatlīdzekļus, kas sastāv 
no līdzīgu objektu kopuma, kuri nepastāv atsevišķi, grupē 
kopā un nolieto paredzamajā lietderīgās kalpošanas laikā.
Ja pamatlīdzekļus pārdod vai noraksta, to sākotnējo vērtī-
bu un uzkrāto nolietojumu izslēdz no uzskaites, un peļņu vai 
zaudējumus no pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīša-
nas, kas ir starpība starp pārošanas rezultātā gūtajiem ieņē-
mumiem un izslēgto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību izslēgša-
nas brīdī, atspoguļo apvienotajā ienākumu pārskatā.
Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, tajā 
skaitā ievedmuitas nodevas un neatskaitāmie iegādes no-
dokļi, kā arī jebkuras tieši attiecināmās izmaksas aktīvu sa-
gatavošanai darba stāvoklim un nogādāšanai līdz to atraša-
nās vietai atbilstoši to paredzētajai lietošanai. Remonta un 
uzturēšanas izmaksas, kas rodas pēc pamatlīdzekļu nodo-
šanas ekspluatācijā, parasti atspoguļo apvienotajā ienākumu 
pārskatā to rašanās periodā.
Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveido-
šanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un to 
uzskaita sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtnie-
cības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celt-
niecībai nolietojumu neaprēķina līdz brīdim, kamēr attiecīgie 
aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
Ja kāda pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir augstāka par tā 
atgūstamo vērtību, vērtības starpību noraksta pārskata pe-
rioda apvienotajā ienākumu pārskatā.
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Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumi ir zeme vai ēkas, vai ēku daļas, kas ir 
Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma īpašumā un tiek 
izmantotas, lai iegūtu ieņēmumus no to iznomāšanas vai vēr-
tības pieauguma, nevis piegādājamo preču vai pakalpojumu 
ražošanai vai administratīviem mērķiem, kā arī pārdošanai 
komercdarbībā pieņemtajā kārtībā.
Ieguldījuma īpašumus sākotnēji novērtē iegādes vērtībā, 
iekļaujot tajā attiecīgā darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās 
atzīšanas ieguldījuma īpašumus novērtē to sākotnējā vēr-
tībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus 
no vērtības samazināšanās. Patieso vērtību aktīva vērtības 
samazināšanās pārbaudes nolūkam nosaka, balstoties uz 
sertificēta neatkarīga vērtētāja vērtējumu, izmantojot Starp-
tautiskās vērtēšanas standartu padomes ieteiktās metodes.
Ieguldījuma īpašumu objektu uzskaites vērtības atzīšanu 
pārtrauc, ja to atsavina vai ja no aktīva turpmākās lietošanas 
nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Starpību 
starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un aktīva uzskai-
tes vērtību atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā periodā, 
kurā notikusi aktīva atzīšanas pārtraukšana.
Pārvietošana uz/no ieguldījuma īpašuma posteni jāveic tikai 
un vienīgi tad, ja notiek tā lietošanas veida maiņa. Ja ieguldī-
juma īpašums tiek pārvietots uz īpašnieka izmantotu īpašu-
mu, par īpašuma sākotnējām izmaksām turpmākajai uzskai-
tei pieņem tā patieso vērtību lietošanas veida maiņas brīdī. 
Ja īpašnieka izmantots īpašums kļūst par ieguldījuma īpašu-
mu, tad Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums uzskaita 
šādu īpašumu saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku 
līdz lietošanas veida maiņas datumam.

Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Katra pārskata gada beigās Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums pārbauda, vai nav novērojamas aktīvu vērtības 
samazināšanās pazīmes. Ja šādas pazīmes pastāv vai ja 
ir jāveic aktīva ikgadējā vērtības samazināšanās pārbaude, 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums aplēš attiecīgā ak-
tīva atgūstamo summu. Aktīva atgūstamā summa ir aktīva 
patiesā vērtība, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas 
vai tā lietošanas vērtība — atkarībā no tā, kura no minēta-
jām summām ir lielāka. Atgūstamo summu nosaka katram 
aktīvam atsevišķi, izņemot tad, ja aktīvs pats nerada naudas 
plūsmas, kas lielā mērā ir neatkarīgas no pārējiem aktīviem 
vai aktīvu grupām. Ja aktīva uzskaites vērtība ir lielāka par 
tā atgūstamo summu, atzīst aktīva vērtības samazināšanos 
un aktīva vērtību noraksta līdz atgūstamajai summai. Nosa-
kot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas 
diskontē līdz to tagadnes vērtībai, izmantojot pirmsnodokļu 
diskonta likmi, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtējumu 
naudas vērtībai laikā un aktīvam raksturīgos riskus. Lai no-
teiktu patieso vērtību mīnus pārdošanas izmaksas, izmanto 
atbilstošu vērtēšanas modeli.
Nemateriālo aktīvu ar neierobežotu kalpošanas laiku (ieskai-
tot nemateriālo vērtību) vērtības samazināšanas pārbaudes 

veic katru gadu. Šim nolūkam Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums aplēš aktīva vai naudas ienesošas vienības at-
gūstamo vērtību. Iepriekš atzītos zaudējumus no vērtības sa-
mazināšanās reversē tikai tad, ja ir notikušas aplēšu izmai-
ņas, uz kuru pamata aktīva atgūstamā summa tika noteikta 
pēdējo reizi. Apvērses (reversa) apmērs ir ierobežots — at-
tiecīgā aktīva uzskaites vērtība nedrīkst pārsniegt atgūstamo 
vērtību, nedz arī tādu uzskaites vērtību, kas būtu noteikta 
pēc nolietojuma atskaitīšanas, ja aktīvam iepriekšējos gados 
nebūtu atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi. Zaudēju-
mus no nemateriālās vērtības samazināšanās nākamajos 
periodos reversēt nevar.
Vērtības samazināšanās pārbaužu veikšanas nolūkam uz-
ņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūto nemateriālo 
vērtību, sākot ar iegādes datumu, attiecina uz katru no Kon-
cerna naudu ienesošajām vienībām, kuras, kā paredzams, 
gūs labumu no uzņēmējdarbības apvienošanas neatkarīgi 
no tā, vai citi iegādātās sabiedrības aktīvi vai saistības tiks 
attiecinātas uz šīm vienībām.

Līdzdalība meitas un asociētajos uzņēmumos (Koncerna 
mātes uzņēmums)
Ieguldījumus meitas uzņēmumos (t. i., uzņēmumos, kuros 
Koncerna mātes uzņēmumam pieder vairāk nekā 50 % pa-
matkapitāla vai kurus tas kontrolē citādi) un asociētajos uz-
ņēmumos (t. i., uzņēmumos, kuros Koncerna mātes uzņēmu-
mam ir būtiska ietekme, taču nav kontroles pār ieguldījumu 
saņēmēja finanšu un pamatdarbības politikas lēmumu pie-
ņemšanu) uzskaita, izmantojot izmaksu metodi saskaņā ar 
27. Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Atseviš-
ķie finanšu pārskati”. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumus 
meitas un asociētajos uzņēmumos uzskaita to sākotnējā vēr-
tībā, atskaitot vērtības samazināšanās zaudējumus. Katra 
pārskata gada beigās pārbauda, vai nav novērojamas iegul-
dījumu vērtības samazināšanās pazīmes. Ja konstatē vērtī-
bas samazināšanās pazīmes, veic vērtības samazināšanās 
pārbaudi. Koncerna mātes uzņēmums aprēķina vērtības sa-
mazinājumu kā starpību starp meitas un asociēto uzņēmu-
mu atgūstamo summu un šo ieguldījumu uzskaites vērtību, 
atzīstot zaudējumus apvienoto ienākumu pārskatā.
Dividendes, kas saņemtas no meitas uzņēmumiem un asoci-
ētajiem uzņēmumiem atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā 
tajā pārskatā periodā, kurā tiesības saņemt dividendes ir ra-
dušās. 

Līdzdalība asociētajos uzņēmumos (Koncerns)
Koncerna ieguldījumus asociētajos uzņēmumos uzskaita, 
izmantojot pašu kapitāla metodi. Saskaņā ar pašu kapitāla 
metodi līdzdalība tiek atzīta finanšu stāvokļa pārskatā tās ie-
gādes vērtībā, koriģējot uzskaites vērtību, lai atzītu Koncerna 
daļu asociētā uzņēmuma neto aktīvos pēc iegādes datuma.
Koncerna daļu asociētā uzņēmuma peļņā vai zaudējumos 
atspoguļo apvienotajā ienākumu pārskatā. Nerealizēto peļņu 
vai zaudējumus no darījumiem starp Koncernu un asociēto 
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uzņēmumu izslēdz atbilstoši Koncerna līdzdalības daļai aso-
ciētajā uzņēmumā.
Katra pārskata gada beigās Koncerns novērtē, vai pastāv 
kaut kādas objektīvas pazīmes, kas varētu liecināt, ka līdz-
dalība asociētā uzņēmuma kapitālā vērtība varētu būt sama-
zinājusies. Ja šādas pazīmes ir, Koncerns nosaka vērtības 
samazināšanās apmēru, aprēķinot to kā starpību starp aso-
ciētā uzņēmuma atgūstamo summu un tā uzskaites vērtību, 
kā arī atzīst zaudējumus apvienotajā ienākumu pārskatā.

Finanšu instrumenti 
Atzīšana un klasifikācija
Finanšu aktīvi un saistības tiek atzītas finanšu stāvokļa pār-
skatā datumā, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi 
ir kļuvuši saistoši Koncernam un Koncerna mātes uzņēmu-
mam. Finanšu aktīvu iegādes regulāru darījumu ietvaros uz-
skaita norēķinu dienā.
Visi finanšu aktīvi un saistības sākotnēji tiek atzīti to patiesa-
jā vērtībā, pieskaitot vai atņemot darījuma izmaksas, ja finan-
šu aktīvi vai saistības nav patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos.
Finanšu aktīvu un saistību klasifikācija un attiecīgi turpmāka 
novērtēšana ir atkarīga no uzņēmējdarbības modeļa finanšu 
aktīvu un saistību pārvaldībai un naudas plūsmu līguma no-
teikumiem. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nemai-
na finanšu aktīvu klasifikāciju pēc to sākotnējās atzīšanas, 
izņemot gadījumus, kad tiek mainīts Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma biznesa modelis attiecībā uz finanšu aktī-
vu pārvaldīšanu.
Novērtēšana 
Finanšu aktīvus, kas tiek turēti, lai iekasētu līgumā paredzē-
tās naudas plūsmas, un kuru līguma noteikumi rada naudas 
plūsmas, kas ir tikai pamatsummas un procentu maksājumi 
par nesamaksāto pamatsummu, novērtē amortizētajā iegā-
des vērtībā, piemērojot efektīvo procentu likmi, atskaitot zau-
dējumus no vērtības samazināšanās.
Attiecīgi debitoru parādus no līgumiem un citus finanšu aktī-
vus pēc sākotnējās atzīšanas novērtē amortizētajā iegādes 
vērtībā, piemērojot efektīvo procentu likmi, atskaitot zaudē-
jumus no vērtības samazināšanās.
Nauda un tās ekvivalenti ir naudas atlikumi un pieprasījuma 
noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir trīs mēne-
ši vai mazāk no iegādes datuma; tos novērtē amortizētajā 
iegādes vērtībā.
Finanšu saistības, kas ietver aizņēmumus, parādus piegādā-
tājiem un citas finanšu saistības, kas izriet no Koncerna un 
Koncerna mātes uzņēmuma saimnieciskās darbības, ir klasi-
ficētas kā amortizētajā iegādes vērtībā novērtētas saistības.
Aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti saņemto naudas līdzek-
ļu apjomā. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti 
amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot 
aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto 
naudas līdzekļu apjomu un aizņēmuma dzēšanas vērtību, 
tiek pakāpeniski ietverta apvienotajā ienākumu pārskatā aiz-

ņēmuma perioda laikā.
Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzā veidā diskontē 
finanšu instrumenta nākotnes naudas plūsmu paredzētajā 
lietošanas laikā vai, ja iespējams, īsākā periodā līdz finan-
šu aktīva vai saistību neto uzskaites vērtībai. Prēmijas un 
diskonti tiek iekļauti saistītā finanšu instrumenta uzskaites 
vērtībā un amortizēti, pamatojoties uz finanšu instrumenta 
efektīvo procentu likmi.
Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam nav aktīvu un 
saistību, kas pēc sākotnējās atzīšanas ir novērtēti patiesajā 
vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, vai citos ap-
vienotajos ienākumos.
Atzīšanas pārtraukšana
Finanšu aktīva atzīšanu pārtrauc brīdī, kad līgumā noteiktās 
tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgā finanšu instrumenta 
ir beigušās vai kad Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums 
ir nodevis visus ar attiecīgo finanšu aktīvu saistītos riskus un 
atlīdzības. Jebkuras tiesības vai saistības, kas radušās vai 
tiek saglabātas nodošanas rezultātā, atzīst atsevišķi kā aktī-
vus vai saistības. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, 
kad tās ir izpildītas, atceltas vai beidzies to termiņš.
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pārtrauc arī kon-
krētu aktīvu atzīšanu, kad tie noraksta atlikumus, kas attie-
cas uz aktīviem, kas tiek uzskatīti par neatgūstamiem.
Ieskaitīšana
Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita un neto 
summu uzrāda finanšu stāvokļa pārskatā tikai tad, ja pastāv 
juridiskas tiesības to darīt un pastāv nolūks veikt neto norēķi-
nus vai pārdot aktīvu un nokārtot saistības vienlaicīgi.
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās — uzkrājumi sagai-
dāmiem kredītzaudējumiem (SKZ)
Sagaidāmos zaudējumus finanšu aktīviem atzīst un novērtē, 
izmantojot vienu no divām pieejām: vispārīgo vai vienkāršoto 
pieeju.
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums novērtē parāda 
instrumentus (tostarp aizdevumus), uzskaitītus amortizēta-
jā iegādes vērtībā, izmantojot SKZ. Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums nosaka SKZ un veido uzkrājumus kredīt-
zaudējumiem katrā pārskata datumā. SKZ noteikšanas prin-
cips atspoguļo: (l) objektīvu un darījuma svērto summu, kuru 
nosaka, izvērtējot virkni iespējamo iznākumu, (ll) naudas 
vērtību laikā un (lll) visu pamatotu un pierādāmu informāciju 
par pagātnes notikumiem, pašreizējiem apstākļiem un par 
nākotnes apstākļu prognozēm, kura katra pārskata perioda 
beigās ir pieejama bez pārmērīgām izmaksām un pūlēm. Pir-
cēju un pasūtītāju parādiem Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums piemēro 9. SFPS “Finanšu instrumenti” noteikto 
vienkāršoto pieeju sagaidāmo kredītzaudējumu noteikšanai, 
kas paredz dzīves laika sagaidāmo kredītzaudējumu uzkrā-
jumu veidošanu visiem pircēju un pasūtītāju parādiem, kas 
sagrupēti, balstoties uz kopīgām kredīta pazīmēm un atmak-
sas termiņa kavējumu. Sagaidāmo kredītzaudējumu lielums 
ir atkarīgs no kavējuma dienām un starptautiskās kredītu 
aģentūras “Moody’s” noteiktajiem valstu kredītreitingiem.
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Visiem citiem finanšu aktīviem, kuru sagaidāmos kredītzau-
dējumus (SKZ) nosaka saskaņā ar 9. SFPS “Finanšu ins-
trumenti”, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums piemēro 
vispārējo pieeju — trīs posmu sagaidāmo kredītzaudējumu 
modeli, balstoties uz kredītkvalitātes izmaiņām kopš to sā-
kotnējās atzīšanas. Finanšu instrumentu, kuru kredītrisks 
kopš sākotnējās atzīšanas brīža nav būtiski palielinājies, kla-
sificē kā 1. posma finanšu instrumentu. 1. posma finanšu ak-
tīvu SKZ novērtē kā summu, kas vienāda ar dzīves laika SKZ 
daļu, kas rodas saistību nepildīšanas gadījumos turpmāko 12 
mēnešu laikā vai līdz līgumā paredzētajam termiņam, ja tas ir 
īsāks (“12 mēnešu SKZ”). Ja Koncerns un Koncerna mātes 
uzņēmums konstatē būtisku kredītrisku palielināšanos kopš 
sākotnējās atzīšanas, attiecīgo aktīvu pārvieto uz 2. posmu 
un tā SKZ nosaka, izmantojot dzīves laika SKZ, proti, līdz 
līguma termiņa beigām, bet ņemot vērā paredzētos avansa 
maksājumus, ja tādi ir (“dzīves laika SKZ”). Ja Koncerns un 
Koncerna mātes uzņēmums nosaka, ka finanšu aktīva vēr-
tība ir samazinājusies, attiecīgo aktīvu pārvieto uz 3. posmu 
un tā SKZ novērtē, izmantojot dzīves laika SKZ.
Finanšu aktīvus, kurus novērtē amortizētajā iegādes vērtī-
bā, uzrāda finanšu stāvokļa pārskatā, atskaitot uzkrājumus 
SKZ. Finanšu aktīvu uzskaites vērtību samazina, izmanto-
jot uzkrājumu kontu, un zaudējumu summu atzīst apvienoto 
ienākumu pārskata rindā Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas.
Noteikumu grozīšana
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums reizēm vienojas 
par izmaiņām vai citādi groza finanšu aktīvu līguma noteiku-
mus. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums novērtē, vai 
līgumisko naudas plūsmu izmaiņas ir būtiskas, ņemot vērā 
šādus faktorus: būtiskas izmaiņas procentu likmē, valūtas 
maiņu, jaunu nodrošinājumu vai lielāku kredītu, kas būtiski 
ietekmē kredītrisku, kas saistīts ar attiecīgo aktīvu, vai būtis-
ku aizdevuma palielināšanu gadījumos, kad aizņēmējam nav 
finanšu grūtību.
Ja finanšu aktīvu līguma noteikumi tiek būtiski grozīti, tie-
sības uz naudas plūsmām no sākotnējā aktīva izbeidzas, 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pārtrauc sākotnējā 
aktīva atzīšanu un atzīst jaunu aktīvu atbilstoši tā patiesajai 
vērtībai. Grozīto noteikumu datums ir sākotnējās atzīšanas 
datums turpmākā vērtības samazinājuma aprēķināšanas 
nolūkam, tostarp nosakot, vai ir notikusi SICR. Turklāt Kon-
cerns un Koncerna mātes uzņēmums novērtē, vai jaunais 
aizdevums vai parāda instruments atbilst tikai pamatsummas 
un procentu maksājumu kritērijam (TPPM). Starpību starp 
izslēgtā sākotnējā aktīva uzskaites vērtību un jaunā būtiski 
modificētā aktīva patieso vērtību atzīst apvienotajā ienāku-
mu pārskatā, ja vien starpība pēc būtības nav saistāma ar 
kapitāla darījumu ar īpašniekiem.
Ja pārskatīšanas nepieciešamību noteica darījuma partnera 
finanšu grūtības un nespēja veikt sākotnēji nolīgtos maksā-
jumus, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums salīdzina 
sākotnējās un pārskatītās naudas plūsmas no aktīviem un 

nosaka, vai riski un atlīdzības no šiem aktīviem būtiski at-
šķiras līgumisko izmaiņu rezultātā. Ja riski un atlīdzības ne-
mainās, būtiski neatšķiras no sākotnējā aktīva, tad modifi-
kācijas rezultātā atzīšanas pārtraukšana nenotiek. Koncerns 
un Koncerna mātes uzņēmums pārrēķina bruto uzskaites 
vērtību, diskontējot modificētās līgumiskās naudas plūsmas, 
izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi, un atzīst mo-
difikācijas rezultātā gūto peļņu vai zaudējumus apvienotajā 
ienākumu pārskatā.

Krājumi
Krājumus uzskaita:
• izejvielas uzskaita atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc vi-

dējās svērtās izmaksu metodes;
• gatavos un nepabeigtos ražojumus uzskaita pēc to tieša-

jām materiālu un darbaspēka izmaksām, pieskaitot ar ražo-
šanu saistītās netiešās izmaksas, kas ietver darba algas, 
elektroenerģijas, nolietojuma un citas ar ražošanu saistītās 
izmaksas, kas aprēķinātas pie normāliem ražošanas ap-
jomiem. Ražošanas vispārējo izmaksu attiecināšanu veic, 
balstoties uz ražošanas iekārtu mašīnstundām;

• preces pārdošanai uzskaita iegādes vērtībā, pamatojoties 
uz dokumentiem par preču iegādi, izgatavošanu vai sa-
ņemšanu. Iegādes vērtībā ietver visas izmaksas, kas tieši 
saistītas ar iegādi, piemēram, iegādes cena, transportēša-
nas un citas izmaksas, kas tieši saistītas ar piegādi, ieved-
muitu, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 
nodokli. Iegādes vērtību samazina par saņemtajām atlai-
dēm un tajā neiekļauj preču iegādei ņemto aizņēmumu 
procentus.

Krājumus uzskaita zemākajā no pašizmaksas vai neto rea-
lizācijas vērtības. Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdo-
šanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot 
aplēstās produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. 
Krājumu pašizmaksa tiek aprēķināta, izmantojot “pirmais iek-
šā — pirmais ārā” (FIFO) vai vidējo svērto izmaksu metodi.
Preces, kas tālākpārdevējiem nodotas saskaņā ar konsig-
nācijas noteikumiem, uzskata par Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma īpašumu līdz brīdim, kad tās pārdotas ga-
lapatērētājam.
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ne retāk kā reizi 
pārskata gadā novērtē, vai krājumu neto realizācijas vērtība 
nav samazinājusies. Attiecīgos zaudējumus iekļauj apvieno-
tajā ienākumu pārskata rindā Pārdotās produkcijas ražoša-
nas izmaksas.

Uzkrātie un atliktie maksājumi
Uzkrātos un atliktos maksājumus uzskaita, lai atzītu ieņēmu-
mus un izmaksas to rašanās brīdī.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam un Koncerna mātes 
uzņēmumam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses 
radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv var-
būtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomis-
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kos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Koncerna un 
Koncerna mātes uzņēmuma, kā arī saistību apjomu iespē-
jams pietiekami ticami novērtēt. Ja Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepie-
ciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemē-
ram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmak-
sa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir 
droši gaidāms, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar 
jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas apvienotajā ienākumu 
pārskatā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas atzītas 
izdevumu atmaksai. Ja naudas laika vērtībai ir būtiska ietek-
me, uzkrājumus aprēķina, diskontējot paredzamo nākotnes 
naudas plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspo-
guļo naudas laika vērtības pašreizējo novērtējumu tirgū un 
riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Ja 
tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana laika gaitā 
tiek atzīta kā finanšu izmaksas.
Uz uzkrājumiem neattiecina pārskata perioda izmaksas (ne-
atkarīgi no rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas datuma), 
kuru apjoms vai maksājuma datums ir precīzi zināms finanšu 
pārskata sastādīšanas laikā. Šīs izmaksas iekļauj saistību 
postenī “Uzkrātās saistības”.

Uzkrātās saistības
Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem lī-
gumiem, tāmēm, darbu izpildes aktiem. Aprēķināto summu 
iegrāmato izdevumos un uzkrātajās saistībās.
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantoto atvaļinājumu iz-
maksām nosaka katram darbiniekam atsevišķi, pamatojoties 
uz uzkrāto, bet neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu pār-
skata perioda beigās, darbinieka vidējo izpeļņu, pieskaitot 
attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Aizņēmumu izmaksas
Aizņēmumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz tāda aktī-
va iegādi, būvniecību vai ražošanu, kam nepieciešams bū-
tisks laikposms, lai sagatavotu to paredzētajai lietošanai vai 
pārdošanai, kapitalizē kā daļu no attiecīgo aktīvu izmaksām. 
Visas pārējās aizņēmumu izmaksas tiek atzītas par izdevu-
miem tajā periodā, kurā tās radušās. Aizņēmumu izmaksas 
veido procenti un citas izmaksas, kas Koncerna un Koncer-
na mātes uzņēmumam radušās saistībā ar finanšu līdzekļu 
aizņemšanos. 2020. un 2019. gadā Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmumam nav radušās aizņēmuma izmaksas, kas 
būtu kapitalizējamas.

Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumus un līguma atlikumus no līgumiem ar klientiem, 
kā arī izmaksas, kas radušās, lai iegūtu līgumu ar klientu, at-
zīst un novērtē saskaņā ar 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem 
ar klientiem”. 
Ieņēmumus atzīst atbilstoši līgumā noteiktajām cenām, 
atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu sais-
tītās atlaides.

Uzkrāto pieredzi pielieto, lai novērtētu un noteiktu atlaides, 
izmantojot paredzamās vērtības metodi, un ieņēmumus at-
zīst tikai, ciktāl ir ticams, ka būtisku zaudējumu reversēšana 
nenotiks.
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums neparedz tādu lī-
gumu slēgšanu, saskaņā ar kuriem periods starp preču vai 
pakalpojumu nodošanu klientam un klienta veikto maksāju-
mu pārsniegs vienu gadu. Attiecīgi Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums nekoriģē darījumu cenas par naudas vēr-
tību laikā.
Ieņēmumus, kurus gūst Koncerns un Koncerna mātes uzņē-
mums, atzīts pēc šādiem principiem:
Preču pārdošana
Ieņēmumus atzīst, kad klientam ir nodota kontrole pār no-
teikto preci, kas parasti ir brīdis, kad Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums ir pārdevis vai piegādājis preces klientam, 
klients ir pieņēmis preces, un attiecīgā debitora parāda at-
gūstamība ir pamatota. Ieņēmumus no konsignācijā nodoto 
preču pārdošanas atzīst, kad tālākpārdevējs pārdod preces 
galapatērētājam, kas tiek uzskatīts par brīdi, kad Koncerns 
un Koncerna mātes uzņēmums ir nodevis kontroli pār pre-
cēm.
Pakalpojumu pārdošana
Pakalpojumu pārdošanu atzīst tajā pārskata periodā, kurā 
pakalpojumi tiek sniegti, ņemot vērā konkrētā darījuma iz-
pildes stadiju, un novērtē, pamatojoties uz faktiski sniegto 
pakalpojumu apjomu procentuālā apmērā no kopējā snie-
dzamā pakalpojuma apjoma.
Ieņēmumu atzīšana par pakalpojumiem, ja pakalpojums 
sniegts ilgākā laikposmā, ir “laika gaitā”.
Dividendes
Dividenžu ienākumus atzīst brīdī, kad rodas tiesības tās sa-
ņemt.
Līguma atlikumi
Līguma aktīvus veido galvenokārt uzkrātie ieņēmumi no līgu-
miem ar klientiem par izpildes pienākumiem, kas ir izpildīti, 
bet par kuriem nav vēl izstādīti rēķini uz pārskata perioda 
beigām.
Līguma saistības galvenokārt veido saņemtie avansi no lī-
gumiem ar klientiem par izpildes pienākumiem, kas nav vēl 
izpildīti uz pārskata perioda beigām.
Izmaksas, kas radušās, lai iegūtu līgumu ar klientu
Produktu reģistrācijas pagarināšanas projekta “Pharma 
2020” ietvaros rodas izmaksas, kas ir attiecināmas uz esošo 
produktu attīstību vai/un pētījumiem, lai saņemtu paredzamo 
tirdzniecības licenci / atļaujas pagarinājumu, turpinot tirgot 
noteikta veida medikamentus. Minētās izmaksas tiek tieši 
attiecinātas uz nākotnē pārdodamiem noteikta veida produk-
tiem/medikamentiem, kuru attīstības/pētījumu vērtība tiks 
atgūta caur tirdzniecības ieņēmumiem. Koncerns attiecina 
esošo produktu reģistrācijas pagarināšanas izmaksas sadaļā 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi. 2020. gadā šādas izmaksas 
bija 2 412 tūkst. EUR (2019. gadā — 2 105 tūkst. EUR) un 
šī summa tika iekļauta aktīvu sastāvā postenī “Nemateriālo 
aktīvu izveidošana”.
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Saistītās personas
Saistītās personas ir ar Koncernu un Koncerna mātes uzņē-
mumu saistītas juridiskas un fiziskas personas saskaņā ar 
tālāk minētiem noteikumiem.
a) Persona vai tuvs šīs personas ģimenes loceklis ir saistīts 

ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja:
1.šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu 

sniedzēju sabiedrību;
2.šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju 

sabiedrību; vai
3.šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tā mā-

tes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis.
b) Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir saistīts ar pār-

skatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacīju-
miem:
1. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vie-

nai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka mātes sabiedrība, 
meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītās per-
sonas vienai otrai);

2.viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabied-
rība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai 
kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra 
sabiedrība);

3.abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai tre-
šajai personai;

4.viena sabiedrība ir trešās personas kopuzņēmums, bet 
otra sabiedrība ir tās pašas trešās personas asociētā 
sabiedrība;

5.sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskai-
šu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai sabiedrības, 
kura saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem; Ja 
atskaišu sniedzēja sabiedrība pati ir šāda veida plāns, 
saistītās personas ir arī to sponsorējošie darba devēji;

6.sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas 
identificēta (a) punktā;

7.personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme 
pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai tā mātes sabiedrī-
bas) augstākās vadības pārstāvis;

8.uzņēmums, vai jebkurš koncerna, kurā ietilpst uzņē-
mums, dalībnieks, sniedz vadības personāla pakalpoju-
mus sabiedrībai vai sabiedrības mātes sabiedrībai.

Darījumi ar saistītām personām — resursu, pakalpojumu vai 
saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un tā 
saistīto personu neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlī-
dzība.
Ienākuma nodokļi
Ienākuma nodokļi sastāv no uzņēmumu ienākuma nodokļa 
un atliktā nodokļa. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķi-
nāšanai izmanto taksācijas periodā spēkā esošās nodokļa 
likmes un tiesību aktus, kas piemērojami valstīs, kurās Kon-
cerns un Koncerna mātes uzņēmums veic darbību.
Latvijā un Igaunijā Uzņēmumu ienākuma nodokli maksā par 
sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Gan sadalītajai peļ-

ņai, gan izmaksām, kuras pielīdzināmas peļņas sadalei, pie-
mēro nodokļa likmi 20 % no bruto summas jeb 20/80 no neto 
summas, tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, 
piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, 
uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus 
saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma no-
dokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas 
pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlie-
lumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto 
peļņu tiek atzīts apvienotajā ienākumu pārskatā tajā gadā, 
kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodokli par dividen-
dēm atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā kā pārskata pe-
rioda izdevumus, kad attiecīgās dividendes tiek deklarētas.
Lielākajai daļai ārvalstu Koncerna uzņēmumu pārskata pe-
rioda uzņēmumu ienākuma nodokli piemēro apliekamajam 
ienākumam, kuru attiecīgais uzņēmums guvis taksācijas pe-
rioda laikā. Nodokļa likmes, kuras piemēro lielākajiem Kon-
cerna uzņēmumiem (Krievijā un Baltkrievijā), ir attiecīgi 20 % 
un 18 %.

Atliktā nodokļa aktīvi un saistības
Latvija
Saskaņā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos, kuri stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, atliktā no-
dokļa saistības konsolidētajos finanšu pārskatos atzīst par 
Koncerna uzņēmumu nesadalīto peļņu, kas radusies kopš 
2018. gada 1. janvāra un kura tiks aplikta ar nodokļiem, ja tā 
tiks sadalīta pārskatāmā nākotnē. Citi atliktā nodokļa aktīvi 
un saistības netiek atzīti.
Igaunija
Nodokļu sistēmas veida dēļ uzņēmumam, kas reģistrēts 
Igaunijā, nerodas atšķirības starp aktīvu un saistību vērtību 
nodokļu grāmatvedības un finanšu grāmatvedības mērķiem, 
līdz ar to nerodas atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistī-
bas.
Citas valstis
Citu valstu atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas ro-
das pagaidu atšķirību dēļ, kad attiecīgie posteņi tiek iekļauti 
nodokļu deklarācijās un šajos finanšu pārskatos, ir aprēķi-
nāts, izmantojot saistību metodi. Atliktā uzņēmumu ienāku-
ma nodokļa saistības tiek noteiktas, pamatojoties uz nodokļu 
likmēm, kuras ir paredzēts piemērot brīdī, kad pagaidu atšķi-
rības izzudīs. Galvenās īslaicīgās atšķirības izriet no atšķirī-
gajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām 
nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem, uzkrājumiem, kas nav 
atskaitāmi nodokļu mērķiem, un uz nākamajiem gadiem pār-
nestajiem nodokļu zaudējumiem.
Notikumi pēc pārskata gada beigām
Finanšu pārskatos atspoguļo tādus notikumus pēc pārskata 
gada beigām, kuri sniedz papildu informāciju par Koncerna 
un Koncerna mātes uzņēmuma finanšu stāvokli pārskata 
gada beigās (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 
gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pār-
skatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.
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Peļņa uz akciju
Peļņa uz akciju tiek aprēķināta, izdalot pārskata gada peļņu 
ar vidējo apgrozībā esošo akciju skaitu pārskata gadā. Vi-
dējais apgrozībā esošo akciju skaits tiek koriģēts, lai ņemtu 
vērā laiku, kad tiek emitētas jaunās akcijas.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma funkcionālā va-
lūta un uzrādīšanas valūta ir Latvijas Republikas naudas 
vienība eiro (EUR). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti 
eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces 
kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi 
un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro 
pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa 
pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas ro-
das no norēķiniem valūtās vai atspoguļojot aktīvu un saistību 
posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji 
darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzī-
tas apvienotajā ienākumu pārskatā neto vērtībā.
Nemonetārie posteņi, kuri uzskaitīti pēc sākotnējām izmak-
sām ārvalstu valūtā, norādīti, izmantojot maiņas kursu, kas 
bija spēkā sākotnējā darījuma dienā. Nemonetārie posteņi 
tiek uzrādīti to sākotnējās izmaksās, un nekādas turpmākas 
valūtu pārvērtēšanas netiek veiktas.
Finanšu pārskatu konsolidācijas nolūkam ārvalstu 
struktūrvienību aktīvus un saistības pārrēķina eiro pēc pār-
skata gada pēdējā dienā spēkā esošā valūtas kursa, un ie-
nākumu un izdevumu posteņus pārvērtē, izmantojot vidējos 
valūtas kursus par periodu, ja vien valūtas kursi pārskata 
periodā nav būtiski svārstījušies, un šādā gadījumā tiks pie-
mērots valūtas kurss, kas būs bijis spēkā darījuma datumā. 
Pārvērtēšanas rezultātā radusies kursu starpība tiek atzīta 
apvienotajā ienākumu pārskatā. Atsavinot ārvalstu meitas 
uzņēmumu, citu apvienoto ienākumu pozīcijas, kas saistītas 
ar šo konkrēto ārvalstu meitas uzņēmumu, tiek atzītas peļņā 
vai zaudējumos.

31/12/2020
1 EUR

31/12/2019
1 EUR

USD 1,2271 1,1234
RUB 91,4671 69,9563
CZK 26,2420 25,4080
TRY 9,1131 6,6843
BYR* 3,1969 2,3601
AZN* 2,0788 1,9043
KG* 101,1267 78,1752

Eiropas Centrālās bankas noteiktie valūtas maiņas kursi:

*Ja nav pieejams Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas kurss at-
tiecīgajā datumā, tiek piemērots “Financial Times” norādītais valūtas kurss.

Saņemto dotāciju uzskaite
Koncerna mātes uzņēmums ir saņēmis dotācijas pamat-
līdzekļu un nemateriālo aktīvu izveidošanai, kā arī finanšu 
atbalstu izglītībai, mācībām un citām attīstību veicinošām 
izmaksām. Valsts dotācijas tiek atzītas, ja ir pamatota pār-
liecība par to, ka attiecīgā dotācija tiks saņemta un visi ar to 
saistītie nosacījumi tiks izpildīti. Sākotnēji Koncerns un Kon-
cerna mātes uzņēmums uzrāda saņemtās dotācijas finanšu 
stāvokļa pārskatā kā nākamo periodu ieņēmumus. Saņemto 
dotāciju, kura attiecas uz izmaksu posteni, sistemātiski atzīst 
tā pārskata perioda pārējos saimnieciskās darbības ieņēmu-
mos, kurā izdevumos atzītas kompensējamās izmaksas. Ar 
aktīvu izveidošanu saistītā dotācija tiek atzīta pārējos saim-
nieciskās darbības ieņēmumos vienādās daļās visā aplēsta-
jā attiecīgā aktīva lietderīgās lietošanas laikā.

Noma
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nomas darījumos 
galvenokārt ir nomnieks, Koncernam un Koncerna mātes uz-
ņēmumam nav nomas darījumu, kurā tas ir iznomātājs, izņe-
mot telpu un transportlīdzekļu nomu.
A. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kā nomnieks
Noslēdzot līgumu, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums 
izvērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu. Līgums ir noma 
vai ietver nomu, ja līgums piešķir tiesības kontrolēt identifi-
cēta aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu apmaiņā pret 
atlīdzību.
Lai izvērtētu, vai līgums nodod tiesības uz laiku kontrolēt 
kāda identificēta aktīva izmantošanu, Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums izvērtē, vai visā lietošanas periodā tam ir 
abas tālāk minētās tiesības: tiesības iegūt būtībā visus saim-
nieciskos labumus no identificētā aktīva izmantošanas un 
tiesības noteikt identificētā aktīva lietošanu.
Nomas uzsākšanas vai izmaiņu brīdī Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums līgumā iekļauto atlīdzību sadala uz katru 
nomas sastāvdaļu, pamatojoties uz nomas sastāvdaļas rela-
tīvo atsevišķo cenu un sastāvdaļu, kas nav noma, atsevišķo 
cenu kopsummu.
Nomas uzsākšanas brīdī Koncerns un Koncerna mātes uz-
ņēmums atzīst lietošanas tiesību aktīvu un nomas saistības.
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Lietošanas tiesību aktīvi sākotnēji tiek atzīti izmaksās, kas 
ietver nomas saistību sākotnējo novērtējuma summu plus 
sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās nomniekam, plus 
izmaksu aplēse, kas nomniekam radīsies no nomas aktīva 
nojaukšanas un likvidācijas, plus nomas maksājumi, kas iz-
darīti sākuma datumā vai pirms tā, atskaitot saņemtos no-
mas veicināšanas maksājumus.
Lietošanas tiesību aktīvi turpmāk tiek novērtēti, piemērojot 
izmaksu modeli — novērtē izmaksās, atskaitot uzkrāto nolie-
tojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums amortizē lietoša-
nas tiesību aktīvu no sākuma datuma līdz lietošanas tiesību 
aktīva lietderīgās lietošanas laika beigām vai nomas termiņa 
beigām, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.
Nomas saistības nomas sākuma datumā novērtē kā šajā da-
tumā atlikušo nomas maksājumu tagadnes vērtību. Nomas 
maksājumus diskontē, izmantojot nomā ietverto procentu 
likmi, ja to ir iespējams viegli noteikt. Ja šo likmi nav iespē-
jams viegli noteikt, Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums 
izmanto salīdzināmo aizņēmuma procentu likmi.
Nosakot nomas termiņu, Koncerns un Koncerna mātes uz-
ņēmums izvērtē gan neatceļamo periodu līgumā, gan līguma 
pārtraukšanas un pagarinājuma iespējas un aplēsi par šo 
iespēju izmantošanu.
Nomas saistībās ietver šādus maksājumus:
a)fiksēti nomas maksājumi (ieskaitot pēc būtības fiksētos 

nomas maksājumus), atskaitot nomas veicināšanas mak-
sājumus; 

b)mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai 
likmes un sākotnēji tikuši aprēķināti, izmantojot indeksu vai 
likmi sākuma datumā;

c)jebkuras atlikušās vērtības garantijas, ko iznomātājam 
sniedzis Koncerns vai Koncerna mātes uzņēmums, ar 
Koncernu un Koncerna mātes uzņēmuma saistīta persona 
vai ar iznomātāju nesaistīta trešā persona, kas ir finansiāli 
spējīga pildīt pienākumus saskaņā ar garantiju;

d)pirkšanas iespējas izmantošanas cena, ja ir pietiekams 
pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna mātes uzņē-
mums izmantos šo iespēju;

e)soda naudas maksājumi par nomas izbeigšanu, izņemot 
gadījumus, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns 
vai Koncerna mātes uzņēmums šo iespēju izbeigt nomu 
neizmantos;

f)nomas maksājumi par līguma pagarinājuma periodiem, ja 
ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna 
mātes uzņēmums izmantos šo iespēju pagarināt.

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma vadība izvērtē, 
vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Koncerns vai Koncerna 
mātes uzņēmums izmantos iespēju pagarināt nomas līgu-
mus, pirkšanas iespēju vai iespēju izbeigt nomas līgumu.
Katrs nomas maksājums tiek sadalīts starp nomas saistībām 
un procentu izdevumiem par nomas saistībām. Nomas sais-
tības turpmāk tiek novērtētas amortizētajās izmaksās, pie-
mērojot efektīvo procentu likmi. Nomas saistības tiek pārvēr-

tētas, ja mainās nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa 
vai likmes, paredzamais maksājums saistībā ar atlikušās 
vērtības garantiju vai mainās Koncerna un Koncerna mātes 
uzņēmuma aplēse par to, vai ir pietiekams pamats uzskatīt, 
ka Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums izmantos iespē-
ju pagarināt nomas līgumus, pirkšanas iespēju vai iespēju 
izbeigt nomas līgumu.
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums neatzīst lietošanas 
tiesību aktīvus un nomas saistības nomas līgumiem, kuriem 
nomas termiņš sākuma datumā ir 12 mēneši vai mazāk, un 
nomai, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar mazu vērtību (jauna 
aktīva vērtība ir zem 5 000 EUR). Koncerns vai Koncerna 
mātes uzņēmums ar šo nomu saistītos nomas maksājumus 
atzīst kā izdevumus pēc lineārās metodes nomas termiņa 
laikā.
B. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kā iznomātājs
Nomas uzsākšanas vai izmaiņu brīdī Koncerns un Koncerna 
mātes uzņēmums līgumā iekļauto atlīdzību sadala uz katru 
nomas sastāvdaļu, pamatojoties uz nomas sastāvdaļas rela-
tīvo atsevišķo cenu, un sastāvdaļu, kas nav noma, atsevišķo 
cenu kopsummu.
Nomas uzsākšanas brīdī Koncerns un Koncerna mātes uz-
ņēmums izvērtē, vai nomas darījums ir finanšu vai operatīvā 
noma, attiecīgi izvērtējot, vai nomas ietvaros nomniekam tiek 
nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz 
nomas objektu.
Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesī-
bām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, 
tiek klasificēta kā operatīvā noma.
Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam kā iznomā-
tājam bija tikai operatīvās nomas darījumi, attiecīgi nomas 
ieņēmumus, kas gūti saistībā ar īpašumu operatīvās nomas 
līgumiem, atzina visā nomas termiņa laikā, izmantojot lineāro 
metodi.

Nozīmīgi grāmatvedības uzskaitē izmantojamie vērtējumi, 
aplēses un pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatu saskaņā ar SFPS, vadība iz-
manto noteiktas aplēses un pieņēmumus, kuri attiecas uz 
aktīvu, saistību, ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādā-
majām iespējamām saistībām. Aplēses galvenokārt attiecas 
uz produktu izstrādes izmaksu kapitalizāciju, pamatlīdzekļu 
lietderīgās lietošanas laiku, debitoru vērtības samazināšanās 
novērtēšanu un krājumu vērtības samazinājuma atzīšanu, kā 
arī uz nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās novērtēša-
nu. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz vispusī-
gu vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notiku-
miem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām.
Piemērojot Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma grā-
matvedības uzskaites principus, vadība ir izdarījusi šādus 
vērtējumus, kuriem ir bijusi vislielākā ietekme uz konsolidē-
tajā un atsevišķajā finanšu pārskatā atzītajām summām:

2. Grāmatvedības politikas (turpinājums)
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Vērtības samazināšanās pārbaudes
Skatīties 19. pielikumu par aplēsēm un pieņēmumiem, kuri 
izmantoti meitas uzņēmumu ieguldījumu vērtības samazinā-
šanās pārbaudēs.
Aptieku licences 
Aptieku licences uzskata par nozīmīgiem aktīviem, kas iegūti 
aptieku saimnieciskās darbības ietvaros. Tiek uzskatīts, ka 
nemateriālajam aktīvam ir nenoteikts lietderīgās lietošanas 
laiks, ja, balstoties uz visu atbilstošo faktoru analīzi, nav 
paredzams ierobežojums periodam, kurā aktīvam tiek pa-
redzēts uzņēmumam radīt ienākošās neto naudas plūsmas. 
Ņemot vērā to, ka minētās licences var anulēt tikai īpašos 
gadījumos un ka Koncerns var licences atjaunot par niecīgu 
samaksu vai bez maksas, Koncerns ir noteicis, ka aptieku li-
cencēm ir nenoteikts lietderīgās lietošanas laiks. Sk. 19. pie-
zīmi par vērtības samazināšanos un jutīguma izvērtējumu.
Ieguldījums asociētajā uzņēmumā SIA “Olainfarm enerģija”
Vadība uzskata, ka SIA “Olainfarm enerģija” ir asociētais uz-
ņēmums, kas netiek kontrolēts, līdz ar to šī uzņēmuma finan-
šu pārskats nav konsolidēts Koncerna finanšu pārskatā, lai 
gan Koncernam šajā uzņēmumā pieder 50 % balsstiesību. 
Galvenie vadības pieņēmumi, kas ļāvuši atzīt kontroles ne-
esamību, ir šādi — asociētā uzņēmuma pārdošanas cenas 
tiek publiski regulētas un SIA “Olainfarm enerģija” vienīgo 
valdes locekli / uzņēmuma vadītāju iesaka un tā darbību 
kontrolē cits asociētā uzņēmuma dalībnieks.
Attīstības izmaksu kapitalizācija
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kapitalizē attīstības 
izmaksas saskaņā ar grāmatvedības politiku. Vadība izdara 
savus vērtējumus, pamatojoties uz katra atsevišķā projekta 
faktiem un apstākļiem. Sākotnēji izmaksas tiek kapitalizētas, 
pamatojoties uz vadības vērtējumu attiecībā uz attiecīgā 
projekta tehnoloģisko un ekonomisko izpildi. Šāds vērtējums 
tiek arī uzskatīts par pamatu izmaksu kapitalizācijai, kam 
vēlāk atzīšanas brīdī un reizi gadā tiek veikta vērtības sa-
mazinājuma pārbaude, līdz attīstības posma pabeigšanai un 
nepieciešamo tiesību aktos noteikto sertifikātu saņemšanai.
Krājumu neto realizācijas vērtība un uzkrājumi
Vadība izvērtē krājumu neto realizācijas vērtību, pamatojo-
ties uz informāciju par gaidāmajām pārdošanas cenām un 
pārdošanas izmaksām dažādās produktu grupās, kā arī iz-
vērtē krājumu fizisko stāvokli gada inventarizācijas laikā. 
Ja krājumu neto realizācijas vērtība ir zemāka par krājumu 
pašizmaksu, krājumiem tiek veidoti uzkrājumi.
Katra pārskata gada beigās krājumi tiek pārskatīti, lai identi-
ficētu to novecošanas pazīmes. Uzkrājumus atzīst, kad tiek 
konstatēti novecojuši un bojāti krājumi. Pārskata gadā tiek 

veiktas krājumu inventarizācijas, lai identificētu morāli un fi-
ziski novecojušus, bojātus krājumus. Šāda veida krājumiem 
tiek veidoti uzkrājumi vērtības samazināšanai.
Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas 
atklāšanā
Tālāk minēti jaunie un pārskatītie SFPS un interpretācijas, 
kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī, tomēr tiem nav bū-
tiskas ietekmes uz Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma 
darbību un šiem finanšu pārskatiem:
• Grozījumi Finanšu ziņošanas Konceptuālajā ietvarā;
• Grozījumi 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” — uz-

ņēmējdarbības definīcija;
• Grozījumi 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un 8. SGS 

“Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs 
un kļūdas” — būtiskuma definīcija;

• Grozījumi 9. SFPS “Finanšu instrumenti”, 39. SGS “Finan-
šu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” un 7. SFPS “Fi-
nanšu instrumenti: informācijas atklāšana” — bāzes pro-
centu likmju definīcija;

• Grozījumi 16. SFPS “Noma” — nomas līgumu koncesijas, 
kas saistītas ar Covid-19.

3. Uzņēmējdarbības apvienošana un reorganizācija
Iegādātie meitas uzņēmumi
Gadā, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, meitas uzņē-
mumi netika iegādāti.
Meitas uzņēmumu apvienošanās
Gadā, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, meitas uzņē-
mumi netika apvienoti.

2. Grāmatvedības politikas (turpinājums)
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4. Ieņēmumi
Postenī ir uzrādīti ieņēmumi no līgumiem ar klientiem.

5. Pārdošanas izmaksas

2020. gadā tika mainīts mārketinga modelis, rezultātā meitas uzņēmumos tika pieņemti darbinieki un attiecīgi daļa 
no izmaksām, kas iepriekš bija mārketinga izmaksas no trešajām personām, pārskata periodā ir atlīdzība par darbu.
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6. Administrācijas izmaksas

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

*AS “Olainfarm” konsolidētajos un atsevišķajos finanšu pārskatos revīzijas izdevumi par revidenta uzņēmuma pa-
kalpojumiem ir attiecīgi 110 tūkst. EUR (2019. gadā — 107 tūkst. EUR) un 58 tūkst. EUR (2019. gadā — 58 tūkst. 
EUR). Revidenta uzņēmums citus pakalpojumus nav sniedzis.
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9. Finanšu ieņēmumi

10. Finanšu izmaksas

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, kas atzīti 2019. gadā, ir galvenokārt lielo valūtas kursu svārstību dēļ valūtu pārī RUB/
EUR. Sk. 36. piezīmē informāciju par valūtu risku.

Valūtas maiņas zaudējumi, kas atzīti 2020. gadā, ir galvenokārt lielo valūtas kursu svārstību dēļ valūtu pārī RUB/EUR. 
Sk. 36. piezīmē informāciju par valūtu risku.

*Latvijas uzņēmumi.
**Citas valstis — ienākuma nodokli aprēķina, piemērojot nodokļa likmi atbilstoši vietējo likumu prasībām, kas piemērojamas attiecīgajā valstī par taksācijas pe-
riodā gūto apliekamo ienākumu. 2020. gada beigās atzītā neto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīva summa bija 104 tūkst. EUR (2019. gadā — 64 tūkst. 
EUR), kas radās no aktīvu un saistību vērtību pagaidu atšķirībām nodokļu un finanšu uzskaites nolūkam Koncerna ārvalstu uzņēmumiem. Grāmatvedības 
politikas un Latvijas, kā arī citu ārvalstu uzņēmumu likumdošanas prasības ir aprakstītas 2. piezīmē.

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

*Izmaiņas uzkrājumos ietver uzkrājumus šaubīgiem debitoriem un krājumiem. 2020. gada uzkrājumu izmaksu samazinā-
jums skaidrojams ar vairāku būtisko debitoru likvidāciju, kā rezultātā tika norakstīti šo debitoru parādi un atcelti iepriekš 
izveidotie uzkrājumi.
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12. Personāla izmaksas un strādājošo skaits

Kopējās personāla izmaksas iekļautas apvienoto ienākumu pārskatā tālāk minētajās rindās:

13. Pamata un samazinātā peļņa uz akciju
Peļņu uz akciju aprēķina, dalot pēcnodokļu peļņu, kas sadalāma akcionāriem par pārskata gadu, ar vidējo svērto izlaisto 
akciju skaitu gada laikā. Tālāk tabulā atspoguļoti ienākumi un informācija par akcijām, kuru izmantoja, lai aprēķinātu 
Koncerna pamatpelņu par akciju:
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13. Pamata un samazinātā peļņa uz akciju (turpinājums)
Koncerna mātes uzņēmumam nav parasto akciju, kas paredz vērtības samazināšanu. Tādēļ tā koriģētā peļņa uz akciju ir 
tāda pati kā pamatpeļņa uz akciju.
2020. gada 22. septembrī AS “Olainfarm” akcionāru sapulce nolēma izmaksāt dividendes akcionāriem 4 507 tūkst. EUR (0,32 
EUR par akciju) no nesadalītās peļņas, kura uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim (2019. finanšu gadā 1 409 tūkst. EUR).  
Dividenžu izmaksa notika 2020. gada 9. oktobrī.
14. Nemateriālie aktīvi 
Koncerns

Koncerna mātes uzņēmums

Pārējo nemateriālo ieguldījumu postenī ir ietverti pilnībā amortizēti nemateriālie aktīvi, kurus Koncerna un Koncerna mātes 
uzņēmums joprojām izmanto. Šādu nemateriālo ieguldījumu sākotnējā vērtība ir 1 465 tūkst. EUR (2019. gadā — 1 778 tūkst. 
EUR), bet Koncerna mātes uzņēmumā vēl joprojām izmantoto aktīvu izmaksas ir 1 226 tūkst. EUR (2019. gadā — 1 546 tūkst. 
EUR). Sk. 19. piezīmi par Nemateriālās vērtības un aptieku licenču (nenoteikts kalpošanas laiks) vērtības samazināšanās 
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pārbaudēm. 2020. un 2019. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi (izņemot nemateriālo 
ieguldījumu “Preču zīme OLAINFARM”, reģistrācijas Nr. M 41 058, kura ķīla pārtraukta 2020. gadā, pilnībā atmaksājot AS 
“SEB banka” aizņēmuma līgumu Nr. CB11186) un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizņēmu-
miem un kredītlīnijai (28. piezīme). Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotas
Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumiem” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumiem kvotas 
tiek piešķirtas bez maksas, un tās tiek atzītas nulles vērtībā.
2020. gadā Koncerna mātes uzņēmums no valsts bez maksas saņēma 8 097 kvotas (2019. gadā — 8 257). Līdz ar to sa-
ņemto kvotu uzskaites vērtība pārskata gada beigās bija nulle (2019. gadā — nulle).
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu patiesā vērtība 2020. gada 31. decembrī bija 104 tūkst. EUR (2019. gadā — 
43 tūkst. EUR). Kvotu patiesās vērtības noteikšanai tika izmantotas Investing.com finanšu platformas dienas beigu tirgus 
cena 2020. gada 20. decembrī — 32,72 EUR/t (2019. gadā — 26,51 EUR/t).
Koncerna mātes uzņēmums ir pieņēmis lēmumu pārnest atlikušās 3 166 kvotas uz nākamo kvotu nodošanas periodu (visas 
pārnestās kvotas jāizmanto līdz 2021. gada 1. maijam, lai segtu daļu no faktiskām oglekļa dioksīda emisijām (9 789 kvotas) 
2020. gadā.

14. Nemateriālie aktīvi (turpinājums)
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15. Pamatlīdzekļi
Koncerns
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15. Pamatlīdzekļi (turpinājums)
Koncerna mātes uzņēmums

Pamatlīdzekļu sastāvā ietilpst pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi, kurus Koncerna un Koncerna mātes uzņēmums joprojām iz-
manto. Kopējā šādu Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādes bruto vērtība pārskata gada beigās 
bija attiecīgi 32 373 tūkst. EUR (2019. gadā — 30 043 tūkst. EUR) un 27 438 tūkst. EUR (2019. gadā — 25 621 tūkst. EUR).
2020. un 2019. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi (izņemot nemateriālo ieguldījumu 
“Preču zīme OLAINFARM”, reģistrācijas Nr. M 41 058, kura ķīla pārtraukta 2020. gadā, pilnībā atmaksājot AS “SEB banka” 
aizņēmuma līgumu Nr. CB11186) un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem un kredīt-
līnijai (28. piezīme). Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā.
Kopējās nemateriālo aktīvu amortizācijas, pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību aktīvu nolietojuma izmaksas iekļautas šādos 
apvienotā ienākumu pārskata un finanšu stāvokļa pārskata posteņos:
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16. Lietošanas tiesību aktīvi 
Koncerns

Koncerna mātes uzņēmums

17. Ieguldījuma īpašumi
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18. Līdzdalība meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos
Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumi meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos 2020. un 2019. gada 31. decembrī:

Ieguldījumu meitas sabiedrībās iespējamās vērtības samazinājuma pārbaudi veica Koncerna mātes uzņēmuma vadība, 
izmantojot vērtēšanas metodes un pieņēmumus, kas aprakstīti 19. piezīmē.
Veiktās vērtības samazināšanās pārbaudes rezultātā netika konstatēta papildu vērtības samazināšanās gadā, kas beidzās 
2020. gada 31. decembrī.
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Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmumos
Kopsavilkums par Koncerna mātes uzņēmuma dividendēm no tā meitas uzņēmumiem un asociētā uzņēmuma:

Papildu ieguldījumi meitas uzņēmumos (Koncerna mātes uzņēmums)
Koncerna mātes uzņēmums veica šādus papildu ieguldījumus meitas sabiedrību kapitālā (neietver papildus kapitāldaļu iegādi):

18. Līdzdalība meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos (turpinājums)

Koncerna līdzdalības asociētajā uzņēmumā uzskaites vērtība, ieskaitot Koncerna mātes uzņēmuma sākotnējo ieguldījumu 2 
tūkst. EUR apmērā, ir 402 tūkst. EUR (2019. gada 31. decembrī — 504 tūkst. EUR).

19. Vērtības samazināšanās pārbaudes
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 Me-
dikl), Biotest NIV, Diamed NIV, Olainmed NIV un Citas NIV. Aptieku NIV ir Koncerna mazumtirdzniecības segments, Tonus 
Elast NIV ir kompresijas materiālu segments un visas citas NIV pārstāv citus segmentus, kā aprakstīts 35. piezīmē.
Aptieku licences ar nenoteiktu lietošanas termiņu pilnībā attiecas uz Aptieku NIV. Tie ir arī uzņēmējdarbības un uzrādāmie 
segmenti vērtības samazināšanās pārbaudes nolūkam, kas saistītas ar Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu.

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā (Koncerns)
  Koncerna līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā ietver ieguldījumu SIA “Olainfarm enerģija”. AS “Olainfarm” pieder 50 % 
(2019. gadā — 50 %) šī uzņēmuma kapitāla daļu, un tā īsteno būtisku ietekmi SIA “Olainfarm enerģija”, kuras galvenais dar-
bības veids ir enerģijas ražošana koģenerācijas stacijās. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā atspoguļota konsolidētajā 
finanšu pārskatā saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Tālāk tabulā apkopota finanšu informācija par Koncerna ieguldījumiem 
SIA “Olainfarm enerģija”:
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Uz katru NIV attiecinātās nemateriālās vērtības un licenču uzskaites vērtība:

Vērtības samazināšanās pārbaudes nolūkam Koncerna mātes uzņēmuma atsevišķajā finanšu pārskatā līdzdalība meitas 
un asociētajos uzņēmumos ir sadalīta šādās naudu ienesošās vienībās (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. Sk. arī 35. piezīmi.
Uz katru Koncerna mātes uzņēmuma NIV attiecinātā ieguldījumu meitas un asociētajos uzņēmumos uzskaites vērtība:

Sk. sīkāku informāciju arī 18. piezīmē.
Vērtības samazināšanās pārbaudes rezultātu kopsavilkums
Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav identificējusi papildu 
vērtības samazināšanās zaudējumus par gadu, kas beidzās 
2020. gada 31. decembrī. 
Aptieku NIV
Aptieku NIV ietilpst visi aptieku mazumtirdzniecības uzņēmu-
mi. Aptieku NIV atgūstamā summa ir noteikta, pamatojoties 
uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vadības 
apstiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas progno-
zes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi šīs 
NIV vērtības samazināšanos saistībā ar nemateriālo vērtību, 
aptieku licencēm, kā arī ar Koncerna mātes uzņēmuma ie-
guldījumu Aptieku NIV.

Silvanols NIV
Silvanols NIV atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz 
lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vadības ap-
stiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. 
Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi šīs NIV 
vērtības samazināšanos saistībā ar nemateriālo vērtību un 
Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumu Silvanols NIV.
Tonus Elast NIV
Tonus Elast NIV sastāv no SIA “Tonus Elast” un tā vairum-
tirdzniecības uzņēmuma Krievijā, kas ir daļa no OOO “Elast 
Medikl”. Tonus Elast NIV atgūstamā summa noteikta, pa-
matojoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot 

19. Vērtības samazināšanās pārbaudes (turpinājums)
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vadības apstiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas 
prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi 
Tonus Elast NIV vērtības samazināšanos saistībā ar nemate-
riālo vērtību un Koncerna mātes uzņēmuma ieguldījumu šajā 
NIV.
Biotest NIV
Biotest NIV, kurā ietilpst Baltkrievijas uzņēmums OOO “NPK 
Biotest”, atgūstamā summa noteikta, pamatojoties uz lieto-
šanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vadības apstiprinā-
tajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Veikto 
aprēķinu rezultātā vadība nav konstatējusi Biotest NIV vērtī-
bas samazināšanos saistībā ar nemateriālo vērtību un Kon-
cerna mātes uzņēmuma ieguldījumu šajā NIV. Veicot aprēķi-
nus 2019. gada 31. decembrī vadība ir konstatējusi papildu 
nemateriālās vērtības samazinājumu Biotest NIV attiecībā uz 
nemateriālo vērtību un mātes uzņēmuma līdzdalību NIV at-
tiecīgi 204 tūkst. EUR un 132 tūkst. EUR apmērā. Koncerna 
mātes uzņēmuma kopējais ieguldījuma vērtības samazinā-
jums ir 2 088 tūkst. EUR. 
Diamed NIV
Diamed NIV, kurā ietilpst SIA “Klīnika Diamed”, atgūstamā 
summa noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, kas ap-
rēķināta, izmantojot vadības apstiprinātajos budžetos iekļau-
tās naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā va-
dība nav konstatējusi Diamed NIV vērtības samazināšanos 
saistībā ar nemateriālo vērtību un Koncerna mātes uzņēmu-
ma ieguldījumu šajā NIV.
Olainmed NIV
Olainmed NIV, kurā ietilpst SIA “Olainmed”, atgūstamā sum-
ma noteikta, pamatojoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķi-
nāta, izmantojot vadības apstiprinātajos budžetos iekļautās 
naudas plūsmas prognozes. Veikto aprēķinu rezultātā vadība 
nav konstatējusi Olainmed NIV vērtības papildu samazināju-
mu attiecībā uz nemateriālās vērtības un Koncerna mātes 
uzņēmuma līdzdalību šajā NIV. Veicot aprēķinus 2019. gada 
31. decembrī vadība ir konstatējusi Olainmed NIV vērtības 
papildu samazinājumu attiecībā uz nemateriālās vērtības un 
Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalību NIV attiecīgi 85 tūkst. 
EUR (t. sk. 64 tūkst. EUR attiecināts uz nemateriālo vērtību) 
un 141 tūkst. EUR apmērā. Koncerna mātes uzņēmuma ko-
pējais ieguldījuma vērtības samazinājums ir 540 tūkst. EUR. 
Citas NIV
Citās NIV ietilpst galvenokārt nelieli Koncerna mātes uzņē-
muma ieguldījumi tūrisma aģentūrā SIA “First Class Lounge”, 
kosmētikas ražošanas uzņēmumā SIA ”“Kiwi Cosmetics” un 
SIA “Global Lux”. 
Koncerns ir atzinis nemateriālo vērtību saistībā ar ieguldīju-
miem tūrisma aģentūrā SIA “First Class Lounge”, kosmētikas 
ražošanas uzņēmumā SIA “Kiwi Cosmetics” un izplatīšanas 
uzņēmumā SIA “Global Lux”.
Katra ieguldījuma atgūstamā summa ir noteikta, pamatojo-
ties uz lietošanas vērtības aprēķinu, izmantojot vadības ap-
stiprinātajos budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes.
Veikto aprēķinu rezultātā vadība 2020. gadā nav konstatējusi 

vērtības papildu samazinājumus.
Iepriekšējos gados veikto aprēķinu rezultātā vadība konsta-
tēja šādus vērtības samazinājumus pārējiem NIV:
• SIA “Kiwi Cosmetics” nemateriālās vērtības un ieguldīju-

ma vērtības samazinājums attiecīgi 300 tūkst. EUR un 354 
tūkst. EUR apmērā (pilnā apmērā);

• Ieguldījuma SIA “Aroma” vērtības samazinājums (pievie-
nots Aptieku NIV) 134 tūkst. EUR;

• 2014. gadā tika atzīts ieguldījuma SIA “First Class Loun-
ge” vērtības samazinājums pilnā apmērā (18 tūkst. EUR). 
2016. gadā Koncerna mātes uzņēmums palielināja SIA 
“First Class Lounge” pamatkapitālu par 2 200 tūkst. EUR, 
lai finansētu ieguldījuma īpašuma iegādi (skat. 17. piezīmē 
“Ieguldījuma īpašumi”). Ņemot vērā ieguldījuma neatbilstī-
bu AS “Olainfarm” darbības nozarei, AS “Olainfarm” valde 
2019. gadā uzdeva veikt ieguldījuma juridisko novērtējumu 
ar mērķi identificēt iespēju realizēt ieguldījuma īpašumu. 
Novērtējumu veica neatkarīgs ārējs juridisko pakalpojumu 
sniedzējs. Veicot novērtējumu, tika konstatētas būtiskas 
novirzes un trūkumi no sākotnēji pieņemtās darījuma juri-
diskās uzbūves, kā arī tika saņemtas papildu norādes uz 
riskiem, kas ar lielu varbūtību var ietekmēt potenciālu ie-
guldījuma atgūšanu. Līdz ar to AS “Olainfarm” valde lēma 
par uzkrājumu ieguldījuma vērtības samazinājuma izvei-
došanu 100 % apmērā jeb papildu 1 963 tūkst. EUR (ie-
priekšējos periodos atzītais vērtības samazinājums — 237 
tūkst. EUR).

Pieņēmumi attiecībā uz visu NIV lietošanas vērtības aprēķi-
nā izmantotajām diskonta likmēm
NIV lietošanas vērtības aprēķins cita starpā ir atkarīgs no 
pieņēmumiem attiecībā uz diskonta likmi. Visu NIV naudas 
pūsmas prognozēm piemērotās pirmsnodokļu diskonta lik-
mes ir šādas:

31/12/2020 31/12/2019
Aptieku NIV 9.80% 8.99%
Silvanols NIV 11.93% 9.67%
Tonus Elast NIV 11.15% 10.37% 
Biotest NIV 19.64% 16.46%
Diamed NIV 7.75% 6.74% 
Olainmed NIV 7.52% 6.50% 
Citas NIV 10.75% 9.92%

Diskonta likmes atspoguļo ar katru NIV saistīto risku pašrei-
zējo tirgus novērtējumu, ņemot vērā naudas vērtību laikā un 
atsevišķus ar attiecīgajiem aktīviem saistītos riskus, kas nav 
ņemti vērā naudas plūsmas aplēsēs. Diskonta likmes aprēķi-
nā ņemti vērā uzņēmuma un tā uzņēmējdarbības segmentu 
specifiskie apstākļi, izmantojot tā vidējo svērto kapitāla cenu 
(VSKC). Vidējā svērtajā kapitāla cenā ņemts vērā gan aiz-
ņemtais, gan pašu kapitāls. Pašu kapitāla cenu aprēķina, 
ņemot vērā gaidāmo atdevi no investoru veiktajiem ieguldīju-
miem. Ar segmentu saistītais risks aprēķinā tiek iekļauts, pie-
mērojot atsevišķus beta faktorus. Beta faktorus izvērtē katru 
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gadu, pamatojoties uz publiski pieejamajiem tirgus datiem. 
Aizņemtā kapitāla cena ir atkarīga no vidējās svērtās procen-
tu likmes aizņēmumu atlikumiem EUR valūtā, kas izsniegti 
nefinanšu iestādēm ar termiņu ilgāku par 5 gadiem. Lielākās 
izmaiņas diskonta likmēs, salīdzinot ar 2019. gadu, radās, 
precizējot bezriska likmes aprēķinu un kapitāla struktūru at-
tiecīgajā industrijā.
Veicot 2020. gada vērtības samazinājuma izvērtējumus, 
naudas plūsmas prognozes tika sagatavotas desmit gadu 
periodam visiem būtiskākajiem NIV. Iepriekšējā periodā va-
dība izmantoja desmit vai piecu gadu periodu atkarībā no 
NIV. Vadība uzskata, ka desmit gadu periods sniedz atbil-
stošākas un precīzākas aplēses attiecīgajā industrijā, un at-
tiecīgais periods ir piemērojams konsekventi visos vērtības 
samazinājuma izvērtējumos būtiskākajiem NIV.
Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Aptieku NIV lietošanas 
vērtības aprēķinā
Papildus diskonta likmei Aptieku NIV lietošanas vērtības ap-
rēķins visvairāk atkarīgs no bruto peļņas maržas un inflācijas 
likmes aplēses.
Atgūstamā summa tika aprēķināta, izmantojot naudas plūs-
mas prognozes par katru atsevišķo aptieku, apvienojot visu 
aptieku naudas plūsmas vienā. Naudas plūsmas prognozes 
tika veiktas desmit gadu periodam (2019. gadā — 10 gadu 
periodam), pieņemot, ka pēc šī perioda izaugsmes likme būs 
1,7 %. Šis uzņēmējdarbības veids ļauj veikt ticamas naudas 
plūsmas prognozes 10 gadu periodam, sagatavojot budže-
tu pieciem gadiem, bet turpmākajiem 5 gadiem — augstas 
ticamības prognozes. Aptieku gada apgrozījuma vidējais 
pieaugums noteikts 7 % apmērā (2019. gadā — vidēji 5 %). 
Pēc vadības domām šāds pieņēmums ir piesardzīgs un pa-
matots, jo tuvākajos gados gaidāma valsts budžeta situācijas 
stabilizēšanās un uzlabošanās, vairāk līdzekļu tiks atvēlēts 
veselības aprūpei, kā apliecinājis 2021. gada valsts budžets, 
tostarp kompensējamajām zālēm.
Bruto peļņas maržas tika aprēķinātas no kopējā pārdoša-
nas apjoma, ņemot vērā Koncerna vadības uzliktos KPIs un 
pārdomātākas pārdošanas politikas ieviešanu. Aptieku uz-
ņēmumam piemērotās bruto peļņas maržas atbilst nozares 
vidējiem rādītājiem.
Vidējā bruto peļņas marža, kas ietver visas pārdošanas 
un iegādes atlaides un tirdzniecības ieņēmumus, ir 26,3 % 
(2019. gadā — 27,8 %).
Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Silvanols NIV lietošanas 
vērtības aprēķinā
Papildus diskonta likmei Silvanols NIV lietošanas vērtības 
aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. 
Atgūstamā summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas 
prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2019. gadā — 
desmit gadiem), pieņemot, ka pēc šī perioda izaugsmes lik-
me būs 1,7 %. Prognozētā vidējā pieauguma likme pirmajos 
desmit gados būs 3,9 % (2019. gadā — vidēji 3 %).

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Tonus Elast NIV lietoša-
nas vērtības aprēķinā
Papildus diskonta likmei Tonus Elast NIV lietošanas vērtības 
aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. 
Atgūstamā summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas 
prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2019. gadā – 
desmit gadiem), pieņemot, ka pēc šā perioda izaugsmes lik-
me būs 1,7 %. Prognozētā pieauguma likme ir 14 % (2019. 
gadā — 3 %), kas atspoguļo uzņēmuma stratēģiskos izaug-
smes plānus.
Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Biotest NIV lietošanas 
vērtības aprēķinā
Papildus diskonta likmei Biotest NIV lietošanas vērtības 
aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. 
Atgūstamā summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas 
prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2019. gadā — 
desmit gadiem), pieņemot, ka pēc šī perioda izaugsmes lik-
me būs 5 % (2019. gadā – 5%). Prognozēts, ka pirmajos 
piecos gados vidējā pieauguma likme būs 9,5 %, nākamajos 
gados vidēji 5,6 % (2019. gadā — vidēji 8 %).
Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Diamed NIV lietošanas 
vērtības aprēķinā
Papildus diskonta likmei Diamed NIV lietošanas vērtības 
aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. 
Atgūstamā summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas 
prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2019. gadā — 
desmit gadiem), pieņemot, ka pēc šī perioda izaugsmes lik-
me būs 1,7 %. Prognozēts, ka vidējā pieauguma likme būs 8 
% (2019. gadā — 4 %).
Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti Olainmed NIV lietošanas 
vērtības aprēķinā
Papildus diskonta likmei Olainmed NIV lietošanas vērtības 
aprēķins visvairāk atkarīgs no pieauguma likmes aplēses. 
Atgūstamā summa aprēķināta, izmantojot naudas plūsmas 
prognozes, kas sagatavotas desmit gadiem (2019. gadā — 
desmit gadiem), pieņemot, ka pēc šī perioda izaugsmes lik-
me būs 1,7 %. Prognozēts, ka vidējā pieauguma likme būs 
2,1 % (2019. gadā — 1,8 %).
Jutīgums pret izmaiņām pieņēmumos
Tālāk minēto izmaiņu aplēsēs par naudas plūsmas progno-
zēm rezultātā uzskaites vērtība kļūs vienāda ar atgūstamo 
summu (atskaitot atzīto vērtības samazināšanos, ja tāda bi-
jusi) par 2020. gadu:
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20. Krājumi

Vadība uzskata, ka nav iespējamas tādas izmaiņas pamata pieņēmumos, kuru rezultātā iepriekš atzītā citu NIV vērtības 
samazināšanās tiktu reversēta.

2020. gada 31. decembrī Koncerna krājumos bija uzskaitītas konsignācijā nodotas preces 21 tūkst. EUR vērtībā (2019. gada 
31. decembrī — 261 tūkst. EUR). Koncerna mātes uzņēmuma krājumos 2020. gada 31. decembrī konsignācijā nodotu preču 
nebija (2019. gada 31. decembrī — 237 tūkst. EUR).
2020. gadā Koncerns norakstīja krājumus 746 tūkst. EUR (2019. gadā — 326 tūkst. EUR) vērtībā, bet Koncerna mātes 
uzņēmums — 692 tūkst. EUR (2019. gadā — 224 tūkst. EUR) vērtībā, atspoguļojot šos norakstījumus postenī “Pārējās 
saimnieciskās darbības izmaksas”.
2020. un 2019. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi (izņemot nemateriālo ieguldījumu 
“Preču zīme OLAINFARM", reģistrācijas Nr. M 41 058, kura ķīla pārtraukta 2020. gadā, pilnībā atmaksājot AS “SEB banka” 
aizņēmuma līgumu Nr. CB11186) un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem un kredīt-
līnijai (28. piezīme). Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā.
21. Finanšu aktīvi un finanšu saistības
Finanšu instrumentu kategorijas
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Pircēju un pasūtītāju parādus noraksta, kad nav pamatotu cerību uz to atgūšanu. Pazīmes, kas liecina, ka nav pamatotu 
cerību atgūt parādu, cita starpā ietver paziņojumu par maksātnespēju vai debitora likvidāciju.
Sk. 22. piezīmi par informāciju par pircēju un pasūtītāju parādu termiņanalīzi un uzkrājumu atzīšanu.
Aizdevumi, kurus novērtē amortizētajā iegādes vērtībā
Visi Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma aizdevumi saistītajām personām (aizdevumi, kas novērtēti amortizētajā ie-
gādes vērtībā) uzskatāmi par atsevišķu grupu, kurai attiecīgajā vērtēšanas periodā nav bijis vēsturisku kredītzaudējumu.
Uzkrājumus zaudējumiem par aizdevumiem saistītajām personām nosaka individuāli, ņemot vērā nākotnes naudas plūsmu 
prognozes vērtības samazināšanās pārbaudes ietvaros.
Aizdevumiem vadībai, darbiniekiem un akcionāriem ir veikta 12 mēnešu gaidāmo kredītzaudējumu izvērtēšana un aprēķi-
nātās summas ir uzskatāmas par nebūtiskām.

Nauda
Sabiedrība finanšu līdzekļus izvieto kredītiestādēs ar mazu kredītrisku, proti, pašu vai mātes sabiedrības kredītreitings vis-
maz investīciju pakāpes līmenī, ko piešķīrušas starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras (“Moody's”, “Standard & Poor’s”, 
“Fitch Ratings”), noteiktais kredītreitings ir vismaz A–Baa3 līmenī.

Finanšu aktīvu kredītkvalitāte
Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam ir trīs veidu finanšu aktīvi, kas novērtēti saskaņā ar paredzamo kredītzaudēju-
mu modeli:
• pircēju un pasūtītāju parādi;
• parāda instrumenti amortizētajā iegādes vērtībā (aizdevumi);
• nauda.
Sk. 36. piezīmi par pircēju un pasūtītāju parādu 2020. gada kredītrisku un kredītkvalitāti. 
Pircēju un pasūtītāju parādi
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums piemēro vienkāršoto pieeju paredzamo kredītzaudējumu noteikšanai, saskaņā 
ar kuru tiek veidoti dzīves laika paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumi visiem pircēju un pasūtītāju parādiem, kurus iedala 
grupās, balstoties uz kopīgām kredīta pazīmēm un termiņa kavējumu. Paredzamo kredītzaudējumu lielums ir atkarīgs no 
kavējuma dienām un starptautiskās kredītu aģentūras “Moody’s” noteiktajiem valstu kredītreitingiem.
Pamatojoties uz minēto, uzkrājumi zaudējumiem 2020. un 2019. gada 31. decembrī bija:

22. Pircēju un pasūtītāju parādi
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Par pircēju un pasūtītāju parādiem procenti netiek aprēķināti, darījumos ar ārvalstu uzņēmumiem nosacījumi paredz pārsvarā 
90 dienu apmaksas termiņu, bet darījumos ar vietējiem uzņēmumiem — 60 dienu apmaksas termiņu.
Sk. tālāk uzkrājumu debitoru parādu vērtības samazinājumam tabulu:

Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma debitoru parādi nav nodrošināti.
Koncerna atzītie uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem tika noteikti šādi:

Koncerna mātes uzņēmuma atzītie uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem tika noteikti šādi:

Sk. 36. piezīmi par kredītrisku un pircēju un pasūtītāju parādu kredītkvalitāti.
23. Pārējie ilgtermiņa un īstermiņa aktīvi
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24. Citi debitori

25. Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem

26. Nauda
Detalizēta informācija par saistītām personām izsniegtajiem aizdevumiem iekļauta 34. piezīmē.

27. Akciju kapitāls
Koncerna mātes uzņēmuma akciju kapitāls ir 19 719 tūkst. EUR (2019. gadā — 19 719 tūkst. EUR), un to veido 14 085 078 
akcijas (2019. gadā — 14 085 078 akcijas). Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Visas 14 085 078 akcijas ir demate-
rializētas balsstiesīgas parastās uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā. Visas akcijas ir apmaksātas.
Pašu kapitālā iekļautās rezerves atspoguļo starpību, kas Koncerna mātes uzņēmuma akciju kapitālā izveidojusies no ak-
ciju kapitāla denominācijas no LVL uz EUR, kas radās 2014. gadā. Sākotnējā denominācijas starpība ir 322 tūkst. EUR. 
2017. gada decembrī 282 tūkst. EUR no šīm rezervēm izmaksāti akcionāriem (0,02 EUR par akciju), tādējādi 2019. gada 
31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī atlikusī denominācijas starpība ir 40 tūkst. EUR.
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28. Saņemtie aizņēmumi un nomas saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi saņemtie aizņēmumi

No finansēšanas darbības izrietošo saistību izmaiņas
Izmaiņas no finansēšanas darbības izrietošajās Koncerna saistībās ir šādas:

Pārskata periodā tika atmaksāts viens no AS “SEB ban-
ka” saņemtajiem aizņēmumiem 720 tūkst. EUR apmērā. Uz 
2020. gada 31. decembri AS “Olainfarm” saistības ar finanšu 
partneri AS “SEB banka” veido aizņēmums 2 354 tūkst. EUR 
apmērā (2019. gadā — divi aizņēmumi 4 927 tūkst. EUR ap-
mērā) un neizmantota kredītlīnija ar piešķirtu limitu 1 000 tūkst. 
EUR (2019. gadā — 1 000 tūkst. EUR). Abiem Aizņēmuma 
līgumiem atmaksas termiņš ir noteikts 2021. gada 30. jūnijā.
Pārskata periodā tika saņemts aizņēmums 1 867 tūkst. EUR 
apmērā no AS “BlueOrange Bank”, kurš tika izsniegts attīs-
tības projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 
pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersis-
tēmu” finansēšanai un AS “Olainfarm” ieguldījumu iepriekšmi-
nētajā projektā refinansēšanai. Uz 2020. gada 31. decembri 
AS “Olainfarm” saistības ar finanšu partneri AS “BlueOrange 
Bank” veido aizņēmums 8 294 tūkst. EUR apmērā (2019. 
gadā — 8 231 tūkst. EUR).

Koncerna mātes uzņēmuma aizņēmuma līgumi ar AS “SEB 
banka” un AS “BlueOrange Bank” ietver vairākus obligātos 
nosacījumus un pienākumus iesniegt ziņojumu bankām reizi 
ceturksnī. 2020. un 2019. gada 31. decembrī Koncerna mātes 
uzņēmums bija izpildījis visus finanšu noteikumus.
2020. gada 31. decembrī kopējais Koncernam pieejamais 
neizmantotais aizņēmums bija 1 600 tūkst. EUR (2019. gada 
31. decembrī — 3 892 tūkst. EUR), bet Koncerna mātes uzņē-
mumam pieejamais neizmantotais aizņēmums bija 1 000 tūkst. 
EUR (2019. gada 31. decembrī — 2 867 tūkst. EUR). 
2020. un 2019. gada 31. decembrī visi Koncerna mātes uzņē-
muma ilgtermiņa ieguldījumi (izņemot nemateriālo ieguldījumu 
“Preču zīme OLAINFARM”, reģistrācijas Nr. M 41 058, kura 
ķīla pārtraukta 2020. gadā, pilnībā atmaksājot AS “SEB banka” 
aizņēmuma līgumu Nr. CB11186) un apgrozāmie līdzekļi bija 
ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem un kredīt-
līnijai. Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā.
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Izmaiņas no finansēšanas darbības izrietošajās Koncerna mātes uzņēmuma saistībās ir šādas:

Nomas saistības 

29. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma budžetā maksājamo nodokļu 2020. un 2019. gada 31. decembrī kopsavilkums 
(izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli):

30. Nākamo periodu ieņēmumi

Eiropas Savienības finansējums sākotnēji atzīstams bilancē kā atlikts ienākums postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. Fi-
nansējums, kas kompensē Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma radušās izmaksas, tiek atzīts kā ienākumi apvieno-
tajā ienākumu pārskatā izmaksu rašanās periodā. Finansējums, kas kompensē Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma 

28. Saņemtie aizņēmumi un nomas saistības (turpinājums)



102 

ilgtermiņa ieguldījumu iegādi, tiek atzīti kā ienākumi apvienotajā ienākumu pārskatā pakāpeniski par finansējumu iegādāto 
ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās lietošanas laikā.
Projektu īstenošanas gaitā iegādātos un izveidotos pamatlīdzekļus atzīst ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. Visi iegādātie aktīvi 
tiek uzturēti saskaņā ar projektu nosacījumiem un ir labā darba kārtībā.
Piešķirto ES līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumu iegādei kustība finanšu gados, kas beidzās 2020. un 2019. gada 31. decembrī:

31. Uzkrātās saistības

32. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem kreditoriem

33. Finanšu un iespējamās saistības
Garantijas

30. Nākamo periodu ieņēmumi (turpinājumsw)
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Kapitālieguldījumi
2020. gada 31. decembrī Koncerna finanšu saistības par kapitālieguldījumiem bija 263 tūkst. EUR (2019. gada 31. decem-
brī — 878 tūkst. EUR) apmērā, par kuriem uz pārskata gada beigām bija noslēgti līgumi, bet kas vēl nebija izpildīti. Kopējā 
nepabeigto celtniecības projektu līgumos sākotnēji noteiktā summa pārskata perioda beigās bija 2 989 tūkst. EUR (2019. 
gada 31. decembrī — 1 064 tūkst. EUR), un līdz pārskata perioda beigām tika pabeigti celtniecības darbi 2 725 tūkst. EUR 
(2019. gada 31. decembrī — 184 tūkst. EUR) apmērā.
2020. gada 31. decembrī Koncerna mātes uzņēmuma finanšu saistības par kapitālieguldījumiem bija 263 tūkst. EUR 
(2019. gadā — 878 tūkst. EUR apmērā), par kuriem uz pārskata gada beigām bija noslēgti līgumi, bet kas vēl nebija izpildīti. 
Kopējā nepabeigto celtniecības projektu līgumos sākotnēji noteiktā summa pārskata perioda beigās bija 2 989 tūkst. EUR 
(2019. gada 31. decembrī — 1 064 tūkst. EUR), un līdz pārskata perioda beigām tika pabeigti celtniecības darbi 2 725 tūkst. 
EUR (2019. gada 31. decembrī — 184 tūkst. EUR) apmērā.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalei pieejamo peļņu
Sadalot 2018., 2019. un 2020. gadu peļņu dividendēs, Sabiedrība aprēķinās uzņēmumu ienākuma nodokli 20/80 apmērā no 
dalībniekiem izmaksājamās neto summas. Tabulā uzrādīta uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kāda tiktu aprēķināta, ja 
visu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim radušos neto peļņu sadalītu kā dividendes dalībniekiem. Aprē-
ķinā izmantota nodokļa likme, kas ir spēkā 2020. gada 31. decembrī.

34. Darījumi ar saistītajām personām
SIA “Olmafarm” ir Koncerna mātes uzņēmuma lielākais akcionārs, un tam pieder 42,56 % (2019. gadā — 42,56 %) akciju.
Tālāk tabulā apkopoti Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma darījumi ar saistītajām personām gadā, kas noslēdzās at-
tiecīgi uzrādītajā datumā. Informāciju par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem vadībai un 
akcionāriem sk. 25. piezīmē.

33.Finanšu un iespējamās saistības (turpinājums)
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34. Darījumi ar saistītajām personām (turpinājums)
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Saistīto personu nesamaksātie parādi ietver Koncerna mātes uzņēmuma izsniegtos aizdevumus:

*Kopējā Koncerna mātes uzņēmuma meitas uzņēmumiem izsniegto aizdevumu vērtība 2020. gada 31. decembrī bija 551 tūkst. EUR (2019. gada 31. de-
cembrī — 737 tūkst. EUR), atskaitot atzītos uzkrājumus vērtības samazinājumam 1 916 tūkst. EUR apmērā (2019. gada 31. decembrī — 1 718 tūkst. EUR).
Pielikums no 68. līdz 112. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Darījumu ar saistītajām pusēm noteikumi
Neatmaksātie atlikumi gada beigās nav nodrošināti, tie ir 
bezprocentu (izņemot izsniegtos aizdevumus) un norēķini 
notiek naudā. Nav saņemtu vai izsniegtu garantiju par sais-
tīto pušu debitoru vai kreditoru parādiem. Aizdevumus veido 
izsniegtie aizdevumi un uzkrātie procenti.
Koncerna mātes uzņēmums novērtē saistīto personu debi-
toru parādus katrā finanšu gadā, analizējot attiecīgās saistī-
tās personas finanšu stāvokli un tirgu, kurā saistītā persona 
veic darbību, kā arī ņemot vērā nākotnē prognozētās naudas 
plūsmas vērtības samazināšanas pārbaudes ietvaros.
Saistīto personu parādu vērtības samazināšanās 
Mūžībā aizgājušajam Valērijam Maliginam pārskata da-
tumā bija saistības pret Koncerna uzņēmumiem — īster-
miņa aizdevums 1 647 tūkst. EUR apmērā (2019. gadā — 
1 581 tūkst. EUR) un debitora parāds 1 tūkst. EUR apmērā 
(2019. gadā — nulle tūkst. EUR) no Koncerna mātes uzņē-
muma, kā arī ceļošanas izdevumi 430 tūkst. EUR apmērā 
(2019. gadā — 430 tūkst. EUR) no ceļojumu aģentūras 
SIA “First Class Lounge”. Summu, kuras ir parādā mirušā 
Valērija Maligina mantinieki, vērtība nav samazinājusies, jo 
minētās saistības nav apstrīdētas, un iespējamo dividenžu 
apmērs būs pietiekams, lai segtu minētās parāda summas, 
kad visi juridiskie mantošanas aspekti tiks atrisināti.
Aizdevumi
2020. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina papildu uz-
krājumu 70 tūkst. EUR apmērā SIA “First Class Lounge” iz-
sniegtajam aizdevumam (2019. gadā — 1 282 tūkst. EUR). 
Neatmaksātā aizdevuma summa gada beigās — 1 352 tūkst. 
EUR (2019. gada 31. decembrī — 1 282 tūkst. EUR) tika pil-
nībā uzkrāta.

2020. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina papildu uz-
krājumu 72 tūkst. EUR apmērā SIA “Kiwi Cosmetics” izsnieg-
tajam aizdevumam (2019. gadā — 47 tūkst. EUR). Neat-
maksātā aizdevuma summa gada beigās — 509 tūkst. EUR 
(2019. gada 31. decembrī — 437 tūkst. EUR) tika pilnībā 
uzkrāta.
2020. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina uzkrājumus 
nedrošajiem SIA “Global Lux” parādiem 50 tūkst. EUR apmē-
rā. Kopējais debitoru parādu vērtības samazinājums atzīts 
50 tūkst. EUR apmērā, kas sastāv no neatmaksātā aizde-
vuma summas pārskata gada beigās; līdz ar to SIA “Global 
Lux” parāda neto summa 2020. gada 31. decembrī ir nulle 
EUR.
2020. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina uzkrājumus 
nedrošajiem SIA “Nikapharm” parādiem 5 tūkst. EUR apmē-
rā. Kopējais debitoru parādu vērtības samazinājums atzīts 
5 tūkst. EUR apmērā, kas sastāv no neatmaksātā aizdevuma 
summas pārskata gada beigās; līdz ar to SIA “Nikapharm” 
parāda neto summa 2020. gada 31. decembrī ir nulle EUR.
Citi debitori
SIA “First Class Lounge (Samui) Co.” debitora parāda vēr-
tības samazinājums gada beigās ir atzīts pilnā apmērā 
110 tūkst. EUR (2019. gadā — 110 tūkst. EUR).
2020. gadā Koncerna mātes uzņēmums atzina papildu uz-
krājumu 12 tūkst. EUR apmērā SIA “Kiwi Cosmetics” debito-
ru parādam (2019. gadā — 17 tūkst. EUR). Debitoru parāda 
atgūstamās vērtības samazinājums gada beigās tika atzīts 
pilnā apmērā — 40 tūkst. EUR (2019. gadā — 28 tūkst. EUR).
SIA “Jūras aptieka” debitora parāda vērtības samazinā-
jums gada beigās ir atzīts pilnā apmērā 18 tūkst. EUR 

34. Darījumi ar saistītajām personām (turpinājums)
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(2019. gadā — 18 tūkst. EUR).
Kopējais SIA “First Class Lounge” debitoru parādu (priek-
šapmaksas) vērtības samazinājums 2020. gada beigās bija 
217 tūkst. EUR (2019. gadā — 217 tūkst. EUR).
Darījumi ar augstākās vadības amatpersonām un akcionā-
riem
Kopējais augstākās vadības amatpersonu un akcionāru 
parāds Koncernam un Koncerna mātes uzņēmumam gada 
beigās bija attiecīgi 2 078 tūkst. EUR un 1 648 tūkst. EUR 
(2019. gada 31. decembrī — attiecīgi 2 011 tūkst. EUR un 
1 581 tūkst. EUR). Parāda atlikums 2020. gada 31. decembrī 
ietver Koncerna mātes uzņēmuma izsniegtos aizdevumus ar 
procentu likmi 5,5 %, debitora parādu 1 tūkst. EUR apmē-
rā (2019. gada 31. decembrī — nulle tūkst. EUR) Koncerna 
mātes uzņēmumam un 430 tūkst. EUR apmērā (2019. gada 
31. decembrī — 430 tūkst. EUR) SIA “First Class Lounge” 
par sniegtajiem ceļošanas pakalpojumiem.

35. Informācijas atspoguļošana par segmentiem
Lai varētu sniegt informāciju par segmentiem, Koncerns sa-
dalīts struktūrvienībās, pamatojoties uz ražotajiem produk-
tiem un iekšējo pārvaldības struktūru, kas ir atskaišu sagata-
vošanas pamatā. Šajā finanšu pārskatā sniegta informācija, 
tostarp salīdzinošā informācija par iepriekšējo periodu, par 
šādiem pieciem darbības segmentiem:
• Zāļu ražošana. Šis ir galvenais Koncerna mātes uzņē-

muma darbības segments un ietver gatavo zāļu formu 
un aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) ražošanu. Informācija 
par šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē sada-
ļā Gatavās zāļu formas un Ķīmiskā produkcija, kur 100 % 
(2019. gadā — 100 %) šī segmenta ieņēmumu guva Kon-
cerna mātes uzņēmums. Tāpat šajā segmentā ir iekļauti 
tie meitas uzņēmumi, kuru pamata darbība ir mārketinga 
pakalpojumi Koncerna mātes uzņēmuma saražotai pro-
dukcijai.

• Vairumtirdzniecība. Šis segments ietver zāļu un citu pro-
duktu pārdošanu mazumtirgotājiem. Šo segmentu galve-
nokārt pārstāv Koncerna mātes uzņēmuma departaments, 
kas atbild par farmaceitisko un saistīto produktu (Koncerna 
un citu ražotāju produktu) pārdošanu vairumā mazum-
tirgotājiem. Informācija par šī segmenta ieņēmumiem ir 
sniegta 4. piezīmē sadaļā Vairumtirdzniecība, kur 100 % 
(2019. gadā — 99,9 %) šī segmenta ieņēmumu guva Kon-
cerna mātes uzņēmums.

• Mazumtirdzniecība. Šis segments ietver zāļu pārdošanu, 
izmantojot Koncernam piederošo aptieku tīklu “Latvijas ap-
tieka”. Informācija par šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 
4. piezīmē sadaļā Aptiekas.

• Kompresijas izstrādājumi. Šis segments ietver elastīgo un 
kompresijas materiālo ražošanu un pārdošanu. Šo seg-
mentu pārstāv ražošanas uzņēmums “Tonus Elast” un tā 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības struktūras. In-
formācija par šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezī-
mē sadaļā Kompresijas izstrādājumi.

34. Darījumi ar saistītajām personām (turpinājums)
• Citi segmenti. Šis segments ietver Koncerna uzņēmējdarbī-

bas virzienus, kuru kopējie ieņēmumi nepārsniedz 10 % no 
visiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Šo segmentu 
pārstāv šādi Koncerna meitas uzņēmumi: ekoloģiskās far-
mācijas un pārtikas piedevu ražotājs SIA “Silvanols”, augu 
tēju un uzlējumu ražotājs OOO “NPK Biotest”, ekoloģisko 
kosmētisko līdzekļu ražotājs SIA “Kiwi Cosmetics”, klīni-
kas SIA “Klīnika Diamed” un SIA “Olainmed”, profesionā-
lās kosmētikas izplatīšanas uzņēmums SIA “Global Lux”, 
tūrisma aģentūra SIA “First Class Lounge”, ieguldījuma 
īpašums “First Class Lounge (Samui) Co.” un sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmums SIA “Ozols JDR”. Informācija par 
šī segmenta ieņēmumiem ir sniegta 4. piezīmē sadaļā Pā-
rējie.

Koncerna mātes uzņēmuma valde uzrauga galvenokārt 
šādus uzņēmējdarbības segmentu rādītājus, lai pieņemtu 
lēmumus par resursu piešķiršanu un veiktspējas novērtēju-
mu: ieņēmumi, peļņa pirms nodokļiem, kapitālieguldījumi, 
vērtības samazināšanās. Citi segmenti netiek uzraudzīti 
segmentu līmenī, bet gan tajā ietilpstošo meitas uzņēmumu 
līmenī. Kapitālieguldījumi sadalījumā pa segmentiem iekļauj 
iegādātos ilgtermiņa aktīvus, izņemot aktīvus, kas tika iegūti 
uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. Vērtības sama-
zinājums sadalījumā pa segmentiem iekļauj Koncerna līdz-
dalības meitas uzņēmumos, ieguldījuma īpašumos vērtības 
samazinājumu un objektus, kas nav saistīti ar saimniecisko 
darbību.
Neattiecinātā informācija attiecas galvenokārt uz jautāju-
miem, kas tiek risināti Koncerna līmenī, piemēram, uz finan-
sēšanas darbību Koncerna līmenī (tostarp lielākoties par 
Koncerna mātes uzņēmuma finanšu darbības rezultātiem, 
aizdevumiem, naudu), attiecībā uz aktīviem, kas saistīti ar 
Koncerna vadību, ieguldījumu aktīviem u. c.
Segmentu finanšu dati, izņemot Segmenta peļņa pirms no-
dokļiem, norādīti bez savstarpējo darījumu ietekmes izslēg-
šanas.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzraudzīts tikai attiecīgās 
juridiskās personas līmenī, tādējādi tīrā peļņa sadalījumā pa 
segmentiem netiek pārraudzīta.
Lielākā daļa Koncerna aktīvu (ap 95 %) atrodas Latvijā. In-
formācija par ieņēmumiem sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem 
tirgiem ir sniegta 4. piezīmē.
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Segmentu finanšu dati, izņemot Segmenta peļņa pirms no-
dokļiem, norādīti bez savstarpējo darījumu ietekmes izslēg-
šanas. Tika veikta pārklasifikācija no sadaļas Neattiecināts 
un izslēgts uz visiem segmentiem un attiecīgi tika pārklasifi-
cēts arī 2019. gads.

36. Finanšu risku pārvaldība
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma nozīmīgākie finan-
šu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm un kredītlīni-
jas, noma un parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Šo 
finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Kon-
cerna un Koncerna mātes uzņēmuma saimnieciskās darbī-
bas finansējumu. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums 
saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, pie-
mēram, pircēju un pasūtītāju parādiem, naudu un īstermiņa 
noguldījumiem, kas izriet tieši no to saimnieciskās darbības. 
Koncerna mātes uzņēmums arī izsniedz īstermiņa aizdevu-
mus dalībniekiem un vadībai.

Finanšu riski
Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Koncerna un Koncer-
na mātes uzņēmuma finanšu instrumentiem, ir valūtas risks, 
procentu likmju risks, likviditātes risks, kredītrisks un kapitāla 
risks. Koncerna mātes uzņēmuma un Koncerna citu uzņēmu-
mu valdes pārrauga šo risku pārvaldību. Finanšu risku pār-
valdības ietvaros Koncerns izmanto dažādas finanšu risku 
kontroles un riska ierobežošanas procedūras, lai samazinātu 
noteiktus riskus. Pēc pārskata gada beigām AS “Olainfarm” 
padome ir apstiprinājusi Finanšu risku vadības politiku, kurā 
ir noteikti principi un vadlīnijas vispārējai Koncerna un Kon-
cerna mātes uzņēmuma finanšu risku vadībai un rīcībai attie-
cībā uz šo risku novēršanu un samazināšanu, definējot pie-
ņemamos finanšu instrumentus un skaidrus, piesardzīgus, 
ekonomiski efektīvus  principus finanšu resursu izvietošanai.

35. Informācijas atspoguļošana par segmentiem (turpinājums)
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Valūtu risks
Ārvalstu valūtu risks ir risks, ka finanšu instrumenta patiesā 
vērtība vai ar to saistītās nākotnes naudas plūsmas varētu 
mainīties ārvalstu valūtas maiņas kursu svārstību ietekmē. 
Koncerns ir pakļauts ārvalstu valūtu maiņas kursu izmaiņām 
galvenokārt saistībā ar Koncerna saimniecisko darbību (ja 
ieņēmumi vai izmaksas ir kādā citā valūtā, nevis Koncerna 
funkcionālajā valūtā).
Ievērojama daļa Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma 
ieņēmumu ir eiro (2019. gadā — eiro); lielākā daļa izmaksu 
ir eiro (2019. gadā — eiro). Pircēju un pasūtītāju parādi, kas 
potenciāli ir pakļauti valūtas riskam, tiek pārvaldīti, piemērojot 
atbilstošu cenu noteikšanas politiku. 2020. gada laikā to bija 
iespējams veikt tikai daļēji, jo cenošanas politikas iespējas 
bija ierobežotas Covid-19 izraisīto pirktspējas ierobežojumu 
dēļ. 2021. gadā papildus uzsākta valūtas riska ierobežošana, 

izmantojot finanšu instrumentus, saskaņā ar Finanšu risku 
vadības politikā paredzētajiem principiem. 
Pārskata periodā Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā un Baltkrie-
vijā bija vērojams ievērojams valūtas vērtības svārstīgums. 
Šīs četras valstis nodrošina vairāk nekā 46 % (2019. gadā — 
53 %) no Koncerna apgrozījuma. Valūtas risks saistīts gal-
venokārt ar Krievijas tirgu, kur cenas tiek noteiktas Krievijas 
rubļos. Koncerns regulāri pārskata cenas RUB, lai mazinātu 
valūtas riska negatīvo ietekmi.
Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma finanšu aktīvos un saistībās ietilpst nauda, 
pircēju un pasūtītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuz-
ņēmējiem, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi un aiz-
devumi. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums galveno-
kārt ir pakļauts ārvalstu valūtu riskam saistībā ar ASV dolāru 
(USD) un Krievijas rubli (RUB).

Koncerna valūtu riski 2020. un 2019. gada 31. decembrī ir šādi:

Koncerns ir izvērtējis USD un RUB valūtas kursa svārstību potenciālo ietekmi uz peļņu pirms nodokļiem, kas atspoguļots 
tālāk tabulā. Pašu kapitālu ietekmē peļņas izmaiņas.
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Koncerna mātes uzņēmuma valūtu riski 2020. un 2019. gada 31. decembrī ir šādi:

Koncerna mātes uzņēmums ir izvērtējis USD un RUB valūtas kursa svārstību potenciālo ietekmi uz peļņu pirms nodokļiem, 
kas atspoguļots tālāk tabulā. Pašu kapitālu ietekmē peļņas izmaiņas.

Procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instrumenta patiesā vērtība vai ar to saistītās nākotnes naudas plūsmas varētu 
mainīties tirgus procentu likmju svārstību ietekmē. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums pakļauts tirgus procentu likmju 
izmaiņām galvenokārt saistībā ar Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma ilgtermiņa aizņēmumiem, kuriem piemērotas 
mainīgas procentu likmes.
Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma aizņēmumu procentu likme atspoguļota 28. piezīmē.
Procentu likmes jutīgums
Turpmākajās tabulās atspoguļots Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma peļņas pirms nodokļiem (ietekme galvenokārt 
EURIBOR mainīguma rezultātā) jutīgums pret pamatoti iespējamām procentu likmju izmaiņām, ja visi pārējie mainīgie lielumi 
nemainās. Nav ietekmes uz pašu kapitālu, izņemot ietekmi no pārskata gada rezultāta izmaiņām.
Koncerna jutīgums pret procentu likmju izmaiņām:
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Likviditātes risks
Likviditātes risks ir saistīts ar Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma spēju izpildīt īstermiņa un ilgtermiņa finanšu saistības 
noteiktajos termiņos. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kontrolē likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu, 
izmantojot banku piešķirtās kredītlīnijas un aizņēmumus, veicot parādu piegādātājiem atmaksas termiņu plānošanu, izstrā-
dājot un analizējot nākotnes naudas plūsmas, ko veido gan esošie, gan plānotie aizņēmumi, kā arī par šiem aizņēmumiem 
maksājamie procenti.
Nākamajā tabulā atspoguļota Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finanšu saistību termiņstruktūra 2020. un 2019. gada 
31. decembrī, pamatojoties uz līgumā noteiktajiem nediskontētajiem maksājumiem.

Koncerna mātes uzņēmuma jutīgums pret procentu likmju izmaiņām:

Kredītrisks
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums ir pakļauti kredītriskam saistībā ar to pircēju un pasūtītāju parādiem, izsniegtajiem 
aizdevumiem un naudu.
Kredītrisks attiecībā uz finanšu līdzekļiem kredītiestādēs tiek pārvaldīts, sabalansējot finanšu aktīvu izvietojumu kredītiestā-
dēs tā, lai vienlaikus izvēlētos izdevīgākos piedāvājumus, ierobežotu risku zaudēt naudas līdzekļus un nepalielinātu likviditā-
tes risku. Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums finanšu līdzekļus izvieto kredītiestādēs ar zemu kredītrisku.
Debitoru kredītrisku Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums kontrolē, nosakot darījumu partneru riska reitingu, ņemot vērā 
debitora, valsts un apmaksas disciplīnas reitingus. Debitoriem tiek noteikti individuāli kredīta limiti. Saskaitot visu debitoru ris-
ka apmērus, tiek aprēķināts debitoru portfeļa kredītriska kopējais riska līmenis. Ja risks ir augsts vai tiek saņemta informācija 
par darījuma partnera finanšu stāvokļa pasliktināšanos, tad tiek veikti nepieciešamie pasākumi kredītlimitu pārskatīšanai vai 
parāda iekasēšanai.
2020. gada 31. decembrī Krievijas klientu parādu Koncernam par piegādātajām precēm un pakalpojumiem kredītriska kon-
centrācija bija 39 % (2019. gada 31. decembrī — 64 %). Atsevišķs Krievijas klients, kura kredītriska koncentrācija ir 19% 
(2019.gada 31.decembrī— 22%) tiek pastāvīgi uzraudzīts, un tā kredītreitings ir atbilstošs šādai atvērtai pozīcijai.
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36. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)
Kapitāla pārvaldība
Galvenais Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma kapitāla pārvaldības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu darbību, uzturēt 
optimālu kapitāla struktūru, tādējādi samazinot kapitāla cenu, kā arī nodrošināt investīciju programmām nepieciešamo finan-
sējumu un izvairīties no aizņēmumu līgumos noteikto un ar kapitāla struktūru saistīto ierobežojošo nosacījumu pārkāpšanas.
Kapitāla risku vadība tiek veikta, izvērtējot nepieciešamo aizņēmumu apjomu un saņemšanas periodu; izvēloties finansējuma 
veidu pēc cenas, mērķa un perioda; kontrolējot, uzskaitot un analizējot esošo saistību portfeļa atmaksas grafikus.
Laiku pa laikam vadība kontrolē kapitālu, izmantojot maksātspējas koeficientu:

Saistību īpatsvara rādītāju aprēķina, neto parādsaistības izdalot ar kopējo kapitālu un pieskaitot neto parādsaistības. Neto 
parādsaistībās tiek iekļauti aizņēmumi, par kuriem aprēķina procentus, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi kre-
ditoru parādi, atskaitot naudu un naudas ekvivalentus, izņemot saimnieciskās darbības veidus, kuru veikšana ir pārtraukta. 
Kapitālā ietilpst attiecīgi uz Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls.
2020. gada 31. decembrī Koncerna mātes uzņēmums bija izpildījis visas kredītiestāžu noteiktās kapitāla prasības. Saskaņā 
ar Komerclikumu Koncerna mātes uzņēmuma valdei jāprasa akcionāru sapulcei lemt par darbības turpināšanu, ja uzņēmuma 
zaudējumi sasniedz vismaz pusi no uzņēmuma pamatkapitāla.

Patiesā vērtība
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība ir summa, par kādu finanšu instrumentu iespējams apmainīt parastā darījumā starp 
ieinteresētām pusēm, izņemot gadījumos, kad instrumenti tiek pārdoti piespiedu kārtā vai likvidācijas rezultātā.
Tālāk tabulā atspoguļota Koncerna aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas datumā, 
2020. gada 31. decembrī.

Tālāk tabulā atspoguļota Koncerna aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas datumā,
2019. gada 31. decembrī.
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Tālāk tabulā atspoguļota Koncerna mātes uzņēmuma aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas 
datumā — 2020. gada 31. decembrī.

Tālāk tabulā atspoguļota Koncerna mātes uzņēmuma aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas hierarhija vērtēšanas 
datumā — 2019. gada 31. decembrī.

Lai aplēstu patieso vērtību, izmantotas šādas metodes un pieņēmumi:
• naudas un īstermiņa noguldījumu, pircēju un pasūtītāju parādu, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu īstermiņa 

kreditoru parādu patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai galvenokārt tāpēc, ka šie instrumenti ir īstermiņa. Šīs 
pozīcijas atbilst hierarhijas 3. līmenim, izņemot naudu, kas atbilst hierarhijas 2. līmenim;

• aizdevumu un aizņēmumu patiesā vērtība aprēķināta, diskontējot prognozētās nākotnes naudas plūsmas ar spēkā esoša-
jām procentu likmēm, kas atbilst hierarhijas 3. līmeņa novērtējumam. Nekāda būtiska atšķirība starp uzskaites un patieso 
vērtību nav konstatēta.

37. Izdotie standarti, kuri vēl nav stājušies spēkā
Ir izdoti jauni standarti un interpretācijas vai pārskatīti esošie standarti un interpretācijas, kuru piemērošana Koncernam un 
Koncerna mātes uzņēmumam ir obligāta attiecībā uz pārskata periodiem, kuri sākas pēc 2021. gada 1. janvāra, un kurus 
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums nav ieviesis pirms noteiktā spēkā stāšanās datuma.
Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums paredz, ka šo standartu, pārskatīšanu un interpretāciju pieņemšana būtiski neietek-
mēs Koncerna vai Koncerna mātes uzņēmuma finanšu pārskatus sākotnējās piemērošanas periodā:
• Grozījumi 10. SFPS un 28. SGS — Pārdošanas vai aktīvu nodošanas darījumi starp investoru un tā asociēto uzņēmumu 

vai kopuzņēmumu (spēka stāšanas datums šobrīd nav noteikts, nav apstiprināti lietošanai ES);
• 17. SFPS Apdrošināšanas līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti 

lietošanai ES);
• Grozījumi 1. SGS — Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. 

janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
• Grozījumi 16. SGA, 37. SGS un 3. SFPS un Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018–2020. (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 

2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
• Grozījumi 17. SFPS un 4. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti 

lietošanai ES);
• Bāzes procentu likmju (IBOR) reformas otrā fāze — grozījumi 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS un 16. SFPS (spēkā pārskata 

periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES).
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38. Notikumi pēc pārskata perioda beigām
2021. gadā AS “Olainfarm” mainīja grāmatvedības politiku attiecībā uz krājumu izmaksu novērtēšanu — gatavās produkcijas 
izmaksu novērtēšanai tiek izmantota standarta izmaksu metode. Pārējiem krājumiem mainīta krājumu izmaksu noteikšanas 
metode no vidējo svērto cenu metodes uz FIFO (pirmais iekšā — pirmais ārā). Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz 
iepriekšējo pārskata gadu peļņu sastāda 3,5 milj. EUR. 
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši citi būtiski notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Koncerna un Koncerna 
mātes uzņēmuma finanšu pārskatu.
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