
CEO Meets Investor 

2010. gada  10. decembrī



2

Kas ir Olainfarm?

• OlainFarm, kas dibināts 1972 gadā, ir viens no 
vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas 
valstīs, kas nodarbina vairāk kā 750 augsta līmeņa
profesionāļus; 

• Ražo gan gatavās zāļu formas (GZF), gan arī
aktīvos farmaceitiskos ingredientus (AFI)

• Galvenokārt ar preču zīmi aizsargātie un 
vēsturiski uzņēmumam unikālie  patentbrīvie
medikamenti;

• Ap 75% no GZF tiek ražotas no pašu ražotiem 
AFI; 

• Sertificēts saskaņā ar ES Labas ražošanas prakses 
(LRP), ASV Pārtikas un zāļu dienesta (AFI 
ražošanā) un ISO 14001 standartu prasībām;

• Pēc privatizācijas 1997. gadā tika kotēts Baltijas 
Otrajā sarakstā

• Kopš 2006. gada NASDAQ OMX Baltijas
oficiālajā sarakstā;

• Tirgus kapitalizācija 2010. gada maijā 40 
miljoni eiro

Viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs

Misija

Vīzija

Videi draudzīgā veidā ražot uzticamus un efektīvus aukstākās 
kvalitātes farmācijas produktus visai pasaulei un realizēt tos 
godīgā un efektīva sadarbība ar klientiem.

Kļūt par lielāko gatavo zāļu formu un ķīmiski –
farmaceitisko produktu ražotāju Baltijas valstīs.

Sales growth
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Būtiskākie notikumi vēsturē

Tiek pabeigta liela mēroga rūpnīcas rekonstrukcija un iegūts ES LRP atbilstības sertifikāts.

Tiek iegūts sertifikāts, kas apliecina AFI ražotnes atbilstību ASV Pārtikas un zāļu administrācijas prasībām

Tiek iegūs sertifikāts, kas apstiprina atbilstību ISO 14001 vides pārvaldības sistēmu prasībām.

Uzsāk gatavo zāļu formu ražošanu.

OlainFarm(tajā laikā Olaines Ķīmiski-farmaceitiskās rūpnīcas) dibināšana.

Pēc privatizācijas Valsts uzņēmums ‘Olaines Ķīmiski – Farmaceitiskā rūpnīca” tiek reorganizēts par akciju 
sabiedrību “Olainfarm” un tiek uzsākta tā kotēšana Rīgas Fondu biržā.

Pēc PSRS sabrukšanas pārorientējas uz specifisku sintēzes produktu (adamantāna un hinuklidīna atvasinājumu) 
pārdošanu Rietumvalstīs.
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Olaines Ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca kļūst par vienu no galvenajiem API un pusproduktu piegādātājiem visiem tā
laika Austrumu bloka valstu zāļu ražotājiem.
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Tiek pieņemta jauna uzņēmuma produktu un tirgu stratēģija, kas paredz 5 daudzsološu produktu ieviešanu, uzsākta 
akciju kotēšana Baltijas oficiālajā sarakstā.

Tiek uzsākts daudz agresīvāks mārketings, kas sākumposmā rada uzņēmumam būtiskus zaudējumus.

Mārketinga pasākumiem atmaksājoties, krītošos tirgos izdodas sasniegt rekordlielu peļņu un apgrozījumu.

38 izaugsmes gadi
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Galvenie produkti

• Produktu portfelis ir labi diversificēts ar īpašu uzsvaru uz 
ar preču zīmi aizsargātiem patentbrīviem medikamentiem, 
kuru grupas vēsturiski unikālas OlainFarm:

• Kopā vairāk kā 70 nosaukumi;
• 9 vislabāk pārdotie produkti veido aptuveni 85% no 

kopējās realizācijas.

• Galvenie produkti ir :
• Neiromidin: Holinestearāzes inhibitors, 

neiromuskulāras pārvadības stimulators;
• Noofen: trankvilizators, OlainFarm rīcība ir efektīva 

šī produkta sintēzes tehnoloģija;
• Fenkarol: antihistamīna preparāts ar niecīgām 

blaknēm, unikāls OlainFarm preparāts;
• Furamag: viens no oriģināliem nitrogurantoīnu

grupas atvasinājumiem, tiek plaši pielietots urīnceļu 
iekaisumu gadījumos;

• Adaptol: adaptogēns produkts, dienas 
trankvilizators.

• Šobrīd norisinās produktu portfeļa optimizācija, tuvāko 
gadu laikā sagaidāma vēl trīs jaunu produktu ienākšana 
pieprasītāko sarakstā, memantīns un meldonijs jau starp 
12 pieprasītākajiem.

Pārsvarā patentbrīvie ar preču zīmēm Realizācija pa produktiem, 2010 gada 9 mēn.
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Galvenie tirgi 
• Produkcija tiek pārdota vairāk kā 30 valstīs, bet galvenā

uzmanība tiek veltīta pašmāju tirgum un NVS valstīm
• Aptuveni 95% produkcijas tiek eksportēti;

• Galvenajos tirgos darbojas vairāk kā 300 medicīniskie 
pārstāvji;

• Pārstāvniecības Krievijā, Ukrainā, Tadžikistānā, 
Kazahstanā, Baltkrievijā, Serbijā, Azerbaidžānā, Vjetnamā, 
aģenti ASV un Zviedrijā;

• 2008. gadā Krievijā uzsākta ievērojama mārketinga 
programma;

• Pēdējā laikā realizācijas samazinājums vērojams tikai 
Latvijā;

• Medikamentu reģistrācija un pārstāvniecību veidošana aktīvi 
notiek DA Āzijas, Centrālāzijas un DA Eiropas valstīs.

Pamatā pašmāju un NVS valstu tirgi

Esošie tirgi

Tuvakās nākotnes tirgi

Tiek vērtētas iespējas 

Realizācija pa valstīm, 2010. gada 9 mēn.
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Pēdējo gadu vēsture

9 mēnešu peļņa
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Realizācija 9 mēnešos, tūkst. 
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• Realizācija pieaug kopš 2002. gada;

• Kopš 2006. gada pieaugusi vairāk ka par 65%;

• Peļņa kopš 2006. gada pieaugusi vairāk kā 8 reizes;

• 2010. gada 9 mēnešos jau pārpildīta par diezgan 
optimistisko uzskatītā peļņas prognoze visam 2010. 
gadam. 

Stabils apgrozījuma pieaugums
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Akciju tirdzniecība
Akciju tirdzniecības apjomi NASDAQ OMX Riga, 

mln.
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• OlainFarm akciju tirdzniecības apgrozījums latos 2010. gada 
9 mēnešos lielāks, kā 2008. un 2009. gados kopā;

• Akcijas cena gada laikā pieaugusi par 115%.

• OlainFarm akcijas cenas pieaugums būtiski pārsniedz 
OMXRiga un OMX Baltic Benchmark indeksu pieaugumu. 

Viens no tirgus līderiem
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Kas nākotnē gaidāms OlainFarmā?
OlainFarm nākotnes plāni

• Produkti
• 5 jauno produktu komercializācijas pabeigšana; 
• Darba turpināšana pie uzlabotu esošo produktu apzināšanas, zināmu medikamentu veiksmīgu kombināciju 

identificēšanas un optisko izomēru attīstīšanas, īpašu uzmanību veltot CNS un pretvīrusu preparātiem;
• Turpmāka iespēju apzināšana un izvērtēšana par iespējām īstenot sadarbības projektus AFI attīstīšanas 

jomā ar daudznacionālajām kompānijām.

• Tirgi 
• Esošo pozīciju stiprināšana bijušās PSRS Vidusāzijas valstu tirgos; 
• Ekspansija DA Āzijas un DA Eiropas tirgos; 
• Principu izstrāde sadarbībai ar Ziemeļvalstu, Āzijas un Dienvidamerikas ražotājiem.

• Mārketings
• Pēc-mārketinga pētījumu veikšana esošo produktu noieta veicināšanai esošajos uzņēmuma tirgos;
• Medicīnisko pārstāvju tīkla izveide jaunajos tirgos;
• Pēcmārketinga pētījumu veikšana jaunajiem produktiem. 

• Rezultāti
• Stabils divciparu apgrozījuma pieaugums gadā;
• Produktu un tirgu dažādība nodrošina uzņēmumu pret būtiskām produktu un valstu krīzēm;
• OlainFarm paliek kā neatkarīgs uzņēmums, tajā pat laikā pētot un izmantojot nozares konsolidācijas 

iespējas. 



9

Finanšu kopsavilkums

13.8%(9.8%)2.1%5.8%6.6%(8.9%)ROE

0.24(0.14)0.030.080.08(0.011)Peļņa uz akciju (LVL)

10.5%(7.2%)1.8%4.7%4.9%(7.5%)Neto rentabilitāte

14.9%(4.7%)5.7%8.6%6.8%(1.6%)EBIT rentabilitāte

25.0%8.1%17.3%20.3%20.4%9.6%EBITDA rentabilitāte

11.2%5.9%13.5%28.6%21.6%n.a.
Apgrozījuma 
pieaugums

8,50512,54411,92510,1187,3537,820
t.Sk ar procentiem 
apliekamās

19,13424,06117,78116,97913,75713,574Saistības

24,34820,98623,04319,11913,59612,696Pašu kapitāls 

260531,53512214950t.sk nauda 

43,48245,04740,82436,09827,35326,270Aktīvi

3,362-2,0454781,107899-1,134Peļņa

4,765-1,3341,5272,0461,248-243EBIT

7,9852,3024,6604,8323,7661,460EBITDA

31,93128,58026,98223,76818,47615,193Realizācija

200920082007200620052004(EUR’000)

Ceļš stabilizācijas virzienā
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Pēdējā laika notikumi

• 2008. gada sākumā OlainFarm noalgo reģionālo 
farmācijas mārketinga uzņēmumu produktu 
noieta veicināšanai Krievijā, Moldovā, 
Kazahstānā, Azerbaidžānā un Uzbekistānā;

• Plašie mārketinga pasākumi 2008. gadā rada 
zaudējumus vairāk kā 2 milj eiro apmērā, tā kā
realizācijas pieaugums netiek piedzīvots tik ātri, 
kā izmaksu pieaugums;

• Pastiprinātā mārketinga rezultātā 2008. gada 
beigas jau uzrāda arī realizācijas palielināšanos;

• Realizācijas apjomiem strauji pieaugot, gan 
2009., gan arī 2010. gadā pastāvīgi tiek uzstādīti
jauni peļņas un apgrozījuma rekordi;

• Mārketinga pasākumi turpinās un turpinās arī
realizācijas pieaugums. 2010. gadā realizācijas 
apjomiem arvien palielinoties un uzņēmumam 
pārsniedzot peļņas 0 punktu aizvien straujāk 
pieaug arī peļņa.

• 2010. gada 9 mēnešu laikā ir izpildīti 77% no 
gadam plānotā apgrozījuma un 105% no gadam 
plānotās peļņas. 8%15%Neto rentabilitāte

222%1 2792 836Neto peļņa

10 700%5531UIN

262%1 2843 367Peļņa pirms nodokļa
59%404238Finanšu izmaksas

215%52112Finanšu ieņēmumi

11%19%EBIT rentabilitāte

214%1 6363 494EBIT

76%1 7921 367Nolietojums, amortizācija

23%26%EBITDA rentabilitāte

142%3 4284 861EBITDA

127%5 0956 458Pārējās izmaksas

96%4 6084 430Personāla izmaksas

90%2 8822 596Materiālu izmaksas

55%329180Pārējie ieņēmumi

-138%490-675Krājumu izmaiņas

124%15 19318 839Apgrozījums

% pret 
iepriekš.

3/4
2009

3/4
2010(LVL’000)

Izaugsme krīzes laikā
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