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Obligācijas
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1.

Termini un saīsinājumi

Darba diena

: Diena, kas Latvijas Republikā nav brīvdiena vai
svētku diena, un kad LCD un TARGET2 sistēma ir
atvērti darījumu veikšanai

Emisijas noteikumi

: Dokuments, saskaņā ar kuru tika veikta Obligāciju
emisija (ISIN LV0000801595)

Emitents

: SIA “Baltic Dairy Board” (juridiskā adrese - Jelgava,
Zvejnieku iela 15-32, LV-3007, Latvija)

EUR

: Euro (Eiropas Monetārās Savienības dalībvalstu
vienotā valūta)

FKTK

: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Kontu turētājs

: Kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība,
kas ir saņēmusi FKTK licenci vai ir tiesīga veikt
darījumus un glabāt vērtspapīrus saskaņā ar savas
reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem

Kreditējošā banka

: Nordea Bank AB Latvijas filiāle (juridiskā adrese –
Kr. Valdemāra 62, Rīga, LV-1013, Latvija)

Kredītlīgums

: Kredīta līgums, kas ir noslēgts starp Kreditējošo
banku un Emitentu, kas paredz, EUR 3,065,000
aizdošanu Emitentam

Kupons

LR

: Procentu maksājums par Obligācijām
: AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” (juridiskā
adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija)
: Latvijas Republika

Maksātnespējas
gadījums

: Prospekta 6.2. “Maksātnespējas gadījums” sadaļā
minētie apstākļi

Nominālvērtība

: Vienas Obligācijas nominālvērtība

NR vai Nasdaq Riga

: Akciju sabiedrība “NASDAQ OMX Riga” (juridiskā
adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija)

Normatīvie akti vai
Likumdošana

: Latvijas Republikā piemērojamie normatīvie akti,
t.sk. NR un LCD noteikumi

Obligācija

: Parāda vērtspapīrs, ko izlaidis Emitents saskaņā ar
Emisijas noteikumiem

Obligacionārs

: Persona, kurai pieder viena vai vairākas Obligācijas

Potenciālais Ieguldītājs

: Persona, kas apsver iespēju iegādāties vienu vai
vairākas Obligācijas

Prospekts

: Šis dokuments, uz kura pamata Obligācijas tiek
iekļautas regulētajā tirgū

LCD
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2.

Atbildīgās personas

Mēs, SIA “Baltic Dairy Board” valdes priekšsēdētājs Kaspars Kazāks un valdes
locekle Ilona Kazāka, apliecinām, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību,
Prospektā iekļautā informācija ir patiesa, saskaņā ar faktiem, un tajā nav noklusētas
nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tās nozīmi.

_____________________
Kaspars Kazāks

_____________________
Ilona Kazāka
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3.

Kopsavilkums
A. iedaļa. Ievads un brīdinājumi.

Elements un prasība
informācijas sniegšanai
A.1
Brīdinājums
ieguldītājiem

Informācija




Šis kopsavilkums uzskatāms par Prospekta ievadu.
Jebkurš Potenciāla Ieguldītāja lēmums veikt ieguldījumus
vērtspapīros pieņemams, pamatojoties uz pilnu Prospektā
ietverto informāciju.
Gadījumā, ja tiesā tiek iesniegta prasība saistībā ar šajā
Prospektā ietverto informāciju, Potenciālajam Ieguldītājam kā
prasītājam pirms šāda tiesvedības procesa uzsākšanas var rasties
izdevumi sakarā ar šī Prospekta iztulkošanu saskaņā ar
attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem. Tās personas, kuras
tiesā ir iesniegušas Kopsavilkumu, ieskaitot jebkādu tā
tulkojumu, ir civiltiesiski atbildīgas tikai tad, ja Kopsavilkums,
skatot to kopsakarā ar citām šī Prospekta sadaļām, ir maldinošs,
neprecīzs vai nekonsekvents vai nesniedz būtiskāko
informāciju, kas palīdzētu Potenciālajam Ieguldītājam pieņemt
lēmumu par ieguldījumu veikšanu šādos vērtspapīros.

B. iedaļa. Emitents un ikviens garantijas devējs
B.1

B.2

Emitenta
juridiskais
nosaukums un
komercnosauku
ms
Emitenta
atrašanas valsts
un juridiskā
forma, tiesību
akti, saskaņā ar
kuriem
Emitents
darbojas, un tā
dibināšanas
valsts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Dairy Board”

Atrašanās valsts: Latvijas Republika.
Juridiskā forma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskais statuss –
juridiska persona.
Reģistrācijas datums un vieta: Latvijas Republikas Komercreģistrā 2008.
gada 21. jūlijā.
Reģistrācijas numurs: 43603036823
Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 15-32, Jelgava, LV-3007, Latvija.
Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību:
 Latvijas Republikas Komerclikums;
 Latvijas Republikas Pārtikas aprites uzraudzības likums (likuma
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai
un videi nekaitīgas pārtikas apriti, novēršot risku, veicinot
tirdzniecību un aizsargājot patērētāju intereses);
 Latvijas Republikas Preču un pakalpojumu drošuma likums
(likuma mērķis ir panākt drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un
personas mantai, kā arī videi nekaitīgu preču ražošanu, laišanu
apgrozībā un pakalpojumu sniegšanu);
 Latvijas Republikas Veterinārmedicīnas likums (likuma mērķis
ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu,
veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu
apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un
tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību
institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus šajā jomā);
 Ministru Kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumi Nr. 104
“Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”
(noteikumi nosaka pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas
kārtību);
 Ministru Kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumi nr. 1121
“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un
vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes
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B.3

B.4a

B.4b

B.5
B.6

Emitenta
darījumu un
galveno
darbības jomu
veidi un
būtiskākie
faktori
Nozīmīgākās
jaunākās
tendences, kas
ietekmējušas
Emitentu
un
nozari, kurā tas
darbojas
Informācija par
visām
apzinātajām
tendencēm, kas
ietekmējušas
Emitentu un
nozari, kurā tas
darbojas
Emitenta dalība
koncernā
Emitenta
galvenie
dalībnieki

pārtikas produktu apritei”
 Pārtikas un veterinārā dienesta izdotie rīkojumi un instrukcijas.
Emitenta pamatdarbība ir piena un piena produktu vairumtirdzniecība.
Ar 2016. gadu plānots uzsākot ražošanu Bauskas ražotnē, kuras
pamatdarbība būs piena pārstrāde un pārējo citur neklasificēto pārtikas
produktu ražošana.

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par
jebkādām jaunākām tendencēm, kas negatīvi ir ietekmējušas Emitentu
vai nozares darbību.

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par
jebkādām identificētām apzinātajām tendencēm, kas negatīvi ir
ietekmējušas Emitentu vai nozares darbību.

Emitents nav koncerna dalībnieks.
Uz 2014. gada 31. decembri Emitenta dalībnieki bija Kaspars Kazāks,
kam piederēja 64.99% no Emitenta daļām, un Ilona Kazāka, kam
piederēja 35.01% no Emitenta daļām. Abi dalībnieki ir arī Emitenta
valdes locekļi.
Uz 2015.gada 16. februāri Emitenta pamatkapitāls tika palielināts līdz
EUR 100,000, 2015. gada 8. maiju līdz EUR 700,000 un uz 2015. gada
3. augusts līdz EUR 777,778, palielinot daļu skaitu. Pamatkapitāla
palielināšanas rezultātā Kasparam Kazākam pieder 51% no Emitenta
daļām, Ilona Kazākai – 20%, Krievija Federācijas pilsoņiem Sergey
Regukh un Anastasia Regukh katram pieder pa 9.5% no Emitenta daļām,
savukārt komandītsabiedrībai “ZGI-3” pieder 10% no Emitenta daļām.
2015. gada 23. jūlijā Kaspars Kazāks tiek iecelts par valdes
priekšsēdētāju.
Emitenta dalībnieku struktūra:
Vārds, uzvārds/Nosaukums
Uz 2014. gada 31. decembri:

Daļu skaits

% no kopskaita

1,849

64.99%

996

35.01%

Kaspars Kazāks

396,666

51%

Ilona Kazāka

155,556

20%

Sergey Regukh

73,889

9.5%

Anastasia Regukh
Komandītsabiedrība “ZGI-3”
alternatīvo ieguldījumu fonds

73,889

9.5%

77,778

10%

Kaspars Kazāks
Ilona Kazāka
Uz 2015. gada 21. jūliju:

Daļu nominālvērtība ir 1.00 EUR.
Prospekta parakstīšanas brīdī Emitents veic pārrunas ar privātajiem
investoriem, kuru rezultātā varētu tikt palielināts Emitenta pamatkapitāls
un mainīties Emitenta dalībnieku struktūra.
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B.7

Būtiskākā
iepriekšējā
finanšu
informācija

Emitenta bilances par 2013. un 2014. gadu.
Rādītājs
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
AKTĪVI KOPĀ
PAŠU KAPITĀLS
SAISTĪBAS:
Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa saistības
SAISTĪBAS KOPĀ:
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
KOPĀ

31.12.2014,
EUR

31.12.2013,
EUR

2,642,365
1,420,128
4,062,493
681,366

502,973
2,062,788
2,565,761
1,184,294

1,606,058
1,775,069
3,381,127

33,036
1,348,431
1,381,467

4,062,493

2,565,761

Emitenta peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2013. un 2014. gadu.
Rādītājs
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa (zaudējumi)
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie ieņēmumi
Pārējās izmaksas
Finanšu izmaksas
Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma
nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas
vai zaudējumu aprēķinā
Kopējie pārskata gadā apvienotie
ienākumi

2014, EUR

2013, EUR

11,849,005
(10,697,393)
1,151,612
(331,428)
(248,369)
72,363
(135,090)
(45,491)

10,814,676
(9,358,595)
1,456,081
(117,892)
(82,021)
96,216
(135,610)
(11,137)

463,597
(75,863)

1,205,637
(182,063)

-

-

387,734

1,023,574

Emitenta bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķini ir ņemti no
revidētajiem finanšu pārskatiem par 2013. un 2014. gadu.
2013.gada salīdzinošajiem rādītājiem nepieciešamības gadījumā mainīta
atsevišķu posteņu klasifikācija, lai tā atbilstu 2014.gadā izmantotajai
posteņu klasifikācijai, kas veidota atbilstoši SFPS.
Peļņas vai zaudējuma
posteņa nosaukums

Neto apgrozījums
Ienākumi no
pakalpojumu sniegšanas
Ienākumi no
preču/pakalpojumu
sniegšanas vietējā tirgū
Pārdotā produkcijas
ražošanas izmaksas
Autotransporta izmaksas
(degviela, remonts)
Transporta izmaksas
Reklāmas izdevumi
Iznomātās mājas
apsaimniekošanas
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2013.gada
posteņa
rādītājs
pirms
pārklasifikācijas

2013.gada
posteņa
rādītājs
pirms
pārklasifikācijas
konvertēts
pēc EUR
kursa
0.702804

Pārklasificējamā
summa

2013. gada
posteņa
rādītājs
pēc
pārklasifikācijas

LVL

EUR

EUR

EUR

7 668 219

10 910 892

(96 216)

10 814 676

7 364 691

10 479 011

303 528

431 881

(96 216)

335 665

(6 706 366)

(9 542 299)

183 704

(9 358 595)

0
(79 570)
(3 285)

(113 218)
(4 674)

(29 896)
113 218
4 674

(29 896)
0
0

(4 368)

(6 215)

6 215

0

10 479 011
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izdevumi
Strādnieku apmācības
izdevumi
Bauskas rūpnīcas
uzturēšanas, apsardzes
un apsaimniekošanas
izdevumi
Izdevumi par
piedalīšanos sūkalu
pārstrādes pētniecības
projektā
Pārdošanas izmaksas
Autotransporta izmaksas
(degviela , remonts)
Transporta izmaksas
Reklāmas izdevumi
Administrācijas
izmaksas
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Pārējie saimnieciskās
darbības ieņēmumi
Ieņēmumi no
ieguldījuma īpašuma
izmantošanas
Ieņēmumi no iekārtu
iznomāšanas
Pārējie ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās
darbības izmaksas
Samaksātās soda naudas
Iznomātās mājas
apsaimniekošanas
izdevumi
Strādnieku apmācības
izdevumi
Bauskas rūpnīcas
uzturēšanas, apsardzes
un apsaimniekošanas
izdevumi
Izdevumi par
piedalīšanos sūkalu
pārstrādes pētniecības
projektā
Procentu un
tamlīdzīgas izmaksas
Samaksātās soda naudas
Pārējie nodokļi
Bilances posteņa
nosaukums

(1 164)

(1 656)

1 656

0

(26 185)

(37 258)

37 258

0

(35 547)
(21 011)

(50 579)
(29 896)

50 579
(87 996)

0
(117 892)

(21 011)
0
0

(29 896)

29 896
(113 218)
(4 674)

0
(113 218)
(4 674)

(55 865)

(79 489)

(2 533)

(82 022)

(2 533)

(2 533)

96 216

96 216

0

92 311

92 311

0
0

3 905

3 905

(92 827)
2 881

(135 610)

0

(6 215)

(6 215)

0

(1 656)

(1 656)

0

(37 258)

(37 258)

0

(50 579)

(50 579)

(2 881)
(2 881)
2 533

(11 137)

0

(30 068)
(2 025)

8

(42 783)
(2 881)

(5 803)

(8 256)

(1 780)

(2 533)

2013.gada
posteņa
rādītājs
pirms
pārklasifikācijas

Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas,
būves, ilggadīgie
stādījumi
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un
inventārs

0

2013.gada
posteņa
rādītājs
pirms
pārklasifikācijas
konvertēts
pēc EUR
kursa
0.702804

Pārklasificējamā
summa

0
2013. gada
posteņa
rādītājs
pēc
pārklasifikācijas

LVL
353 493

EUR
502 976

EUR
(109 119)

EUR
393 857

242 495
54 003

345 039
76 839

(255 149)
(76 839)

89 890
0

56 995

81 098

(272)

80 826
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Pamatlīdz. izveidošana
un nepabeigto celtn.
objektu izmaksas
0
223 141
Ieguldījuma īpašumi
0
109 119
*Tabulā uzrādīti tikai tie posteņi, kuriem tika mainīta klasifikācija

223 141
109 119

Gada pārskata sagatavošanas bāze

2014. gada finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
Grāmatvedības politika, kura tika piemērota 2014. gadā, atbilst
grāmatvedības politikai, kas tika izmantota 2013. gada finanšu pārskatu
sagatavošanai. Finanšu pārskats par pārskata gadu, kas noslēdzās 2014.
gada 31. decembrī, ir pirmais, kurus Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši
SFPS. Līdz šim periodam, ieskaitot pārskata gadus, kas noslēdzās 2013.
un 2012. gada 31. decembrī, Sabiedrība sagatavoja atbilstoši vietējiem
vispārpieņemtajiem grāmatvedības standartiem.
Kopš pēdējā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta finanšu stāvoklis
vai darbības rezultāti nav pasliktinājušies. Emitentam nav zināmi nekādi
faktori, prasījumi, saistības vai notikumi, kas spētu nākotnē negatīvi
ietekmēt Emitenta finanšu stāvokli vai darbības rezultātus.

B.8

Būtiskākā
standarta
finanšu
informācija

B.9

Peļņas
prognoze vai
novērtējums
Ierunas finanšu
informācijas
revīzijas
ziņojumā
Emitenta pašu
kapitāls
Prognozes par
Emitentu
Būtiski
notikumi
Emitenta
maksātnespējas
novērtēšanai
Emitenta
atkarība
Emitenta
galvenās
darbības jomas

Nav veikta peļņas prognoze.

Kontrole pār
emitentu

Uz Prospekta parakstīšanas brīdi 51% Emitenta daļu pieder Kasparam
Kazākam.

B.17

Kredītvērtējum
i
B.18 – B.50

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitents veic pārrunas ar privātajiem
investoriem, kuru rezultātā varētu tikt palielināts Emitenta pamatkapitāls
un mainīties Emitenta dalībnieku struktūra.
Emitentam un emitējamajām Obligācijām šobrīd nav piešķirti nekādi
kredītspējas reitingi (kredītvērtējumi).
Nepiemēro.

C.1

Vērtspapīru

Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri bez nodrošinājuma un bez

B.10

B.11
B.12
B.13

B.14
B.15

B.16

Finanšu rādītāji
Neto apgrozījums
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Aktīvu kopsumma

2014, EUR
11,849,005
387,734
4,062,493

2013, EUR
10,814,676
1,023,574
2,565,761

2014. gada finanšu gada pārskata revīzijas ziņojumā nav bijušas ierunas.

Uz 2014. gada 31. decembri Emitenta pašu kapitāls bija pozitīvs un
sastādīja EUR 681,366.
Prognozēs par Emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo
finanšu pārskatu publicēšanas.
Pēdējā laikā nav konstatēti kādi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir
būtiski Emitenta maksātnespējas novērtēšanai.

Nepiemēro, jo Emitents nav koncerna dalībnieks.
Emitenta pamatdarbība ir piena un piena produktu vairumtirdzniecība.
Ar 2016. gadu - piena pārstrāde un pārējo citur neklasificēto pārtikas
produktu ražošana.

C. iedaļa. Vērtspapīri
9
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veids un
kategorija,
ISIN
C.2
Vērtspapīru
emisijas valūta
C.3 – C.4
C.5
Ierobežojumi
brīvai
vērtspapīru
pārvedamībai
C.6 – C.7
C.8, C.9 No
Obligācijām
izrietošas
tiesības

atsavināšanas ierobežojumiem. LCD iegrāmatoja Obligāciju emisiju un
piešķīra tai starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN
LV0000801595), kā arī veiks emitēto Obligāciju uzskaiti.
EUR
Nepiemēro.
Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas
ierobežojumiem.
Nepiemēro.
Obligacionāriem ir tiesības saņemt Kupona un
maksājumus atbilstoši Prospektā paredzētajai kārtībai.

Pamatsummas

Kuponu (procentu) likme ir 18% (astoņpadsmit procenti) gadā. Procentu
maksājumi sākas ar 2015. gada 28. aprīli un tiek veikti reizi pusgadā.
Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2024. gada 28. oktobris, pamatsumma tiek
atmaksāta vienā maksājumā termiņa beigās.
13.08.2014. Emitents ir noslēdzis Kredītlīgumu ar Kreditējošo banku,
kas paredz
EUR 3 065 000,00 aizdošanu Emitentam, līguma
grozījumi 11.09.2015. par aizdevuma palielinājumu uz EUR
4 136 460,43. 24.03.2015. noslēgts otrs aizdevuma līgums ar Kreditējošo
banku par summu EUR 700 000,00. 20.07.2015. parakstīts aizdevuma
līgums ar komandītsabiedrību “ZGI-3”alternatīvo ieguldījuma fondu par
aizdevumu – EUR 500 000,00. Sakarā ar Kredītlīguma nosacījumiem,
Obligacionāriem ir jāņem vērā, ka:




Emitentam ir aizliegums pirms termiņa atpirkt un dzēst
Obligācijas pirms netiek dzēsts Kreditējošās bankas aizdevums,
saskaņā ar Kredītlīgumu, vai arī ja nav saņemta Kreditējošās
bankas rakstiska piekrišana atpirkšanas un dzēšanas darījumam;
Emitentam ir tiesības lūgt Obligacionāru piekrišanu Prospektā
ietverto nosacījumu grozīšanai tikai ar Kreditējošās bankas
rakstisku atļauju;
Emitentam ir tiesības neveikt Kupona izmaksu attiecīgajā
Kupona izmaksas dienā, bet palielināt Obligācijas
Nominālvērtību par neizmaksātā Kupona summu. Ja Emitents
plāno neveikt Kupona izmaksu, tad Emitentam ir pienākums
brīdināt par to Obligacionārus 1 (vienu) mēnesi pirms Kupona
izmaksas dienas.

Emitentam ir tiesības, ar Kreditējošās bankas rakstisku piekrišanu,
atpirkt Obligācijas otrreizējā tirgū pa tiešo no Obligacionāriem,
vienojoties par atpērkamo Obligāciju skaitu, cenu, norēķinu datumu un
norēķinu veidu.
Ja Emitents, ar Kreditējošās bankas rakstisku piekrišanu, atpērk
Obligācijas otrreizējā tirgū un pieņem lēmumu dzēst atpirktās
Obligācijas pirms termiņa, Emitentam ir pienākums par to paziņot
Obligacionāriem vismaz 10 (desmit) Darba dienas pirms Obligāciju
pirmstermiņa dzēšanas datuma, publicējot attiecīgu informāciju NR
informācijas sistēmā un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās
glabāšanas sistēmā (ORICGS).
Obligācijas nav nodrošinātas ar ķīlu un trešās personas nav galvojušas
par Obligācijām un ar tām saistītajiem Kuponu maksājumiem.
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C.10

C.11

C.12

Vērtspapīru
procentu
maksājums, kas
balstīts uz
atvasinātiem
finanšu
instrumentiem
Obligāciju
iekļaušana
regulētajā tirgū
Emisijas
minimālā
nominālvērtība
C.13 – C.22

Obligāciju emisijas ietvaros nav paredzēts, bet tajā pašā laikā nav arī
ierobežotas
Obligacionāru
tiesības
veidot
un/vai
pilnvarot
organizāciju/personu, kas pārstāv visu Obligacionāru vai tā daļas
likumiskās intereses.
Nepiemēro.

Emitents plāno visas emitētās un izvietotās Obligācijas iekļaut Nasdaq
Riga regulētajā tirgū, savukārt Obligāciju norēķinus veic LCD.
Vienas Obligācijas Nominālvērtība – EUR 1,000 (viens tūkstotis euro).
Piedāvājuma apjoms – EUR 950,000 (deviņi simti piecdesmit tūkstoši
euro).
Nepiemēro.

D. iedaļa. Riski
D.1,
D.2

D.3

Būtiskākā
informācija par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Emitentam

Būtiskākā
informācija par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Obligācijām
D.4 – D.6

Obligacionārs, veicot ieguldījumu Obligācijās, uzņemas noteiktus
finanšu riskus. Šie riski ir saistīti lielākoties ar piena un piena produktu
ražošanas tirgus situāciju Latvijā un ārvalstīs. Emitents savu darbību
veic, ņemot vērā pārdomātu riska vadību, kas ir vērsta uz ierobežotu
risku uzņemšanos visos galvenajos darbības virzienos.
Emitenta uzņēmējdarbība ir saistīta ar šādiem riskiem: juridiskais risks,
makroekonomikas risks, konkurences risks, atkarība no piegādātājiem,
finanšu risks un operacionālais risks.
Ieguldot līdzekļus Obligācijās, ieguldītāji uzņemas šādus ar parāda
vērtspapīriem saistītos riskus: 1) var nebūt iespējas pārdot Obligācijas
otrreizējā tirgū; 2) līdz emisijas dzēšanas brīdim cena otrreizējā tirgū var
būt zemāka par Obligāciju Nominālvērtību; 3) var mainīties normatīvie
akti, kas regulē nodokļu likmes un nodokļu maksāšanas kārtību un kas
var negatīvi ietekmēt ienesīgumu no Obligācijām.
Nepiemēro.

E. iedaļa. Piedāvājums
E.2b

E.3

E.4

E.7

E.1 – E.2a
Obligāciju
piedāvājuma
iemesli un
ieņēmumu
izmantošana
Obligāciju
piedāvājuma
nosacījumi
Konfliktējošas
intereses
E.5 – E.6
Ieguldītāja
izdevumi

Nepiemēro.
Obligāciju emisija tika veikta, lai piesaistītu papildus kapitālu Emitenta
attīstības plānu finansēšanai (sūkalu proteīna koncentrāta ražošanas
uzsākšanai), kā arī, lai palielinātu atpazīstamību regulētajā kapitāla tirgū
un institucionālo investoru starpā.
Nepiemēro.
Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem
saistībā ar Obligāciju emisiju.
Nepiemēro.
Visus ar Obligāciju iegādi un glabāšanu saistītos izdevumus sedz
ieguldītājs atbilstoši kredītiestādes vai ieguldījumu pakalpojuma
sniedzēja, caur kuru ieguldītājs veic Obligāciju iegādi un glabāšanu,
cenrādim. Emitentam nav pienākuma kompensēt ieguldītāja radušos
izdevumus.
Ieguldītājam var rasties ar Obligācijām saistītas papildus nodokļu
nomaksas saistības atkarībā no ieguldītāja valsts rezidences. Emitents
ieturēs nodokļus no Kupona maksājumiem atbilstoši Prospektam.
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4.

Riska faktori

4.1.Svarīga piezīme
Šajā sadaļā uzskaitītie riski var samazināt Emitenta spēju izpildīt savas saistības un
vissliktākajā gadījumā var izraisīt tā maksātnespēju. Obligacionāriem jāņem vērā, ka
Obligācijas nav nodrošinātas ar ķīlu, un trešās personas nav galvojušas par
Obligācijām un ar tām saistītajiem Kuponu maksājumiem. Šajā sadaļā var nebūt
uzskaitīti visi potenciālie riski, kas var ietekmēt Emitentu.
4.2.Juridiskais risks
Emitents veic uzņēmējdarbību Latvijā un lielākā daļa no riskiem, kas to ietekmē, ir
saistīti ar vispārīgo ekonomisko stāvokli valstī un normatīvajiem aktiem, kurus
pieņem LR Saeima vai LR Ministru Kabinets.
Pašlaik Emitenta un citu piena un piena produktu pārvadātāju un ražotāju darbību
regulē Latvijas Republikas Pārtikas aprites uzraudzības likums, Latvijas Repubikas
Preču un pakalpojumu drošuma likums, Latvijas Republikas Veterinārmedicīnas
likums, Ministru Kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumi Nr. 104 “Pārtikas
uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, Ministru Kabineta 2010. gada 14.
decembra noteikumi nr. 1121 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un
dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām
veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei”, kā arī Pārtikas
un veterinārā dienesta izdotie rīkojumi un instrukcijas.
Tā kā Emitenta darbību regulāri uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests, tad pastāv
risks, ka Ministru Kabineta noteikumu vai Pārtikas un veterinārā dienesta instrukciju
izmaiņu rezultātā, Emitents var nepaspēt pielāgot savu operacionālo darbību, un tam
var tikt atņemta Pārtikas un veterinārā dienesta atzīšanas apliecība un pārtikas
uzņēmuma reģistrācijas apliecība, kas var uz nenoteiktu laiku negatīvi ietekmēt
pamatdarbības veikšanu.
Ņemot vērā, ka Emitents plāno papildināt savu galveno darbības jomu (piena un piena
produktu vairumtirdzniecību) ar piena produktu ražošanu (sūkalu proteīna koncentrāta
ražošana), Emitentam būs jāpakļaujas papildus MK noteikumiem un stingrākai
Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai, kas var ne tikai kavēt jaunās ražošanas
uzsākšanu, bet arī traucēt esošo pamatdarbību.
4.3.Makroekonomikas risks
Ekonomiskā situācija Latvijā un Lietuvā, kurās Emitents veic savu uzņēmējdarbību,
ir vērtējama kā stabila, ko apstiprina gan makroekonomiskie dati, tādi kā IKP un
nodarbinātības rādītāji1;2, kā arī starptautisku reitingu aģentūru - Moody’s Investors

1

Latvijas Bankas dati. “Galvenie makroekonomiskie rādītāji”. Pieejams: http://www.bank.lv/statistika/datutelpa/galvenie-raditaji/galvenie-makroekonomiskie-raditaji
2
Lietuvas Centrālās bankas dati. “Economic and Financial Data for Lithuania”. Pieejams:
http://www.lb.lt/eng/statistics/nsdplt.htm
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Service, Standard & Poor’s Financial Services un Fitch Ratings - piešķirtie
kredītreitingi3;4, kas pēdējo gadu laikā tika paaugstināti.
4.4.Konkurences risks
Emitents slēdz beztermiņa līgumus ar svaigpiena piegādātājiem – zemniekiem,
zemnieku saimniecībām, kooperatīviem un piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā –,
kas ļauj piegādātājiem īsā laikā izbeigt sadarbību ar Emitentu, ja Emitenta konkurenti
piedāvā labākus darījuma nosacījumus.
2014. gada beigās Emitenta apgrozījums sasniedza EUR 11,849,005, kļūstot par vienu
no lielākajiem piena un piena produktu vairumtirgotājiem Latvijā, tādēļ Emitents var
veiksmīgi konkurēt ar saviem tiešajiem konkurentiem, kas ir aprakstīti Prospekta 11.2
“Konkurence” sadaļā, gan piedāvājot piegādātājiem augstāku svaigpiena iepirkuma
cenu, gan ātrāku apmaksas grafiku.
4.5.Atkarība no piegādātājiem
Tā kā Emitenta pamatdarbība ir lielā mērā atkarīga no piegādātājiem, Emitents kopš
darbības uzsākšanas ir pakāpeniski palielinājis iepirktā svaigpiena apjomu, samazinot
atkarību no atsevišķiem lielākajiem piegādātājiem. Piegādātāju skaits uz 2015. gada 1.
augustu ir samazinājies līdz 146 zemnieku saimniecībām, kas skaidrojams ar
zemnieku saimniecību likvidāciju un zemajām piena iepirkuma cenām, ko ietekmēja
Krievijas embargo kopš 2014. gada augusta un piena kvotu atcelšanu ar 2015. gada 1.
aprīli.
4.6.Atkarība no pircēja
Emitents lielāko daļu no iepirktā svaigpiena piegādā piena pārstrādes uzņēmumiem
Latvija, Lietuvā un Polijā.
4.7.Finanšu risks
Emisijas rezultātā piesaistītie finanšu līdzekļi sastāda aptuveni 23% no Emitenta
pasīvu kopsummas.
Nākotnē Emitents vēlas piesaistīt kapitālu no finanšu tirgiem, tomēr pastāv iespēja, ka
šie finansēšanas avoti var nebūt pieejami tādā apjomā kādā būs nepieciešams
Emitentam, vai arī to nosacījumi būs pārāk neizdevīgi, kas var ievērojami ietekmēt
Emitenta spēju nodrošināt pietiekamu finansējumu uzņēmuma izaugsmei.
Kupona maksājumi tiks veikti ik pusgadu, bet Obligāciju pamatsumma tiks dzēsta
vienā maksājumā 2024. gada 28. oktobrī, līdz ar to termiņa beigās Emitentam ir
augsts Obligāciju refinansēšanas risks.

3

Latvijas Republikas Valsts kases dati. Pieejams: http://www.kase.gov.lv/l/rating/273
Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas dati. Pieejams:
http://www.finmin.lt/web/finmin/kredito_reitingai/lietuvos_kredito_reitingu_raida
4
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4.8.Atkarība no vadošajiem darbiniekiem
Emitenta darbība ir lielā mērā atkarīga no uzņēmuma vadības profesionalitātes un
pieredzes. Daļa no vadošā personāla ir vienlaicīgi arī dalībnieki, kas kā patiesā
labuma guvēji ir ieinteresēti Emitenta ilgtermiņa izaugsmē.
4.9.Dalībnieki
Emitenta dalībnieki ir valdes priekšsēdētājs Kaspars Kazāks un valdes locekle Ilona
Kazāka, kam attiecīgi pieder 51% un 20% no Emitenta daļām. Ņemot vērā šādu
dalībnieku sastāvu, dalībnieki var būtiski ietekmēt sabiedrības darbību visos
jautājumos, kuros ir nepieciešams to lēmums. Ja radīsies situācija, kas nav atrunāta
Prospektā un kurā dalībnieku intereses nesakritīs ar Obligacionāru interesēm,
Obligacionāru intereses var netikt ņemtas vērā, jo dalībnieki var pieņemt lēmumus
pretēji Obligacionāru interesēm.
4.10.Operacionālie riski
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus saistībā ar nepietiekamiem vai
neveiksmīgiem iekšējiem procesiem, personāla darbību, sistēmām vai ārējiem
apstākļiem, kas ir īpaši nozīmīgi nodarbojoties ar pārtikas produktu tirdzniecību.
Nodarbināto skaits 2014. gada augustā sasniedza 17 cilvēkus, tādēļ tiek veikta rūpīga
personāla atlase, sastādīti precīzi amata pienākumu apraksti, koordinēta pienākumu
sadalīšana, kā arī dalībnieku tieša iesaistīšanās uzņēmuma vadībā, kas ļauj Emitentam
samazināt operacionālos riskus.
4.11.Riski saistībā ar Obligācijām
4.11.1. Kupona izmaksas atlikšanas risks
Emitents ir noslēdzis Kredītlīgumu ar Kreditējošo banku, kas paredz EUR 4
137,160.43 aizdošanu Emitentam. Sakarā ar Kredītlīguma nosacījumiem,
Obligacionāriem ir jāņem vērā, ka Emitentam ir tiesības neveikt Kupona izmaksu
attiecīgajā Kupona izmaksas dienā, bet palielināt Obligācijas Nominālvērtību par
neizmaksātā Kupona summu. Ja Emitents plāno neveikt Kupona izmaksu, tad
Emitentam ir pienākums brīdināt par to Obligacionārus 1 (vienu) mēnesi pirms
Kupona izmaksas dienas.
4.11.2. Likviditātes risks
Lai gan Obligācijas ir paredzēts iekļaut Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, ne
Emitents, ne kāda cita persona negarantē Obligāciju minimālo likviditāti.
Obligacionāriem vajadzētu ņemt vērā, ka var pastāvēt grūtības pārdot Obligācijas
otrreizējā tirgū.
4.11.3. Cenas risks
Obligācijas tiks dzēstas par to Nominālvērtību, taču otrreizējā tirgū to cena var būtiski
mainīties. Ne Emitents, ne kāda cita persona neapņemas uzturēt noteiktu Obligāciju
cenu līmeni.
14

SIA “Baltic Dairy Board” Obligāciju prospekts

4.11.4. Nodokļu risks
Uz Obligāciju iegādes brīdi pastāvošās nodokļu likmes un nodokļu nomaksas kārtība
Latvijas nodokļu rezidentiem, nerezidentiem un citu valstu rezidentiem var mainīties.
Emitents nekompensēs Obligacionāriem nodokļu palielinājumu, tāpēc Obligacionāri
var saņemt mazākus ar Obligācijām saistītos maksājumus.
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5.

Informācija par finanšu instrumentiem

5.1.Emisijas iemesli
Obligāciju emisija tika veikta, lai piesaistītu papildus kapitālu Emitenta attīstības
plānu finansēšanai (sūkalu proteīna koncentrāta ražošanas uzsākšanai), kā arī, lai
palielinātu atpazīstamību regulētajā kapitāla tirgū un institucionālo investoru starpā.
Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tika izmantoti Emitenta ražotnē Bauskā
t.i. avansa maksājumi par bioreaktoriem uzņēmumam A/S “Biotehniskais centrs”
(Latvija), produkcijas uzglabāšanas tvertnēm uzņēmumam AB masinu gamykla
ASTRA (Lietuva) un rūpnīcas iekārtām – GEA Process Engineering Sp.z o.o.
5.2.Pamatinformācija
Emitenta Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri, kuros ir nostiprinātas Emitenta
parāda saistības. Jebkura persona, kuras finanšu instrumentu kontā ir Obligācijas, ir
tiesīga saņemt Kuponus un Nominālvērtības maksājumu saskaņā ar Prospekta 5.8.
“Kuponu procentu izmaksas noteikumi” un 5.9. “Obligāciju dzēšana” sadaļām.
Obligācijas tika emitētas pilnā apmērā - 950 (deviņi simti piecdesmit) Obligācijas ar
Nominālvērtību EUR 1,000.00 (viens tūkstotis euro nulle centi) apmērā un par kopējo
summu EUR 950,000.00 (deviņi simti piecdesmit tūkstoši euro nulle centi).
Obligāciju emisijas ISIN (starptautiskais vērtspapīru identificēšanas numurs), ko
piešķīra LCD, ir LV0000801595.
5.3.Normatīvie akti
Obligāciju emisija tika veikta saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus
likumu, NR un LCD noteikumiem, un citiem spēkā esošiem LR normatīvajiem
aktiem.
Visi ar Obligācijām saistītie strīdi tiks risināti LR tiesās saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem. Emitents ir parakstījis Prospektu latviešu valodā, un jebkādi Prospekta
tulkojumi citā valodā ir neoficiāli un veikti tikai un vienīgi ieguldītāju ērtībai. Strīdu
izskatīšanas gadījumā Prospekta normu interpretācija latviešu valodā ir prioritāra pār
tulkojumiem citā valodā.
5.4.Finanšu instrumentu forma un uzskaite
Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri dematerializētā veidā. Emisija tika
iegrāmatota LCD, kas veic Obligāciju uzskaiti.
5.5.Finanšu instrumentu emisijas valūta
Obligāciju valūta ir euro.
5.6.Obligāciju nodrošinājums
Obligācijas ir nenodrošinātas.
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Obligācijas ir vienlīdzīgas ar citiem Emitenta nenodrošinātajiem aizņēmumiem.
Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir tādas pašas tiesības saņemt
savu ieguldījumu kā citiem attiecīgās grupas kreditoriem saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem.
Emitents ir noslēdzis Kredītlīgumu ar Kreditējošo banku, kas paredz EUR 4 137
160,43 aizdošanu Emitentam. Sakarā ar Kredītlīguma nosacījumiem, Obligacionāriem
ir jāņem vērā, ka:





Emitentam ir aizliegums pirms termiņa atpirkt un dzēst Obligācijas pirms
netiek dzēsts Kreditējošās bankas aizdevums, saskaņā ar Kredītlīgumu, vai arī
ja nav saņemta Kreditējošās bankas rakstiska piekrišana atpirkšanas un
dzēšanas darījumam;
Emitentam ir tiesības lūgt Obligacionāru piekrišanu Prospektā ietverto
nosacījumu grozīšanai tikai ar Kreditējošās bankas rakstisku atļauju;
Emitentam ir tiesības neveikt Kupona izmaksu attiecīgajā Kupona izmaksas
dienā, bet palielināt Obligācijas Nominālvērtību par neizmaksātā Kupona
summu. Ja Emitents pāno neveikt Kupona izmaksu, tad Emitentam ir
pienākums brīdināt par to Obligacionārus 1 (vienu) mēnesi pirms Kupona
izmaksas dienas.

Nepastāv citi līgumi vai darījumu dokumenti, kas pakārtotu Obligacionāru prasības
citām Emitenta nenodrošinātajām saistībām.
5.7.Tiesības un ierobežojumi, kas ir saistīti ar finanšu instrumentiem
Ikvienam Obligacionāram ir tiesības saņemt Kuponu un Nominālvērtības maksājumus
Prospekta 5.8. “Kuponu procentu izmaksas noteikumi” un 5.9. “Obligāciju dzēšana”
sadaļās noteiktajā kārtībā, kā arī izmantot citas Prospektā un LR tiesību aktos
nostiprinātās tiesības.
5.8.Kuponu procentu izmaksas noteikumi
Obligāciju Kupona gada likme ir noteikta 18% (astoņpadsmit procentu) apmērā un ir
fiksēta līdz Obligāciju dzēšanai. Kupona maksājumi tiek veikti reizi pusgadā - 28.
oktobrī un 28. aprīlī. Pirmais Kupona maksājums tika veikts 2015. gada 28. aprīlī,
pēdējais – 2024. gada 28. oktobrī. Kupona aprēķina datums ir 5. (piektā) Darba diena
pirms Kupona maksājuma datuma. Obligacionāru saraksts tiks noteikts uz Kupona
aprēķina datuma beigām.
Emitents Kupona izmaksu veic ar LCD starpniecību un saskaņā ar spēkā esošajiem
LCD noteikumiem, kas regulē ienākuma no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību.
Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8
“Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”.
Ja Kupona izmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad Emitents veiks
atbilstošu Kupona izmaksu Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku dienas.
Kupona maksājumu summa tiks aprēķināta šādā veidā:
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CPN = F * C / 2, kur
CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas Nominālvērtība.
C – Kupona gada procentu likme.
Aprēķina veicēja iestāde Kupona maksājuma aprēķināšanai nav vajadzīga, jo Kupona
gada likme attiecīgajam periodam ir fiksēta iepriekš.
Emitentam ir tiesības neveikt Kupona izmaksu attiecīgajā Kupona izmaksas dienā, bet
palielināt Obligācijas Nominālvērtību par neizmaksātā Kupona summu. Ja Emitents
plāno neveikt Kupona izmaksu, tad Emitentam ir pienākums brīdināt par to
Obligacionārus 1 (vienu) mēnesi pirms Kupona izmaksas dienas.
Ja Emitents nav brīdinājis Obligacionārus 1 (vienu) mēnesi pirms Kupona izmaksas
dienas par to, ka Emitents neveiks Kupona izmaksu, bet palielinās Obligācijas
Nominālvērtību par neizmaksātā Kupona summu, tad Obligacionāriem ir tiesības
iesniegt prasības par Kupona izmaksu ne ātrāk kā pēc 20 (divdesmit) Darba dienām
pēc attiecīgā Kupona maksājuma datuma.
Ja Emitents palielina Obligāciju Nominālvērtību par neizmaksātā Kupona summu,
Emitents nekavējoties informē LCD par attiecīgajām izmaiņām Obligācijas
raksturlielumos.
5.9.Obligāciju dzēšana
Vienas Obligācijas Nominālvērtība ir EUR 1,000.00 (viens tūkstotis euro nulle centi),
ko Emitents atmaksās vienā maksājumā Obligāciju gala dzēšanas datumā 2024. gada
28. oktobrī. Ja Emitents palielinās Obligācijas Nominālvērtību, saskaņā ar Prospekta
5.8 “Kuponu procentu izmaksas noteikumi” sadaļu, tad Obligāciju dzēšanas datumā
2024. gada 28. oktobrī Emitents atmaksās pilnu Obligācijas Nominālvērtību.
Emitents veiks pamatsummas izmaksu saskaņā ar LCD starpniecību un ar spēkā
esošajiem LCD noteikumiem. Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD
noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu
ienākumu izmaksu”.
Ja Obligāciju atmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad Emitents veiks
Obligāciju nominālvērtības izmaksu Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku
dienas.
Ja Emitents nav veicis pamatsummas maksājumu atbilstoši Prospektā norādītajiem
termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par pamatsummas atmaksu ne
ātrāk kā pēc 20 (divdesmit) Darba dienām pēc pamatsummas maksājuma datuma.
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5.10.Obligāciju pirmstermiņa atmaksa
Emitentam nav tiesības veikt un Obligacionāriem nav tiesības prasīt pirmstermiņa
dzēšanu, izņemot sadaļā 6.5 “Pirmstermiņa dzēšana” noteiktajos gadījumos.
Emitentam ir tiesības, ar Kreditējošās bankas rakstisku piekrišanu, atpirkt Obligācijas
otrreizējā tirgū pa tiešo no Obligacionāriem, vienojoties par atpērkamo Obligāciju
skaitu, cenu, norēķinu datumu un norēķinu veidu.
Atpirktās Obligācijas Emitents glabā savā finanšu instrumentu kontā un ir tiesīgs tās
dzēst vai pārdot ieguldītājiem. Ja Emitents pieņem lēmumu dzēst Obligācijas pirms
termiņa, samazinot emitēto Obligāciju skaitu, Emitentam ir pienākums par to paziņot
Obligacionāriem vismaz 10 (desmit) Darba dienas pirms Obligāciju pirmstermiņa
dzēšanas datuma, publicējot attiecīgu informāciju Nasdaq Riga informācijas sistēmā
un ORICGS.
5.11.Ienesīguma un uzkrāto procentu aprēķināšana
Kupons sāk uzkrāties no 2014. gada 28. oktobra. Aprēķinot uzkrāto Kuponu, tiek
pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas (Dienu skaita konvencija –
“European 30/360”). Uzkrātais Kupons (procenti) starp Kupona izmaksas datumiem
tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:
AI = F x C / 360 x D, kur
AI – uzkrātais Kupons (procenti);
F – Vienas Obligācijas Nominālvērtība;
C – Kupona gada procentu likme;
D – dienu skaits no Kupona uzkrāšanas perioda sākuma pēc 360 dienas gadā / 30
dienas mēnesī dienu skaitīšanas konvencijas.
5.12.Obligacionāru pārstāvība
Emisijas ietvaros nav paredzēts, taču nav aizliegts veidot un/vai pilnvarot
organizāciju/personu, kas pārstāvētu Obligacionārus. Emitenta maksātnespējas
gadījumā ikvienam Obligacionāram ir tiesības pārstāvēt savas intereses kreditoru
sapulcēs, kā arī Obligacionāriem būs tādas pašas tiesības saņemt savu ieguldījumu ar
citiem kreditoriem attiecīgajā prasību grupā.
5.13.Emitenta lēmumi par Obligāciju emisiju
Emitenta dalībnieku sapulce 2014. gada 23. oktobrī pieņēma lēmumu (Nr. DL/23-102014) veikt parāda vērtspapīru (Obligāciju) emisiju. Pamatojoties uz šo lēmumu,
Emitenta valde ar 2014. gada 24. oktobra lēmumu (Nr. VL/24-10-2014) nolēma
izteikt Obligāciju piedāvājumu un apstiprināt Emisijas noteikumus un ar 2015. gada
18. septembra lēmumu (Nr.2015/09-1) nolēma apstiprināt Prospektu un iekļaut
Obligācijas regulētajā tirgū. Emitenta valde ar 2015. gada 30. septembra lēmumu
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(Nr.2015/09-2) nolēma atkārtoti apstiprināt Prospektu, kurš precizēts atbilstoši FKTK
norādījumiem, un iekļaut Obligācijas regulētajā tirgū.
5.14.Ierobežojumi brīvai vērtspapīru pārvedamībai
Nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz Obligāciju atsavināšanu otrreizējā tirgū.
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Īpašie nosacījumi

6.

6.1.Informācijas atklāšana
Līdz Obligāciju pilnīgai dzēšanai Emitents publisko visu informāciju, kādu pieprasa
normatīvie akti, t.sk. NR noteikumi un šis Prospekts. Pēc Obligāciju iekļaušanas
regulētajā tirgū Emitents publicēs visu informāciju NR informācijas sistēmā un
Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā (ORICGS).
6.2.Maksātnespējas gadījums
Katrs no šiem gadījumiem tiek uzskatīts par Maksātnespējas gadījumu:






Emitents nav brīdinājis Obligacionārus 1 (vienu) mēnesi pirms Kupona
izmaksas dienas par to, ka Emitents neveiks Kupona izmaksu, bet kapitalizēs
to pie Obligāciju pamatsummas un nav veicis Kupona maksājumu pilnā
apjomā ilgāk par 20 (divdesmit) Darba dienām no paredzētā maksājuma
datuma;
Emitents nav veicis Nominālvērtības maksājumu pilnā apmērā ilgāk par 20
(divdesmit) Darba dienām no paredzētā maksājuma datuma;
Pret Emitentu ir uzsākta maksātnespējas lieta, un ir nozīmēts administrators;
Emitents ir iesniedzis pieteikumu likvidācijai attiecīgajās valsts iestādēs
Latvijā.

6.3.Līgumsods
Ja Emitents Obligacionāriem nav samaksājis tiem pienākošās summas attiecībā par
Obligācijām attiecīgajā maksājuma datumā, Emitentam pēc jebkura Obligacionāra
pieprasījuma jāsamaksā līgumsods visiem Obligacionāriem no datuma (to
neieskaitot), kad iestājies termiņš, līdz (ieskaitot) faktiskā maksājuma datumam
0.05% (nulle komats nulle pieci procenti) par dienu no attiecīgās kavētās summas.
6.4.Ierobežojumi
Sākot ar Obligāciju emisijas datumu līdz to dzēšanas datumam Emitents apņemas:


neatpirkt un nedzēst Obligācijas pirms netiek dzēsts Kreditējošās bankas
aizdevums, saskaņā ar Kredītlīgumu, vai arī bez Kreditējošās bankas
rakstiskas piekrišanas atpirkšanas un dzēšanas darījumam.

Prospekta 6.4 “Ierobežojumi” sadaļā minētais ierobežojums nevar tikt atcelts vai
grozīts.
6.5.Pirmstermiņa dzēšana
Jebkurā brīdī pēc Maksātnespējas gadījuma iestāšanās (un tik ilgi, kamēr
Maksātnespējas gadījums saglabājas) Obligacionārs var iesniegt rakstisku paziņojumu
Emitentam, ka attiecīgā Obligacionāra īpašumā esošajām Obligācijām iestājas tūlītējs
atmaksas termiņš. Emitentam 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas
jāatmaksā Obligāciju Nominālvērtība kopā ar uzkrāto Kuponu.
21

SIA “Baltic Dairy Board” Obligāciju prospekts

6.6.Pieteikšanās atbrīvojumam
Emitentam ir tiesības lūgt Obligacionāru piekrišanu Prospektā ietverto nosacījumu,
izņemot Prospekta 6.4. “Ierobežojumi”, grozīšanai (pieteikties atbrīvojumam). Pirms
Emitents lūdz Obligacionāru piekrišanu Prospektā ietverto nosacījumu grozīšanai,
Emitentam ir pienākums saņemt Kreditējošās bankas rakstisku piekrišanu.
Prospekta grozīšana var ietvert jebkādu nosacījumu grozīšanu, kas nav ierobežota ar
šādu Obligāciju raksturlielumu kā valūta, Kupona likme, Kupona aprēķināšanas
metode, Kupona un Nominālvērtības izmaksāšana, Obligāciju iekļaušana tirdzniecībai
citos regulētajos tirgos, Obligāciju dzēšanas termiņš un citi nosacījumi, izņemot
Prospekta 6.4. “Ierobežojumi” sadaļā minētajām darbības, ja tie nav pretrunā ar
Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un ja Kreditējošā banka ir devusi
rakstisku atļauju Prospekta grozīšanai.
Ja Emitents palielinās Obligācijas Nominālvērtību, saskaņā ar Prospekta 5.8 “Kuponu
procentu izmaksas noteikumi” sadaļu, tad Emitentam nav pienākums lūgt
Obligacionāru piekrišanu Nominālvērtības palielinājumam.
Ja Kreditējošā banka ir devusi rakstisku atļauju Prospekta grozīšanai, Emitents var
pieteikties atbrīvojumam pats vai ar pilnvarotās personas (“Aģents”) starpniecību. Lai
pieteiktos atbrīvojumam, Emitents vai Emitenta Aģents paziņo to caur NR
informācijas sistēmu un Oficiālo obligātās informācijas centralizēto glabāšanas
sistēmu (ORICGS), norādot vismaz šādu informāciju:
 piedāvāto izmaiņu apraksts;
 piedāvāto izmaiņu apraksta pamatojums;
 datumu, kurā tiks fiksēts Obligacionāru, kas ir tiesīgi izteikt atļauju (balsot),
saraksts;
 termiņš, kurā Obligacionārs var atbalstīt vai noraidīt piedāvāto atbrīvojumu;
 norādījumi attiecībā uz piedāvāto atbrīvojumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un
balsošanas anketas aizpildīšanas kārtību;
 paziņojums, ka Obligacionāram, kurš vēlas atbalstīt Emitenta piedāvāto
atbrīvojumu, jāpaziņo par to Emitentam vai Emitenta Aģentam pieteikumā
minētā termiņa laikā, par ko liecina pasta zīmogs vai paraksts par saņemšanu,
un ja Obligacionārs nepaziņo Emitentam vai Emitenta Aģentam par
apstiprinājumu atbalstīt atbrīvojumu pieteikumā noteiktajā termiņā, tiks
uzskatīts, ka Obligacionārs nav devis piekrišanu atbrīvojumam;
 Emitenta un/vai Emitenta Aģenta kontaktinformācija, ko jāizmanto
paziņojumiem (telefons uzziņām, aizpildīto un parakstīto anketu nosūtīšanas
adrese, un Emitenta un/vai Emitenta Aģenta pārstāvniecību un/vai filiāļu
adrešu saraksts, kur Obligacionāri var iesniegt anketu personīgi);
 citu informāciju.
Obligacionāru sarakstu Emitents pieprasa no LCD uz datumu, kas ir 5. (piektā) Darba
diena pēc paziņojuma publicēšanas NR informācijas sistēmā. Termiņš, kurā
Obligacionāriem ir jāpieņem lēmums un jāatbild atbalstīt vai noraidīt atbrīvojumu
Emitentam, nedrīkst būt īsāks par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām no dienas,
kad pieteikums ir publicēts NR informācijas sistēmā.
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Obligacionāriem ir jāiesniedz parakstītas anketas ar to lēmumu Emitentam vai
Emitenta Aģentam līdz datumam, kas ir noteikts atbrīvojuma pieteikumā.
Atbrīvojums ir uzskatīts par pieņemtu, ja Obligacionāri, kuriem pieder vairāk kā 90%
atlikušo Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam), ir nobalsojuši par
atbrīvojuma atbalstīšanu. Obligācijas, kas pieder Emitentam, nevar tikt izmantotas, lai
piedalītos atbrīvojuma atbalstīšanai.
Emitentam vai Emitenta Aģentam ir jāsaskaita saņemtie balsojumi un jāpaziņo
balsošanas rezultātus Obligacionāriem 1 (vienas) Darba dienas laikā pēc anketu
iesniegšanas beigu termiņa, publicējot par to attiecīgu paziņojumu NR informācijas
sistēmā un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā
(ORICGS). Obligacionāru apstiprinātie grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā.
Ja apstiprinātie grozījumi attiecas uz Obligāciju raksturlielumiem un/vai Kupona
aprēķināšanas metodi, vai Kupona vai Nominālvērtības izmaksas kārtību, Emitents
nekavējoties pēc grozījumu stāšanās spēkā informē LCD par attiecīgajiem
grozījumiem.
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7.

Iekļaušana tirgū un tirdzniecības noteikumi

Regulētā tirgus organizētājs ir Nasdaq Riga (NR), kura juridiskā un faktiskā adrese ir
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija. NR tālrunis +371 67212431, fakss +371
67229411, e-pasts: riga@nasdaq.com. Oficiālā tīmekļa vietne vispārīgai informācijai
– www.nasdaqomxbaltic.com.
Emitents iesniegs visus nepieciešamos dokumentus Obligāciju iekļaušanai NR
Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā pēc prospekta reģistrācijas FKTK. Obligāciju
tirdzniecība netiks uzsākta ātrāk par dienu, kurā tiks pieņemts NR valdes lēmums par
Obligāciju kotēšanas uzsākšanu regulētajā tirgū.
Ņemot vērā, ka Obligācijas tika izvietotas pilnā apmērā, NR Baltijas Parāda
vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas visas Obligācijas EUR 950,000 apmērā pēc
Nominālvērtības.
Emitents nav noslēdzis ne ar vienu personu līgumu par Obligāciju likviditātes
uzturēšanu otrreizējā tirgū.
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8.

Papildu informācija

8.1.Ar emisiju saistītie padomnieki
Emitents ir izmantojis Baltikums Bank AS pakalpojumus Obligāciju Prospekta
sagatavošanā.
8.2.Vērtspapīru aprakstā iekļautās informācijas neatkarīga pārbaude
Vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju nav pārbaudījuši revidenti.
8.3.Vērtspapīru aprakstā iekļauto personu izteikumi vai ziņojumi
Vērtspapīru aprakstā nav iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju,
izteikums vai ziņojums.
8.4.Kredītreitingi
Emitentam nav piešķirti kredītreitingi.
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9.

Nodokļi Latvijā

9.1.Paziņojums
Šajā sadaļā iekļautais vispārīgais pārskats nevar tikt uzskatīts par juridisko vai
nodokļu konsultāciju. Šī sadaļa nesatur visaptverošu un pilnīgu informāciju par visiem
nodokļiem, kas attiecas uz ieguldīšanu Obligācijās. Nodokļu likmes un nodokļu
maksāšanas nosacījumi var mainīties laikā no Obligāciju emisijas līdz to dzēšanai.
Potenciālajiem Ieguldītājiem ir ieteicams konsultēties ar saviem padomniekiem
nodokļu jautājumos attiecībā uz viņu konkrēto gadījumu un LR vai ārvalstu nodokļu
normatīvajiem aktiem, kuru subjekti varētu būt Obligacionāri.
9.2.Rezidentu un nerezidentu definīcijas
Fiziskā persona nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par LR rezidentu, ja
šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir LR vai šī persona uzturas LR 183 dienas vai ilgāk
jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai šī persona ir LR
pilsonis, kuru ārzemēs nodarbina LR valdība.
Ja fiziskā persona neatbilst augstākminētajiem kritērijiem, tā nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām tiek uzskatīta par nerezidentu.
Jebkura juridiskā persona tiek uzskatīta par rezidentu nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām, ja tā ir vai tai vajadzētu būt dibinātai un reģistrētai LR saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem. Citas juridiskās personas tiek uzskatītas par nerezidentiem
nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izņemot gadījumus, kad nerezidents savu
saimniecisko darbību LR teritorijā veic, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību.
Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu konvencija, tiek
ievēroti nodokļu konvencijās noteiktie atvieglojumi. Atvieglojumu piemērošanas
kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami
starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, kas tika pieņemti 2001. gada 30. aprīlī un
publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2001. gada 4. maijā.
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Tabula 1 - Ienākuma no Obligācijām, kuras ir emitējusi Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas
nav kredītiestāde, aplikšana ar nodokļiem Latvijā pēc stāvokļa uz 01.06.2015

Ienākuma
saņēmēja
juridiskais
statuss

Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomikas zonas publiskā apgrozībā
esošas obligācijas
Nodokļu
likme procentiem
(kuponam)

Nodokļu likme
kapitāla
pieaugumam

Rezidents fiziskā
persona

10%

10% 1

Rezidents juridiskā
persona

neapliek 2

neapliek 2

Nerezidents
- fiziskā
persona

neapliek 3/
15%

neapliek 3
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Noteikumi

Nodokli no procentiem (kupona)
Latvijā ietur un pārskaita budžetā
emitents - ienākuma izmaksātājs.
1
Kapitāla pieaugums šajā gadījumā
tiek
atzīts
par
procentiem
pielīdzināmu ienākumu, kuram
piemēro 10% IIN likmi.
Nodokļa aprēķinu un samaksu par
kapitāla pieaugumu (procentiem
pielīdzināmu ienākumu) Latvijā veic
ienākuma saņēmējs, aizpildot Gada
ienākumu deklarāciju, ja Obligāciju
pārdošanas darījuma rezultātā ir gūta
peļņa.
2
Ar UIN neapliek rezidenta –
juridiskās personas gūto procentu
(kupona) ienākumu un kapitāla
pieaugumu no Obligācijām, kas
atrodas ES vai EEZ publiskajā
apgrozībā, ievērojot likuma “Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.
panta ceturtās daļas 15. punktu.
Nerezidenta – fiziskās personas gūto
procentu (kupona) ienākumu un
kapitāla pieaugumu no Obligācijām,
kas atrodas publiskajā apgrozībā, ar
IIN Latvijā neapliek, izņemot, ja
procentu (kupona) ienākums tiek
izmaksāts nerezidentam, kas atrodas
vai ir reģistrēts kādā no Ministru
kabineta noteikumos minētajām
zemu nodokļu un beznodokļu
valstīm vai teritorijām. Šādā
gadījumā
Obligāciju
emitents
izmaksas brīdī no procentu (kupona)
ienākuma ietur un samaksā budžetā
15% nodokli.
3
Nerezidentam – procentu (kupona)
saņēmējam vai kapitāla pieauguma
guvējam
var
būt
pienākums
aprēķināt un maksāt nodokli savā
rezidences valstī, piemērojot šajā
valstī noteikto nodokļa likmi, kas
var būt augstāka par Latvijā
noteikto.
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Nerezidents
- juridiskā
persona

neapliek 4/
15%

neapliek 4

Nerezidenta – juridiskās personas
gūto procentu (kupona) ienākumu un
kapitāla pieaugumu no Obligācijām
ar UIN Latvijā neapliek, izņemot, ja
procentu (kupona) ienākums tiek
izmaksāts nerezidentam, kas ir
reģistrēts kādā no Ministru kabineta
noteikumos
minētajām
zemu
nodokļu un beznodokļu valstīm vai
teritorijām.
Šādā
gadījumā
Obligāciju emitents izmaksas brīdī
no procentu (kupona) ienākuma ietur
un samaksā budžetā 15% UIN.
4
Nerezidentam – procentu (kupona)
saņēmējam vai kapitāla pieauguma
guvējam
var
būt
pienākums
aprēķināt un maksāt nodokli savā
rezidences valstī, piemērojot šajā
valstī noteikto nodokļa likmi, kas
var būt augstāka par Latvijā
noteikto.

Avots: LR normatīvie akti

Emitents atbild par nodokļu nomaksu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un
apjomā.
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10. Emitents
10.1.Revidenti
Emitenta pēdējais revidētais finanšu pārskats ir 2014. gada pārskats. Minētā pārskata
pārbaudi veica SIA “Orients Audit & Finance” (Gunāra Astras iela 8B, Rīga,
LV-1082, Latvija), licence Nr. 28; atbildīga zvērināta revidente: Natālija Zaiceva
(sertifikāta Nr. 138, ko ir izdevusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija).
Pilni Emitenta finanšu pārskati par 2013. ar revidentu ziņojumiem un 2014. gadu ar
revidentu ziņojumiem, ir atrodami Prospekta pielikumā.
Revidenti nav pārbaudījuši Prospektā iekļauto informāciju.
10.2.Informācija par Emitentu
10.2.1. Nosaukums
Uzņēmuma nosaukums ir SIA “Baltic Dairy Board”.
10.2.2. Reģistrācijas vieta, datums, numurs un termiņš
Emitents ir reģistrēts LR Komercreģistrā 2008. gada 21. jūlijā ar vienotu reģistrācijas
numuru 43603036823. Emitenta pastāvēšanas ilgums ir beztermiņa.
10.2.3. Juridiskā informācija
Emitenta juridiskā un faktiskā adrese ir Zvejnieku iela 15-32, Jelgava, LV-3007,
Latvija.
Juridiskā forma – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskais statuss – juridiska
persona. Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību:








Latvijas Republikas Komerclikums;
Latvijas Republikas Pārtikas aprites uzraudzības likums (likuma mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas
pārtikas apriti, novēršot risku, veicinot tirdzniecību un aizsargājot patērētāju
intereses);
Latvijas Repubikas Preču un pakalpojumu drošuma likums (likuma mērķis ir
panākt drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi
nekaitīgu preču ražošanu, laišanu apgrozībā un pakalpojumu sniegšanu);
Latvijas Republikas Veterinārmedicīnas likums (likuma mērķis ir regulēt
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, veterinārmedicīnisko
praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes
produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un
pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus šajā jomā);
Ministru Kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumi Nr. 104 “Pārtikas
uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (noteikumi nosaka pārtikas
uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību);
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Ministru Kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumi nr. 1121 “Noteikumi
par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu
veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei”
Pārtikas un veterinārā dienesta izdotie rīkojumi un instrukcijas.

Obligāciju emisiju un to apgrozību otrreizējā tirgū regulē Finanšu instrumentu tirgus
likums, AS “NASDAQ OMX Riga” un AS “Latvijas Centrālais depozitārijs”
noteikumi.
10.2.4. Pēdējie būtiskie notikumi
Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie notikumi Emitenta vēsturē kopš uzņēmuma dibināšanas
2008. gada jūlijā.
Tabula 2 – SIA “Baltic Dairy Board” būtiskākie notikumi

Gads

Notikumi

2008.



Uzņēmums tiek dibināts 2008. gada jūlijā;

2009.



Tiek parakstīts līgums par svaigpiena piegādi ar vienu no
lielākajiem Lietuvas piena pārstrādātājiem;
Uzņēmuma svaigpiena piegādātāju skaits strauji pieaug sakarā ar
AS “Zemgales piens” rūpnīcas slēgšanu;



2010.



Tiek pakāpeniski noslēgti jauni svaigpiena iepirkuma līgumi,
palielinot kopējo iepirktā svaigpiena apjomu līdz 22,000 tonnām
2009-2010 sezonas laikā;

2011.



Apgrozījums 2011. gada beigās sasniedz EUR 7,000,000;

2012.



Uzņēmums iegādājas piena produktu ražotāja AS “Bauskas piens”
ražošanas telpas Bauskā;

2013.



Uzņēmums sadarbībā ar Latvijas Universitāti un AS “Biotehniskais
centrs” uzsāk jaunu piena produktu ražošanas metožu izpēti;
Uzņēmuma apgrozījums sasniedz EUR 10,000,000, un SIA “Baltic
Dairy Board” kļūst par vienu no lielākajiem svaigpiena
vairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā;



2014.







Uzņēmuma vadība nolemj uzsākt sūkalu proteīna koncentrāta
ražošanu un uzsāk finansējuma piesaisti;
Uzņēmums paraksta līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru par ES fondu līdzekļiem kopsummā par EUR 1,700,000,
kas tiks piešķirti pēc jauno ražošanas iekārtu uzstādīšanas;
Tiek parakstīts ilgtermiņa Kredītlīgums ar Nordea Bank AB par
EUR 3,065,000 aizdevumu;
Tika iegūts papildus finansējums emitējot uzņēmuma obligācijas
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2015.









EUR 950,000 apmērā;
Sūkalu proteīna koncentrāta ražošanas projekta ietvaros tika
noslēgti 3 līgumi ar lielākajiem tehnoloģisko iekārtu piegādātājiem
– AS “Biotehniskais centrs” (Latvija), GEA Process Engineering
Sp.z.o.o. (Polija) un AB Mašinu Gamykla “ASTRA” (Lietuva);
Uzņēmuma ražotnē Bauskā tika paveikta liela daļa būvniecības
darbu un uzstādīta daļa iekārtu un aprīkojuma.
2015. gada jūlijā tika reģistrēta pamatkapitāla palielināšana līdz
EUR 777,778 apmērā, palielinot daļu skaitu;
Sabiedrībā palielinājusi darbinieku skaitu līdz 17 darbiniekiem;
Sabiedrības aktīva dalība starptautiskas izstādes – ASV, Dubajā,
Vācijā, Itālijā, Amsterdama u.c. valstīs, lai noslēgtu nākotnes
sadarbības līgumus un vienošanos par Bauskas ražotnē saražotās
produkcijas tirdzniecību;
Notiek darbi pie Bauskas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa
izveides, kur darbus ir plānots pabeigt līdz Bauskas ražotnes
darbības uzsākšanai;
Investīciju projekta “Inovatīvu iekārtu komplekta iegāde sūkalu
padziļinātai pārstrādei” ietvaros iegādātās un uzstādītas iekārtas un
notiek pēdējie darbi pie projekta izpildes.

10.2.5. Ieguldījumi
Pēdējais Emitenta finanšu pārskats ir gada pārskats uz 2014. gada 31. decembri.
Kopš tā datuma 2015. gada 16. februārī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta
pamatkapitāla palielināšana līdz EUR 100,000 apmērā, palielinot daļu skaitu. 2015.
gada 15. maijā LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts apmaksātais pamatkapitāls EUR
700,000 apmērā, palielinot daļu skaitu. 2015. gada jūlijā tika reģistrētas izmaiņas
dalībnieku reģistrā, reģistrējot EUR 777,778 pamatkapitālu.
Emitents plāno veikt papildus ieguldījumus ārpus parastās saimnieciskās darbības,
taču Emitenta vadība nav uzņēmusies saistības par tiem.
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11. Uzņēmējdarbības apskats
Uzņēmums SIA “Baltic Dairy Board” (līdz 2013. gadam darbojās ar nosaukumu
“Sigilo KV”) ir dibināts un uzsācis darbību 2008. gadā. Uzņēmuma pamatdarbība ir
svaigpiena loģistika, piena un piena produktu vairumtirdzniecība Baltijas valstīs un ar
to saistītie eksporta/importa darījumi.
Uzņēmums galvenokārt nodarbojas ar svaigpiena loģistiku, savākšanu no
zemniekiem, galvenokārt Dobeles, Bauskas un Jelgavas novados, un svaigpiena
nogādāšanu pārstrādātājiem. Papildus darbības virziens ir piena produktu, piemēram,
krējuma, sviesta, siera, vājpiena, piena pulveru, laktozes un laktozes koncentrātu,
vairumtirdzniecība Baltijas valstīs.
Uzņēmuma darbības pamatā ir ilgstošu partnerattiecību veidošana ar piena ražotājiem,
kā rezultātā ir izdevies nodrošināt stabilu piegādātāju – piena ražotāju – loku, kuriem
sniegt piena savākšanas un tālākās transportēšanas pakalpojumu. No piena ražotājiem
savākto pienu uzņēmums tālāk transportē uz piena pārstrādes uzņēmumiem, ar kuriem
noslēgti līgumi.
11.1.Tirgus apskats
Pēc ievērojama pieprasījuma pēc svaigpiena krituma 2009./2010. gadā, Latvijas
zemnieku saimniecības strauji samazināja govju skaitu. Kopš 2010. gada slaucamo
govju skaits pakāpeniski palielinājās, un 2014. gada beigās tas sasniedz 166 tūkstošus
govju5. Saražotā piena apjomi turpina pieaugt, sākot ar 2009. gadu, un 2014. gadā
laikā tika saražots 971.8 tūkstoši tonnu piena.6
Pēc 1995. gada, kad govju blīvums bija 16 govis uz 100 hektāriem lauksaimniecības
zemes Latvijā, šis rādītājs pakāpeniski samazinājās un sasniedza 9 govis uz 100
hektāriem 2014. gada beigās.7
Vidējais izslaukums no viens govs periodā no 1994. līdz 2014. gadam pieauga vidēji
par 3.5% ik gadu, un 2014. gada beigās tas sasniedza 5,812 kg piena uz vienu govi.8
Latvija ieņem 23. vietu Eiropas Savienībā pēc vidējā izslaukuma, Lietuva ieņem 24.
vietu, savukārt Igaunija ir 9. vietā ar vidējo izslaukumu 7,198 kg uz vienu govi.
Pieejamā statistika norāda, ka nelieli zemnieki/privātpersonas ar govju skaitu līdz 5
govīm pakāpeniski izvēlas pārtraukt savu darbību, atstājot šo nodarbi lielākām
zemnieku saimniecībām, kas pienkopībā tiek uzskatīts par labu tendenci.
Sekojot Igaunijas pienkopības sektoram, kas pierāda, ka ar mazāku kopējo govju
skaitu, bet ar lielākām zemnieku saimniecībām, kas ir konsolidētas un terhnoloģiski
attīstītas, var sasniegt augstāku produktivitātes līmeni, Latvijas pienkopji pakāpeniski
apvienosies lielākās saimniecībās, uzlabojot vidējo izslaukumu, palielinot govju
skaitu un lauksaimniecības zemes izmantošanu.
5

Centrālās statistikas pārvaldes dati. “Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās”. Pieejams: www.csb.gov.lv
Centrālās statistikas pārvaldes dati. “Galveno lopkopības produktu ražošana”. Pieejams: www.csb.gov.lv
7
Centrālās statistikas pārvaldes dati. “Lopkopības intensitāte”. Pieejams: www.csb.gov.lv
8
Centrālās statistikas pārvaldes dati. “Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte”. Pieejams: www.csb.gov.lv
6
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11.2.Konkurence
Latvijā ir tikai daži veiksmīgi piena loģistikas uzņēmumi/kooperatīvi, jo lielākoties
piena pārstrādes uzņēmumi veic piena savākšana un transportēšanu paši.
SIA “Baltic Dairy Board” par saviem lielākajiem tiešajiem konkurentiem uzskata:


SIA “Jēkabpils piena kombināts”, kas ir lielākais svaigpiena loģistikas
uzņēmums Latvijā. Sākotnēji darbojies kā piena produktu ražotājs, taču
mainīja savu pamatdarbību 2007. gadā, kad tika pārdots Lietuvas piena
pārstrādātājam “Rokiškio sūris” un sāka nodarboties tikai ar piena savākšanu.
Uzņēmuma iepirktā svaigpiena apjoms sasniedz 200 tonnas dienā. Uzņēmuma
apgrozījums 2013. gadā bija EUR 29 milj., bet 2014. gadā – EUR 30 milj.



Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Piena ceļš”, kuru
izveidoja Latvijas zemnieku saimniecības 2003. gadā. 2008. gadā LPKS
“Piena ceļš” iegādājās piena pārstrādes uzņēmumu AS “Jaunpils pienotava”,
tādējādi uzņēmums šobrīd nodarbojas gan ar piena loģistiku un transportēšanu
citiem piena pārstrādes uzņēmumiem, gan ar piena produktu ražošanu.
Aptuvenais iepirktā svaigpiena apjoms sasniedz 50 tonnas dienā. LPKS “Piena
ceļš” 2012. un 2013. gada gada apgrozījums sasniedza EUR 22 milj.

11.3.Pakalpojumu apraksts
SIA “Baltic Dairy Board” pamatdarbības veids ir piena savākšana un loģistika. Piena
savākšana no piena ražotājiem notiek ar mazākām tehnikas vienībām, savukārt tālākā
transportēšana uz piena pārstrādes uzņēmumiem tiek veikta ar smagajām kravas
cisternām.
Uzņēmuma darbības pamatā ir ilgstošu partnerattiecību veidošana ar piena ražotājiem,
kā rezultātā ir izdevies nodrošināt stabilu klientu - piena ražotāju loku, kuriem sniegt
piena savākšanas un tālākās transportēšanas pakalpojumu. No piena ražotājiem
savākto pienu uzņēmums tālāk transportē uz piena pārstrādes uzņēmumiem, ar kuriem
noslēgti līgumi.
Papildus pamatdarbībai uzņēmumam ir pieredze arī piena pārstrādes produktu
tirdzniecībā, piem., siera, krējuma, sviesta, laktozes koncentrāta, vājpiena, u.c., tomēr
tirdzniecības apjomi uzņēmuma apgrozījumā iepriekš nav bijuši tik būtiski, lai tos
izdalītu atsevišķi. 2014. gada laikā papildus darbības apjomi ir samazinājušies, jo
uzņēmums ir koncentrējies uz pamatdarbības nozari, pētniecību un tālākajiem
attīstības plāniem.
Šī papildus darbības nozares pieredze ir tikusi izmantota, lai izpētītu piena pārstrādes
tirgu, tā dalībniekus un izdarītu secinājumus uzņēmuma tālākajiem attīstības
virzieniem.
11.4.Konkurences priekšrocības
SIA “Baltic Dairy Board” ir divi būtiskākie esošie panākumu iemesli: ilgstošas un
stabilas attiecības ar piena ražotājiem, kā arī prasme racionāli un efektīvi organizēt
loģistikas darbu savas darbības pamatnozarē.
Minētie panākumu iemesli ir bijuši pietiekami līdz šim un īstermiņā - uzņēmums tika
izveidots īsi pirms ekonomiskās lejupslīdes 2008. gadā un, pateicoties esošajiem
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panākumu iemesliem, spēja attīstīties un strādāt ar peļņu arī krīzes un pēckrīzes
gados.
Ilgtermiņā minētie panākumu iemesli ir nepietiekami, tāpēc pēc veiktās tirgus, iespēju
un risku analīzes, uzņēmums izvēlējās veikt ieguldījumus pētniecībā, sadarbībā ar
Latvijas Universitāti un a/s “Biotehniskais centrs” veicot nozares pētījumu “Vides,
Bioenerģētikas un Biotehnoloģiju kompetences centrā”, ar mērķi izstrādāt jaunus
ražošanas produktus. Šo darbību rezultātā tika atrasts inovatīvs tehnoloģisks
risinājums padziļinātai, faktiski bezatlikuma sūkalu pārstrādei, kā arī jaunu produktu
ražošanai. Rezultātā, no sūkalām, kas daudziem piena ražotājiem ir kā
atkritumprodukts, kura utilizācija sagādā grūtības, būs iespējams bezatlikuma ceļā
ražot vairākus produktus, kam ir noiets tirgū.
SIA “Baltic Dairy Board” ir veicis ievērojamus ieguldījumus pētniecībā un attīstībā,
pasūtot rūpniecisko pētījumu “Piena pārstrādes blakusprodukta – sūkalu –
biokonversija etanolā un blakusproduktu pārstrādes iespēju izpēte” ar projekta
kopsummu EUR 246,000. Minētā pētījuma rezultāti kalpo par pamatu turpmākajai
konkurētspējas priekšrocības attīstīšanai. Papildus tam, SIA “Baltic Dairy Board”
2012.gada beigās ir iegādājies ražošanas teritoriju un telpas, kas ir gatavas un
piemērotas piena un piena produktu pārstrādes vajadzībām.
Papildus konkurences priekšrocības faktori dotajā situācijā, ir uzņēmuma vadītāju un
projekta virzītāju daudzu gadu pieredze ražošanas uzņēmumu vadībā un piena
pārstrādē, kā arī plašais kontaktu loks Latvijā un ārvalstīs, kas atvieglo gan izejvielu
sagādi, gan produkcijas noietu.
11.5.Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze
Stiprās puses:






5 gadu pieredze darbā ar piena ražotājiem, kuras rezultātā ir izveidojies stabils
klientu loks;
Pieredze darbā ar piena produktu tirdzniecību, kas papildus pamatdarbības
nozarei ir ļāvis iepazīties ar piena produktu tirgus konjunktūru un identificēt
pastāvošās iespējas;
Laba reputācija piena ražotāju vidū, kas uzņēmumam ir ļāvusi izveidoties un
strādāt ar peļņu arī krīzes laikā;
Darbs uzņēmuma pamatdarbības nozarē ir sakārtots efektīvi un racionāli, kas
ļauj veltīt uzņēmuma vadības un finanšu resursus attīstības jautājumiem;
Iepriekšējos gados ir veikti ieguldījumi pētniecībā, kas sniedz iespēju uz to
bāzes attīstīt uzņēmumu caur jauniem, inovatīviem produktiem.

Vājās puses:



SIA “Baltic Dairy Board” divi galvenie pašreizējie panākumu iemesli, faktiski
ir balstīti netaustāmos faktoros: labā reputācijā un attiecībās ar piena
ražotājiem, kā arī prasmē un pieredzē racionāli un efektīvi organizēt darbu;
Uzņēmumam šobrīd ir viens pamatpakalpojums – piena savākšana un
loģistika, kas ilgtermiņā var radīt riskus uzņēmuma attīstībai;
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Uzņēmumam šobrīd nav ciešas vertikālas vai horizontālas integrācijas piena
pārstrādes ražošanas ķēdēs.

Iespējas:




Ir iegādāta jauna ražošanas teritorija ar ēkām Bauskā, kas sniedz pamatu
uzņēmuma tālākām darbībām pie darbības nozaru paplašināšanas;
Ir veikta pētniecība, uz kuras rezultātiem iespējams attīstīt jaunus, inovatīvus
produktus ar augstu pievienoto vērtību;
Veikta izpēte par produktu ražošanai nepieciešamo moderno tehnoloģiju pēc
bezatlikuma metodes.

Draudi:



Tirgus konjunktūras izmaiņas, kā rezultātā uzņēmuma tiešie konkurenti vai
piena pārstrādātāji var maksāt piena ražotājiem augstākas cenas, kas
ilgtermiņā samazinās klientu bāzi;
Izmaiņas piena pārstrādātāju tirgū, kā rezultātā uzņēmumam var mainīties
noieta tirgus un partneri.

11.6.Piegādātāji
Piegādātāju skaits uz 2015. gada 1. augustu samazinājies līdz 146 zemnieku
saimniecībām, kas skaidrojams ar zemnieku saimniecību likvidāciju un zemajām
piena iepirkuma cenām, ko ietekmēja Krievijas embargo kopš 2014. gada augusta,
piena kvotas atcelšana ar 2015. gada 1. aprīli. Neskatoties uz piena ražotāju skaita
samazinājumu kopējais iepirktais piena apjoms būtiski nav mainījies, jo lielākie piena
ražotāji ir palielinājuši ganāmpulkus un likvidējušies galvenokārt mazie un vidējie
piena ražotāji. Lielākā daļa no SIA “Baltic Dairy Board” piegādātājiem atrodas
Dobeles, Jelgavas un Bauskas novados.
Tā kā SIA “Baltic Dairy Board” pamatdarbība ir lielā mērā atkarīga no piegādātājiem,
uzņēmums kopš darbības uzsākšanas ir pakāpeniski palielinājis piegādātāju skaitu un
iepirktā svaigpiena apjomu, samazinot atkarību no atsevišķiem lielākajiem
piegādātājiem.
Svaigpiena piegādes nav ierobežotas tikai no tuvumā esošajām saimniecībām, jo
svaigpiens var tikt savākts no piegādātājiem, kas atrodas aptuveni 400km attālumā no
pārstrādes vietas, tādēļ piens tiek iepirkts no visas Latvijas teritorijas.
11.7.Darbinieki un Emitenta vadītāju pieredzes apkopojums
Uzņēmuma darbinieku skaits uz 2015. gada augustu bija 17 darbinieki, kuru skaits
pakāpeniski palielināsies 2015. gada nogalē līdz ar Bauskas ražotnes darbības
uzsākšanu.
Uzņēmuma vadībā strādā valdes priekšsēdētājs Kaspars Kazāks un valdes locekle
Ilona Kazāka.
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Kaspars Kazāks – valdes priekšsēdētājs, direktors.
Izglītība: Vidējā speciālā izglītība lauksaimniecībā Saulaines tehnikumā, iesākta
augstākā izglītība būvniecības inženiera specialitātē Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte, pabeigta vadītāju pilnveides izglītības programma “Biznesa klase”.
Pieredze: Desmit gadu pieredze uzņēmumu un biznesa vadīšanā, ražotnes
nodrošināšanā ar izejvielām, ražotnes darbības nepārtrauktības nodrošināšanas
organizēšanā, produkcijas realizācijas nodrošināšanā, uzņēmuma cilvēkresursu
vadībā, kā arī citos uzņēmuma vadības tiešajos aspektos, kas saistīti ar uzņēmuma
darbības nodrošināšanu. Kaspars Kazāks tika izvirzīts nominācijai “Zemgales gazele
2008”, kā būvniecības uzņēmuma SIA “Karuss” valdes priekšsēdētājs.
Ilona Kazāka – valdes locekle
Izglītība: Bakalaura grāds sabiedrisko attiecību vadībā un organizācijā Latvijas
Lauksaimniecības Universitātē, maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadībā Latvijas
Lauksaimniecības Universitātē.
Pieredze: Pieredze uzņēmuma vadīšanā, saziņā ar klientiem un sadarbības partneriem,
uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas darbības nodrošināšanā, nepieciešamo
sertifikāciju kārtošanā un atjaunošanā, kā arī citos uzņēmuma vadības tiešajos
aspektos, kas saistīti ar uzņēmuma darbības nodrošināšanu, kas ir iegūta strādājot
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā un Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.
11.8.Grupas struktūra
Emitents neietilpst kādā uzņēmumu grupā, un uz 2014. gada 31. decembri tam nav
ieguldījumu citās sabiedrībās.
11.9.Attīstības plāni
Kļūstot par vienu no lielākajiem piena iepircējiem Latvijā, kā arī gūstot pieredzi un
izpratni par piena, piena produktu un blakusproduktu tirdzniecības tendencēm, SIA
“Baltic Dairy Board” uzsāka pētīt attīstības iespējas piena pārstrādes jomā. Izpētes
mērķis bija izvērtēt variantus, kā kāpināt uzņēmuma darbības pievienoto vērtību, lai
nākotnē varētu piedāvāt konkurētspējīgākas cenas piena ražotājiem, tādējādi
nodrošinot izejvielu bāzi un palielinot apkalpoto klientu skaitu un iepirktā piena
apjomu.
Tika izvērtēta iespēja kļūt par klasisku piena pārstrādātāju, taču veicot izpēti tika
secināts, ka Latvijā jau ir daudz līdzīgu vietējo piena pārstrādātāju, kas ir
sadrumstaloti, ar nelieliem ražošanas apjomiem un grūtībām rentabli eksportēt savu
produkciju. Tāpat, darbojoties šajā segmentā, ir jārēķinās ar konkurences spiedienu no
Lietuvas piena pārstrādātājiem, kas piedāvā augstāku piena iepirkuma cenu, tādējādi
apgrūtinot mazo Latvijas piena pārstrādātāju iespējas palielināt apjomu.
Paralēli tam, notika sadarbība ar LU Mikrobioloģijas fakultātes pētniekiem, lai rastu
iespējas inovatīvu piena pārstrādes produktu un metožu izmantošanai.
2013.gadā, sadarbībā ar Vides, Bioenerģetikas un Biotehnoloģiju kompetences centru,
tika veikts pētījums rūpnieciskā pētījuma projekts “Piena pārstrādes blakusprodukta –
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sūkalu – biokonversija etanolā un blakusproduktu pārstrādes iespēju izpēte” ar
projekta kopsummu 246 tūkstošu eiro apjomā.
Rezultātā, tika pieņemts lēmums fokusēties uz inovatīvu pārstrādes metožu
izmantošanu, veicot padziļinātu saldo un skābo sūkalu bezatlikuma pārstrādi, radot
produktus ar augstu pievienoto vērtību.
2014. gadā SIA “Baltic Dairy Board” paraksta līgumu ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru par ES fondu līdzekļiem kopsummā par EUR 1,700,000, kas tiks
piešķirti pēc jauno ražošanas iekārtu uzstādīšanas. Papildus tam tika parakstīts
ilgtermiņa Kredītlīgums ar Nordea Bank AB par EUR 3 065 000,00 aizdošanu
Emitentam, līguma grozījumi 11.09.2015. par aizdevuma palielinājumu uz EUR
4 136 460,43. 24.03.2015. noslēgts otrs aizdevuma līgums ar Kreditējošo banku par
summu EUR 700 000,00
20.07.2015. parakstīts aizdevuma līgums ar
komandītsabiedrību “ZGI-3”alternatīvo ieguldījuma fondu par aizdevumu – EUR
500 000,00.
2014. gada laikā sūkalu proteīna koncentrāta ražošanas projekta ietvaros tika noslēgti
3 līgumi ar lielākajiem tehnoloģisko iekārtu piegādātājiem – AS “Biotehniskais
centrs” (Latvija), GEA Process Engineering Sp.z.o.o. (Polija) un AB Mašinu Gamykla
“ASTRA” (Lietuva) un uzņēmuma ražotnē Bauskā tika paveikta liela daļa
būvniecības darbu un uzstādīta daļa iekārtu un aprīkojuma.
2015. gadā galvenā prioritāte ir ražotnes darbības uzsākšana Bauskā un saražoto
produktu eksports. Investīciju projekta īstenošanas rezultātā uzņēmumā tiks ieviestas
jaunas tehnoloģijas padziļinātai sūkalu un laktozes pārstrādei.
Tuvākajā laikā plānotās svarīgākās darbības:
 piesaistīt papildus finansējumu;
 pabeigt Bauskas ražotnes būvniecības darbus;
 pabeigt iekārtu montāžu un testēšanu;
 nodot Bauskas ražotnes ēku ekspluatācijā;
 noslēgt līgumus par izejvielu piegādi un gala produkcijas pārdošanu Eiropas
Savienībā un ārpus tās;
 atrast, atlasīt un pieņemt darbā darbiniekus, Bauskas ražotnes darbības
nodrošināšanai;
 strādāt pie kvalitātes vadības sistēmas un pēc iespējas ātrāk iegūt
starptautiskos kvalitātes sertifikātus (ISO, Halal, Kosher);
 pastāvīgi palielināt uzņēmuma vērtību, apgrozījumu un peļņu veicot
līdzšinējās darbības – piena un piena produkcijas vairumtirdzniecību;
 uzsākot Bauskas ražotnes darbību un plūstoši sapludināt līdzšinējo darbību –
izejvielu tirdzniecību ar ražošanu.
11.10.Informācija par tendencēm
Emitenta rīcībā nav informācijas par tendencēm, nedrošības faktoriem, prasījumiem,
saistībām vai notikumiem, izņemot tos, kas ir minēti Prospektā, kas var būtiski
ietekmēt Emitenta perspektīvas kārtējā finanšu gadā.
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11.11.Peļņas prognozes
Emitenta vadība izvēlas neiekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu
Prospektā.
11.12.Emitenta pārvaldes institūcijas
Emitenta pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce, valde un padome. Visu valdes
locekļu adreses ir Jelgava, Zvejnieku iela 15-32, LV-3007, Latvija.
11.12.1. Valde
Emitenta valde sastāv no diviem locekļiem:
 Kaspars Kazāks – valdes priekšsēdētājs
 Ilona Kazāka – valdes locekle
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Emitentu atsevišķi.
11.12.2.

Padome

Padome sastāv no četriem padomes locekļiem:





Ivars Ķirsons – padomes priekšsēdētājs
Gatis Jurisons – padomes priekšsēdētāja vietnieks
Viesturs Neimanis – padomes loceklis
Oskars Tretjuks – padomes loceklis

11.12.3. Vadības struktūru locekļu darbība ārpus Emitenta
Emitenta valdes locekļiem un padomes locekļiem pieder kapitāldaļas citās
uzņēmējsabiedrībās, un viņi ieņem dažādus amatus citās uzņēmējsabiedrībās, taču tam
nav būtiskas nozīmes attiecībā uz Emitentu.
11.12.4.

Vadības struktūru locekļu interešu konflikti

Prospekta 11.12 “Emitenta pārvaldes institūcijas” sadaļā minētajām personām var būt
interešu konflikti pret Emitentu, tā kreditoriem un viņa privātajām interesēm kā
dalībniekiem vai citiem pienākumiem. Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus un
samazinātu šo konfliktu sekas, Emitents ievēro visus LR normatīvajos aktos
paredzētos ierobežojumus attiecībā uz darījumiem ar dalībniekiem, valdes locekļiem
un padomes locekļiem.
11.13.Dalībnieki
Uz 2014. gada 31. decembri Emitenta dalībnieki bija Kaspars Kazāks, kam piederēja
64.99% no Emitenta daļām, un Ilona Kazāka, kam piederēja 35.01% no Emitenta
daļām. Abi dalībnieki ir arī Emitenta valdes locekļi.
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Uz 2015.gada 16. februāri Emitenta pamatkapitāls tika palielināts līdz EUR 100,000,
2015. gada 8. maiju līdz EUR 700,000 un uz 2015. gada 3. augusts līdz EUR 777,778,
palielinot daļu skaitu. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā Kasparam Kazākam
pieder 51% no Emitenta daļām, Ilona Kazākai – 20%, Krievija Federācijas pilsoņiem
Sergey Regukh un Anastasia Regukh katram pieder pa 9.5% no Emitenta daļām,
savukārt komandītsabiedrībai “ZGI-3” pieder 10% no Emitenta daļām.
Daļu nominālvērtība ir 1.00 EUR.
Tabula 3 – SIA “Baltic Dairy Board” dalībnieku saraksts uz 2015. gada 21. jūliju

Vārds, uzvārds
Uz 2014. gada 31. decembri:
Kaspars Kazāks
Ilona Kazāka
Uz 2015. gada 21. jūliju:
Kaspars Kazāks
Ilona Kazāka
Sergey Regukh
Anastasia Regukh
Komandītsabiedrība “ZGI-3”
alternatīvo ieguldījumu fonds

Daļu skaits

% no kopskaita

1,849
996

64.99%
35.01%

396,666
155,556
73,889
73,889

51%
20%
9.5%
9.5%

77,778

10%

Avots: Uzņēmuma reģistrs

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitents veic pārrunas ar privātajiem investoriem, kuru
rezultātā varētu tikt palielināts Emitenta pamatkapitāls un mainīties Emitenta
dalībnieku struktūra.
11.13.1. Dalībnieku citas uzņēmējsabiedrības
Dalībnieki ir veikuši ieguldījumus arī citās uzņēmējsabiedrībās. Emitenta attiecības ar
saistītajām personām ir atklātas tā finanšu pārskatos. Citām dalībnieku
uzņēmējsabiedrībām nav būtiskas ietekmes attiecībā uz Emitentu.
11.14.Vadības prakse
Emitents ievēro Latvijā spēkā esošo uzņēmumu vadības principus un pasaulē
pieņemto praksi attiecībā uz korporatīvo vadību. Lai nodrošinātu sadarbības partneru
un klientu izpratni par savu darbību un vairotu pārliecību par savu ilgtermiņa
ekonomisko potenciālu, Emitents lielu uzmanību velta biznesa caurspīdīguma
nodrošināšanai un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanai.
Emitentam nav izveidota revīzijas komiteja. Revīzijas komitejas funkcijas veic
Emitenta padome, kas nodrošina Emitenta darbības un iekšējās kārtības atbilstību
Latvijā un Eiropā spēkā esošajai likumdošanai.
Emitents plāno turpināt savas vadības prakses pilnveidošanu saskaņā ar NR
Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem un pasaulē pieņemto praksi.
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12. Finanšu informācija par Emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo
stāvokli, peļņu un zaudējumiem
Informācija, kas ir iekļauta šajā Prospekta sadaļā, ir ņemta no revidētajiem un valdes
sapulcē apstiprinātajiem 2013. un 2014. gada finanšu pārskatiem.
Uzņēmuma gada pārskats par 2013. gadu tika sagatavots saskaņā ar LR “Gada
pārskatu likumu”. Uzņēmuma gada pārskats par 2014. gadu tika sagatavots saskaņā ar
Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
12.1.Bilance
Emitenta bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķini ir ņemti no revidētajiem finanšu
pārskatiem par 2013. un 2014. gadu.
Tabula 4 - SIA “Baltic Dairy Board” bilances par 2013. un 2014. gadu, EUR
Rādītājs
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi
Ieguldījumu īpašums
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa
Pārējie apgrozāmie līdzekļi
Nauda un naudas ekvivalenti
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:
AKTĪVI KOPĀ
PAŠU KAPITĀLS
Pamatkapitāls
Nesadalītā peļņa
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ:
SAISTĪBAS
Ilgtermiņa saistības:
Aizņēmumi pret obligācijām
Nākamo periodu ieņēmumi
Aizņēmumi pret kredītiestādēm
Finanšu līzinga saistības
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa saistības kopā:
Īstermiņa saistības:
Finanšu līzinga saistības
Aizņēmumi pret kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības
No pircējiem saņemtie avansi
Pārējās saistības
Īstermiņa saistības kopā:
SAISTĪBAS KOPĀ:
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ

31.12.2014, EUR

31.12.2013, EUR

2,536,030
106,335
2,642,365

393,858
109,115
502,973

65,422
356,081
48,788
332,515
617,322
1,420,128
4,062,493

1,131,360
827,491
103,937
2,062,788
2,565,761

2,845
678,521
681,366

2,845
1,181,449
1,184,294

950,000
608,539
37,489
10,030
1,606,058

27,394
5,642
33,036

16,474
1,653,926
104,669
1,775,069
3,381,127
4,062,493

22,355
910,439
165,771
126,241
123,625
1,348,431
1,381,467
2,565,761

Avots: SIA “Baltic Dairy Board” revidētais gada pārskats par 2014. gadu, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
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12.2.Peļņas vai zaudējumu pārskats
Tabula 5 - SIA “Baltic Dairy Board” peļņas vai zaudējumu pārskats par 2013. un 2014. gadu,
EUR
Rādītājs
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa (zaudējumi)
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie ieņēmumi
Pārējās izmaksas
Finanšu izmaksas
Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Kopējie pārskata gadā apvienotie ienākumi

2014, EUR
11,849,005
(10,697,393)
1,151,612
(331,428)
(248,369)
72,363
(135,090)
(45,491)
463,597
(75,863)
387,734

2013, EUR
10,814,676
(9,358,595)
1,456,081
(117,892)
(82,021)
96,216
(135,610)
(11,137)
1,205,637
(182,063)
1,023,574

Avots: SIA “Baltic Dairy Board” revidētais gada pārskats par 2014. gadu, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

12.3.Naudas plūsmas pārskats
Tabula 6 - SIA “Baltic Dairy Board” naudas plūsmas pārskats par 2013. un 2014. gadu, EUR
Rādītājs
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības
Samaksāti procenti
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi
Izsniegtie aizdevumi
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem

2014, EUR
1,615,488
(8,161)
(289,384)
1,317,943

2013, EUR
642,216
(8,257)
(11,236)
622,723

(1,874,484)
43,958
(40,210)
(1,870,736)

(344,719)
(344,719)

950,000
300,000
608,539
(300,000)
(460,608)
(27,568)
1,070,363
(4,185)

(485,934)
(55,823)
(20,119)
(561,876)
(518)

Naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums)

513,385

(284,390)

Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

103,937

388,327

Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

617,322

103,937

Naudas plūsma no finanšu darbības
Ieņēmumi no obligāciju emisijas
Saņemtie aizņēmumi
Saņemts avanss no LIAA (daļa no piešķirtā finansējuma)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Izmaksātās dividendes
Samaksāts par finanšu līzinga līgumiem
Neto naudas plūsma no finanšu darbības
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts

Avots: SIA “Baltic Dairy Board” revidētais gada pārskats par 2014. gadu, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
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12.4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Tabula 7 - SIA “Baltic Dairy Board” pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2013. un 2014. gadu,
EUR
Akciju kapitāls

Citas rezerves

Nesadalītā peļņa

Kopā

2,845
2,845
2,845

0
0

315,098
1,023,574
(157,223)
1,181,449
387,734
(890,662)
678,521

317,943
1,023,574
(157,223)
1,184,294
387,734
387,734
681,366

31.12.2012
Pārskata gada peļņa
Dividendes
31.12.2013
Pārskata gada peļņa
Dividendes
31.12.2014

Avots: SIA “Baltic Dairy Board” revidētais gada pārskats par 2014. gadu, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

12.5.Finanšu pārskatu paskaidrojumi
Paskaidrojumi un pielikumi Emitenta finanšu pārskatiem ir atrodami Prospekta
pielikumā.

Nozīmīgi līgumi

13.

2014. gada 13. augustā Emitents ir noslēdzis Kredītlīgumu ar Kreditējošo banku, kas
paredz EUR 4 137 160.43 aizdošanu Emitentam ar atmaksas datumu 2019. gada 28.
februārī. Aizdevuma summa tiks izlietota iekārtu iegādei.
Emitentam nav ziņu par citiem nozīmīgiem līgumiem, kas varētu ietekmēt tā spēju
izpildīt savas saistības pret Obligacionāriem sakarā ar emitējamiem vērtspapīriem.

14. Tiesvedība un arbitrāža
Saskaņā ar Emitenta valdes rīcībā esošu informāciju uz Prospekta parakstīšanas brīdi
nenotiek valsts intervences, tiesas prāvas vai arbitrāžas procesi, kas var būtiski
iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši Emitenta finanšu stāvokli vai rentabilitāti.

15. Sabiedrībai pieejamie dokumenti
Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar šādiem dokumentiem:
Emitenta reģistrācijas dokumentu un statūtiem;
Emitenta finanšu pārskatiem par iepriekšējiem gadiem, sākot ar finanšu
pārskatu par 2013. gadu;
 Prospektu;



Emitenta birojā Zvejnieku ielā 15-32, Jelgavā, Latvijā vai pieprasīt elektronisko
kopiju pa e-pastu info@bdb.lv.
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16. Pielikumi
Pielikums A – SIA “Baltic Dairy Board” finanšu pārskats par 2013. gadu
Pielikums B – SIA “Baltic Dairy Board” finanšu pārskats par 2014. gadu
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