Akciju sabiedrības
Conexus Baltic Grid
2020. gada nerevidētie finanšu pārskati
Sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto
Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

RĪGA 2021

AKCIJU SABIEDRĪBAS "CONEXUS BALTIC GRID"
2020. GADA NEREVIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI

SATURS
Informācija par Sabiedrību...................................................................................................................... 3
Akcionāri ............................................................................................................................................. 5
Padome ............................................................................................................................................... 6
Valde ................................................................................................................................................... 6
Galvenie darbības rādītāji ....................................................................................................................... 7
Vadības ziņojums .................................................................................................................................... 8
Būtiskākie notikumi............................................................................................................................. 9
Segmentu darbības rezultāti ............................................................................................................. 10
Notikumi pēc pārskata perioda beigām ............................................................................................ 14
Priekšlikums par peļņas sadali .......................................................................................................... 14
Paziņojums par Valdes atbildību ........................................................................................................... 14
Finanšu pārskati .................................................................................................................................... 15
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS ................................................................................................ 15
APVIENOTAIS PĀRĒJO IENĀKUMU PĀRSKATS................................................................................... 15
PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI .................................................................................................. 16
PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ...................................................................................... 18
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS .......................................................................................................... 19
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI ........................................................................................................ 20

2

AKCIJU SABIEDRĪBAS "CONEXUS BALTIC GRID"
2020. GADA NEREVIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI

Informācija par Sabiedrību
Uzņēmums

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”

Reģistrācijas numurs

40203041605

LEI kods

485100YDVP9E8GT6PJ90

Reģistrācijas datums un vieta

2017. gada 2. janvāris, Rīga

Adrese

Stigu iela 14
Rīga, LV – 1021
Latvija
www.conexus.lv

Lielākie akcionāri

AS „Augstsprieguma tīkls”

(68,46 %)

MM Infrastructure Investments Europe Limited (29,06 %)
Finanšu pārskatu periods

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

Akciju sabiedrība (AS) “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība, Conexus) ir vienotais dabasgāzes
pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kas pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes
krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – Inčukalna PGK, krātuve) un maģistrālo
dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un
Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.
Conexus klientiem piedāvā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus atbilstoši Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK, Regulators) noteiktajiem tarifiem.
Conexus ir neatkarīgs un konkurētspējīgs uzņēmums ar augstu pakalpojumu kvalitāti, kas paver
attīstības iespējas gan klientiem, gan darbiniekiem.
Conexus ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina darbinieku izaugsmi un kopējo nozares attīstību,
radot ilgtspējīgu nodarbinātību un pievienoto ekonomisko vērtību, tajā pašā laikā rūpējoties par
tehnoloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi.
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Conexus vīzija, misija un vērtības

Conexus mērķi
Conexus vidēja termiņa (2019. – 2023. gadam) galvenie mērķi ir saistīti ar trīs jomām: tirgus attīstību,
infrastruktūras nodrošināšanu un darbības attīstību. Stratēģiskie mērķi noteikti saskaņā ar Conexus
vērtībām, uzņēmuma vīziju un saskaņā ar Conexus misiju – Veicināt ilgtspējīgu enerģijas tirgus
darbību reģionā, nodrošinot uzticamu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas darbību.

Līdz ar stratēģiskiem mērķiem, Conexus ir identificējis trīs attīstības vadmotīvus, kas vijas cauri visām
plānotajām vidēja termiņa darbībām. Šie attīstības vadmotīvi papildina noteiktos stratēģiskos mērķus
un veicina to īstenošanu:
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Akcionāri
Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir vārda akcijas. Kopējais akciju skaits
ir 39 786 089, to nominālvērtība 1.00 EUR. Kopējais akcionāru skaits pārsniedz 4.8 tūkstošus. 97.52%
no kopējā akciju skaita pieder diviem lielākajiem akcionāriem - AS „Augstsprieguma tīkls” (68,46 %),
MM Infrastructure Investments Europe Limited (29,06 %).
Akcionāri 2020. gada 31. decembrī:

Akcionāru maiņa
•

Aprīlī Nasdaq CSD informēja, ka 2020. gada 1. aprīlī akcionāru reģistrā tika veiktas izmaiņas,
reģistrējot akciju piederības maiņu 29,0570% (11 560 645 slēgtās akciju emisijas akcijas) apjomā
no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir Marguerite Gas I S.à r.l., akciju
ieguvējs ir MM Infrastructure Investments Europe Limited (reģ. Nr. 12279235);

•

2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru reģistrā, reģistrējot akciju piederības
maiņu 34,0991% apjomā no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir PAS
"Gazprom" (reģ. Nr. 7736050003, Krievijas Federācija), akciju ieguvējs ir AS "Augstsprieguma
tīkls" (reģ. Nr. 40003575567, Latvijas Republika). Tādējādi AS "Augstsprieguma tīkls" būtiski
palielināja savu līdzdalību uzņēmumā, kuram šobrīd ir 68,46% kapitāldaļas no kopējā Sabiedrības
apmaksātā pamatkapitāla;

•

Līdz ar notikušajām izmaiņām akcionāru sastāvā, SPRK noslēdza savu izvērtējumu par Conexus
atbilstību neatkarības prasībām, atzīstot Conexus par neatkarīgu sistēmas operatoru.
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Padome
Pilnvaru termiņš līdz 2020. gada aprīlim
Kaspars
Āboliņš

Padomes priekšsēdētājs

Viljams
Pīrsons

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pilnvaru termiņš no 2020. gada 30. aprīļa
līdz 2023. gada 29. aprīlim
Ilmārs
Padomes priekšsēdētājs
(Padomē no 2018. gada 3. janvāra)
Šņucins

(Padomē no 2018. gada 3. janvāra līdz
2020. gada 30. aprīlim)
(Padomē no 2017. gada 15. augusta līdz
2020. gada 1. aprīlim)

Ilze Bērziņa Padomes locekle
(Padomē no 2018. gada 3. janvāra līdz
2020. gada 30. aprīlim)

Sanita
Greize

Padomes locekle

Gijoms
Rivrons

Padomes loceklis

Martins
Sičelkovs

Padomes loceklis

Ilmārs
Šņucins

Padomes loceklis

(Padomē no 2018. gada 3. janvāra līdz
2020. gada 30. aprīlim)
(Padomē no 2016. gada 22. decembra līdz
2020. gada 1. aprīlim)
(Padomē no 2018. gada 27. aprīļa līdz
2020. gada 1. aprīlim)
(Padomē no 2018. gada 3. janvāra)

Tomohide
Goto

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ippei
Kojima

Padomes loceklis

Jun
Matsumoto

Padomes loceklis

Ilze
Aleksandroviča

Padomes locekle

Zane
Āboliņa

Padomes locekle

Normunds
Šuksts

Padomes loceklis

(Padomē no 2020. gada 30. aprīļa)

(Padomē no 2020. gada 30. aprīļa)

(Padomē no 2020. gada 30. aprīļa)

(Padomē no 2020. gada 30. aprīļa)

(Padomē no 2020. gada 30. aprīļa)

(Padomē no 2020. gada 30. aprīļa)

Valde
Pilnvaru termiņš no 2020. gada 11. novembra līdz 2023. gada 15. novembrim
Uldis Bariss

Valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš no 2017. gada 31. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim un no 2021. gada 1.
janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim:
Gints Freibergs

Valdes loceklis

Mārtiņš Gode

Valdes loceklis
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Galvenie darbības rādītāji
Neto apgrozījums, tūkst. EUR
54 174

2018

EBITDA, tūkst. EUR
34 182

59 343

2019

53 867

28 994

2020

2018

Neto peļņa, tūkst. EUR

30 017

2019

Aktīvi, tūkst. EUR
453 092

17 945
13 306

2018

13 112

2019

2020

Pārvadītā dabasgāze,
tūkst. MWh
30151

33 994

2020

361 563

362 400

2018

2019

2020

Dabasgāze Latvijas
patēriņam, tūkst. MWh

37 441
15096

14 279
11 563

2018

2019

2020

2018

Kapitālieguldījumi, tūkst. EUR
14 530

2018

2019

2020

Vidējais darbinieku skaits

21 867
13 909

2019

2020
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Vadības ziņojums
Aizvadītais gads bija pārbaudījums gan Latvijas, gan pasaules ekonomikai kopumā, kad Covid-19
pandēmija spēcīgi ietekmēja ne tikai katra cilvēka ikdienu, bet arī būtiski mainīja ekonomisko situāciju
pasaulē. Netipiski siltie laika apstākļi ziemas mēnešos bija papildus izaicinājums enerģētikas nozarei,
kas būtiski ietekmēja dabasgāzes pieprasījumu un uzņēmumu finanšu rezultātus.
Neskatoties uz ārkārtas situāciju, Conexus nodrošināja drošu un nepārtrauktu pārvades sistēmas un
Inčukalna PGK darbību, un pārskata periodā nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas vajadzībām. Kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms sasniedza
37.4 TWh, par 10% pārsniedzot iepriekšējo gadu.
Galvenie darbības rādītāji
Pārvadītā dabasgāze, TWh
Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms IPGK, TWh
Aktīvā dabasgāze Inčukalna PGK, tūkst. TWh
Dabasgāze Latvijas patēriņam, tūkst. TWh
Maģistrālo gāzes vadu garums, km
Darbinieku skaits, vidējais

2020
37.4
21.5
17.2
11.6
1 188
341

2019
33.9
18.5
14.9
14.3
1 188
343

2020. gadā savu darbību uzsāka Vienotais dabasgāzes tirgus, kurā apvienojas gāzes pārvades sistēmu
operatori Somijā, Latvijā un Igaunijā - “Gasgrid Finland Oy”, Conexus un AS “Elering”, apliecinot
vairāku valstu spēju sadarboties. Vienotā ieejas tarifu zona sastāv no divām balansēšanas zonām –
Igaunijas-Latvijas un Somijas. Līdz ar vienotā dabasgāzes tirgus atvēršanu 2020. gada 1. janvārī, ir
pieaugusi interese par Inčukalna PGK, ko apliecina tirgus dalībnieku interese par krātuves rezervācijām
iesūknēšanas sezonai – apjoms tirgus dalībnieku iesniegtajos pieteikumos vairākkārt pārsniedza
2020./2021. gadam piedāvāto pieejamo jaudu 21.5 TWh apjomā, kas ir par 16% vairāk rezervētās
jaudas nekā gadu iepriekš. Tirgotāju palielinātā interese nodrošināja lielākas ieejas plūsmas vienotajā
ieejas tarifu zonā un daļēji kompensēja Latvijas patēriņa samazinājumu.
Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir 53.9 milj. EUR, kas ir par 9% mazāk nekā gadu
iepriekš. Sabiedrība ir darbojusies ar peļņu 13.1 milj. EUR apmērā un sasniedza EBITDA 30 milj. EUR
apmērā. 2020.gadā Conexus finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja ziemai neraksturīgi siltie
laikapstākļi, kad pārvadītās dabasgāzes apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pārskata periodā
samazinājās par 19%, sasniedzot 11.6 TWh.
Conexus finanšu rādītāji

31.12.2020
EUR'000
53 867
30 017
13 112
437 928
15 164
453 092
322 444
22 881
21 867

Neto apgrozījums
EBITDA
Neto peļņa
Segmentu aktīvi
Nauda un tās ekvivalenti
Aktīvu kopsumma
Regulēto aktīvu bāze
Neto aizņēmumi*
Investīcijas

*Neto aizņēmumu kopsumma ietver arī no bankas saņemto galvojumu.
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31.12.2019
EUR'000
59 343
34 182
17 945
340 896
21 504
362 400
322 444
20 041
14 530

+/-

%

(5 476)
(4 165)
(4 833)
97 032
(6 341)
90 692
2 840
7 337

-9%
-12%
-27%
28%
-29%
25%
0%
14%
50%
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Conexus finanšu koeficienti
EBITDA rentabilitāte
Neto peļņas rentabilitāte
Pašu kapitāla atdeve (ROE)
Pašu kapitāla pietiekamība (>50%)
Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA) (< 2)

31.12.2020
56%
24%
3.52%
89%
0.76

31.12.2019
58%
30%
6%
87%
0.59

Sabiedrība, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 312 “Enerģijas lietotāju
apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma
gadījumā”, trešo reizi organizēja izsoli par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības
nodrošināšanu Inčukalna PGK 2020./2021. gada sezonā, kas nepieciešama Latvijas dabasgāzes
apgādes nodrošināšanai enerģētiskās krīzes laikā vai valsts apdraudējuma gadījumā. Saņemtie
piedāvājumi pārsniedza nepieciešamo izsoles apjomu aptuveni 2 reizes, salīdzinot ar 2019. gadu.
Būtiski mazākas bija izsoles kopējās izmaksas, kas uzlaboja finanšu rādītājus pārskata periodā, un
nodrošināja no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim maksas samazinājumu par izejas
punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei par 4,9%. Izsoles izmaksas ir daļa no
dabasgāzes tarifā iekļautajām izmaksām, un tām samazinoties, mainās tarifs.

Būtiskākie notikumi
Regulatīvās aktivitātes
•

No 1. janvāra stājās spēkā tirgus zonas vienotie pārvades tarifi, kas būtiski atvieglo administratīvo
slogu lietotājiem, kā arī ir izveidots caurskatāms un vienkāršs starpoperatoru kompensācijas
mehānisms, kas ilgtermiņā pozitīvi atsauksies uz dabasgāzes infrastruktūras izmantošanu.
Ienākumi, kas tiek gūti uz ārējām vienotā tirgus zonas robežām, tiek sadalīti starp trīs valstīm, kas
apliecina visu vienotā tirgus dalībvalstu kopīgo mērķi stiprināt enerģētisko drošību reģionā;

• SPRK 2020. gada 12. martā pieņēma lēmumu par Conexus dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma
tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021. gada krātuves ciklam, nosakot 2020./2021. gada
Inčukalna PGK tarifu vērtības (bez PVN):

•

− tirgus produkta tarifa minimālā vērtība - 0.92000 EUR/MWh;
− virtuālās pretplūsmas produkta tarifs – 0.32200 EUR/MWh;
− grupētās jaudas produkta maksimālā vērtība – 1.37918 EUR/MWh;
− divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs – 2.84741 EUR/MWh.
2020. gada 1. oktobrī SPRK apstiprināja jaunus Inčukalna gāzes krātuves lietošanas noteikumus.
Izmaiņas regulējumā veiktas saistībā ar pieaugošo krātuves lomu dabasgāzes apgādē visā Baltijas
reģionā. Būtiskākās izmaiņas jaunajos noteikumos:
− krātuves jaudas produktu – grupētās jaudas produkta, divu gadu grupētās jaudas produkta
un atslēdzamās jaudas produkta – rezervēšanai izmanto izsoles procedūru, kurā ir
paredzēta vienotas prēmijas noteikšana. Izsolēm ir noteikts konkrēts norises grafiks – sākot
no marta vidus līdz augusta vidum;
−

Atslēdzamās jaudas produkts, kas aizstāj tirgus produktu, ir paredzēts gadījumiem, kad
pirmajās divās izsoļu kārtās netiek izsolīta visa pieejamā grupētās jaudas produkta un divu
gadu grupētās jaudas produkta jauda;
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−

•

Jaunā krājumu pārcelšanas produkta mērķis ir stimulēt lietotājus līdz izņemšanas sezonas
beigām izņemt no krātuves pēc iespējas lielāku dabasgāzes apjomu, lai nodrošinātu
krātuves ilgtspējīgu darbību.

2020. gada oktobrī Regulatoram tika iesniegts dabasgāzes uzglabāšanas tarifu projekts
nākamajam regulatīvajam periodam uz 5 gadiem (no 2021. gada 1. maija līdz 2026. gada 30.
aprīlim). Paredzēts, ka jaunie tarifi pēc to apstiprināšanas Regulatorā stāsies spēkā līdz ar jauno
2021./2022. gada krātuves ciklu.

Juridiskās aktualitātes
•

2018. gada 18. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par
Regulatora padomes 2018. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 69 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic
Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" apstrīdēšanu daļā par neiekļautajām
izmaksām dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektā un jauna administratīvā
akta izdošanu, paredzot neiekļautās izmaksas iekļaut dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma
tarifu projektā nākamajā periodā. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 7. aprīļa
spriedumu Conexus pieteikums noraidīts. Par šo spriedumu 2020. gada 7. maijā Conexus
iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Kasācijas
sūdzība ir pieņemta, taču lietas izskatīšanas datums vēl nav nozīmēts;

•

2020. gada 28. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par
Regulatora padomes 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 109 "Par kapitāla atdeves likmi
dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas
pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai" atcelšanu. Tiesas sēde lietas izskatīšanai ir nozīmēta
2021. gada 10. martā.

Citas aktivitātes
•

2020. gadā tika veikta aktīvu pārvērtēšana, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem, ar mērķi nodrošināt to, ka uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no aktīvu patiesajām
vērtībām. Pārvērtēšanai tika pakļautas šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas, būves, tehnoloģiskās
iekārtas un mašīnas, izņemot zemi, bufergāzi pazemes gāzes krātuvē, dabasgāzi pārvades
sistēmas gāzesvados un avārijas rezerves daļas;

•

Pateicoties iepriekšējos gados veiktajām aktivitātēm digitalizācijas jomā Conexus savu darbību
veiksmīgi pielāgoja vīrusa Covid-19 radītajiem ārkārtas situācijas apstākļiem. Neskatoties uz
sarežģītajiem apstākļiem globālā un nacionālā līmenī, Sabiedrība spēja nodrošināt drošu
infrastruktūras ekspluatāciju un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu pieejamību;

•

Akcionāriem veikta dividenžu izmaksa par 2019. gadu 16 312 tūkst. EUR apmērā jeb 0.41 EUR par
vienu akciju.

Segmentu darbības rezultāti
Pārvade
Dabasgāzes pārvades segments nodrošina dabasgāzes transportēšanu pa augsta spiediena
cauruļvadiem, lai piegādātu to Inčukalna PGK, citām valstīm un sadales sistēmai.
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Pārvades segments ieņēmumus gūst no jaudu tirdzniecības gan dabasgāzes patēriņam Latvijā, gan
starptautiskiem dabasgāzes pārvadājumiem. Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata gadā bija 32.1
milj. EUR un EBITDA sasniedza 16.6 milj. EUR, kas nodrošina 55.4% no Sabiedrības kopējās EBITDA.
Pārvades segmenta peļņa sasniedza 6.8 milj. EUR, par 27% mazāk nekā pērn, kas saistīts ar mazāku
pārvadītās dabasgāzes apjomu Latvijas lietotāju vajadzībām, kā arī tarifu izmaiņām sakarā ar zemākām
tarifos iekļautajām dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izsoles izmaksām.
Gāzes pārvade
Neto apgrozījums
EBITDA
Segmenta neto peļņa
Segmenta aktīvi
Nolietojums un amortizācija
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Regulēto aktīvu bāze apstiprinātajā tarifu projektā

2020 / 31.12.2020
EUR'000
32 072
16 640
6 829
232 042
9 706
8 788
171 820

2019 / 31.12.2019
EUR’000
36 424
18 963
9 287
178 197
9 578
7 051
171 820

Atainotais pārvades segments kopš 2020. gada iekļauj arī vienotās tirgus zonas administrēšanas
rezultātu, kas netiek iekļauts pārvades pakalpojuma tarifu aprēķinā. 2020. gadā vienotās tirgus zonas
EBITDA bija 33 tūkst. EUR, nolietojums 30 tūkst. EUR, un neto peļņa 0 tūkst. EUR.
Sabiedrības darbība ir regulēta, un regulācijas periodi atšķiras no finanšu pārskata gada. Saskaņā ar
spēkā esošām tarifu metodikām, atkarībā no izmaiņām faktiskajās izmaksās un dabasgāzes patēriņā,
tarifu ciklos var veidoties ieņēmumu un izmaksu novirzes, kas radīs saistības, vai aktīvus nākamajos
tarifu ciklos.
Pārvades segmentā šādas novirzes var veidoties no faktiskā patēriņa atšķirībām pret tarifos plānoto
(ieņēmumu korekcija). 2020. gada pārskata perioda beigās pārvades segmentā faktiskie ieņēmumi ir
par 3 440 tūkst. EUR mazāki nekā paredzēts apstiprinātajā tarifu projektā un par šo negūto ieņēmumu
summu tiks palielināti nākamā pārvades tarifu perioda atļautie ieņēmumi.
Pārvades segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 232 milj. EUR, kas sastādīja 53% no kopējiem
Sabiedrības aktīviem. Pārskata periodā veiktas investīcijas 8.9 milj. EUR apmērā, lielākās investīcijas
2020. gadā:
•

Eiropas kopējās nozīmes projekta "Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana" (ELLI)
ietvaros Sabiedrība 2020. gadā vairākos apakšprojektos investēja kopā 1.7 milj. EUR. 2020.
gada periodā ir pabeigtas 6 aktivitātes no 17 projekta plānotajām aktivitātēm:
•
•
•
•
•
•

•

Pārvades gāzesvada sistēmas izvērtēšana spiediena paaugstināšanai līdz 50 bar;
Pārvades gāzesvada Vireši-Tallina krānu mezgla T5 un T6 pārbūve;
Pārvades gāzesvada atzara gāzes regulēšanas staciju Valmiera-1 pārbūve;
Pārvades gāzesvada Vireši-Tallina pieslēgšanās mezgla pārbūve;
Krāna 1PI uz gāzes regulēšanas staciju Palsmane pārbūve;
Pievienojuma krāna Nr. Iz-427 pārbūve;
Veikta nepieciešamo pārvades gāzesvadu diagnostikas darbi un remontdarbi.

Pabeigta būvprojekta izstrāde 5 aktivitātēm:
•
•

Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Ezerciems nomaiņa;
Pārvades gāzesvada Rīga - Inčukalna PGK posmu nomaiņa pie Inčukalna PGK pieslēguma
mezgla;
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•
•
•

Pārvades gāzesvada Rīga - Inčukalna PGK posmu nomaiņa pie gāzes regulēšanas stacijas
Rīga-1;
Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Krimulda nomaiņa;
Pārvades gāzesvada Rīga - Paņeveža pieslēgšanās mezgla pārbūve.

Uzsākti darbi pie pēdējām 4 aktivitātēm - pārvades gāzesvada atzaru uz gāzes regulēšanas
stacijām Vangaži, Zaķumuiža, Daugmale un Baldone pārbūves projektēšanas darbi.
•

Veikti pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga remonti 1.7 milj. EUR apmērā, kopā likvidējot 154
defektus;

•

Veikta gāzesvada atzara uz GRS Sloka pārbūve 8.1 km garumā, investējot 2.9 milj. EUR.

2020. gada decembrī noslēgusies pirmā tiešā pieslēguma izveide gāzes pārvades sistēmai, kura
darbību plānots uzsākt jau tuvākā laikā. Šādi tiešā pieslēguma risinājumi ir īpaši saistoši rūpnieciskā
sektora klientiem, kuru gāzes patēriņš ir vismaz 1000-1500 m3 stundā, un kuru objekts atrodas tālu
no izbūvētajiem pilsētas gāzes sadales tīkliem. Lielu interesi par tiešajiem pieslēgumiem šobrīd izrāda
gan saspiestās dabasgāzes ražotāji, gan biometāna ražotāji, zinot, ka dabasgāzes pārvades sistēma ir
tehnoloģiski piemērota nodrošināt šādu pakalpojumu arī zaļās enerģijas ražotājiem.
Uzglabāšana
Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai un citām sistēmas lietotāju vajadzībām
nepieciešamo dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna PGK.
Uzglabāšanas ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 21.8 milj. EUR (par 5% mazāk nekā gadu iepriekš), kas
saistīts ar izmaiņām krātuves rezervāciju periodizācijā. Uzglabāšanas segmenta ieņēmumu apjoms
nodrošināja EBITDA 13.4 milj. EUR apmērā un 6.3 milj. EUR peļņu.
Gāzes uzglabāšana

2020 / 31.12.2020 2019 / 31.12.2019
EUR'000
EUR’000
21 795
22 919
13 376
15 218
6 283
8 658
205 886
162 699
7 030
6 502
13 079
7 479
150 624
150 624

Neto apgrozījums
EBITDA
Segmenta neto peļņa
Segmenta aktīvi
Nolietojums un amortizācija
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Regulēto aktīvu bāze

Segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 206 milj. EUR, kas sastādīja 47% no kopējiem Sabiedrības
aktīviem. 2020. gadā segmenta investīciju apjoms sasniedza 13 milj. EUR, un ir par 5.6 milj. EUR vairāk
nekā gadu iepriekš. Lielākās investīcijas realizētas vērienīgā Eiropas Savienības kopīgo interešu
projekta PCI 8.2.4 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana” ietvaros:
•

Būvniecības veikšanai ir saņemtas nepieciešamās būvatļaujas un tiek turpināti iesāktie
projektēšanas darbi gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanai. Projekta mērķis ir pārbūvēt
tehnoloģiski novecojušo gāzes savākšanas punktu, lai samazinātu tā ietekmi uz vidi un
nodrošinātu iespēju tehnoloģiskos procesus vadīt attālināti no Inčukalna pazemes gāzes
krātuves dispečeru telpas. Gāzes savākšanas punkta uzlabošanas investīciju apjoms pēc
izstrādātā projekta plānots 32.3 milj. EUR apmērā, to padarot par vienu no investīciju ziņā
ietilpīgākajiem apakšprojektiem krātuves modernizācijas laikā;
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•

Virszemes iekārtu uzlabošanai 2020. gada periodā noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību, sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija, kā rezultātā saņemtas divas
būvatļaujas, lai gāzes savākšanas punkta Nr. 3 būvniecību varētu īstenot divās kārtās. Tāpat
noslēgts līgums par pamata tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi;

•

36 urbumu atjaunošanas ietvaros 2020. gadā ir nodoti ekspluatācijā 3 urbumi, tādejādi
aktivitātes ietvaros pabeigti 9 urbumu no 36 urbumu atjaunošanas darbiem, kopumā urbumu
pārbūve 2020. gadā veikta par 7.3. milj. EUR;

•

Esošo gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijas ietvaros ir piegādāts nepieciešamais
aprīkojums, lai nodrošinātu pirmā kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūknēšanas agregāta Nr. 3
modernizācijas darbus, apgūtie līdzekļi 2020. gadā 2.4 milj. EUR;

•

Jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai kompresoru cehā ir izstrādāta būvniecības
ieceres dokumentācija, kā rezultātā saņemta būvatļauja. Tāpat ir izsludināts iepirkums gāzes
pārsūknēšanas agregāta kompleksa iegādei.

Turpmākā attīstība
•

2021. gadā turpināsies aktīvs darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas projekta, kuru realizējot līdz
2025. gadam, paredzēts būtiski uzlabot tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu,
lai krātuve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas pārvades
sistēmā;

•

Turpināsies darbs pie Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projekta, lai tirgū
tiks veicinātu piekļuvi Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna pazemes gāzes
krātuvei un Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojumam, kura darbību plānots uzsākt 2023. gadā;

•

Conexus turpina izvērtēt biometāna ražošanas iespējas Latvijā un visefektīvākos veidus to
izmantošanai Conexus gāzesvadu tīklā. Minētā ietvaros 2020. gada 27. jūlijā Conexus rīkoja “Zaļās
vīzijas” semināru, kurā piedalījās Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Pasaules Enerģijas
padomes Latvijas nacionālās komitejas un AST pārstāvji. Pēc šī semināra Conexus 2020. gada
5. augustā organizēja “Zaļās vīzijas” sesiju Conexus padomes locekļiem. Rezultātā tika sagatavots
ziņojuma projekts par Conexus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai pieejamo iespēju
novērtējumu;

•

Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu līdz 2050. gadam padarīt Eiropu klimatneitrālu, Conexus
pievienojies Eiropas tīrā ūdeņraža aliansei, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam izvērst ūdeņraža
tehnoloģijas un izveidot dzīvotspējīgu investīciju programmu ar konkrētiem projektiem, kas vērsti
arī uz dažādu nozaru dekarbonizāciju. Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu, pēc 2030. gada
pieprasījums pēc fosilās izcelsmes gāzes veida ķīmiski saistītās enerģijas nesējiem varētu
samazināties, līdz ar to svarīgi ir Eiropas pašreizējās gāzes infrastruktūras elementus pārprofilēt,
tā nodrošinot infrastruktūru ūdeņraža pārrobežu transportēšanai lielos apjomos un paplašinot
atjaunojamo energoresursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu tautsaimniecībā;

•

2020. gada nogalē Conexus saņēma Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauju jaunās biroja ēkas
būvniecībai Rīgā, Stigu ielā 14. Jaunās biroja ēkas projekts tika izstrādāts ar mērķi mazināt
darbinieku atrašanās vietu sadrumstalotību.
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Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
finanšu pārskatu 2020. gada 31. decembrī.

Priekšlikums par peļņas sadali
Lēmumu par peļņas izlietošanu un dividenžu apmēru pieņem AS “Conexus Baltic Grid” akcionāru
sapulce. AS “Conexus Baltic Grid” 2020. gada peļņa ir 13 112 tūkst. EUR.

Saīsinājumi un formulas
MWh = megavatstundas
TWh = teravatstundas
EUR/MWh/d/g = Euro par megavatstundu dienā / gadā
EBITDA = ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas
RAB = Regulēto aktīvu bāze
Neto aizņēmumi = aizņēmumi ieskaitot garantijas mīnus nauda un naudas ekvivalenti
EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi
Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa / ieņēmumi
Pašu kapitāla atdeve (ROE) = Neto peļņa / pašu kapitāla vidējā vērtība (pārskata periodā)
Pašu kapitāla pietiekamība = pašu kapitāls / kopējie aktīvi
Saistību slogs = neto aizņēmumi / EBITDA (12 mēnešu periodā)

Paziņojums par Valdes atbildību
Sabiedrības Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu.
2020. gada nerevidētie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Sabiedrības finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.
Nerevidētos finanšu pārskatus 2020. gada 17. februārī apstiprināja Sabiedrības Valde un tos paraksta:

(paraksts*)

(paraksts*)

(paraksts*)

Uldis Bariss
Valdes priekšsēdētājs

Gints Freibergs
Valdes loceklis

Mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Finanšu pārskati
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

2
3
4
5

01.01.2020 31.12.2020
EUR
53 867 296
1 352 349
(8 345 208)
(12 067 353)

01.01.2019 31.12.2019
EUR
59 342 937
1 349 467
(11 457 572)
(10 532 297)

7,8

(16 736 387)

(16 045 167)

6

(4 790 359)
13 280 338
(168 532)
13 111 806
13 111 806

(4 521 619)
18 135 749
(191 151)
17 944 598
17 944 598

01.01.2020 31.12.2020
EUR
13 111 806

01.01.2019 31.12.2019
EUR
17 944 598

Pielikums
Ieņēmumi no pamatdarbības
Pārējie ieņēmumi
Materiālu un pakalpojumu izmaksas
Personāla izmaksas
Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu
vērtības samazinājums
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Bruto peļņa
Finanšu izmaksas, neto
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada peļņa

APVIENOTAIS PĀRĒJO IENĀKUMU PĀRSKATS
Pielikums

Pārskata gada peļņa
Citi apvienotie ienākumi:
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana
92 100 425
Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi
17
26 238
aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā
Citi apvienotie ienākumi kopā
92 126 663
Visaptverošie ienākumi kopā
105 238 469
Pielikumi no 20. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

(56 104)
(56 104)
17 888 494

(paraksts*)

(paraksts*)

(paraksts*)

Uldis Bariss
Valdes priekšsēdētājs

Gints Freibergs
Valdes loceklis

Mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
Pielikums

31.12.2020
EUR

AKTĪVI
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie aktīvi
7
1 872 671
Pamatlīdzekļi
8
424 022 779
Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi
14
1 209 438
Tiesības lietot aktīvus
10
503 584
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
427 608 472
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
11
3 021 003
Avansa maksājumi par krājumiem
Pircēju parādi
12
6 855 249
Pārējie debitori
13
93 002
Nākamo periodu izdevumi
14
350 493
Nauda un tās ekvivalenti
15 163 736
Apgrozāmie līdzekļi kopā:
25 483 483
AKTĪVU KOPSUMMA:
453 091 955
Pielikumi no 20. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

31.12.2019
EUR
1 645 745
327 279 632
1 310 224
532 734
330 768 335
3 384 361
32 884
6 258 202
138 167
313 804
21 504 400
31 631 818
362 400 153

(paraksts*)

(paraksts*)

(paraksts*)

Uldis Bariss
Valdes priekšsēdētājs

Gints Freibergs
Valdes loceklis

Mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI (turpinājums)
Pielikums

31.12.2020

SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS
EUR
Pašu kapitāls:
Akciju kapitāls
39 786 089
Pašu akcijas
(34 678)
Rezerves
15
224 758 592
Nesadalītā peļņa
140 138 666
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa
127 026 860
Pārskata gada peļņa
13 111 806
Pašu kapitāls kopā:
404 648 669
Ilgtermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
16
10 781 736
Uzkrājumi pēcnodarbinātības
17
1 028 494
pabalstiem un koplīguma izmaksām
Aizņēmumi no kredītiestādēm
18
Ilgtermiņa nomas saistības
10
453 852
Ilgtermiņa saistības kopā:
12 264 082
Īstermiņa saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm
18
21 875 000
Parādi piegādātājiem un
7 637 032
darbuzņēmējiem
Pārējās saistības
19
1 787 955
Uzkrātās saistības un uzkrājumi
20
2 912 784
Nākamo periodu ieņēmumi
16
1 252 930
No pircējiem saņemtie avansi
653 285
Īstermiņa nomas saistības
10
60 218
Īstermiņa saistības kopā:
36 179 204
SAISTĪBU UN PAŠU KAPITĀLA
453 091 955
KOPSUMMA:
Pielikumi no 20. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

31.12.2019
EUR
39 786 089
(36 471)
140 629 827
135 341 259
117 396 661
17 944 598
315 720 704
11 124 975
1 114 516
21 875 000
452 827
34 567 318
3 500 000
2 326 667
5 363 108
307 496
524 232
90 628
12 112 131
362 400 153

(paraksts*)

(paraksts*)

(paraksts*)

Uldis Bariss
Valdes priekšsēdētājs

Gints Freibergs
Valdes loceklis

Mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ

Sākuma atlikums
01.01.2018
Dividendes
Pārvērtēšanas rezerves
samazinājums
Citi apvienotie ienākumi:
Citi apvienotie ienākumi
Pārskata gada peļņa
Kopā citi apvienotie
ienākumi
2019. gada 31. decembrī
Sākuma atlikums
01.01.2020
Dividendes
Pārvērtēšanas rezerves
samazinājums
Citi apvienotie ienākumi:
Pārvērtēšanas rezerves
palielinājums
Citi apvienotie ienākumi:
Citi apvienotie ienākumi
Pārskata gada peļņa
Kopā citi apvienotie
ienākumi
2020. gada 31. decembrī

Akciju
kapitāls
EUR

Pašu
akcijas
EUR

EUR

Nesadalītā
peļņa
EUR

39 786 089

(37 783)

146 914 425

123 103 994

309 766 725

-

1 312

-

(11 935 827)

(11 934 515)

-

-

(6 228 494)

6 228 494

-

-

-

(56 104)
-

17 944 598

(56 104)
17 944 598

-

-

(56 104)

17 944 598

17 888 494

39 786 089

(36 471)

140 629 827

135 341 259

315 720 704

39 786 089

(36 471)

140 629 827

135 341 259

315 720 704

-

1 793

-

(16 312 297)

(16 310 504)

-

-

(7 997 898)

7 997 898

-

-

-

92 100 425

-

92 100 425

Rezerves

Kopā
EUR

-

-

26 238
-

13 111 806

26 238
13 111 806

-

-

26 238

13 111 806

13 138 044

39 786 089

(34 678)

224 758 592

140 138 666

404 648 669

Pielikumi no 20. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

(paraksts*)

(paraksts*)

(paraksts*)

Uldis Bariss
Valdes priekšsēdētājs

Gints Freibergs
Valdes loceklis

Mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
Pielikums

31.12.2020
EUR
13 111 806

Naudas plūsma no saimnieciskās darbības
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
- pamatlīdzekļu nolietojums
8
16 191 661
- nemateriālo ieguldījumu amortizācija
7
544 726
- zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas
631 746
- tiesību lietot aktīvus nolietojums
10
86 547
- uzkrājumu izmaiņas
20
(74 207)
- līdzdalība starpvalstu pārrobežu projektā
9
100 786
- ES līdzfinansējuma amortizācija
16
(300 970)
- procentu izmaksas
169 875
Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās:
- debitoru samazinājums / (palielinājums)
(588 571)
- krājumu (palielinājums) / samazinājums
384 428
- kreditoru (samazinājums) / palielinājums
5 272 964
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības
35 530 791
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības
Pamatlīdzekļu iegāde
8
(21 095 066)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde
7
(771 934)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie
ienākumi
64 499
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības
(21 802 501)
Naudas plūsma no finanšu darbības
Samaksātie procenti
(144 939)
Aizņēmumu atmaksa
18
(3 500 000)
ES dotācijas
16
Nomas maksājumi
10
(111 718)
Samaksātās dividendes
(16 312 297)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības
(20 068 954)
Neto naudas plūsma
(6 340 664)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada
sākumā
21 504 400
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās
15 163 736
Pielikumi no 20. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

31.12.2019
EUR
17 944 598
15 671 608
373 559
246 874
34 663
(1 421 021)
100 786
(353 267)
190 960
519 537
(1 204 202)
(4 173 695)
27 930 400
(13 500 279)
(1 029 605)
1 954 023
(12 575 861)
(190 960)
(3 500 000)
3 682 771
(22 706)
(11 887 327)
(11 918 222)
3 436 317
18 068 083
21 504 400

(paraksts*)

(paraksts*)

(paraksts*)

Uldis Bariss
Valdes priekšsēdētājs

Gints Freibergs
Valdes loceklis

Mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI
•

Peļņas vai zaudējumu pārskata pielikumi

1. Segmentu informācija
Visi Sabiedrības ienākumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, piemērojot Regulatora noteiktos
tarifus.
Dabasgāzes pārvades segments nodrošina dabasgāzes transportēšanu pa augsta spiediena
cauruļvadiem, lai piegādātu to Inčukalna PGK, citām valstīm un sadales sistēmai.
Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai un citām sistēmas lietotāju vajadzībām
nepieciešamo dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
Pārvades segments ieņēmumus gūst no jaudu tirdzniecības gan dabasgāzes patēriņam Latvijā, gan
starptautiskiem dabasgāzes pārvadājumiem. Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata gadā bija 32 milj.
EUR un EBITDA sasniedza 17 milj. EUR, kas nodrošina 55.4% no Sabiedrības kopējās EBITDA. Pārvades
segmenta peļņa sasniedza 7 milj. EUR, par 26% mazāk nekā pērn, kas saistīts ar mazāku pārvadītās
dabasgāzes apjomu Latvijas lietotāju vajadzībām.
Gāzes pārvade
Neto apgrozījums
EBITDA
Segmenta neto peļņa
Segmenta aktīvi
Nolietojums un amortizācija
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Regulēto aktīvu bāze apstiprinātajā tarifu projektā

2020 / 31.12.2020 2019 / 31.12.2019
EUR
EUR
32 072 101
36 424 089
16 640 442
18 963 084
6 828 524
9 286 575
232 042 020
178 196 754
9 706 022
9 577 524
8 788 117
7 050 930
171 820 000
171 820 000

Uzglabāšanas ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 22 milj. EUR, (par 5% mazāk nekā gadu iepriekš), kas
saistīts ar izmaiņām krātuves rezervāciju periodizācijā. Uzglabāšanas segmenta ieņēmumu apjoms
nodrošināja EBITDA 13 milj. EUR apmērā un 6 milj. EUR peļņu.
Gāzes uzglabāšana

2020 / 31.12.2020
EUR
21 795 195
13 376 283
6 283 282
205 886 199
7 030 365
13 078 884
150 624 000

Neto apgrozījums
EBITDA
Segmenta neto peļņa
Segmenta aktīvi
Nolietojums un amortizācija
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Regulēto aktīvu bāze
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2019 / 31.12.2019
EUR
22 918 848
15 218 495
8 658 023
162 699 000
6 502 306
7 478 937
150 624 000
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2. Ieņēmumi

Ieņēmumi no pārvades pakalpojumiem
Ieņēmumi no uzglabāšanas pakalpojumiem

31.12.2020
EUR
32 072 101
21 795 195
53 867 296

31.12.2019
EUR
36 424 089
22 918 848
59 342 937

31.12.2020
EUR
300 970
1 051 379
1 352 349

31.12.2019
EUR
891 861
353 267
104 339
1 349 467

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

5 595 961

8 948 963

1 081 903
783 784
656 975
226 585
8 345 208

1 422 966
464 664
443 923
177 056
11 457 572

31.12.2020
EUR
9 261 571
2 285 894
505 388
14 500
12 067 353

31.12.2019
EUR
8 069 356
1 980 451
468 751
13 739
10 532 297

672 908
149 544
47 625
3 000
873 077
341

616 630
135 235
41 865
8 139
801 869
343

Visi Sabiedrības ieņēmumi ir gūti Latvijas teritorijā.
3. Pārējie ieņēmumi

Ieņēmumi no balansēšanas, neto
Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma
Citi ieņēmumi

4. Materiālu un pakalpojumu izmaksas

Pārvades un uzglabāšanas sistēmas uzturēšanas
pakalpojumi
Materiālu izmaksas
Dabasgāzes izmaksas
IT infrastruktūras uzturēšana
Transporta un mehānismu uzturēšana

5. Personāla izmaksas

Darba alga
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana
Pārējās personāla izmaksas
Tai skaitā Valdes un Padomes atalgojums:
- Atlīdzība par darbu
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
- Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana
- Citas personāla izmaksas
Vidējais darbinieku skaits
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6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Telpu un teritorijas uzturēšanas un citu pakalpojumu
izmaksas
Biroja un citas administratīvās izmaksas
Nodokļi un nodevas
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas
Nomas aktīvu nolietojums

22

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

1 378 990

1 367 535

1 399 667
1 346 092
567 248
98 362
4 790 359

1 501 663
1 370 884
34 663
246 874
4 521 619
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•

Bilances pielikumi

7. Nemateriālie aktīvi
Nemateriālie aktīvi
31.12.2020
31.12.2019
Sākotnējā vērtība
EUR
EUR
Perioda sākumā
6 988 487
5 958 882
Iegādāts
771 934
1 029 605
Norakstīts
(55 068)
Perioda beigās
7 705 353
6 988 487
Amortizācija
Perioda sākumā
5 342 742
4 969 183
Amortizācija pārskata periodā
544 726
373 559
Norakstīts
(54 786)
Perioda beigās
5 832 682
5 342 742
Uzskaites vērtība 31.12.2019
1 645 745
989 699
Uzskaites vērtība 31.12.2020
1 872 671
1 645 745
Nemateriālo aktīvu sastāvā 31.12.2020. ietilpst pilnībā nolietoti nemateriālie aktīvi ar sākotnējo
vērtību 4 419 426 EUR (31.12.2019.: 4 367 295 EUR).
Nemateriālos aktīvus galvenokārt veido programmatūra darbības segmentu saimnieciskām
vajadzībām.
8. Pamatlīdzekļi

Sākotnējā vai
pārvērtētā vērtība
31.12.2018
Iegādāts
Pārklasificēts
Norakstīts
Pārvietots
31.12.2019
Uzkrātais nolietojums
31.12.2018
Aprēķināts
Norakstīts
31.12.2019
Uzskaites vērtība
31.12.2019

Zeme, Ēkas,
būves

Tehnoloģiskās
iekārtas un
ierīces

Pārējie
pamatlīdzekļi

Avārijas
rezerves
daļas

Nepabeigto
celtniecības
objektu
izmaksas

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

650 638 943
9 208 232
(3 225 756)
656 621 419

120 701 589
177 869
6 543 665
(266 209)
127 156 914

6 231 404
746 030
(317 014)
6 660 420

1 434 542
(29 815)
1 404 727

7 833 173
12 576 380
(15 751 897)
4 657 656

786 839 651
13 500 279
(3 808 979)
(29 815)
796 501 136

387 129 269
11 201 381
(1 245 015)
397 085 635

63 980 363
3 959 475
(207 036)
67 732 802

4 048 594
510 752
(156 279)
4 403 067

-

-

455 158 226
15 671 608
(1 608 330)
469 221 504

259 535 784

59 424 112

2 257 353

1 404 727

4 657 656

327 279 632
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Pamatlīdzekļi (Turpinājums)
Zeme, Ēkas,
būves

Sākotnējā vai
pārvērtētā vērtība
31.12.2019
Iegādāts
Pārvērtēts
Pārklasificēts
Norakstīts
Korekcija
31.12.2020
Uzkrātais nolietojums
31.12.2019
Aprēķināts
Aprēķināts
paātrinātais
nolietojums
Pārvērtēts
Norakstīts
31.12.2020
Uzskaites vērtība
31.12.2020

Tehnoloģiskās
iekārtas un
ierīces

Pārējie
pamatlīdzekļi

Avārijas
rezerves
daļas

Nepabeigto
celtniecības
objektu
izmaksas

KOPĀ

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

656 621 419
108 395 378
9 939 154
(2 302 838)
37
772 653 150

127 156 914
411 689
2 721 464
1 824 764
(1 195 494)
130 919 337

6 660 420
825 755
69 399
(188 226)
7 367 348

1 404 727
158 461
1 563 188

4 657 656
19 857 622
(11 763 918)
12 751 360

796 501 136
21 095 066
111 186 241
(3 686 558)
158 498
925 254 383

397 085 635
10 999 985

67 732 802
4 603 971

4 403 067
587 705

-

-

469 221 504
16 191 661

82 628

(309 297)

15 428

-

-

(211 241)

32 214 500
(1 791 013)
438 591 735

(13 169 683)
(1 079 134)
57 778 659

40 999
(185 989)
4 861 210

-

-

19 085 816
(3 056 136)
501 231 604

334 061 415

73 140 678

2 506 138

1 563 188

12 751 360

424 022 779

Pamatlīdzekļu sastāvā 31.12.2020. ietilpst pilnībā nolietoti materiālie aktīvi ar sākotnējo vērtību 4 898
677 EUR (31.12.2019.: 16 202 195 EUR). Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 63 558 370 EUR.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 2020. gadā tika veikta ar mērķi nodrošināt, ka uzskaites vērtība būtiski
neatšķiras no aktīvu patiesajām vērtībām. Pārvērtētajā vērtībā uzskaita šādas pamatlīdzekļu grupas:
ēkas un būves un tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, izņemot zemesgabalus un bufergāzi pārvades
vados un Inčukalna PGK. Grāmatvedības politika paredz, ka pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic regulāri,
bet ne retāk kā reizi trijos vai piecos gados. Sabiedrības vadība, izvērtējot informāciju par būvniecības
izmaksām un tirgus cenām, pieņēma lēmumu veikt aktīvu pārvērtēšanu uz 2020. gada 1. janvāri.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veica neatkarīgi sertificēti vērtētāji, nosakot amortizēto aizvietošanas
vērtību: sākotnējo, uzkrāto nolietojumu un atlikušo vērtību katram vērtētajam pamatlīdzeklim.
Pārvērtēšanā tika izmantota izmaksu pieejas metode, pamatojoties uz vidējām būvniecības un iegādes
izmaksām Latvijā.
Pārvērtēšanas rezultātā pārvērtējamo aktīvu atlikusī vērtība uz 2020. gada 1. janvāri tika palielināta
par 92 311 666 EUR. Pārvērtēšanas rezerve tika palielināta par 92 100 425 EUR, pozitīvā ietekme
211 241 EUR apmērā iekļauta peļņas vai zaudējumu pārskatā.
Pārvērtēšanas laikā tika veiktas aplēses par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku un, balstoties uz
pieredzi un nozares praksi, tas tika pagarināts šādām pamatlīdzekļu grupām: dabasgāzes vadiem,
urbumiem, gāzes regulēšanas iekārtām un specializētām tehnoloģiskām iekārtām.
Tabulā zemāk apkopotas atlikušās vērtības pārvērtētajām aktīvu grupām, pieņemot, ka aktīvi
tiktu uzskaitīti sākotnējā vērtībā. Pārvērtēšanai pakļautas šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas, būves,
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tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, izņemot zemi, bufergāzi pazemes gāzes krātuvē, dabasgāzi
pārvades sistēmas gāzesvados un avārijas rezerves daļas.
Sākotnējā vērtība

31.12.2020
EUR
152 720 246
54 719 982

Ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

31.12.2019
EUR
148 061 023
55 218 145

9.Līdzfinansētie projekti
Saskaņā ar SPRK 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 97 (prot. Nr.16, p.4) "Par ieguldījumu izmaksu sadali
kopīgu interešu projektam „Klaipēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā” 2017. gadā,
tika veikts maksājums AB “Amber Grid” 1 713 370 EUR apmērā. Nākamo periodu izdevumi tiek iekļauti
izmaksās investīciju atmaksāšanās laikā līdz 2033. gadam.
31.12.2020
EUR
1 411 010
(100 786)
1 310 224
100 786
1 209 438

Sākuma atlikums
Ietverts pārskata perioda izdevumos
Pārnests uz nākamajiem periodiem
t.sk. īstermiņa daļa (skat. 14.pielikumu)
ilgtermiņa daļa

31.12.2019
EUR
1 511 796
(100 786)
1 411 010
100 786
1 310 224

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis) pielikumā ietvertajā
kopīgu interešu projektu sarakstā ir iekļauts 8.5. Polijas un Lietuvas starpsavienojuma (turpmāk – GIPL)
projekts.
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. gada 11. augusta lēmums Nr. 01/2014 (turpmāk – ACER
lēmums) par investīciju pieprasījumu, tostarp par GIPL kopīgo interešu projekta Nr. 8.5. pārrobežu
izmaksu sadalījumu nosaka, ka dalībvalstīm, uz kurām ir ievērojama kopējā pozitīvā ietekme, ir jāveic
pilnas summas samaksa tās dalībvalsts pārvades sistēmas operatoram, uz kuru projekta īstenošanai ir
negatīva ietekme. Kompensācijas maksājums 29.4 miljoni EUR apmērā ir veicams uzreiz ar vienreizēju
maksājumu pēc GIPL projekta nodošanas ekspluatācijā.
2018. gada 11. maijā Sabiedrība parakstīja starpoperatoru līgumu par GIPL projekta izmaksu segšanu
(turpmāk – Līgums) ar GAZ System , AB Amber Grid un Elering AS. Līgumā Sabiedrībai tiek pieprasīts
iesniegt finanšu nodrošinājumu (garantiju) saistību izpildes nodrošināšanai.
Šobrīd Sabiedrībai atbilstoši Līguma nosacījumiem par labu GAZ-SYSTEM S.A. ir izsniegta garantija
saistību izpildes nodrošināšanai 16 170 000 EUR apmērā ar darbības termiņu līdz 2021. gada 16.
maijam.
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10. Noma
31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

532 734
57 397

431 303
136 094

(86 547)

(34 663)

503 584

532 734

543 455
57 397
(111 718)
24 936
514 070

431 303
136 094
(44 057)
20 115
543 455

453 852
60 218

452 827
90 628

Tiesības lietot aktīvus
Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā
Sākotnējā atzīšanas vērtība 2019. gada 1. janvārī
Atzītas izmaiņas nomas līgumos
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītais
nolietojums
Atlikusī vērtība 31.12.2020
Nomas saistības
Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā
Sākotnējā atzīšanas vērtība 2019. gada 1. janvārī
Atzītas izmaiņas nomas līgumos
Atzīts nomas saistību samazinājums
Atzīti nomas procentu izdevumi
Atlikusī vērtība 31.12.2020
t.sk.:
ilgtermiņa nomas saistības
īstermiņa nomas saistības
11. Krājumi

Materiāli un rezerves daļas
Dabasgāze
Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem

Krājumu vērtības norakstījumi līdz neto pārdošanas vērtībai
Norakstījumi perioda sākumā
Norakstījumi pārskata periodā
Norakstījumi perioda beigās

31.12.2020
EUR
1 623 448
1 477 709
(80 154)
3 021 003

31.12.2019
EUR
1 658 262
1 794 438
(68 339)
3 384 361

31.12.2020
EUR
(68 339)
(11 815)
(80 154)

31.12.2019
EUR
(68 339)
(68 339)

12. Pircēju un pasūtītāju parādi

Norēķini par dabasgāzes transportēšanu
Norēķini par dabasgāzes glabāšanu
Norēķini par balansēšanas darbībām
Norēķini par līgumsodu un nokavējuma naudām

31.12.2020
EUR
4 625 819
2 009 978
218 523
929
6 855 249

31.12.2019
EUR
4 052 071
2 204 346
1 785
6 258 202

2 335 550
1 571 515

2 160 402
1 332 219

t.sk. Uzkrātie ieņēmumi

Par dabasgāzes transportēšanu
Par dabasgāzes glabāšanu
26

AKCIJU SABIEDRĪBAS "CONEXUS BALTIC GRID"
2020. GADA NEREVIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI
Par balansēšanas darbībām

111 273
4 018 338

124 511
3 617 132

Uzkrātie ieņēmumi ir skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par dabasgāzes
transportēšanu, glabāšanu un balansēšanas darbībām pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar
līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma
dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

13. Pārējie debitori

Citi debitori
Avansi par pakalpojumiem
Avansi VID deponēto naudas līdzekļu kontā

31.12.2020
EUR
75 445
16 708
849
93 002

31.12.2019
EUR
116 993
14 516
6 658
138 167

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

1 209 438

1 310 224

1 209 438

1 310 224

100 786

100 786

162 095
66 537
11 408
9 667
350 493
1 559 931

108 505
57 153
34 950
12 410
313 804
1 624 028

14. Nākamo periodu izdevumi

Ilgtermiņa daļa
Ar līdzdalību starpvalstu pārrobežu projektā saistītie nākamo
periodu izdevumi
Ilgtermiņa daļa kopā
Īstermiņa daļa
Ar līdzdalību starpvalstu pārrobežu projektā saistītie nākamo
periodu izdevumi
IT izdevumi
Apdrošināšanas maksājumi
Autotransporta izdevumi
Citi nākamo periodu izdevumi
Īstermiņa daļa kopā
Nākamo periodu izmaksas kopā
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15. Rezerves

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves
Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtēšanas rezerve

Pārvērtēšanas rezervju kustība pārskata periodā
Atlikums 31.12.2018
Aktuāra pieņēmumu pārvērtējumi
Izslēgtie pārvērtētie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu pārvērtētās vērtības daļas nolietojums par
pārskata periodu pārnests uz nesadalīto peļņu
Atlikums 31.12.2019
Aktuāra pieņēmumu pārvērtējumi
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums
Izslēgtie pārvērtētie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu pārvērtētās vērtības daļas nolietojums par
pārskata periodu pārnests uz nesadalīto peļņu
Atlikums 31.12.2020

31.12.2020
EUR
199 783 256
24 647 260
328 076
224 758 592

31.12.2019
EUR
115 680 729
24 647 260
301 838
140 629 827

121 909 223
(565 740)

Pēcnodarbinātības
pabalstu
pārvērtēšanas
rezerve
357 942
(56 104)
-

(5 662 754)

-

115 680 729
92 100 425
(347 390)

301 838
26 238
-

(7 650 508)

-

199 783 256

328 076

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas
rezerve

16. Nākamo periodu ieņēmumi
31.12.2020
EUR
10 781 736
1 252 930
12 034 666

Ilgtermiņa daļa
Īstermiņa daļa

31.12.2019
EUR
11 124 975
307 496
11 432 471

Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas

31.12.2020
31.12.2019
EUR
EUR
Sākuma atlikums
11 432 471
8 102 967
Saņemtais ES līdzfinansējums
3 682 771
Atzīts nākamo periodu ieņēmumos
903 165
Ietverts pārskata perioda ieņēmumos (skat. 3. pielikumu)
(300 970)
(353 267)
Pārnests uz nākamajiem periodiem
12 034 666
11 432 471
2019. gada maijā Eiropas Komisija apstiprināja līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā Eiropas
kopējo interešu projektam Nr. 8.2.4. "Inčukalna pazemes gāzes krātuve darbības uzlabošana". 2019.
gadā projekta ietvaros saņemti līdzekļi 2.9 milj. EUR apmērā. 2019. gada decembrī starp tika noslēgts
par Eiropas kopējo interešu projekta Nr. 8.2.1. "Latvijas - Lietuvas starpsavienojuma darbības
uzlabošana" līdzfinansējumu 50% apmērā no projekta kopējām izmaksām. 2019. gadā projekta
ietvaros saņemti līdzekļi 751 tūkst. EUR apmērā.
2019. gadā pabeigti projekti 3 938 250 EUR (ES līdzfinansējums 1 969 125 EUR), 2020. gadā pabeigti
projekti 3 300 953 EUR (ES līdzfinansējums 1 650 477 EUR).
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17. Darbinieku labumu saistības

Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem
Uzkrājumi citām koplīguma izmaksām

Saistības perioda sākumā
Atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Samaksāts
Pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu izmaiņu
rezultātā – pašu kapitālā
Saistības perioda beigās
Saistību aprēķinā izmantotie pieņēmumi
Diskonta likme, %
Darbinieku apgrozījuma koeficients, %
Darbinieku pensionēšanās vecums, gados
Algu pieaugums, %
Iemaksas privātajā pensiju fondā, %
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darbinieki), %
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensionāri), %
Saistību aprēķinā izmantotie pieņēmumi

31.12.2020
EUR
925 691
102 803
1 028 494

31.12.2019
EUR
1 016 180
98 336
1 114 516

31.12.2020
1 114 516
92 947
(152 731)

31.12.2019
1 060 622
84 484
(86 694)

(26 238)

56 104

1 028 494

1 114 516

2020
-0.13%
4.59%
65.0
3.00%
5.00%
23.59%
20.77%

2019
0.43%
4.39%
64.9
3.00%
5.00%
24.09%
21.31%

Izmaiņas pieņēmumos

Ietekme uz saistībām
pieņēmumu izmaiņu
rezultātā

2020

2019

+0.5%

Uzkrājums samazinās par

-4.88%

–4,39%

+0.5%

Uzkrājums samazinās par

-5.37%

–4,82%

+1 gads

Uzkrājums samazinās par

-5.47%

–5,88%

Diskonta likme
Darbinieku apgrozījuma
koeficients
Darbinieku pensionēšanās
vecums
Algu pieaugums
Iemaksas privātajā pensiju fondā
Valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas (darbinieki)
Saistību aprēķinā izmantotie pieņēmumi

+0.5%
+0.5%

Uzkrājums pieaug par
Uzkrājums pieaug par

5.00%
0.39%

4.52%
0.39%

+0.5%

Uzkrājums pieaug par

0.39%

0.39%

Ietekme uz saistībām
pieņēmumu izmaiņu
rezultātā
Uzkrājums pieaug par

2020
5.38%

2019
4.81%

-0.5%

Uzkrājums pieaug par

5.90%

5.27%

-1 gads

Uzkrājums pieaug par

5.58%

5.91%

Izmaiņas pieņēmumos
-0.5%

Diskonta likme
Darbinieku apgrozījuma
koeficients
Darbinieku pensionēšanās
vecums
Algu pieaugums
Iemaksas privātajā pensiju fondā
Valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas (darbinieki)

-0.5%
-0.5%

Uzkrājums samazinās par
Uzkrājums samazinās par

-4.59%
-0.39%

–4,16%
–0,39%

-0.5%

Uzkrājums samazinās par

-0.39%

–0,39%
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18. Aizņēmumi no kredītiestādēm
31.12.2020 31.12.2019
EUR
EUR
- 21 875 000
21 875 000
3 500 000
21 875 000 25 375 000

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

Sabiedrībai ir spēkā esošs aizņēmuma līgums ar apmaksas termiņu līdz 2021. gada 30. novembrim.
Aizņēmuma līguma procentu likme ir 0.60 % plus 6 mēnešu EURIBOR. Aizņēmums ir bez
nodrošinājuma.
19. Pārējās saistības

Pievienotās vērtības nodoklis
Darbinieku atalgojums
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes
Pārējās īstermiņa saistības
Uzņēmumu ienākuma nodoklis no nosacīti sadalītās peļņas
Dabas resursu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

31.12.2020
EUR
611 962
382 599
267 146
131 367
190 355
157 740
3 539
43 237
10
1 787 955

31.12.2019
EUR
359 431
219 660
113 358
121 302
42 222
28 015
24 916
54
908 958

31.12.2020
EUR
1 739 250
640 973
516 421
16 140
2 912 784
657 112

31.12.2019
EUR
1 224 881
2 841 694
375 135
12 440
4 454 150
2 841 694

80 154

68 339

1 028 494

1 114 516

1 108 648

1 182 855

20. Uzkrātās saistības un uzkrājumi

Uzkrājumi piemaksām par gada rezultātiem
Uzkrātās saistības nesaņemtiem rēķiniem
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības gada pārskatam
t.sk. finanšu saistības
Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un koplīguma
izmaksām
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Uzkrājumu kustības izmaiņas

Uzkrājumi
pēcnodarbinātības
pabalstiem un
koplīguma izmaksām

Atlikums 31.12.2018
Uzkrājumu palielinājums
Uzkrājumu samazinājums
Atlikums 31.12.2019
Uzkrājumu palielinājums
Uzkrājumu samazinājums
Atlikums 31.12.2020

Uzkrājumi
minimālā gāzes
apjoma
nodrošināšanai
cauruļvados

Uzkrājumi
lēnas aprites
krājumiem

1 060 622
53 894
1 114 516
(86 022)
1 028 494

68 878
(540)
68 339
11 815
80 154

1 420 481
(1 420 481)
-

21. Nodokļi

EUR

EUR

EUR

(Pārmaksa)/
saistības
31.12.2020
EUR

28 015

14 289

(38 765)

3 539

(22 424)
219 660
113 358
24 916
-

7 104 299
3 120 435
1 609 584
277 103
4 424

(6 469 913)
(3 072 949)
(1 591 575)
(258 782)
(4 424)

611 962
267 146
131 367
43 237
-

-

1479

(1479)

-

-

108 348

(108 348)

-

54
363 579

945 019
13 184 980

(945 063)
(12 491 298)

10
1 057 261

Saistības
31.12.2019
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
no nosacīti sadalītās peļņas
Pievienotās vērtības nodoklis
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Akcīzes nodoklis
Uzņēmējdarbības valsts riska
nodeva
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas nodeva
Nekustamā īpašuma nodoklis

Aprēķināts

Samaksāts

22. Saistīto personu darījumi
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības Akcionārs, Padomes un Valdes locekļi, viņu tuvi
ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.
Saistīto personu darījumi
PAS “Gazprom” saistītās personas
VAS “Augstsprieguma tīkls” saistītās personas
Izmaksas par darījumiem ar saistītām pusēm kopā
Atlikums uz pārskata gada beigām

31.12.2020
EUR
593
593
-

31.12.2019
EUR
239 966
239 966
-

2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Sabiedrības akcionāru reģistrā, reģistrējot akciju piederības
maiņu 34,0991% apjomā no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla – akciju atsavinātājs ir PAS
“Gazprom”, akciju ieguvējs ir AS “Augstsprieguma tīkls”. Tādējādi AS “Augstsprieguma tīkls” būtiski
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palielināja savu līdzdalību uzņēmumā (šobrīd ir 68,46% kapitāldaļas no kopējā Sabiedrības apmaksātā
pamatkapitāla) un tai ir izšķiroša ietekme uzņēmumā.
23. Citi jautājumi
Maksājumi par ilgtermiņa aktīvu izveidošanas līgumiem. Uz 31.12.2020 noslēgti, bet vēl nepabeigti
investīciju līgumi 27 107 443 EUR apmērā.
24. Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai
31.12.2020
EUR
23 700
23 700

Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai
Revīzijas pakalpojums

31.12.2019
EUR
18 900
18 900

25. Finanšu risku vadība un patiesās vērtības
Principi un vadlīnijas vispārējai finanšu risku vadībai ir noteikti Sabiedrības finanšu risku vadības
politikā. Finanšu risku vadību nodrošina par finanšu sfēru atbildīgais Valdes loceklis.
Sabiedrība ir pakļauta šādiem finanšu riskiem: kapitāla riskam, procentu likmju riskam, valūtas riskam,
kredītriskam un likviditātes riskam.
Sabiedrības finanšu instrumenti tiek iedalīti šādās kategorijās:
Finanšu aktīvi un saistības

31.12.2020
EUR
6 855 249
75 446
15 163 736
22 094 431
21 875 000
7 637 032
657 112
30 169 144

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Kopā finanšu aktīvi
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Citi kreditori
Kopā finanšu saistības

31.12.2019
EUR
6 258 202
93 671
21 504 400
27 856 273
25 375 000
2 326 667
2 841 694
30 543 361

Likviditātes risks
Likviditātes risks ir saistīts ar Sabiedrības spēju izpildīt saistības noteiktajos termiņos. Sabiedrība uztur
piesardzīgu likviditātes risku vadību, prognozējot gada, ceturkšņa un mēneša naudas plūsmas, lai
nodrošinātu saimnieciskajai darbībai atbilstošu finanšu līdzekļu daudzumu. Nepieciešamības gadījumā
Sabiedrība plāno piesaistīt īstermiņa un ilgtermiņa kredītlīnijas. Sabiedrības likviditātes rezervi veido
pašas Sabiedrības nauda un naudas ekvivalenti.
Finansiālo saistību termiņanalīze pēc to līgumiskajām naudas plūsmām, ieskaitot procentu
maksājumus:

31.12.2020
Aizņēmumi
Citi parādi
Finanšu saistības

Uzskaites
vērtība
EUR
21 875 000
8 293 546
30 168 546

Līgumā
noteiktā
naudas plūsma
EUR
21 988 944
8 293 546
30 282 490
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1 – 3 mēn.
EUR
907 365
8 293 546
9 200 911

3 mēn. –
1 gads
EUR
21 081 579
21 081 579

1 – 5 gadi
EUR
-
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31.12.2019
Aizņēmumi
Citi parādi
Finanšu saistības

Uzskaites
vērtība
EUR
25 375 000
5 168 224
30 543 224

Līgumā noteiktā
naudas plūsma
EUR
25 633 941
5 168 224
30 802 165

1 – 3 mēn.
EUR
913 043
5 168 224
6 081 267

3 mēn. –
1 gads
EUR
2 731 954
2 731 954

1 – 5 gadi
EUR
21 988 944
21 988 944

Procentu likmju risks
Procentu likmju risks veidojas, jo likviditātes nodrošināšanai Sabiedrība izmanto aizņemtos naudas
resursus. Sabiedrība saimnieciskās darbības finansēšanai izmanto vispārēju aizņēmumu.
Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam, jo aizņēmumam ir mainīgas procentu likmes.
Sabiedrības finanšu risku vadības politika paredz nodrošināt, lai lielākās aizņēmumu daļas procentu
likme būtu mainīga.
Tā kā Sabiedrība uzskaita visus finanšu aktīvus un saistības amortizētajā iegādes vērtībā, tā nav
pakļauta patiesās vērtības procentu likmju riskam.
Kredītrisks
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, t.i., riskam, ka gadījumā, ja darījuma partneris nespēs pildīt
līgumsaistības, Sabiedrībai radīsies zaudējumi. Kredītrisku var radīt nauda un naudas ekvivalenti,
noguldījumi kredītiestādēs un līgumos noteiktā termiņā nenokārtoti debitoru parādi.
Debitoru kredītriska ierobežošanai Sabiedrība izmanto drošības naudas piesaisti. Pārskata gada beigās
Sabiedrība nebija pakļauta būtiskam kredītriskam saistībā ar tās debitoriem, jo neviens no parādiem
nebija kavēts un visi parādi tika samaksāti 2021. gada janvārī.
Kredītrisks, attiecībā uz finanšu līdzekļiem kredītiestādēs, tiek pārvaldīts, sabalansējot finanšu aktīvu
izvietojumu, izvietojot tos ne mazāk kā divās kredītiestādēs. Kredītiestādes, ar kurām veic vai plāno
sadarbību, tiek novērtētas pēc starptautiskas kredītreitinga aģentūras noteiktā kredītreitinga – vismaz
A- vai A3 līmenī. Pamatojoties uz šādu novērtējumu, naudu un naudas ekvivalentus var raksturot šādi
(grupējot pēc ilgtermiņa reitinga):
31.12.2020
31.12.2019
EUR
EUR
Swedbank*
Aa3*
11 082 180
18 874 725
OP Corporate bank plc filiāle Latvijā
Aa3
696 523
694 928
Citadele banka
Baa3
949 544
949 589
SEB banka**
Aa2**
935 582
985 158
Luminor Bank AS Latvijas filiāle***
Baa1
1 499 907
Nauda kopā:
15 163 736
21 504 400
* Mātes uzņēmuma Swedbank AB Moody’s kredītreitings, Swedbank AS šāds reitings nav pieejams.
**Skandinavska Enskilda Banken (SEB), Zviedrija, piešķirtais kredītreitings.
***Luminor bank AS , Igaunija, piešķirtais reitings.
2020. gada 31. decembrī un 2019. gada 31. decembrī naudu un tās ekvivalentus veidoja tikai norēķinu
kontu atlikumi kredītiestādēs
Banka

Reitings
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Kapitāla riska vadība
Sabiedrība kapitāla riska vadību veic ar mērķi nodrošināt Sabiedrības ilgtspējīgu darbību, uzturēt
optimālu kapitāla struktūru, tādējādi samazinot kapitāla cenu. Sabiedrība veic kapitāla vadību,
vadoties pēc aizņemtā kapitāla attiecības pret kopējo kapitālu. Pašu kapitāla pietiekamības rādītāju
aprēķina kā Sabiedrības kopējo saistību attiecība pret tā kopējo kapitālu. Saistības iekļauj visas
ilgtermiņa un īstermiņa saistības, savukārt kopējais kapitāls iekļauj visas Sabiedrības saistības un pašu
kapitālu. Rādītājs tiek pielietots, lai novērtētu Sabiedrības kapitāla struktūru, kā arī tās maksātspēju.
Sabiedrības stratēģija ir nodrošināt, ka minētā attiecība nav lielāka par 50%. 31.12.2020. un
31.12.2019. aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu bija šāda:

Saistības kopā
(Nauda un naudas ekvivalenti)
(Nākamo periodu ieņēmumi, t.sk. ES līdzfinansējums)
Neto kopējās saistības
Pašu kapitāls un saistības kopā
Aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu

31.12.2020
EUR
48 443 285
(15 163 736)
(12 034 666)
21 244 884
453 091 955
4.69%

31.12.2019
EUR
46 679 449
(21 504 400)
(11 432 471)
13 742 578
362 400 153
3.79%

Valūtas risks
Sabiedrības politika ir orientēta uz saimnieciskiem darījumiem, aktīviem vai saistībām Sabiedrības
funkcionālajā valūtā, kas ir euro. Ārvalstu valūtas risks tiek vērtēts kā zems. Sabiedrībai nav atlikumu
ārvalstu valūtās.
Patiesā vērtība
13. SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek
izmantoti novērojami tirgus dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir iegūti no
neatkarīgiem avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika atspoguļo Sabiedrības vadības
pieņēmumus par tirgus situāciju. Šī hierarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir
pieejami. Veicot pārvērtēšanu, Sabiedrība ņem vērā atbilstošas novērojamas tirgus cenas, ja tas ir
iespējams.
Patiesās vērtības noteikšanas mērķis, pat, ja tirgus nav aktīvs, ir noteikt darījuma cenu, pie kuras tirgus
dalībnieki būtu ar mieru pārdot aktīvu vai uzņemties saistības konkrētā vērtēšanas datumā pašreizējos
tirgus apstākļos. Lai noteiktu finanšu instrumenta patieso vērtību, izmanto vairākas metodes: kotētās
cenas vai vērtēšanas tehniku, kas iekļauj novērojamus tirgus datus un ir balstīta uz iekšējiem
modeļiem. Balstoties uz patiesās vērtības hierarhiju, visas vērtēšanas tehnikas ir sadalītas 1. līmenī,
2. līmenī un 3. līmenī. Finanšu instrumenta patiesās vērtības hierarhijas līmenim ir jābūt noteiktam kā
zemākajam līmenim, ja to vērtības būtisko daļu sastāda zemāka līmeņa dati.
Finanšu instrumenta klasificēšana patiesās vērtības hierarhijā notiek divos posmos:
1.

Klasificēt katra līmeņa datus, lai noteiktu patiesās vērtības hierarhiju;

2. Klasificēt pašu finanšu instrumentu, balstoties uz zemāko līmeni, ja tā vērtības būtisko daļu
sastāda zemāka līmeņa dati.
Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 1. līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģētas kotācijas cenas identiskiem
aktīviem vai saistībām, kad kotācijas cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko tirgus
situāciju darījumiem godīgas konkurences apstākļos.
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Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 2. līmenī izmantotajos modeļos visi būtiskākie dati, tieši vai netieši, ir novērojami
no aktīvu vai saistību puses. Modelī izmantotie tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas,
bet kas ir novērojami tieši (t.i., cena), vai netieši (t.i., tiek iegūti no cenas).
Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem – 3.
līmenis
Vērtēšanas tehnikā, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem
(nenovērojamie tirgus dati), ir klasificēti 3.līmenī. Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek uzskatīti tādi
dati, kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvīda tirgus vai finanšu instrumenta sarežģītības dēļ.
3.līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem,
vēsturiskiem novērojumiem vai izmantojot analītiskas pieejas.
Šādi finanšu aktīvi un saistības ir iekļauti 3. līmenī:

Aktīvi:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Saistības:
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Citi kreditori

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

6 855 249
75 446
15 163 736

6 258 202
93 671
21 504 400

21 875 000
7 637 032
1 387 807

25 375 000
2 326 667
3 385 088

Aktīvi un saistības, kuriem patiesā vērtība tiek uzrādīta
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) finanšu instrumentu, piemēram,
naudas un naudas ekvivalentu, īstermiņa pircēju un pasūtītāju un parādu piegādātājiem un
darbuzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai.
Aizņēmumu no kredītiestādēm patiesā vērtība tiek novērtēta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas,
piemērojot tirgus procentu likmes. Tā kā procentu likmes, kuras tiek piemērotas aizņēmumiem no
kredītiestādēm, pārsvarā ir mainīgas un būtiski neatšķiras no tirgus procentu likmēm, kā arī Sabiedrībai
piemērojamais riska uzcenojums nav būtiski mainījies, ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni
atbilst to uzskaites vērtībai.
Aktīvi, kuri tiek novērtēti patiesajā vērtībā
Sabiedrības ēkas, būves, tostarp gāzes cauruļvadu infrastruktūra, tehnoloģiskās iekārtas tiek
uzrādītas pārvērtētās summās, kas aptuveni pielīdzināmas to patiesajai vērtībai. Pārvērtēšana tika
veikta 2020. gadā. Ņemot vērā aktīvu unikālo būtību un pielietojumu, pārvērtēšanas veikšanai tika
izmantoti trešā līmeņa dati, kas nosaka, ka dati nav brīvi novērojami attiecīgam aktīvu veidam.
Šī bija atkārtota pārvērtēšana (iepriekšējā notika 2016.gadā, kad aktīvi vēl bija AS “ Latvijas Gāzes”
īpašumā), un izmantoto pieņēmumu datu līmenis netika mainīts.
Pārvērtēšanu veica ārējais eksperts, izmantojot amortizēto aizvietošanas izmaksu metodi.
Saskaņā ar šo metodi, tiek noteikta aktīvu sākotnējā vērtība, atbilstoši novērtēšanas brīža cenām
un prasībām, un pielietojamiem materiāliem. Galvenie pieņēmumi pārvērtēšanas procesā saistās ar
izmantoto materiālu izmaksām un vidējām celtniecības cenām pārvērtēšanas veikšanas brīdī.
Vērtību noteikšanai tiek izmantoti arī Sabiedrībai pieejami dati par līdzīgu objektu izbūvēm
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pēdējo gadu laikā. Būtisku sadaļu no pārvērtēšanas veido pazemes gāzes vadu pārvērtēšana.
Kopējais pārvades sistēmas cauruļvadu garums ir 1 188 km. Ja palielinās vidējās celtniecības
izmaksas valstī vai būtiski palielinās izmantoto materiālu izmaksas, arī aktīvu vērtība palielināsies.
Ja attiecīgi celtniecības izmaksas krīt vai samazinās materiālu izmaksas, arī aktīvu vērtība samazināsies.
Paralēli sākotnējai vērtībai tika noteikts arī katra aktīva uzkrātais nolietojumus, kā galvenos faktorus
šeit ņemot vērā aktīva fizisko, funkcionālo un tehnisko nolietojumu. Ja pārvērtētie aktīvi tiek būtiski
savādāk izmantoti, vai tie ir funkcionāli nolietoti, pārvērtēto aktīvu vērtība var būtiski samazināties.
Vadība ir novērtējusi cauruļvadu un vispārējās būvniecības cenu līmeni 2020. gadā un nav
konstatējusi būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 2020.gada janvāri, kad tika veikta pārvērtēšana.
Nepastāvot citām būtiskām izmaiņām, vadība secināja, ka pārvērtēto pamatlīdzekļu un iekārtu
uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no summas, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata
gada beigās.
26. Grāmatvedības uzskaites politika
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes
Sabiedrības nerevidētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Šie nerevidētie finanšu pārskati aptver periodu
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Šos nerevidētos finanšu pārskatus 2021. gada 17. februārī ir apstiprinājusi Sabiedrības Valde, un tos
apstiprinās Sabiedrības akcionāri. Akcionāriem ir tiesības noraidīt Sabiedrības sagatavotos un
iesniegtos finanšu pārskatus un pieprasīt jaunu finanšu pārskatu sagatavošanu.
Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. Aktīvi un saistības
finanšu pārskatos novērtētas pēc sākotnējo izmaksu principa, patiesajā vērtībā ir pārvērtēti
pamatlīdzekļi. Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi. Finanšu rādītāji
Sabiedrības finanšu pārskatos ir norādīti EUR.
Sagatavojot Sabiedrības finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, finanšu pārskatu posteņu atlikumi
iespējami precīzi ir novērtēti, pamatojoties uz vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem
notikumiem, un darbībām, balstoties uz pieņēmumiem un aplēsēm.
Grāmatvedības un uzskaites novērtēšanas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir konsekventi
piemēroti visā pārskata periodā.
Naudas vienība un ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti EUR, kas ir Sabiedrības ekonomiskās darbības vides funkcionālā
valūta un oficiālā valūta Latvijas Republikā.
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas centrālās bankas valūtas kursa attiecīgo
darījumu norises dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteiktas ārvalstu valūtā, ir pārvērtētas EUR
pēc valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ienākumi vai zaudējumi no ārvalstu valūtu
pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Būtiskas aplēses un spriedumi
Finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši SFPS, izmantojot būtiskas vadības aplēses un spriedumus.
Pieņēmumi un grāmatvedības aplēses ietekmē aktīvu un pasīvu summas uz finanšu pārskatu datumu
un ieņēmumu un izdevumu summas pārskata periodā. Faktiskie rezultāti var atšķirties no aplēsēm un
pieņēmumiem attiecībā uz nākotnes notikumu iznākumu.
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Vadība ir noteikusi šādas finanšu pārskatu jomas, attiecībā uz kurām ir bijušas nepieciešamas
nozīmīgas aplēses vai spriedumi: pamatlīdzekļu pārvērtēšanas biežuma un pamatlīdzekļu
aizvietošanas vērtības novērtēšana, pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika aplēse.
Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka, piemērojot apstiprinātus
lietderīgās lietošanas laikus, kuri noteikti, balstoties uz iepriekšēju pieredzi un nozares praksi.
Pārvērtēšanas procesa ietvaros tiek noteikts arī pārvērtējamo pamatlīdzekļu atlikušais lietderīgas
kalpošanas laiks, ko parasti pagarina, salīdzinot ar iepriekšējo aplēsi, tehnoloģisko jauninājumu
ietekmē.
Nefinanšu aktīvi un saistības
Nemateriālie ieguldījumi
Par nemateriāliem ieguldījumiem atzīst identificējamus ne naudas aktīvus, kuriem nav fiziskas formas
un kurus Sabiedrība izmanto pakalpojumu sniegšanai vai saimnieciskām vajadzībām. Sabiedrības
nemateriālie aktīvi, galvenokārt, sastāv no programmatūras licencēm un patentiem.
Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, norakstot tā vērtību aplēstajā
lietošanas laikā. Nemateriālo ieguldījumu vidējais lietošanas laiks ir 5 gadi.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir materiāli aktīvi, kurus paredzēts izmantot vairāk nekā vienā periodā, lai veiktu
pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi vai saimnieciskām vajadzībām. Sabiedrības galvenās
pamatlīdzekļu grupas ir ēkas, pārvades gāzesvadi un ar tiem saistītās tehnoloģiskās iekārtas, Inčukalna
pazemes gāzes krātuves būves, iekārtas un mašīnas. Ēkas un būves un tehnoloģiskās iekārtas finanšu
pārskatos ir uzrādītas pārvērtētajā vērtībā. Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai nodrošinātu, ka
šo aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību
pārskata perioda beigās. Pārējos pamatlīdzekļus, tai skaitā, zemi, bufergāzi Inčukalna pazemes
gāzes krātuvē, tehnoloģisko dabasgāzi pārvades vados un pamatlīdzekļu rezerves daļu avārijas rezervi
uzskaita iegādes vērtībā.
Pamatlīdzekli atzīst kā aktīvu, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks saņemti ar šo aktīvu saistītie nākotnes
saimnieciskie labumi un aktīva izmaksas var ticami noteikt. Finanšu pārskatos pamatlīdzekļus
uzrāda, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājuma norakstījumus. Aktīvi būvniecības,
montāžas vai uzstādīšanas procesā, kas iegādes brīdī vēl nav gatavi paredzētajam pielietojumam,
finanšu pārskatos ir uzrādīti nepabeigto celtniecības objektu sastāvā. Turpmākās izmaksas iekļauj
aktīva bilances vērtībā, balstoties uz aktīva atzīšanas kritērijiem. Pamatlīdzekļu uzturēšanas vai
kārtējo remontu izmaksas iekļauj pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurās tās ir
radušās.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums ir uzrādīts pašu kapitāla postenī
„Rezerves”. Pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtēto pamatlīdzekli atsavina, likvidē vai
vērtības palielinājumam saskaņā ar vadības novērtējumu vairs nav pamata. Finanšu pārskatos
norakstīto pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves atlikumu ieskaita pašu kapitālā uzkrātās peļņas
sastāvā. Pārvērtētā aktīva lietošanas laikā katrā pārskata periodā daļu no pārvērtēšanas rezerves,
ko aprēķina kā starpību starp nolietojumu no aktīva pārvērtētās uzskaites vērtības un nolietojumu
no aktīva sākotnējās izmaksu vērtības, atzīst pašu kapitālā uzkrātās peļņas sastāvā.
Sākot no dienas, kad pamatlīdzeklis ir gatavs tā paredzētajai izmantošanai, tam aprēķina nolietojumu
un tā vērtību pakāpeniski noraksta lietderīgās lietošanas laikā līdz aplēstai atlikušai vērtībai.
Nolietojuma aprēķinu neveic zemei, avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem un nepabeigtās
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celtniecības objektiem un rezerves daļu avārijas rezervei, kā arī bufergāzei Inčukalna PGK un
tehnoloģiskajai gāzei pārvades vados.
Gadījumos, ja pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā
pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Peļņu vai
zaudējumus no pamatlīdzekļu izslēgšanas aprēķina kā starpību starp pamatlīdzekļa bilances
vērtību un pamatlīdzekļa pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.
Pamatlīdzekļiem aprēķina nolietojumu pēc lineārās metodes to aplēstā lietderīgās izmantošanas laikā:
Pamatlīdzekļu veidi

Aplēstais lietderīgās
izmantošanas periods
gados
20-100
20-65
5-35
3-15

Ēkas
Inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

Noma
Ieviešot 16. SFPS pārskata periodā Sabiedrība ir atzinusi lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu
(zemi) un biroja telpām, kuras Sabiedrība nomā savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Sākotnēji lietošanas tiesību aktīvus novērtē kā šajā datumā nenomaksāto nomas maksājumu
pašreizējo vērtību. Nomas maksājumus diskontē, izmantojot Sabiedrības noteiktās vidējās svērtās
kapitāla finansēšanas izmaksas (WACC).
Pēc sākotnējās atzīšanas lietošanas tiesību aktīvus novērtē, piemērojot izmaksu modeli. Piemērojot
izmaksu modeli, lietošanas tiesību aktīvus novērtē tā izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un
uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Aktīvus amortizē no sākuma datuma līdz to nomas
termiņa beigām. Pēc sākotnējās atzīšanas nomas saistības novērtē,
•
•

palielinot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu nomas saistību procentus un
samazinot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu veiktos nomas maksājumus.

Finanšu stāvokļa pārskatā lietošanas tiesības norāda atsevišķi no citiem aktīviem un nomas saistības
atsevišķi no citām saistībām. Peļņas vai zaudējumu pārskatā procentu izdevumus par nomas saistībām
uzrāda atsevišķi no lietošanas tiesību aktīva nolietojuma izmaksām. Ieviešot 16. SFPS finanšu pārskatos
izmantots modificētais retrospektīvais piemērošanas veids nevis pilnais piemērošanas veids par
sākotnējās piemērošanas datumu pieņemot 2019. gada 1.janvāri un lietošanas tiesības un aktīvus
atzīstot tikai no pēc šī datuma noslēgtiem līgumiem.
Sabiedrība pārskata periodā nav izmantojusi praktiskos atvieglojumus īstermiņa nomai un nomai,
kuras pamatā ir aktīvs ar zemu vērtību, jo šādi nomas līgumi pārskata periodā nav noslēgti.
Krājumi
Finanšu pārskatos krājumus uzrāda zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Neto
pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena,
atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas.
Krājumu sastāvā uzskaitītās dabasgāzes, materiālu un rezerves daļu krājumus novērtē vidējās svērtajās
cenās izņemot krājumus – dabasgāzi, kuru uzskaita pēc FIFO metodes. Krājumus atzīst izdevumos
peļņas vai zaudējuma aprēķinā pārskata periodā, kad tie ir izlietoti.
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Novecojošu, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu vērtības samazinājumam ir izveidoti uzkrājumi.
Uzkrājumu izveidošanas summu iekļauj pārskata perioda peļņā vai zaudējumos. Nepieciešamo
uzkrājumu apjomu periodiski pārskata, bet ne retāk kā reizi pārskata periodā.
Uzkrājumi
Uzkrājumus saistībām atzīst, ja pagātnes notikumu rezultātā Sabiedrībai pastāv juridisks vai prakses
radīts pašreizējs pienākums un pastāv varbūtība, ka pienākuma izpilde prasīs noteiktu resursu aizplūdi.
Uzkrājumus atzīst, ja izmaksu summa ir ticami nosakāma. Uzkrājumus neveido nākotnes darbības
zaudējumiem.
Uzkrājumus vērtē pēc pašreizējās vērtības saskaņā ar iespējami precīzāko aplēsi par nepieciešamajām
izmaksām pārskata perioda beigās. Nepieciešamie uzkrājumu summu periodiski pārskata, bet ne retāk
kā reizi gadā.
Darbinieku labumi
Sabiedrība atzīst uzkrājumus darbiniekiem gadījumā, ja tas izriet no līguma vai pastāv pagātnes prakse,
kas rada pamatotas saistības.
Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas
Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā Sabiedrība veic
Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā apjomā. Papildus Sabiedrība veic iemaksas ārējā fiksēto
iemaksu privāto pensiju plānā. Sabiedrībai nerodas papildus juridiskas vai prakses noteiktas saistības,
ja valsts fondēto pensiju shēma vai privātais pensiju plāns nevar nokārtot savas saistības pret
Sabiedrības darbiniekiem. Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas atzīst kā izmaksas pēc
uzkrājuma principa un iekļauj darbinieku izmaksās.
Pēcnodarbinātības un citi labumi
Saskaņā ar koplīgumu, Sabiedrības darbiniekiem, kuru nodarbinātības nosacījumi atbilst noteiktiem
kritērijiem, nodrošina noteiktus labumus darba attiecību izbeigšanas gadījumā un pārējā dzīves laikā.
Pēcnodarbinātības pabalstu saistības aprēķina, ņemot vērā esošo algas līmeni, darbinieku skaitu,
kuriem ir, vai nākotnē radīsies tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī aktuāra pieņēmumus. Pabalstu
saistības aprēķina reizi gadā.
Pašreizējo vērtību pabalstu saistībām nosaka diskontējot plānoto naudas plūsmu, izmantojot tirgus
likmes par valdības obligācijām. Aktuāros guvumus vai zaudējumus, kas rodas no korekcijām un
aktuāra pieņēmumu izmaiņām, iekļauj pašu kapitālā apvienoto ienākumu pārskatā periodā, kad tie ir
radušies.
Darbinieku labumu saistības
Vadības iespējami labākās aplēses par darbinieku labumu saistību summu ir balstītas uz veikto galveno
finansiālo un demogrāfisko pieņēmumu novērtējumu, izmantojot periodisku padomu saņemšanu no
aktuāra.
Shēmas saistību diskontēšanai izmantotā likme atspoguļo valdības obligāciju ar sākotnējo termiņu 5
gadi un vairāk vidējo peļņas likmi, kas noteikta pēdējās divās izsolēs (avots: Valsts kase). Inflācijas likmi
nosaka, atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem attiecīgā gada 12 mēnešos, un tā
atspoguļo vidējās patēriņa cenu izmaiņas %, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Pieņēmumi par mirstību tiek noteikti atbilstoši aktuāra padomiem, saskaņā ar 2015. gadā publicēto
statistiku (Centrālās statistikas pārvalde).
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Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumi ir izmaksas, kas veiktas pirms gada pārskata datuma, bet ir attiecināmas uz
nākamajiem pārskata periodiem.
Par ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem klasificē Sabiedrības veiktos maksājumus, kas pēc to
ekonomiskās būtības attiecas uz nākamajiem periodiem, kas sāksies pēc vairāk nekā viena gada pēc
bilances datuma.
Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem nosaka amortizācijas periodu un tos pakāpeniski atzīst peļņas
vai zaudējumu aprēķinā atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Finanšu pārskatos apgrozāmo līdzekļu
sastāvā uzrāda tās nākamo periodu izmaksas, kas tiks amortizētas peļņas vai zaudējumu aprēķinā 12
mēnešu laikā, un pārējo summu uzrāda ilgtermiņa aktīvu sastāvā.’
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātajos ieņēmumos ir iekļautas skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par
dabasgāzes transportēšanu, glabāšanu un balansēšanas darbībām pārskata gadā, attiecībā uz kurām
saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma
dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs summas aprēķina pamatojoties uz pakalpojuma maksu,
kas noteikta noslēgtajos līgumos.
Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumus atzīst, ja pārskata periodā saņemti maksājumi par pakalpojumiem, kurus
Sabiedrība sniegs nākamajos (pārskata periodam sekojošos) periodos. Nākamo periodu ieņēmumos
uzskaitītos maksājumus atzīst ieņēmumos pārskata periodā, uz kuru tie attiecas.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā Sabiedrība sākotnēji atzīst ar aktīviem saistītu Eiropas
Savienības finansējumu Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanai. Finansējumu atzīst par
ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu pārskatā pakāpeniski iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās
lietošanas laikā.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos Sabiedrība atzīst saņemtos maksājumus par Sabiedrības
rezervētās jaudas pakalpojumiem. Pakalpojuma sniegšanas dienā Sabiedrība atzīst prasības pret
debitoru un ieņēmumus, kā arī vienlaicīgi samazina nākamo periodu ieņēmumus.
Līgumu aktīvi
Līguma aktīvi ietver tiesības uz atlīdzību par pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem, par kuriem
pārskata datumā vēl nav izrakstīti rēķini. Šīs tiesības tiek atzītas pircēju un pasūtītāju parādu atlikumos.
Līgumu saistības
Līgumu saistības galvenokārt veido no pircējiem un pasūtītājiem saņemtie avansi un nākamo periodu
ieņēmumi par pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā precīzi aprēķināmi un
nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Uzkrātās saistības atzīst:

•

pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu
dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzētais attaisnojuma dokuments (rēķins).
Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai
pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem;

•

norēķiniem par darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem un prēmijām.
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Finanšu aktīvi
Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzrādīti debitoru parādi, nauda un naudas ekvivalenti. Klasifikācija ir
atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. Finanšu aktīvs ir nauda, citas personas pašu kapitāla
instruments, līgumā noteiktas tiesības saņemt naudu vai citus finanšu aktīvus, ka arī savstarpēji
apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu saistības kā arī līgums, par kuru norēķināsies ar pašu kapitāla
instrumentiem.
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Sabiedrības līgumsaistības uz finanšu aktīvu radīto naudas
plūsmu izbeidzas vai tas tiek nodots citai pusei, vai arī nododot būtiskākos aktīva riskus un no aktīva
saņemamo atlīdzību.
Debitoru parādi
Debitoru parādi ir finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri aktīvajā tirgū netiek
kotēti. Īstermiņa debitoru parādi netiek diskontēti. Debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā
vērtībā un turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi,
atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Pircēju un pasūtītāju parādu no iznomātā nekustamā
īpašuma novērtēšanai Sabiedrība izmanto “paredzamo kredītzaudējumu” modeli, uzkrājumus
zaudējumiem no vērtības samazināšanās atzīstot neatkarīgi no tā, vai pirms tam ir bijis zaudējumu
notikums.
Pircēju un pasūtītāju parādiem Sabiedrība piemēro vienkāršotu pieeju un reģistrē mūža sagaidāmos
zaudējumus no debitoru parādiem, pamatojoties uz kredītzaudējumu vēsturisko analīzi un ņemot vērā
arī paredzamo turpmāko apstākļu attīstību. Sabiedrība izmanto uzkrājumu matricu, kas balstīta uz
debitoru termiņstruktūru un veidota, pamatojoties uz vēsturiski novēroto saistību neizpildes līmeni
par 3 (trīs gadiem), kas papildināts ar nākotnes prognozēm. Paredzamos kredītzaudējumus debitoru
parādiem aprēķina pamatojoties uz pieņēmumiem par neizpildes risku un paredzamajām zaudējumu
likmēm. Izdarot šos pieņēmumus un izvēloties datus vērtības samazināšanās aprēķinam, Sabiedrība
ņem vērā savu pieredzi, esošos tirgus apstākļus, kā arī nākotnes aplēses katra pārskata perioda beigās.
Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus veido nauda Sabiedrības norēķinu kontos bankās,
pieprasījuma depozīti bankās, kā arī īstermiņa, augsti likvīdi ieguldījumi ar sākotnējo termiņu līdz 90
dienām, kas viegli pārvēršami naudā un nav pakļauti būtiskam vērtību izmaiņu riskam.
Finanšu saistības
Finanšu saistību sastāvā tiek uzrādīti aizņēmumi, parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem.
Kreditori
Kreditoru parādus sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos kreditoru parādi tiek
atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi. Kreditori tiek klasificēti
kā īstermiņa saistības, ja maksājumu termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja maksājuma termiņš ir garāks
par vienu gadu, tad kreditori tiek uzrādīti kā ilgtermiņa saistības.
Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzā veidā diskontē finanšu instrumenta nākotnes naudas
plūsmu finanšu aktīva vai saistības paredzētajā lietošanas laikā. Aprēķinot efektīvo procentu likmi,
Sabiedrība aplēš nākotnes naudas plūsmas, ņemot vērā visus finanšu instrumenta līgumā noteiktos
termiņus, izņemot nākotnes kredītu zaudējumus.
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Aizņēmumi
Ilgtermiņa aktīvu izveidei Sabiedrība ņem aizņēmumus kredītiestādēs. Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti
patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos
aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi.
Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās
izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu pārskatā,
izmantojot aizņēmuma efektīvo procenta likmi. Šī starpība tiek atzīta finanšu izmaksu sastāvā.
Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai ir neatsaucamas
tiesības atlikt saistību nokārtošanu uz vismaz 12 mēnešiem pēc bilances datuma. Finanšu saistību
dzēšana tiek pārtraukta, kad saistības pamatā esošs pienākums tiek atsaukts, atcelts vai arī tam
beidzas termiņš.
Ieņēmumi
15. SFPS, kuru Sabiedrība pieņēma 2018. gadā apskata ieņēmumu atzīšanu un nosaka principus
lietderīgas informācijas ziņošanai finanšu sistēmas lietotājiem par ieņēmumu un naudas plūsmu, kas
rodas no līguma ar klientu, raksturu, summu, laiku un nenoteiktību. Lai noteiktu, kad un kādā apmērā
atzīt ieņēmumus, uzņēmumiem izmanto piecu soļu modelis. Jaunais modelis paredz, ka ieņēmumus
atzīst brīdī, kad Sabiedrība nodod klientam kontroli pār precēm vai pakalpojumiem, un tādā summā,
kādu Sabiedrība paredz saņemt par to. Atkarībā no tā, vai ir izpildīti konkrēti kritēriji, ieņēmumus
atzīst:

•

laika gaitā, atspoguļojot Sabiedrības darbības finanšu rezultātus vai

•

brīdī, kad klientam tiek nodota kontrole pār precēm vai pakalpojumiem.

15. SFPS ir noteikti principi, kas Sabiedrībai būtu jāievēro, lai uzrādītu kvalitatīvu un kvantitatīvu
informāciju, kas finanšu pārskatu lietotājiem sniegtu lietderīgu informāciju par ieņēmumu un naudas
plūsmu, kas rodas no līguma ar klientu, raksturu, summu, laiku un nenoteiktību.
Ir analizētas iekšējo ieņēmumu atzīšanas politikas dažādiem līgumu veidiem ar klientiem, nosakot
izpildes saistības, šo saistību izpildes kalendāra noteikšanu, darījuma cenu un tās piešķiršanu, lai
noteiktu iespējamās atšķirības attiecībā uz ieņēmumu atzīšanas modeli saskaņā ar jauno standartu.
Būtiskas atšķirības starp tiem nav konstatētas. 15. SFPS paredz, ka aktīvs jāatzīst par papildu
izmaksām, kas radušās, iegūstot šādus līgumus ar klientiem un attiecībā uz kurām ir iespējams
paredzēt, ka tās tiks atgūtas. Pašreizējā Sabiedrības piemērotā prakse nozīmē, ka nav kapitalizējamu
līguma izmaksu.
Ieņēmumi, kas gūti no līgumiem ar klientiem, ir jāatzīst, pamatojoties uz saistību izpildes ar klientiem
ievērošanu. Ieņēmumi atspoguļo preču vai pakalpojumu nodošanu klientiem par summu, kas
atspoguļo atlīdzību, kuru Sabiedrība paredz saņemt apmaiņā pret šādām precēm vai pakalpojumiem.
Balstoties uz šo atzīšanas modeli, pārdošana tiek atzīta, kad klientam tiek sniegti pakalpojumi un ja
klients tos ir akceptējis, pat ja par tiem nav izrakstīts rēķins, un pastāv iespēja, ka ar darījumu saistītie
saimnieciskie labumi tiks novirzīti Sabiedrībā. Sabiedrības galveno ieņēmumu veidu uzskaites politikas
ir izklāstītas zemāk.
Ieņēmumi no pārvades
Pārvades pakalpojums tiek uzskatīts par vienu izpildes pienākumu saskaņā ar 15. SFPS. Pārvades jaudu
produktu tirdzniecība ir regulēts pakalpojums, kuru Sabiedrība sniedz pārvades sistēmas lietotājiem,
piemērojot apstiprinātos tarifus. Tiek piedāvāti īstermiņa (ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās
dienas jaudas) un ilgtermiņa pārvades jaudas (gada jaudas) produkti. Ieņēmumus no pārvades jaudas
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tirdzniecības produktiem, kas pēc pakalpojuma būtības nozīmē pārvades infrastruktūras
nodrošināšanu un atbilstoši izvēlētajam produktam nemainās laika gaitā katrai jaudas vienībai, peļņas
vai zaudējumu aprēķinā atzīst par katru pārskata mēnesi proporcionāli lietotāja rezervētajam attiecīgā
pārvades jaudas produkta periodam.
Ieņēmumi no uzglabāšanas
Uzglabāšanas pakalpojums tiek uzskatīts par vienu izpildes pienākumu saskaņā ar 15. SFPS. Inčukalna
pazemes gāzes krātuves jaudas tirdzniecības pakalpojumu Sabiedrība sniedz pa apstiprinātiem
tarifiem krātuves lietotājiem, kuri rezervējuši dabasgāzes krātuves jaudu glabāšanas sezonā.
Ieņēmumus no uzglabāšanas jaudu tirdzniecības, kas pēc pakalpojuma būtības nozīmē Inčukalna
pazemes gāzes krātuves infrastruktūras nodrošināšanu un nemainās uzglabāšanas sezonas laika gaitā,
atzīst par katru pārskata mēnesi atbilstoši uzglabāšanas tarifam un proporcionāli atlikušajiem
mēnešiem līdz uzglabāšanas sezonas beigām.
Procentu ienākumi
Procentu ienākumus atzīst, izmantojot efektīvo procentu likmi. Procentu ieņēmumus no
termiņdepozītiem klasificē kā citus ienākumus. Procentu ienākumus no naudas līdzekļiem – finanšu
ienākumus.
Ienākumi no soda naudām
Līgumsodus un nokavējuma naudas par kavētiem norēķiniem ieņēmumos atzīst, kad ir skaidri zināms,
ka Sabiedrība saņems ekonomiskos labumus, t.i., ieņēmumu atzīšana parasti sakrīt ar brīdi, kad
līgumsods ir saņemts.
Citi ienākumi
Citus ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas atzīst periodā, kad tie tiek sniegti. Citus ieņēmumus no
materiālu pārdošanas atzīst tad, kad pircējs ir tos akceptējis.
Sabiedrība uztur informāciju par pārvades sistēmas lietotāju pārvades sistēmā ievadīto un no pārvades
sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu un aprēķina nebalansu. Dienas nebalansa daudzums ir
ievades uz izvades starpība. Gadījumos ja pārvades sistēmas lietotājam veidojas negatīvs nebalanss,
tiek aprēķināta maksa par nebalansa apjomu katrai dienai, aprēķināto daudzumu reizinot ar noteiktā
kārtībā publicēto dienas balansēšanas dabasgāzes pārdošanas cenu (balansēšanas izpildes pienākums
ir vienāds katrai pārvadātas gāzes apjoma vienībai). Ieņēmumus no balansēšanas atzīst par katru
pārskata mēnesi, kad pārvades sistēmas lietotājam veidojas negatīvs nebalanss, kas radījis dabasgāzes
iztrūkumu pārvades sistēmā.
Finanšu pārskatos ieņēmumi no balansēšanas tiek uzrādīti pārējo ieņēmumu sadaļā neto vērtībā (no
ieņēmumiem atskaitot izmaksas par periodiem, kad balanss ir pozitīvs.
Ja tirgus dalībnieki izraisa atšķirības un ja Sabiedrībai nav pieejamu pietiekamu gāzes resursu, lai
nodrošinātu gāzes pārvades sistēmas atbilstošu darbību, Sabiedrība iegādājas attiecīgus balansējošas
gāzes daudzumus.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Latvijas Republikā no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz
jaunu šī nodokļa maksāšanas režīmu. Nodokļa likme ir 20% no ar nodokli apliekamās bāzes, kas tiek
noteikta, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā objekta vērtību dalot ar koeficientu 0,8 un ietver:
•

sadalīto peļņu (aprēķinātās dividendes, dividendēm pielīdzinātas izmaksas, nosacītas
dividendes), un
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•

nosacīti sadalīto peļņu (piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus, un citus
likumā noteiktus specifiskus gadījumus).

Sadalot dividendēs nesadalīto peļņu, kas bija uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim un aplikta ar
uzņēmumu ienākuma nodokli pēc iepriekšējās likumdošanas, attiecībā uz šīm dividendēm jaunais
nodokļa maksāšanas režīms nav jāpiemēro. Aprēķinātais Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti
sadalīto peļņu, saskaņā ar SFPS prasībām, klasificējams pārējās saimnieciskās darbības izmaksās.
Sabiedrībai uz 2020. gada 31. decembri ir uzrādīti uzkrājumi 1 039 986 EUR, par kuriem Sabiedrība,
izpildoties likumā noteiktiem nosacījumiem, ir tiesīga samazināt ar UIN apliekamo bāzi nākotnes
taksācijas periodos.
2020. gada 31. decembrī pastāvošie augstāk aprakstītie potenciālie labumi, kas varētu izrietēt no
potenciālas iespējas samazināt nodokļa apmēru nākotnē, ir uzskatīti par iespējamiem aktīviem un
bilancē netiek atzīti.
Akciju kapitāls un dividendes
Sabiedrības akciju kapitālu veido parastās vārda akcijas. Parastās akcijas veido pamatkapitālu. Katras
akcijas nominālvērtība ir viens eiro. Sabiedrība ir akcionāriem piederoša sabiedrība un tā izmaksā
dividendes saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dividendes ir uzrādītas kā saistības
Sabiedrības finanšu pārskatos periodā, kurā akcionārs apstiprina dividenžu apmēru.
Jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ieviešana
Turpmāk aprakstītās vadlīnijas, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, nekādā veidā nav ietekmējušas
šos finanšu pārskatus:
•

23. SFPIK “Nenoteiktība Ienākuma nodokļa uzskaitē”,

•

Grozījumi 9. SFPS “Finanšu instrumenti” – Priekšapmaksas instrumenti ar negatīvo
kompensāciju,

•

Grozījumi 28. SGS “Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi” – Ilgtermiņa ieguldījumi
asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos,

•

Grozījumi 19. SGS “Darbinieku labumi” – Plāna grozījumi, ierobežojumi vai norēķini, un

•

Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2017.

Informācija par jaunā 16. SFPS “Noma” ieviešanu ir sniegta turpmāk šajā piezīmē.
Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas sākas
pēc 2019. gada 1. janvāra, vai arī nav pieņemti lietošanai Eiropas Savienībā:
Grozījumi 3. SFPS “Biznesa apvienošana” – Biznesa definīcija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, pagaidām nav pieņemti ES).
Grozījumi 1. SGS “Finanšu pārskatu uzrādīšana” un 8. SGS “Grāmatvedības politikas, grāmatvedības
aplēšu izmaiņas un kļūdas” – Būtiskuma definīcija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1.
janvārī vai vēlāk, pagaidām nav pieņemti ES.
Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi”
– Pārdošanas vai aktīvu nodošanas darījumi starp investoru un tā asociēto uzņēmumu vai
kopuzņēmumu (spēka stāšanas datums šobrīd nav noteikts, pagaidām nav pieņemti ES).
Sabiedrības vadība pieņēma lēmumu neieviest jaunos standartus un interpretācijas pirms to spēkā
stāšanās datuma. Sabiedrības vadība uzskata, ka jauno standartu, grozījumu un interpretāciju
ieviešanai nebūs būtiskas ietekmes uz Sabiedrības finanšu pārskatiem ieviešanas gadā.
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Sabiedrības vadība pieņēma lēmumu neievest jaunus standartus un interpretācijas pirms to spēkā
stāšanās datuma, un vadība sagaida, ka jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ievešanai nebūs
būtiskas ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem ieviešanas gadā.
Patiesās vērtības novērtēšana
Patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva pārdošanu vai samaksātu par saistību nodošanu
parastā darījumā, kas novērtēšanas datumā tiek noslēgts tirgus dalībnieku starpā pamata tirgū vai, ja
tāda nav, visizdevīgākajā tirgū, kuram Sabiedrībai ir pieeja šajā datumā. Saistību patiesā vērtība
atspoguļo saistību neizpildes risku. Saskaņā ar Sabiedrības grāmatvedības politiku un informācijas
uzrādīšanas prasībām patiesā vērtība ir jānosaka finanšu un nefinanšu aktīviem un saistībām.
Novērtējot aktīva vai saistību patieso vērtību, Sabiedrība pēc iespējas lielākā apmērā izmanto
novērojamus tirgus datus. Patiesā vērtība tiek klasificēta dažādos līmeņos patiesās vērtības hierarhijā,
balstoties uz vērtēšanas metodēs izmantotajiem datiem:
•
•
•

Pirmais līmenis: identisku aktīvu vai saistību kotētas tirgus cenas (nekoriģētas);
Otrais līmenis: ievades dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, kas ir novērojami par
aktīvu vai saistībām vai nu tieši (t.i., kā cenas) vai netieši (t.i., atvasināti no cenām).
Trešais līmenis: ievades dati par aktīvu vai saistībām, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus
datiem (nenovērojami dati).

Ja aktīva vai saistību patiesās vērtības novērtēšanā izmantotie ievades dati var tikt kategorizēti
atšķirīgos patiesās vērtības hierarhijas līmeņos, patiesās vērtības novērtēšana tiek kopumā
kategorizēta tajā patiesās vērtības hierarhijas līmenī, kuram pieder viszemākā līmeņa ievades dati, kas
ir būtiski visam novērtējumam.
Pārklasifikāciju starp patiesās vērtības hierarhijas līmeņiem Sabiedrība atzīst tā pārskata perioda
beigās, kurā tā ir veikta.
Novērtēšanas un informācijas uzrādīšanas nolūkos patiesās vērtības tika noteiktas, izmantojot zemāk
norādītās metodes. Ja nepieciešams, plašāka informācija par pieņēmumiem, kas izdarīti patiesās
vērtības noteikšanā, ir uzrādīti finanšu pārskatu piezīmēs par attiecīgo aktīvu vai saistībām.
Pirmajā līmenī iekļauta nauda un naudas ekvivalenti. Nauda un naudas ekvivalenti ir finanšu aktīvi,
kuru dzēšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Sabiedrība uzskata, ka šo finanšu aktīvu patiesā vērtība
atbilst to sākotnējai nominālvērtībai un uzskaites vērtībai jebkurā no turpmākiem datumiem.
Sabiedrībai nav finanšu aktīvu un saistību, kuri tiktu iekļauti otrajā līmenī.
Trešais līmenis ietver:
•
•

Aizņēmumus no kredītiestādēm;
Kreditoru un debitoru parādus.

Aizņēmumi no kredītiestādēm
Neatvasinātas finanšu saistības tiek novērtētas patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī, bet
informācijas uzrādīšanas nolūkā - katrā pārskata perioda beigu datumā. Informācijas uzrādīšanas
nolūkos noteikto finanšu saistību, kuru dzēšanas termiņš ir garāks par 6 mēnešiem, patieso vērtību
aprēķina, balstoties uz nākotnes pamatsummas un procentu naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kuru
diskontē ar tirgus procentu likmi novērtēšanas datumā. Sabiedrības aizņēmumi ietver fiksēto un
mainīgo likmes daļu un tā katru gadu izvērtē banku aizņēmuma procentu likmes fiksētās daļas izmaiņas
atbilstoši tirgus situācijai. Tādēļ tiek uzskatīts, ka aizņēmuma procentu likme ir tuva tirgus likmei visos
uzrādītajos bilances datumos. Finanšu nomas gadījumā tirgus procentu likme tiek noteikta,
45

AKCIJU SABIEDRĪBAS "CONEXUS BALTIC GRID"
2020. GADA NEREVIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI
atsaucoties uz līdzīgiem nomas līgumiem. Par īsāka termiņa finanšu saistībām, kurām nav noteiktas
procentu likmes, aptuveno patieso vērtību tiek pieņemta to vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī un to
vēlākā uzskaites vērtība, jo diskontēšanas ietekmi uzskata par nebūtisku.
Kreditoru un debitoru parādi
Pircēju un pasūtītāju parādu, radniecīgo sabiedrību parādu, citus debitoru, pārējo finanšu aktīvu,
parādu piegādātājiem un citiem kreditoriem, parādu radniecīgajām sabiedrībām un citu finanšu
saistību termiņš pārsvarā ir līdz sešiem mēnešiem, tāpēc Sabiedrība uzskata, ka šo finanšu aktīvu un
saistību patiesā vērtība atbilst to sākotnējai nominālvērtībai un uzskaites vērtībai jebkurā no
turpmākiem datumiem.

Finanšu pārskatu sagatavotājs:
(paraksts*)
Aija Martinsone-Staģe
Finanšu uzskaites daļas vadītāja
* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

* DOKUMENTS
PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO
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