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CIDO GRUPAS VĒSTURE

1992 SIA “CIDO” dibināšanas gads, ražo sīrupu

1993 Apvienošanās ar SIA “Ribergs,” ražo sīrupu un 

dzirkstošās limonādes

1994 Dibināta SIA “CIDO PĀRTIKAS GRUPA”

1994 Minerālūdens “Mangaļi” ražošanas uzsākšana

(PET)

1996 Sulu ražošanas uzsākšana 

2004 AS “Royal Unibrew” pārņem SIA “Cido Pārtikas 

Grupa”, AS “Lāčplēša alus” 

2006 Nosaukuma maiņa uz SIA “Cido Grupa”

2008 Alus darītavas atvēršana Liepājā

2009 Pievieno AS “Lāčplēša alus” un SIA “Līvu alus”



ROYAL UNIBREW

 Royal Unibrew ir otrs lielākais alus un 

bezalkoholisko dzērienu ražotājs un 

eksportētājs Skandināvijā 

Alus darītājs jau 150 gadus (kopš 1856)

Vitamalt®: Pasaulē trešais populārākais 

iesala dzēriens

2013.gadā Royal Unibrew grupai 

pievienojās Somijas uzņēmums Hartwall ®

Royal Unibrew lielākais Baltijā

bezalkoholisko dzērienu, sulu un ūdens

ražotājs

Cido® zīmols Nr.1 Latvijā, Nr.2 Lietuvā



EKSPORTA TIRGI

Ireland

United Kingdom Germany
Sweden

Estonia

Lithuania

Russia

Belorussia

Azerbaijan

UAE

Ukraine 
Poland

Israel
Italy

Spain

USA

Malta 

• Eksports uz 17 valstīm
• 12% no bezalkoholisko dzērienu pārdošanas apjoma
• 8% no alus pārdošanas apjoma



FINANŠU RĀDĪTĀJI

• Apgrozījums – 55,9 miljoni eiro

• EBITDA (peļņa pirms nodokļiem, finanšu izmaksām un ilgtermiņa

ieguldījumu nolietojuma) – 4,9 miljoni eiro

• Neto peļņa – 2,4 miljoni eiro

• Pašu kapitāla īpatsvars – 47,7%

• Samaksātie nodokļi – 16, 4 miljoni eiro



LĪGUMS

Kvalitāte, pušu pienākumi, atbildība, norēķini, līgumsodi, strīdi

Preces piegāde un saņemšana 

- Dokumenti, adreses, kontaktpersonas, termiņi

Piegādes noteikumi

- Incoterms 2010

Pavaddokumenti

- Rēķini, sertifikāti, transporta pavadzīmes, speciālās atļaujas

Īpašumtiesību nodošana

- Priekšapmaksa, ALTUM eksporta garantijas, banka, konosaments



INCOTERMS 2010

Starptautiskās tirdzniecības noteikumi

- International commercial terms, 1936 (International chamber of commerce)

Nosaka pušu atbildību transportēšanas laikā

- Iekraušana, transportēšanas izmaksas, riski, nodokļi un nodevas

Nosaka vietu, kur krava jāsaņem vai jānogādā 

- Nosūtītāja vai saņēmēja noliktava, tuvākā osta vai terminālis

Nosaka, kurš ir atbildīgs par kravu katrā transp. posmā

- Ne vienmēr sakrīt ar vietu, līdz kurai apmaksāta transportēšana

Dažādi jūras un pārējiem pārvadājumiem

- FCA Riga, DAP Moscow, CFR New York



PAVADDOKUMENTI

Rēķins

Izcelsmes sertifikāti

- Preferenciālais- izsniedz muita saskaņā ar starpvalstu līgumiem

- Nepreferenciālais- LTRK

Kvalitātes sertifikāti, paraugi

- Saskaņā ar saņēmēja prasībām

- Ražotāja izsniegts vai neatkarīgas kvalitātes institūcijas izsniegts 

Transporta pavadzīmes

- Atšķirīgas sauszemes, jūras, avio un dzelzceļa pārvadājumiem

Speciālās atļaujas

- Bīstamās kravas (ADR), dubultais vai militārais pielietojums, sankcijas 



SADARBĪBA AR PĀRVADĀTĀJU

Ilgtermiņa vai vienreizējas sadarbības pamats ir līgums

- Transporta pavadzīme = līgums

- Temperatūras režīms, plīstošs, komentāri, piezīmes, paraksti

CMR p/z starptautiskajiem sauszemes pārvadājumiem  

- CMR konvencija ANO,1956, izmanto pārsvarā Eiropā un Āzijā 

- Iekļauta pārvadātāja atbildības apdrošināšana, vismaz 4 kopijas

Jūras pārvadājumu specifika

- Konosaments(B/L)var tikt izmantots kā īpašumu apliecinošs dokuments

- Jūras pavadzīme (Sea waybill)- vienkāršota p/z forma (straight B/L)

AWB (air waybill) gaisa pārvadājumiem, IATA

- Uzdevums pārvadātājam, 8 kopijas, nav saistīts ar īpašumtiesībām

- Izmanto arī kā transporta rēķinu, apdrošināšanai, izsekošanai u.c. 

Pārvadātāja nodrošinājums- Tir Carnet

- Tir Carnet (IRU) ir populārākā muitas tranzīta sistēma, 4-20 kopijas

- Nodokļu garantija tranzīta vai saņ. valstī no robežas līdz iekšzemes muitai



MUITOŠANA UN IZSEKOJAMĪBA

Muitas formalitātes - pats eksportētājs vai tā pārstāvis

- Deklarācijas aizpildīšana eksporta kontroles sistēmā (EKS)

- Transporta pavadzīme

Muitas brokeri- pieredze, zināšanas, apmācība

- Speciālās atļaujas, preču klasifikācija, eksporta ierobežojumi 

Muitas iestādes izvešanas noformēšanai

- Eksporta muitas postenis uzsāk procedūru, pārbauda dok., plombē

- Izvešanas muitas postenis (robeža) pabeidz procedūru, fiziskā               
kontrole pamatojums grāmatvedībai, 0% PVN

Kravas izsekojamība

- GPS, RFID

- Loģistikas etiķete, GTVN, GVN, SSCC



TARA, IEPAKOJUMS, MARĶĒJUMS

Marķējuma prasības vēlams noteikt līgumā

- Saņēmējvalsts prasības- sastāvs, brīdinājumi, depozīta zīmes, akcīzes markas

- Likumdošanas izmaiņu risks

Primārais, sekundārais, terciārais iepakojums

- Iepakojuma izturība pret bojājumiem, mitruma un temp. svārstībām

- Sustainability, displays, shelf ready packaging

Iepakojuma piemērotība dažādiem transporta veidiem

- Dzelzceļš, avio, jūras transports

Paletes- koka vai plastmasas, vienreizējās vai pooling

- Dažādi izmēri un kvalitātes standarti atkarībā no valsts un industrijas

- Fitosanitārās prasības

Vienreizējais vai atgriežamais iepakojums, dažādi materiāli

- Dabas resursu nodoklis, depozīts, draudzīgums dabai, otrreizēja izmantošana



IZPLATĪTĀKIE KOKA PALEŠU STANDARTI- EPAL, CHEP



Paldies par uzmanību!


