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Vispārīga informācija 
 
 

KONCERNA MĀTES UZŅĒMUMA 
NOSAUKUMS 

OLAINFARM 

KONCERNA MĀTES UZŅĒMUMA 
JURIDISKAIS STATUSS 

Akciju sabiedrība 

KONCERNA MĀTES UZŅĒMUMA 
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS, 
VIETA UN DATUMS 

40003007246 

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

KONCERNA MĀTES UZŅĒMUMA 
JURIDISKĀ ADRESE 

Rūpnīcu iela 5 

Olaine, Latvija, LV-2114 

 

 

KONCERNA MĀTES UZŅĒMUMA 
LIELĀKIE AKCIONĀRI (2020. GADA 31. 
MARTĀ) 
 

 

SIA „Olmafarm” (42,56%) 

AS „Swedbank” Klientu vārdā (14,73%) 

Clearstream Banking AG (9,32%) 

OÜ „OLFIM” (7,79%) 

LIELĀKIE MEITAS UZŅĒMUMI 

 

SIA „Latvijas Aptieka” (100%) 

SIA „Tonus Elast” (100%) 

SIA „Silvanols” (100%) 

 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

 

Revīzijas komitejas sastāvs kopš 2019. gada 1. aprīļa: 

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs – Agris Auce 

Revīzijas komitejas locekļi: 

Kārlis Krastiņš, padomes loceklis 

Viesturs Gurtlavs 

 

FINANŠU GADS 2020. gada 1. janvāris – 31. decembris 

STARPPERIODA PĀRSKATA PERIODS 2020. gada 1. janvāris – 31. marts 
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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 (iecelts valdes priekšsēdētāja amatā 2019. gada 28. novembrī) 

 
Jerūns Hide Veitess (Jeroen Hidde Weites) ir AS 
„Olainfarm” valdes priekšsēdētājs, kura vadībā citos 
uzņēmumos veiksmīgi ieviesti vairāk nekā 30 jaunu 
farmācijas produktu starptautiskajos tirgos. Jerūns Hide  
Veitess  no 2014. gada bija globālā veselības aprūpes 
līdera „Sanofi” ģenerāldirektors Bulgārijā, kā arī vadījis 
„Sanofi” vispārējās medicīnas Dienvideiropas (165 milj. 
eiro ienākumi) un Ziemeļeiropas (200 milj. eiro 
ienākumi) klasterus, kur galvenais uzdevums bija 
nodrošināt sekmīgus uzņēmuma pārmaiņu procesus. 
No 2010. līdz 2014. gadam uzņēmumā „Sanofi 

Genzyme” Francijā ieņēma vecākā direktora amatu, galvenokārt atbildot par Eiropas 
stratēģijas ieviešanu, vadīšanu un jaunu starptautisko tirgu apgūšanu Ķīnā un Japānā. 
Iepriekš strādājis vadošos amatos arī uzņēmumā „UCB Pharma Brussels” Briselē, 
Beļģijā, kā arī „Biogen Idec” Bostonā, ASV. Jerūns Hide Veitess ieguvis maģistra grādu 
ekonomikā Amsterdamas Universitātē. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Elena Bušberga (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 5. decembrī) 
 

Elena Bušberga (Elena Bushberg) ir AS „Olainfarm” 
valdes locekle ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi 
starptautiskos farmācijas uzņēmumos kā „Schering-
Plough”, „MSD” un „Abbott Laboratories”. No 2015. 
gada E. Bušberga bija ģenerāldirektore uzņēmumā 
„Veropharm” (pieder uzņēmumam „Abbott”), kas ir 
viens no Krievijas vadošajiem zāļu un medicīnisko 
iekārtu ražotājiem. Viņa ir darbojusies tādās jomās kā 
finanses, piegāde, mārketings un pārdošana NVS 
valstīs, kā arī rezultatīvu komandu izveidē un vadībā, 
attīstot pieredzi dažādās biznesa jomās. 

E. Bušbergai ir profesionālais maģistra grāds (Global Executive MBA) un Veselības 
aprūpes nozares pārvaldības sertifikāts, kas iegūts Djūka universitātes The Fuqua 
School of Business, ASV. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
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Valde (turpinājums) Lauris Macijevskis (iecelts valdes locekļa amatā 2019. gada 28. novembrī, valdes 
priekšsēdētājs no 2019. gada 4. aprīļa līdz 28. novembrim) 
 

Lauris Macijevskis ir AS „Olainfarm” valdes loceklis, 
finanšu nozares profesionālis, kurš 16 gadus ir 
nostrādājis Latvijas banku sektora vadošajos 
uzņēmumos, tai skaitā pēdējos trīs gadus kā AS „DNB 
banka” viceprezidents un bankas valdes loceklis. Savu 
karjeru banku sektorā Lauris Macijevskis uzsāka AS 
„Hansabanka”, turpināja to AS „Swedbank”. No 2008. 
gada oktobra līdz 2017. gadam L. Macijevskis strādājis 
vadošos amatos Latvijas lielāko banku 
struktūrvienībās. Lauris Macijevskis ir ieguvis 
profesionālo augstāko izglītību Banku augstskolā, kā 
arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, absolvējot 

Rīgas starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „EMPO Ventures” (33,33% kopš 2020. gada 21. maija) 
 

 Signe Baldere-Sildedze (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 4. aprīlī) 
 

Signe Baldere-Sildedze ir AS „Olainfarm” valdes locekle 
ar iepriekšējo pieredzi AS „Olainfarm” padomes locekles 
amatā periodā no 2009. līdz 2012. gadam un no 2018. 
gada 4. jūnija līdz 2018. gada 10. septembrim. Kopš 
2014. gada  SIA „LOUVRE” īpašniece un valdes locekle. 
Ieguvusi izglītību Šveicē tūrisma un viesnīcu 
specialitātē, kā arī vadījusi uzņēmumu tūrisma un 
viesnīcu nozarē Šveicē. 

 
 
 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „LOUVRE”, valdes locekle 
SIA „RĪTS-L”, valdes locekle 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 
      - tieši: 297 
      - 1 097 026 akcijas pārvalda kā AS „Olainfarm” nepilngadīgas akcionāres Annas 

Emīlijas Maliginas dabiskais aizbildnis 

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „LOUVRE” (100%) 
SIA „ RĪTS-L” (100%) 
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Valde (turpinājums) Milana Beļeviča (iecelta valdes locekles amatā 2019. gada 4. aprīlī) 

Milana Beļeviča ir AS „Olainfarm” valdes locekle ar 
iepriekšējo pieredzi AS „Olainfarm” padomes locekles 
amatā no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 4. 
septembrim. Milanai Beļevičai ir vairāk nekā 20 gadu 
juristes pieredze, apvienojot akadēmiskās un 
praktiskās zināšanas jurisprudencē un finanšu un 
nodokļu tiesībās. Ieguvusi jurista kvalifikācijas diplomu 
Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē, 
sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas zinātnēs LU 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, kā arī 
pabeigusi doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātes 
programmā Juridiskās zinātnes. 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „b2b konsultants”, valdes locekle 
SIA „Olmafarm”, valdes locekle 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 15 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Mārtiņš Pūriņš (iecelts valdes locekļa amatā 2019. gada 4. aprīlī) 
 

Mārtiņš Pūriņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis.               
M. Pūriņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze informāciju 
un komunikāciju tehnoloģiju jomā. M. Pūriņš pievienojās 
AS „Olainfarm” no AS „Sadales tīkls”, kur bija viedo 
skaitītāju monitoringa daļas vadītājs. Ieguvis bakalaura 
un maģistra grādu datorzinātnēs Latvijas Universitātē. 
 
 
 
 
 
 

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 4 500 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
 

 Raimonds Terentjevs (iecelts valdes locekļa amatā 2017. gada 28. decembrī) 
 

Raimonds Terentjevs ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un 
Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk nekā 
20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. 
R.Terentjevs pievienojās AS „Olainfarm” 2011. gadā, kad 
atstāja pētnieka darbu APP „Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts”. Raimonds Terentjevs absolvējis Latvijas 
Universitātes Ķīmijas fakultāti, iegūstot dabaszinātņu 
bakalaura un maģistra grādu ķīmijā. 
 
 
 
 

 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
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Padome AS „Olainfarm” padomi ievēlē akcionāru sapulce uz pieciem gadiem. Padome ir 
pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā. 
Padomes galvenais uzdevums ir pastāvīga valdes darbības uzraudzība, un 
padomes locekļu kandidātus akcionāri parasti izvēlas, ņemot vērā prasības, kurām 
jāatbilst attiecīgajiem kandidātiem, lai pildītu padomes locekļu funkcijas un 
uzdevumus. 
 
Padome lemj par AS „Olainfarm” valdes locekļu atalgojumu, savukārt par pašas 
padomes locekļu atalgojumu lemj AS „Olainfarm” akcionāru sapulce. 

 Gundars Bērziņš, padomes priekšsēdētājs (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Gundars Bērziņš 1995. gadā ieguva Latvijas Universitātē zinātņu bakalaura grādu 
un 1998. gadā maģistra grādu vadībzinībās. Savukārt 2013. gadā ieguva doktora 
grādu vadībzinībās. Gundars Bērziņš ir Latvijas Universitātes Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultātes dekāns un Uzņēmējdarbības, vadības un ekonomikas 
fakultātes vadošais pētnieks, ka arī Biedrības Stokholmas Ekonomikas 
augstskolas valdes loceklis Rīgā. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 3 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „MeadowMe” (99,96%) 

 Jānis Buks, padomes priekšsēdētaja vietnieks (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Jānis Buks ir  beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un 1993. gadā 
ieguva bakalaura grādu tiesību zinātnēs. J.Buks ir finanšu nozares profesionālis, 
kurš 8 gadus ir nostrādājis Latvijas banku sektora vadošajos uzņēmumos, tai 
skaitā 7 gadus kā Nordea Bank AB Latvijas fil. vadītājs un no 2017. gada līdz 2018. 
gadam ir bijis AS Luminor Bank valdes loceklis. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:  
SIA „JV Holdings”, valdes loceklis 
AS „Spring Holding”, valdes loceklis 
SIA „LNK Asset Management AIFP”, valdes priekšsēdētājs 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „JV Holdings” (50%) 
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Padome (turpinājums) Kārlis Krastiņš, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Kārlis Krastiņš absolvējis Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā (1995. gads). Savukārt 1997. gadā 
ir beidzis Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu un ieguva maģistra 
grādu ekonomikā. No 2002. gada līdz 2006. gadam ir bijis Prudentia Ieguldījumu 
Pārvaldes sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Sākot ar 2005. gadu ir AS 
„Prudentia” valdes loceklis un kopš 2008. gada arī AS „Prudentia” partneris. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Xiexie”, valdes priekšsēdētājs 
SIA „Prudentia Advisers”, valdes priekšsēdētājs 
AS „Prudentia”, valdes priekšsēdētājs 
SIA „Prudentia Private Equity Partners”, valdes loceklis 
SIA „D & A Konsultanti”, valdes loceklis 
SIA „Pharma Invest”, valdes loceklis (kopš 2020. gada 2.janvāra)  
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Xiexie” (100%) 
SIA „Prudentia Advisers” (44,49%) 
AS „Prudentia” (18,63%) 
SIA „Prudentia Private Equity Partners” (100% kopš 2020. gada 24. marta) 
SIA „Tavs kapitāls 23” (80% līdz 2020. gada 10. martam) 
 

 Haralds Velmers, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Haralds Velmers 1999. gadā ieguva Latvijas Universitātē augstākās izglītības 
jurista kvalifikācijas diplomu un 2001. gadā ieguva sociālo tiesību zinātņu maģistra 
grādu. Kopš 2004. gada ir zvērināts advokāts un kopš 2005. gada maksātnespējas 
procesa administrators. 
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 12 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „Compor” (7,73%) 
SIA „Nami un būves” (40%) 
 

 Andrejs Saveļjevs, padomes loceklis (kopš 2019. gada 1. aprīļa) 
 
Andrejs Saveļjevs ir absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti un ieguvis tehniskā 
tulka diplomu (1994. gads) un 1995. gadā ieguva inženiera grādu. Andrejs 
Saveļjevs ir augstas kvalifikācijas specialists tehniskajā jomā ar vairāk kā 10 gadu 
pieredzi tehniskā direktora amatā dažādos uzņēmumos.  
 
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „B28”, valdes loceklis 
 
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2020. gada 31. martā): 0 
 
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: 
SIA „RAAP” (45%) 

Izmaiņas valdes sastāvā 
 

Valdes sastāvā izmaiņu nav.                                                                                                                             
 

Izmaiņas padomes sastāvā Padomes sastāvā izmaiņu nav. 
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Lielākie akcionāri 
 

 
 
  

 Līdzdalība 2020. gada 31. martā 

SIA „Olmafarm” 42,56% 

AS „Swedbank” Klientu vārdā 14,73% 

Clearstream Banking AG 9,32% 

OÜ „OLFIM” 7,79% 

Pārējie akcionāri 25,60% 

Kopā 100,00% 
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Vadības ziņojums 
Vispārēja informācija 

Grupas mātes uzņēmums AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijā ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi 
medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Grupas darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes 
produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd tās produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp 
Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju. 

Grupā ietilpstošie galvenie uzņēmumi — mātes uzņēmums AS „Olainfarm” un tai pilnībā piederoši meitas uzņēmumi: aptieku ķēde 
SIA „Latvijas aptieka”, Latvijas zaļās farmācijas ražotājs SIA „Silvanols”, elastīgo un kompresijas izstrādājumu ražotājs SIA „Tonus 
Elast”, medicīnas aprūpes uzņēmumi SIA „Klīnika DiaMed” un SIA „OlainMed”, ekokosmētikas ražotājs SIA „Kiwi Cosmetics” un 
Baltkrievijas dabīgo zāļu tēju un medikamentu ražotājs „NPK Biotest”. 

Korporatīvā misija un vīzija 
Korporatīvā misija: 

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

Korporatīvā vīzija: 

Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas ražotājiem, kas ilgtspējīgi piegādā veselības 
aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās - pamatā Centrāleiropas un Austrumeiropas, NVS, kā arī citiem 
globālajiem tirgiem. 

Uzņēmuma darbības vide 

2020. gada sākumā vairākumā no Grupas lielākajiem tirgiem bija vērojamas pozitīvas tendences uzņēmējdarbības vidē — uz tā 
balstījās Grupas finanšu budžeta prognozes. Taču, sākot ar februāri, Covid-19 vīruss sāka strauji izplatīties Eiropas un citās pasaules 
valstīs. Tas radīja vēl nebijušus sociālos un ekonomiskos izaicinājumus ar būtisku kritumu uzņēmējdarbības jomā. Eiropas 
Savienības, Eirāzijas Ekonomiskā savienības un citus valstu ekonomikas sarūk un, visticamāk, 2020. gadā uzrādīs IKP kritumu un 
pieaugošu bezdarba līmeni. Attīstības valstu valūtas 2020. gada 1. ceturksnī zaudēja savu vērtību pret eiro, piemēram, Krievijas 
rubļa vērtība kritās par 24%.  

Finanšu rezultāti 

2020. gada pirmā ceturkšņa laikā Grupas ieņēmumi sasniedza 32,393 milj. EUR, kas ir samazinājums par 7 % jeb 2,352 milj. EUR 
salīdzinājumā ar pirmo ceturksni pirms gada. Savukārt bruto peļņa bija 18,387 milj. EUR, kas ir kritums par 13 % jeb 2,867 milj. EUR, 
salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitātes samazinājums no 61,2 % 2019. gada pirmajā ceturksnī līdz 
56,8 % tajā pašā ceturksnī 2020. gadā. 

Apgrozījums par pēdējiem 12 mēnešiem (2019. gada 1. aprīlis–2020. gada 31. marts) bija 134,867 milj. EUR, kas norāda uz 
pieaugumu par 5 % salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pirms gada (2018. gada 1. aprīlis–2019. gada 31. marts). Šis finanšu rādītājs 
sniedz iespēju izlīdzināt vienreizējo notikumu ietekmi uz vairākiem ceturkšņiem un ir piemērotāks kā ilgtermiņa tendenču rādītājs. 

Iepriekš bija gaidāms, ka no 2020. gada sākuma Krievijā stāsies spēkā jauns regulējums attiecībā uz zāļu izsekojamību, tā saucamā 
serializācija, visā piegādes ķēdē, tāpēc AS „Olainfarm” lielākie izplatītāji 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 ieņēmumu virs 2019. gada 4. ceturksnī plānotā apmēra. Šis fakts tika ņemts vērā, sagatavojot apgrozījuma prognozes 2020. 
gadam. 

2020. gadam Grupa plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR apmērā. Ņemot vērā nebijušus ārējās vides apstākļus Covid-19 pandēmijas 
dēļ, Grupa seko līdz pārdošanas rezultātiem katru dienu un ir gatava atjaunot prognozes atbilstoši tirgus rezultātiem. 
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Tirgi 

Grupas pārdošana galvenajos tirgos 2020. gada 1. ceturksnī rezultējās ar šādu apgrozījuma sadalījumu: Latvijas īpatsvars ir 36 % 
(+7 p.p.), Baltkrievijas īpatsvars ir 17 % (+2 p.p.), Krievijas ir 14 % (–11 p.p.), Centrālāzijas reģiona īpatsvars ir 11 % (+3 p.p.), ES 
valstu ir 10 % (+2 p.p.), Ukrainas ir 6 % (-3 p.p.), citu valstu ir 4 % (bez izmaiņām) un Kaukāza valstu ir 2 % (+1 p.p.).  

 

 

Uzņēmējdarbības segmenti 

Grupas uzņēmumi ražo plaša sortimenta farmācijas un ķīmijas produkciju, pārtikas piedevas, kompresijas izstrādājumus, kosmētikas 
preces, sniedz medicīnas pakalpojumus, veic zāļu mazumtirdzniecību aptiekās, kā arī vairumtirdzniecībā pārdod citu ražotāju 
medikamentus. 

Gatavo zāļu formu segments 

Galvenais uzņēmējdarbības segments ir gatavo zāļu formas, ko ražo mātes uzņēmums Olainē. Tā 2020. gada 1. ceturksnī tika 
pārdoti medikamenti 16,217 milj. EUR vērtībā, kas ir samazinājums par 20 % jeb 3,942 milj. EUR salīdzinājumā ar to pašu ceturksni 
2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Grupas kopējā apgrozījumā 2020. gada 1. ceturksnī kritās par 8 p.p. līdz 50 %. 

Atskaites perioda laikā AS „Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošana samazinājās gan salīdzinājumā ar tādu pašu ceturksni 
pirms gada, gan ar 2019. gada pēdējo ceturksni. Iemesls tam ir papildu pārdošanas apjomi, kas tika izpildīti 2019. gada beigās. 
Visvairāk pārdotā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 22 %, kas ir par trim procentpunktiem lielāks nekā pirms gada. 
Furamaga/Furasola īpatsvars pieauga līdz 18 % (+2 p.p.) un Adaptola daļa palielinājās līdz 16 % (+4 p.p.). Tajā pat laikā Neiromidīna 
īpatsvars samazinājās līdz 12 % (-3 p.p.).  
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Aptieku segments 

Grupas ietvaros aptieku darbību Latvijā vada un attīsta SIA „Latvijas aptieka”, un aptieku segmenta ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī 
palielinājās par 12 % salīdzinājumā ar 1. ceturksni 2019. gadā un sasniedz 7,411 milj. EUR. Segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā 
pārskata periodā palielinājās līdz 23 % (+4 p.p.), salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni.  

Kompresijas izstrādājumi 

Grupas uzņēmums SIA „Tonus Elast” ražo plašu kompresijas izstrādājumu sortimentu, un pārdod tos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī 
segmenta apgrozījums 2020. gada 1. ceturksnī bija 1,953 milj. EUR, kas ir par 1 % vairāk nekā gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars 
Grupas apgrozījumā 2020. gada 1. ceturksnī bija 6 % (bez izmaiņām). 

Vairumtirdzniecība 

Grupas ietvaros vairumtirdzniecību ar medikamentiem nodrošina mātes uzņēmums, kuram ir zāļu lieltirgotavas licence. Tā ļauj iepirkt 
citu ražotāju preces un piegādāt tās SIA „Latvijas aptieka” un citiem sadarbības partneriem. Šī segmenta ieņēmumi no klientiem 
ārpus Grupas 2020. gada 1. ceturksnī bija 2,018 milj. EUR, kas ir pieaugums par 43 % jeb 0,611 milj. EUR. Šī segmenta īpatsvars 
Grupas apgrozījumā atskaites periodā bija 6 % (+2 p.p.). 

Ķīmiskā produkcija 

Papildus gatavo zāļu formām mātes uzņēmums ražo ķīmijas produkciju, ko pārdot citiem farmācijas uzņēmumiem ļoti plašā 
ģeogrāfijā. Segmenta ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī bija par 1 % lielāki nekā tajā pašā ceturksnī 2019. gadā un sasniedza 1,589 
milj. EUR. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pēdējā ceturksnī neizmainījās un bija 5 %.  

Pārējie 

Šī segmenta, kurā ir apvienoti „Silvanols”, „DiaMed” un „OlainMed” medicīnas iestādes, Baltkrievijas ražošanas uzņēmums „NPK 
Biotest” un citi, ieņēmumi 2020. gada 1. ceturkšņa laikā bija 3,205 milj. EUR, un tas ir par 4 % vairāk par tādu pašu ceturksni 2019. 
gadā. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā atskaites periodā palielinājās par 1 % un bija 10 %. 
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EBITDA un pārskata perioda neto peļņa 

Grupas EBITDA rādītājs atskaites periodā bija 4,581 milj. EUR, kas ir par 57 % jeb 5,960 milj . EUR mazāk par tādu pašu ceturksni 
2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte bija 14 %. 

Grupas pēdējo 12 mēnešu EBITDA rādītājs bija 27,574 milj. EUR apmērā, un EBITDA rentabilitāte bija 20,4 %.  

 

Grupas neto peļņa 2020. gada 1. ceturksnī bija 2,113 milj. EUR, kas ir par 74 % vai 6,147 milj. EUR mazāk par tīro peļņu 2019. gada 
1. ceturksnī. Grupas neto peļņas rentabilitāte arī samazinājās, un tā bija 7 % - 24 % vietā gadu iepriekš. 

 

 

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja vairāki faktori: 
• pārdošanas izmaksu samazinājums par 2,013 milj. EUR, jo tika pārskatīts mārketinga modelis galvenajos noieta tirgos; 
• pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu neto pieaugums par 0,69 milj. EUR. 

Svārstības valūtas maiņas kursā bija nozīmīgākais negatīvais faktors. 2019. gada 1. ceturkšņa ienākumus nomainīja zaudējumi, un 
kopējā ietekme 2020. gada 1. ceturksnī bija 5,6 milj. EUR apmērā. Bruto peļņa 2020. gada sākumā bija mazāka 2,867 milj. EUR 
apjomā zemāka apgrozījuma un atšķirību pārdotās produkcijas struktūrā dēļ salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Vienlaikus 
administratīvie izdevumi pieauga par 0,367 milj. EUR galvenokārt enerģijas resursu un citu administratīvo izmaksu pieauguma dēļ. 

Grupas tīrās peļņas prognozes 2020. gadam saglabājas nemainīgas 14,2 milj. EUR apmērā. 



AS „Olainfarm” Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats 
 par 2020. gada 3 mēnešiem  

 

   14

 

Segmentu peļņa 

Lielākā daļa no Grupas segmentiem 2020. gada 1. ceturksnī strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas 
un ķīmijas segments, kas nopelnīja 4,355 milj. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 0,831 milj. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) 
tika nopelnīti 0,513 milj. EUR, un citos segmentos peļņa pirms nodokļiem sasniedza attiecīgi 0,146 milj. EUR. Kompresijas materiālu 
segmentā bija negatīva peļņa pirms nodokļa 0,314 milj. EUR apjomā. 

Finanšu un likviditātes vadība 

Grupas finanšu stāvoklis 2020. gada 1. ceturksnī turpināja uzlaboties. Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20,192 
milj. EUR naudas līdzekļu uz 2020. gada marta beigām. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, 
kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, lai saglabātu stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi sniedz iespēju turpināt finansēt 
ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī investīcijas pētniecībā saistībā ar klīniskajiem pētījumiem. 

Grupa turpina sadarbību ar SEB banku, kur Grupai ir īstermiņa saistības un tai ir pieejama kredītlīnija, un ar Banku „BlueOrange”, 
kur tai ir ilgtermiņa kredīts ar atmaksas grafiku. 

Grupas Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 2020. gada 1. ceturksnī turpināja uzlaboties un bija 3,6 mazāka apkalpojamā 
parāda apjoma dēļ pēdējos 12 mēnešos. Neto saistības / EBITDA koeficients bija praktiski nulle strauji pieaugušo naudas līdzekļu 
dēļ. 
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Galvenie finanšu rādītāji 

 

Iepriekš uzrādītie finanšu indikatori un alternatīvie snieguma rādītāji ir būtiskākie darbības informācijas un analīzes indikatori, un tie 
ir uzrādīti vai aprēķināti, balstoties uz šo finanšu pārskatu datiem un biržas datiem, kas pieejami www.nasdaqbaltic.com ar biržas 
kodu OLF1R. Nedz Grupas mātes uzņēmums, nedz arī Grupa nav sev noteikusi konkrētus mērķus šiem rādītājiem, izņemot 
apgrozījumu un peļņu kā Grupas un Grupas mātes uzņēmuma darbības plānu AS „Olainfarm” konsolidētajam un Grupas mātes 
uzņēmuma pārskata gadam. Informācija, kas uzrādīta šajā vadības ziņojumā attiecībā uz Grupas pārdošanas tirgiem un Grupas 
mātes uzņēmuma produktu sadalījumu, ir pilnīga neto apgrozījuma sastāvdaļa, kas sniedz papildu informāciju par pārskata gada 
neto apgrozījumu darbības un risku analīzes mērķiem, kur salīdzinošā informācija aprakstīta tikai būtisku izmaiņu gadījumā. 

Šeit norādītos finanšu rādītājus un alternatīvos snieguma rādītājus ir jāskata kopā ar paskaidrojumiem un definīcijām, kas ir iekļautas 
2019. gada pārskata vadības ziņojumā. 

Dividendes un dividenžu politika 

AS „Olainfarm” apstiprināja dividenžu politiku, kuras mērķis ir veidot pārdomātu, līdzsvarotu un caurredzamu peļņas sadales modeli, 
kas nodrošina regulāru dividenžu izmaksu akcionāriem un AS „Olainfarm” ilgtermiņa biznesa mērķu sasniegšanu. 

Par 2019. gadu valde rekomendēs izmaksāt dividendēs 20,27 % no Grupas mātes uzņēmuma revidētās tīrās peļņas par kopējo 
summu 4 507 224,96 EUR jeb 0,32 EUR par akciju. 

Akcijas un fondu tirgus  

AS „Olainfarm” pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 parastām akcijām, kas ir iekļautas „Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā. 
Pārskata periodā kopējais akciju skaits nav mainījies. Uzņēmumam savas akcijas nepieder, kā arī nav apstiprināta akciju atpirkšanas 
programma. 

2020. gada pirmajā ceturksnī AS „Olainfarm” vidējā akciju cena bija 6,74 EUR par akciju, un tika tirgotas cenu diapazonā no 5,36 
līdz 7,32 par akciju. Šajā periodā notika 2898 darījumi ar 447 436 akcijām par kopējo summu 2 944 568,30 EUR. 

 
 

Finanšu rādītāji par periodu
01.01.2020 - 

31.03.2020

% pret 
iepriekšējo 

periodu 

01.01.2019 - 
31.03.2019

01.01.2018 - 
31.03.2018

01.01.2017 - 
31.03.2017

Neto apgrozījums, EUR '000 32 393 93% 34 745 30 789 28 571

Neto peļņa, EUR '000 2 113 26% 8 260 3 114 3 673

EBITDA, EUR '000 4 581 43% 10 541 5 414 6 386

EBIT, EUR '000 2 291 27% 8 470 3 299 4 489

Bruto rentabilitāte 56.8% 61.2% 58.5% 59.9%

EBITDA rentabilitāte 14.1% 30.3% 17.6% 22.4%

EBIT rentabilitāte 7.1% 24.4% 10.7% 15.7%

Neto rentabilitāte 6.5% 23.8% 10.1% 12.9%

Peļņa uz akciju, EUR 0.15 26% 0.59 0.22 0.26

Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās 31.03.2020
% pret 

iepriekšējo 
periodu 

31.03.2019 31.03.2018 31.03.2017

Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem 3.1 1.9 2.2 2.6

Akcijas cena perioda beigās, EUR 5.92 90% 6.55 8.90 9.30

Tirgus kapitalizācija, EUR '000 83 384 90% 92 257 125 357 130 991

P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi) 0.6 0.8 1.2 1.3

Finanšu rādītāji par 12 mēnešiem līdz pārskata datumam
01.04.2019-
31.03.2020

% pret 
iepriekšējo 

periodu 

01.04.2018 -
31.03.2019

01.04.2017 -
31.03.2018

01.04.2016 -
31.03.2017

Neto apgrozījums, EUR '000 134 867 105% 128 212 124 294 113 134

Neto peļņa, EUR '000 17 481 110% 15 877 10 230 12 144

EBITDA, EUR '000 27 574 109% 25 355 16 594 21 540

Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 3.6 2.4 1.9 4.0

Neto saistības / EBITDA 0.0 0.8 1.4 1.0

Aktīvu atdeve (ROA) 10.5% 10.3% 6.9% 8.2%

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 14.4% 15% 10% 12%

P/E (cena / peļņa) 4.8 5.9 12.4 10.8
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AS „Olainfarm” akciju cenas svārstības biržā Nasdaq Riga pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām 
 

 

OMX Riga indekss pēdējos 12 mēnešos līdz pārskata perioda beigām samazinājās par 7,61 %, savukārt AS „Olainfarm” cena 
samazinājās par 9,31 %.   
 

AS „Olainfarm” akciju cena biržā Nasdaq Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu 
pēdējo 12 mēnešu laikā līdz pārskata perioda beigām 
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„Nasdaq Riga” biržā 2020. gada 1. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 447 tūkstoši akciju par kopējo vērtību 2,9 miljoni EUR. 
Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019. gadā tirgoto akciju skaits bija lielāks par 185 %, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka 
par 171 %. 

 

Izmaiņas pārdošanas procesos 

2020. gada 1. ceturksnī Grupa pārskatīja sadarbības partneru loku visos lielākajos tirgos, lai sadarbību nodrošinātu ar pēc iespējas 
lielākajiem un stabilākajiem 1. līmeņa vairumtirgotājiem. Šī gada sākumā pārdošanas apjomos Ukrainā bija vērojams īstermiņa 
pārtraukums, bet kopš februāra ir parakstīts līgums ar jaunu izplatītāju. 

2020. gada februārī nodibināta Grupas meitas sabiedrība Krievijā, kuras mērķis ir veicināt produkcijas reklamēšanu, noietu, tirgus 
izpēti, lai palielinātu AS „Olainfarm” komercklātbūtni, kuru iepriekš nodrošināja trešās personas. Šāds solis rada iespēju daudz labāk 
pārvaldīt tirdzniecības procesus un stingrāk kontrolēt izdevumus. Tas ir skaidrs signāls vietējiem partneriem, ka Krievijas tirgus ir 
Grupai nozīmīgs un tai ir plāni aktīvāk atrasties šajā noieta tirgū ilgtermiņā. 

Ārkārtas akcionāru sapulces 

Šī gada 24. janvārī iepriekš izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce nenotika kvoruma trūkuma dēļ. Saskaņā ar statūtiem akcionāru 
sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk nekā 50 % no apmaksātā un balsstiesīgā kapitāla. 

Sociālā atbildība 

AS „Olainfarm” 1. ceturksnī, kā jau katru gadu, atbalstīja uguņošanas organizēšanu Olaines pilsētas svētku laikā. 

Februāra sākumā AS „Olainfarm” piedalījās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajā 
ikgadējā karjeras izglītības programmā ĒNU DIENA. Šogad uzņēmumā ciemojās 17 „ēnas” no 10 dažādām skolām. Ēnotāji pavadīja 
dienu kopā ar speciālistiem no Ražošanas departamenta, Tehniskā departamenta, Gatavo zāļu formu laboratorijas, Hromatogrāfijas 
centra, Rūpnīcas centrālās laboratorijas un Cilvēkresursu vadības daļas. 

Kā daudzgadīgs sadarbības partneris AS „Olainfarm” piedalījās „Gada balva medicīnā 2020” organizēšanā — kā viens no lielākajiem 
ģenerālsponsoriem. 

Lai veicinātu studentu interesi par prakses un darba iespējām, kas saistītas ar ķīmiju un farmāciju, un popularizētu AS „Olainfarm” 
kā vienu no lielākajiem darba devējiem Pierīgā, uzņēmums piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajā „Karjeras diena 2020”. 

Par nozīmīgu uzņēmuma tradīciju ir kļuvusi Asinsdonoru diena, kuru AS „Olainfarm” rīko sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru. 
Šoreiz 49 darbinieki ziedoja asinis tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas. 

Turpinot sadarbību ar vienu no vadošajām augstskolām Latvijā, AS „Olainfarm” sniedza finansiālu atbalstu Rīgas Stradiņa 
universitātes Juridiskajai fakultātei virtuālās realitātes tehnoloģiju ieviešanai. Ziedojums nodrošināja piedāvāto studiju klāsta 
digitalizēšanu tiesību zinātņu studentiem, izmantojot virtuālās realitātes tehnoloģijas mācību procesā. 

Covid-19 ietekme 

Neskatoties uz Covid-19 izplatību lielākajā daļā pasaules valstu, tostarp Latvijā, tam ir bijusi neliela ietekme, un Grupa turpina strādāt 
ierastā režīmā. Grupas uzņēmumi ir ieviesuši drošības pasākumus saskaņā ar noteikumiem Latvijā. AS „Olainfarm” un lielāko meitas 
sabiedrību darbinieki regulāri pārbauda savu veselības stāvokli, lai ierobežotu potenciālo koronavīrusa izplatību darbinieku vidū. 
Darbinieki, kuri var veikt pienākumus attāli, strādā mājās. Komandējumi ir atcelti, klātienes tikšanās notiek pēc iespējas retāk, tā vietā 
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tiek veicinātas tikšanās tiešsaistē. Ceļošanas ierobežojumu dēļ grupas medicīniskie pārstāvji veic pārdošanas zvanus un izmanto 
videokonferenču risinājumus, lai būtu kontaktā ar klientiem. 

Grupas uzņēmumi iegādājas izejvielas no dažādām valstīm un ir izstrādājuši plānus paplašināt piegādātāju loku. Pašlaik Grupai ir 
krājumi pietiekošā daudzumā pārredzamai nākotnei, kas dod iespēju plānot ražošanu bez pārtraukumiem. AS „Olainfarm” ražošanas 
procesi un produktu piegādes nav būtiski ietekmētas. Biežāk produkti klientiem tiek piegādāti ar kravas autotransportu, nevis gaisa 
pārvadājumiem. 

Grupas lielākais meitas uzņēmums SIA „Latvijas Aptieka” turpina darbu bez izmaiņām, un novērojams lielāks pieprasījums pēc 
dažādām farmācijas precēm. SIA „Silvanols” strādā ierastā režīmā un lielāka tirgus pieprasījuma dēļ pastiprināti pievēršas imunitāti 
stiprinošiem produktiem un vitamīniem, bet kontraktražošana ir samazinājusies. SIA „Tonus Elast” ir saskāries ar preču pieprasījuma 
kritumu un ir sācis saņemt valsts atbalstu. Valsts noteikto ierobežojumu dēļ veselības centri SIA „DiaMed” un SIA „OlainMed” no 
marta līdz aprīļa beigām bija īslaicīgi slēgti apmeklētājiem, bet ir atsākuši pieņemt pacientus, ievērojot valdības noteiktās prasības. 

AS „Olainfarm” ir uzsācis ražot dezinfekcijas līdzekli, ko pārsvarā lieto Grupas uzņēmumi, un tas tiek piegādāts ierobežotam klientu 
skaitam. SIA „Tonus Elast” ir uzsācis ražot sejas maskas bez papildu filtriem. AS „Olainfarm” ir uzsākusi plaušu mākslīgās ventilācijas 
iekārtu iegādi, kas tiks dāvinātas Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai, lai nodrošinātu Covid-19 vīrusa inficēto personu 
ārstniecību. Tāpat AS „Olainfarm” bez atlīdzības nodod ārstniecības iestādei pustonnu izopropilspirta, kas izmantojams dezinfekcijas 
vajadzībām. Kopējā dāvinājuma summa sasniedz 100  000  EUR. Lai gan Covid-19 vīrusam var būt ilgstoša ietekme uz Grupas 
darbību, gada sākumā publicētā apgrozījuma un tīrās peļņas prognoze saglabājas nemainīga. 

Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Covid-19 vīrusa tālāka ietekme nav zināma, tāpēc Grupa turpinās ievērot valdību noteiktās prasības un rekomendācijas.  

 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 

(paraksts)   (paraksts)   
Jerūns Hide Veitess  Lauris Macijevskis  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  

 
 
 
2020. gada 27. maijā 
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Paziņojums par vadības atbildību 
AS „Olainfarm” valde par katru ceturksni sagatavo starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par AS „Olainfarm” grupas (turpmāk – Koncerns) aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli uz attiecīgā starpperioda 
beigām, kā arī par finanšu rezultātiem attiecīgajā starpperiodā. Starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats tiek 
sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas attiecas uz starpperiodu 
finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība: 

 izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes; 
 

 sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus; 
 

 piemērojusi darbības turpināšanas principu, ja vien šāda principa piemērošana nav uzskatāma par neatbilstošu. 
 

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

(paraksts)   (paraksts)   
Jerūns Hide Veitess  Lauris Macijevskis  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  

 
 
 
2020. gada 27. maijā 
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STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 

 Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats  
 

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 

(paraksts)   (paraksts)   
Jerūns Hide Veitess  Lauris Macijevskis  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  

 
 
 
2020. gada 27. maijā 

01.01.2020 - 
31.03.2020

01.01.2019 - 
31.03.2019

EUR '000 EUR '000

Ieņēmumi           32 393           34 745 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas          (14 006)          (13 491)

Bruto peļņa           18 387           21 254 

Pārdošanas izmaksas            (6 268)            (8 281)

Administrācijas izmaksas            (6 700)            (6 333)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                699                462 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                202               (255)

Asociēto sabiedrību peļņas daļa                  15                  78 

Finanšu ieņēmumi                  18             1 563 

Finanšu izmaksas            (4 219)               (161)

Peļņa pirms nodokļiem             2 134             8 327 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis                 (31)                 (67)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis                  10                     - 

Pārskata perioda peļņa             2 113             8 260 

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi

Citi apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos pārklasificējami uz peļņas un 
zaudējmumu aprēķinu:
Valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības novērtēšanas               (490)                155 

Citi pārskata perioda apvienotie (zaudējumi) / ienākumi pēc nodokļiem               (490)                155 

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem             1 623             8 415 

Peļņa attiecināma uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem             2 113             8 260 

Nekontrolējošo līdzdalību                     -                     - 

          2 113             8 260   

Apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem             1 623             8 415 

Nekontrolējošo līdzdalību                     -                     - 

            1 623             8 415 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.15 0.59
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 
  

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 

(paraksts)   (paraksts)   
Jerūns Hide Veitess  Lauris Macijevskis  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  
    

2020. gada 27. maijā  

           AKTĪVS 31.03.2020 31.12.2019

EUR '000 EUR '000

Nemateriālā vērtība            20 717           20 717 

Patenti                 136                142 

Aptiekas licences un telpu nomas līgumi            11 953           11 953 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi              3 174             3 184 

Nemateriālo aktīvu izveidošana              3 067             2 418 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem                   10                    8 

KOPĀ            39 057           38 422 

Zemes gabali, ēkas un būves            19 558           20 210 

Iekārtas un mašīnas            17 006           17 619 

Pārējie pamatlīdzekļi              2 237             2 345 

Ieguldījumi nomātā īpašumā                 732                761 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas              2 210             1 054 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                 261                453 

KOPĀ            42 004           42 442 

             7 113             7 069 

                244                253 

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā                 519                504 
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem                 215                203 
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas                     7                  10 
Citi ilgtermiņa aktīvi                     1                    1 
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi                   61                  64 

KOPĀ                 803                782 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI            89 221           88 968 

Izejvielas un materiāli              5 915             5 209 
Nepabeigtie ražojumi            10 112           10 170 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai            12 592           12 210 
Avansa maksājumi par precēm                 872                658 

KOPĀ            29 491           28 247 

Pircēju un pasūtītāju parādi            25 844           31 280 
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas              1 697             1 383 
Citi debitori              2 251                975 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis                 955                919 
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem              1 622             1 610 
Līgumu aktīvi                   52                  58 

KOPĀ            32 421           36 225 
           20 192           15 230 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI            82 104           79 702 
         171 325         168 670 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi

Pamatlīdzekļi

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

Ieguldījuma īpašumi

Lietošanas tiesību aktīvi

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Debitori un pārējie apgrozāmie līdzekļi

Nauda 

KOPĀ AKTĪVS
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 
 

 
 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
AS „Olainfarm” valdes vārdā: 
 
 

(paraksts)   (paraksts)   
Jerūns Hide Veitess  Lauris Macijevskis  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  

 
 
 
2020. gada 27. maijā 
 

           PASĪVS 31.03.2020 31.12.2019

EUR '000 EUR '000

Akciju kapitāls            19 719           19 719 

Akciju emisijas uzcenojums              2 504             2 504 

Rezerves               (502)                 (12)

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa          105 298           81 670 
pārskata gada peļņa              2 113           23 628 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS          129 132         127 509 

Aizņēmumi no kredītiestādēm              6 569             7 004 

Nomas saistības              5 188             5 173 

Nākamo periodu ieņēmumi              3 744             3 194 

KOPĀ            15 501           15 371 

Aizņēmumi no kredītiestādēm              5 571             6 723 

Nomas saistības              1 793             1 763 

Citi aizņēmumi              1 082             1 082 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem            11 925             9 896 
Līgumu saistības                 862                479 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas              1 137             1 504 

Nākamo periodu ieņēmumi                 506                495 

Uzkrātās saistības              3 816             3 848 

KOPĀ            26 692           25 790 

KOPĀ KREDITORI            42 193           41 161 
         171 325         168 670 

PAŠU KAPITĀLS

Īstermiņa kreditori

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

Nesadalītā peļņa:

KREDITORI
I lgtermiņa kreditori
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Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats  
 

 
 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

01.01.2020 - 
31.03.2020

01.01.2019 - 
31.03.2019

EUR '000 EUR '000

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā
Peļņa pirms nodokļiem 2 134         8 327        
Korekcijas:

Amortizācija un nolietojums 2 290         2 036        
Zaudējumi/ (peļņa) no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas 89              (30)            
Uzkrājumu un uzkrāto saistību (samazinājums)/ pieaugums (742)          41             
Asociēto sabiedrību peļņas daļa (15)            (78)            
Procentu izmaksas 175            161           
Procentu ieņēmumi (18)            (18)            
Ieņēmumi no ES projektiem (181)          (112)          
Nerealizēti zaudējumi/ (peļņa) no valūtas kursu svārstībām 2 330         (468)          

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām 6 062         9 859        
Krājumu pieaugums (1 243)       (1 606)       
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu samazinājums 2 129         199           

Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu pieaugums 1 245         1 447        
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā 8 193         9 899        
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (19)            (172)          

Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā 8 174         9 727        

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde (1 536)       (1 906)       
Ieguldījuma īpašumu iegāde -                (100)          
Saņemtais ES finansējums 748            728           
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas 59              62             
Atmaksātie aizdevumi 7                3               
Izsniegtie aizdevumi (17)            (32)            

Neto nauda ieguldījumu darbības rezultātā (739)          (1 245)       

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 
Atmaksātie aizņēmumi (1 588)       (3 755)       
Nomas saistību maksājumi (458)          (406)          
Izdevumi procentu maksājumiem (177)          (161)          
Saņemtie aizņēmumi -                145           

Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā (2 223)       (4 177)       

Naudas pieaugums 5 212         4 305        
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (250)          110           

Nauda pārskata gada sākumā 15 230       2 689        

Nauda pārskata perioda beigās 20 192       7 104        
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Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 
 

 
 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

  

Akciju 
kapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums
Rezerves

Valūtas kursu 
rezerve no 

ārvalstu 
darbības 

novērtēšanas

Nesadalītā 
peļņa

Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000
2018.gada 31.decembrī 19 719    2 504           40           (264)                83 079       105 078     

Pārskata perioda peļņa -              -                  -              -                      8 260         8 260         
Citi apvienotie ienākumi -              -                  -              155                 -                 155            
Kopā apvienotie ienākumi -              -                  -              155                 8 260         8 415         

2019.gada 31.martā 19 719    2 504           40           (109)                91 339       113 493     

2019.gada 31.decembrī 19 719    2 504           40           (52)                  105 298     127 509     
Pārskata perioda peļņa -              -                  -              -                      2 113         2 113         
Citi apvienotie ienākumi -              -                  -              (490)                -                 (490)           
Kopā apvienotie ienākumi -              -                  -              (490)                2 113         1 623         

2020.gada 31.martā 19 719    2 504           40           (542)                107 411     129 132     
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Starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums 

1. Vispārīga informācija par Koncernu 

AS „Olainfarm” Koncerns (turpmāk tekstā – Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu. 
AS „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 
10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā. Koncerna mātes 
sabiedrības akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržā. 

Šo nerevidēto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk – finanšu pārskats) valde apstiprinājusi 2020. gada 27. 
maijā. 

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Finanšu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem, kas beidzas 2020. gada 31. martā, ir sagatavots saskaņā ar Starptautisko 
Grāmatvedības Standartu nr. 34 Starpperiodu finanšu pārskati. 

Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāms kopā ar Koncerna 2019. 
gada konsolidēto pārskatu. 

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi skaitļi noapaļoti līdz tuvākajam 
tūkstotim (EUR ‘000 jeb tūkst. EUR). 

Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2020. gada 31. 
martu. 

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā 

Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst Koncerna 2019. gada finanšu pārskatā piemērotajām politikām. Koncerns ir izvērtējis 
jaunos un grozītos SFPS un SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojami attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2020. gada 1. janvārī 
vai vēlāk. Šie grozījumi nav ietekmējuši Koncerna starpperioda finanšu pārskatu. 

Koncerns nav piemērojis SFPS un SFPIK interpretācijas, kas izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav 
stājušās spēkā. Koncerns plāno ieviest šos standartus un interpretācijas to spēkā stāšanās datumā, ja tās būs pieņemtas ES. 

3. Pamatlīdzekļi 

Pārskata periodā ir veiktas investīcijas 142  tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana, pārbūvējot AS „Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu”. Projekta ietvaros veikti ražošanas ceha Nr.6 
pārbūves darbi, un aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu materiālu piegāde. 

Pārskata periodā ir veikti ieguldījumi zāļu pirms-klīniskos un klīniskos pētījumos 762 tūkst. EUR apmērā, tai skaitā ir veiktas 
investīcijas 594 tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projekta „Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” īstenošanā. Veiktās 
investīcijas pilnībā finansētas no uzņēmuma naudas plūsmas.  

4. Aizņēmumi no kredītiestādēm 

Pārskata periodā tika atmaksāts viens no AS „SEB banka” saņemtajiem aizņēmumiem 720 tūkst. EUR apmērā. Uz 31.03.2020 AS 
„Olainfarm” saistības ar finanšu partneri AS „SEB Banka” veido aizņēmums 3 744 tūkst. EUR apmērā un neizmantota kredītlīnija ar 
piešķirtu limitu 1 000 tūkst. EUR. Abiem Aizņēmuma līgumiem atmaksas termiņš ir noteikts 2020. gada 30. jūnijs. AS „Olainfarm” 
plāno pagarināt abu aizņēmumu atmaksas termiņu. 
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5. Darījumi ar saistītajām personām 

 

 
  

Saistītā persona Pakalpojumu veids

Izsniegtas preces, 
sniegtie 

pakalpojumi un 
aizdevumi 
saistītajām 
personām

Saņemtas preces, 
pakalpojumi un 
aizņēmumi no 

saistītajām 
personām

Saistīto 
personu 

parādi
(bruto)

Parādi 
saistītajām 
personām

(bruto)

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

1. Asociētie uzņēmumi
31.12.2019                              48                            391                       8                       - 

31.03.2020                              13                            115                       5                     31 

KOPĀ: 31.12.2019                              48                            391                       8                       - 

KOPĀ: 31.03.2020                              13                            115                       5                     31 

2. Personas, kurām ir būtiska ietekme

31.12.2019                                 -                              38                       -                1 015 

31.03.2020                                 -                                 -                       -                1 005 

31.12.2019 67                             21                             2 011              78                   

31.03.2020 17                             17                             2 028              95                   
KOPĀ: 31.12.2019                              67                              59                2 011                1 093 

KOPĀ: 31.03.2020                              17                              17                2 028                1 100 

3. Citas saistītās puses

31.12.2019                                 -                            367                       -                       - 

31.03.2020                                 -                                7                       -                       3 

31.12.2019                              11                              39                       1                       3 

31.03.2020                                2                                7                       1                       - 

31.12.2019                              54                         1 441                       4                   167 

31.03.2020                              13                            458                       9                   345 

KOPĀ: 31.12.2019                              65                         1 847                       5                   170 

KOPĀ: 31.03.2020                              15                            472                     10                   348 

V. Maligina aktīvu un saistību pārņēmēji - 
mantinieki

Aizdevums un tūrisma 
pakalpojumi

SIA "Olmafarm" (akcionārs) Aizdevums un citi pakalpojumi

SIA "Lano Serviss"
(V.Maligina mantinieku daļa 25% )

Ķimiskās tīrīšanas un citi 
pakalpojumi

SIA "Olainfarm enerģija"
(AS Olainfarm daļa 50% )     

Enerģijas ražošana un citi 
pakalpojumi

SIA "Vega MS"
(V.Maligina mantinieku daļa 59,99% )

Apsardzes un citi pakalpojumi

SIA "Olfa Press"
(V.Maligina mantinieku daļa 47,5% )

Tipogrāfijas un citi pakalpojumi
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6. Informācijas atspoguļošana par segmentiem 
 

 
 

 

Zāļu ražošana
Vairum-

tirdzniecība
Mazum-

tirdzniecība
Kompresijas 
izstrādājumi 

Citi 
segmenti 

Kopā 
segmenti

Neattiecināts 
un izslēgts Kopā

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Ieņēmumi

Ārējie klienti

3M 2020  17 806 2 018           7 411           1 953               3 205          32 393        -                       32 393             

3M 2019  21 738  1 407  6 588  1 927  3 085  34 745  -  34 745

Starpsegmentu ieņēmumi

3M 2020 340                 3 446           124              550                  166             4 626          (4 626)              -                       

3M 2019 142                 3 269           84                647                  221             4 363          (4 363)              -                       

Kopējie ieņēmumi

3M 2020 18 146            5 464           7 535           2 503               3 371          37 019        (4 626)              32 393             

3M 2019 21 880            4 676           6 672           2 574               3 306          39 108        (4 363)              34 745             

Segmenta peļņa pirms nodokļiem

3M 2020 4 355              831              513              (314)                 146             5 531          (3 397)              2 134               

3M 2019 5 274              575              379              370                  314             6 912          1 415                8 327               

Aktīvi

31.03.2020  86 785  6 828  32 897  17 476  12 562  156 548 14 777               171 325

31.12.2019 88 807            6 546           31 852         18 952             12 993        159 150      9 520                168 670           

Saistības

31.03.2020 16 906            4 083           8 700           3 525               4 546          37 760        4 433                42 193             

31.12.2019 16 490            2 634           8 160           4 493               4 608          36 385        4 776                41 161             

Kapitālieguldījumi

3M 2020 480                 -                   15                49                    77               621             -                       621                  

3M 2019 1 123              -                   16                5                      284             1 428          120                   1 548               

Peļņas salīdzinājums 3M 2020 3M 2019

EUR '000 EUR '000

Segmentu peļņa pirms nodokļiem 5 531                6 912                

Neattiecinātie finanšu ieņēmumi 50                     1 397                

Neattiecinātie finanšu izdevumi (3 662)               (132)                  

Neattiecinātie ieņēmumi un izdevumi 238                   405                   

Starp-segmentu izslēgšana (23)                    (255)                  

Peļņa pirms nodokļiem 2 134                8 327                

Aktīvu salīdzināšana 31.03.2020 31.12.2019

EUR '000 EUR '000

Segmentu aktīvi kopā 156 548            159 150            

Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi un izslēgšana 2 886                2 743                

Neattiecinātie īstermiņa aktīvi un izslēgšana (5 197)               (6 306)               

Grupas līmenī pārvaldītā nauda 17 088              13 083              

Kopā aktīvi 171 325            168 670            

Saistību salīdzināšana 31.03.2020 31.12.2019

EUR '000 EUR '000

Segmentu saistības kopā 37 760              36 385              

Aizņēmumi 11 627              13 193              

Nodokļu saistības 60                     38                     

Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana (7 254)               (8 455)               

Kopā saistības 42 193              41 161              
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7. Ierosinātās dividendes 

AS „Olainfarm” Valde piedāvā akcionāriem novirzīt AS „Olainfarm” 2019. gada peļņas daļu EUR 4 507 224,96  apmērā dividenžu 
izmaksai AS „Olainfarm” akcionāriem, EUR 0,32 apmērā par vienu akciju, izmaksājot dividendēs 2020. gada 3. ceturksnī. AS  
„Olainfarm” Valde norāda, ka priekšlikuma īstenošana dividenžu  izmaksai ir atkarīga no AS „Olainfarm” finansējošo institūciju 
piekrišanu saņemšanas. AS „Olainfarm” Valde plāno saņemt nepieciešamās atļaujas līdz kārtējai akcionāru pilnsapulcei. 

8. Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Informācija par notikumiem pēc pārskata perioda beigām ir aprakstīta vadības ziņojumā, kas pievienots šī starpperioda finanšu 
pārskatam. Laika posmā no pārskata perioda beigām nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic 
korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 


