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Akciju sabiedrība

Saīsinātie starpperiodu 
finanšu pārskati
PAR 6 MĒNEŠU PERIODU NO 01.01.2022. LĪDZ 30.06.2022.
(NEREVIDĒTI)
Sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko 
grāmatvedības standartu Nr. 34 “Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana” 
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PAR SABIEDRĪBU

Akciju sabiedrība (AS) “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus, Sabiedrība) ir neatkarīgs vienotais 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Latvijā, kas pārvalda vienu no moder-
nākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – Inčukalna PGK, 
krātuve) un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lie-
tuvu, Igauniju un Krievijas ziemeļrietumiem. 
Conexus klienti - dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas lietotāji - pārstāv vairākas Balti-
jas jūras reģiona valstis – Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju; kā arī citas Eiropas valstis – Nor-
vēģiju, Čehiju un Šveici. Lietotāji ir gan privāti vietējie uzņēmumi, gan valstij piederoši un starptautiski 
uzņēmumi, kas pārstāv dažādus uzņēmējdarbības sektorus – dabasgāzes vairumtirgotāji un ma-
zumtirgotāji, enerģijas ražotāji, apkures operatori un ražojoši uzņēmumi.
Conexus dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus regulē Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija (turpmāk – SPRK, Regulators).
Conexus rūpējas par infrastruktūras ilgtspēju un drošību, augstu pakalpojumu kvalitāti, kas veicina 
tirgus attīstību un nodrošina ekonomisko vērtību klientiem un visai sabiedrībai. 
Conexus ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas, radot pievienoto ekonomisko vērtību, nodrošina kopējo 
nozares attīstību, darbinieku izaugsmi, ilgtspējīgu nodarbinātību, tajā pašā laikā rūpējoties par teh-
noloģisko procesu minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

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 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs
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Droša sistēmas darbība Elastība un atvērtība Ilgtspējīga attīstībaProfesionāla un vienota 
komanda

Vērtības

Vīzija
Kļūt par uzticamāko 
enerģijas avotu 
reģionā.Misija

Veicināt ilgtspējīgu enerģijas 
tirgus darbību reģionā, 
nodrošinot uzticamu 
dabasgāzes pārvades un
uzglabāšanas sistēmas 
darbību.

KAS MUMS IR SVARĪGS?

KAS MĒS VĒLAMIES BŪT?

KĀDĒĻ MĒS EKSISTĒJAM?
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Reģiona dabasgāzes 
attīstība, lai sasniegtu 
ilgtspējīgu Inčukalna PGK 
darbību tirgus apstākļos

Nodrošināt drošu, pieejamu 
un tirgus apstākļiem 
atbilstošu infrastruktūru

Ieviest ilgtspējīgu 
iekšējo un ārējo resursu 
darbspējas pārvaldību

DIGITALIZĀCIJA
Conexus darbība tiks vērsta uz 
tehnoloģiju modernizēšanu, piln-
veidi, kā arī aktīvu, personāla un 
finanšu centralizētu pārvaldību 
un efektīvu resursu pārvaldes 
modeļa ieviešanu

CONEXUS – ENERĢIJAS 
KOMPĀNIJA
Conexus vīzija  ir kļūt par uztica-
māko enerģijas avotu reģionā, kā 
rezultātā Conexus pakāpeniski 
plāno ieviest pakalpojumus ne 
tikai dabasgāzes lietotājiem, bet 
arī elektroenerģijas lietotājiem

SADARBĪBA AR CITIEM 
REĢIONA PSO
Conexus vidējā termiņā plāno vei-
cināt sadarbību ar citiem reģiona 
pārvades sistēmas operatoriem, 
koordinējot operatīvās sadarbī-
bas darbību, kā arī ieviešot perio-
disku salīdzinošo analīzes sistē-
mu ar citiem reģiona PSO

Stratēģiskie mērķi
Conexus galvenie mērķi vidējam termiņam (2019.-2023. gads) ir sais-
tīti ar trīs jomām: tirgus attīstību, infrastruktūras nodrošināšanu un 
darbības attīstību. Conexus stratēģiskie mērķi ir noteikti saskaņā ar 
Conexus vērtībām, vīziju un misiju – veicināt ilgtspējīgu enerģijas tir-
gus darbību reģionā, nodrošinot uzticamu dabasgāzes pārvades 
un uzglabāšanas sistēmas darbību.

Līdz ar stratēģiskiem mērķiem, 
Conexus ir identificējis trīs attīs-
tības vadmotīvus, kas vijas cauri 
visām plānotajām vidēja termiņa 
darbībām. Šie attīstības vadmo-
tīvi papildina noteiktos stratēģis-
kos mērķus un veicina to īsteno-
šanu:
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29,06%

68,46%

2,48%
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Galvenā Conexus pārvaldības institūcija ir akcionāru sapulce, 
kas ieceļ Conexus padomi. 
Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmē-
rā ir vārda akcijas. Kopējais akciju skaits ir 39 786 089, to no-
minālvērtība ir 1,00 EUR. Kopējais akcionāru skaits pārsniedz  
4,8 tūkstošus. 97.52% no kopējā akciju skaita pieder diviem lie-
lākajiem akcionāriem – AS „Augstsprieguma tīkls” (68.46%) un 
“MM Infrastructure Investments Europe Limited” (29.06%).
Conexus akcionāru reģistrs tiek uzturēts elektroniski, un to sa-
skaņā ar noslēgto līgumu nodrošina Nasdaq CSD SE.

Akcionāri 2022. gada 30. jūnijā:

AS „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS”

MM INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS EUROPE LIMITED

PĀRĒJIE AKCIONĀRI

Akcionāri



Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 28. aprīlim

NORMUNDS ŠUKSTS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

ILMĀRS ŠŅUCINS
Padomes priekšsēdētājs

(Padomē no 
2018. gada 3. janvāra)

TOMOHIDE GOTO  
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

TAKUMI SASAKI 
Padomes loceklis

(Padomē no 
2021. gada 12. maija)

ZANE ĀBOLIŅA
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

ILZE ALEKSANDROVIČA
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

VIKTORS SENTUHOVSKIS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2021. gada 12. maija)
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Padome
Pilnvaru termiņš no 2022. gada 28. aprīļa līdz 2025. gada 27. aprīlim

NORMUNDS ŠUKSTS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

YUKIKO FUJII
Padomes locekle

(Padomē no 
2022. gada 
28. aprīļa)

ZANE ĀBOLIŅA
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

(Padomē no 
2021. gada 
12. maija)

VIKTORS SENTUHOVSKIS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2018. gada 
3. janvāra)

ILMĀRS ŠŅUCINS
Padomes priekšsēdētājs

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

TOMOHIDE GOTO  
Padomes priekšsēdētāja  

vietnieks

(Padomē no 
2022. gada 
28. aprīļa)

IVARS MOISEJS
Padomes loceklis
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Valde

ULDIS 
BARISS

AS “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Dzimis 1965. gada 29. aprīlī

valde@conexus.lv 

 

Pilnvaru termiņš: 
no 2020. gada 16. novembra  
līdz 2023. gada 15. novembrim.

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

GINTS 
FREIBERGS

AS “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
LOCEKLIS

Dzimis 1959. gada 23. augustā

valde@conexus.lv 

Pilnvaru termiņš: 
no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 31. decembrim,  
no 2017. gada 31. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim un 
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pieder 416 AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

MĀRTIŅŠ 
GODE

AS  “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
LOCEKLIS

Dzimis 1976. gada 17. augustā

valde@conexus.lv 

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

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas



VADĪBAS ZIŅOJUMS
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Būtiskākie notikumi
Latvijas lietotāju dabasgāzes  
patēriņa kritums ietekmē Conexus 
apgrozījumu un peļņu
Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasnie-
dza 4,8 TWh, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pērn. Dabasgāzes pa-
tēriņa samazinājumu ietekmēja gan gaisa temperatūra, kas ziemas 
mēnešos bija augstāka nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, gan arī 
elektroenerģijas ražošanas apjoma valsts lielākajās termoelektro-
centrālēs samazināšanās par divām trešdaļām1. Tā rezultātā lieto-
tāju nepieciešamība pēc dabasgāzes bija mazāka nekā iepriekšējā 
gada attiecīgajā periodā, kas radīja par 4 816 tūkst. EUR mazākus ie-
ņēmumus par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lieto-
tāju vajadzībām. Dabasgāzes patēriņa kritums ir ļāvis samazināt no 
Inčukalna PGK izņemto dabasgāzes apjomu, 2022. gada sešos mē-
nešos tika izņemtas 7,2 TWh dabasgāzes, tas ir 40% mazāks nekā 
gadu iepriekš. 

2022. gada pirmajos sešos mēnešos Conexus nodrošināja nepār-
trauktu dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas 
vajadzībām. Kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms Latvijā sasnie-
dza 16,8 TWh, par 24% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā pe-
riodā.
Lielākais samazinājums vērojams no Krievijas saņemtās dabasgāzes 
apjoma kritumā. Šī gada 6 mēnešos no Krievijas saņemta dabasgāze 
2,7 TWh apjomā, kas, salīdzinot ar pagājuša gada 6 mēnešos sa-
ņemto dabasgāzi 9,6 TWh apjomā, veido 71% samazinājumu. Norā-
dītais apjoma samazinājums saistāms gan ar to, ka finanšu norēķini 
ar Krieviju ir būtiski apgrūtināti, kas neļauj veikt piegādātās dabas-
gāzes apmaksu, gan arī ar augsto dabasgāzes cenu pasaules tirgos, 
kas dabasgāzes tirgotājiem padara dabasgāzes iegādi komerciāli 
neizdevīgu.

1 https://ast.lv/lv/electricity-market-review
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6 mēn.
2022

6 mēn.
2018

6 mēn.
2019

6 mēn.
2020

6 mēn.
2021

Pārvadītā dabasgāzeDabasgāze Latvijas patēriņam 

10.6
14.8

17.0
22.1

16.8

8.0 7.5 6.0 7.0
4.8

Pārvadītā dabasgāze, TWh

(2.2)
-32%

(5.3)
-24%

Lai nodrošinātu dabasgāzes drošu un paredzamu pieejamību, da-
basgāzes tirgotāji diversificē dabasgāzes piegādes avotus. Dabas-
gāzes tirgotāji ir aktīvi uzsākuši dabasgāzes piegādes no Klaipēdas 
sašķidrinātās gāzes termināļa. Šī gada 6 mēnešos no Lietuvas sa-
ņemtais dabasgāzes apjoms ir 6,5 TWh, kas ir 13 reizes vairāk, nekā 
pagājušā gada sešos mēnešos.

Inčukalna PGK rezervētās jaudas
apjoms
2022./2023. gada krātuves cikla Inčukalna PGK jaudas rezervācijas 
produktu apjoms sasniedz 24,1 TWh, kas ir par 27% vairāk nekā 
gadu iepriekš. Inčukalna PGK 2022./2023. gada krātuves cikla visa 
pieejamā jauda ir pilnībā rezervēta. Šis ir krātuves rezervāciju lielā-
kais apjoms, kāds sasniegts Conexus darbības laikā.

Pārskata periodā aizvadītas vairākas Inčukalna PGK jaudas izsoles, 
kurās sistēmas lietotājiem kopumā piešķirta jauda 19,6 TWh ap-
jomā – viena gada grupētās jaudas produktam 2022./2023. gada 
krātuves ciklam piešķirtas 15,6 TWh, divu gadu grupētās jaudas 
produktam 2022./2024. gada ciklam – 4 TWh. Pēc grupētās jau-
das produktu noslēdzošās izsoles, kas notika 2022. gada 2. augus-
tā, visa krātuves pieejamā jauda ir pilnībā rezervēta.

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

13.4

18.5
21.5

18.9
24.1

Rezervētās jaudas apjoms Inčukalna PGK, TWh/krātuves ciklā

+5.2
+27%



Conexus ieņēmumi, tūkst. EUR

Ieņēmumi
6 mēn.
2021

Ieņēmumi
6 mēn. 
2022

Pārvade Uzglabāšana

2 556
29 686 27 677

(4 565)
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Inčukalna PGK noglabātās
dabasgāzes apjoms
2022. gada 30. jūnijā Inčukalna PGK atrodas sistēmas lietotāju no-
glabātā dabasgāze 9,7 TWh apjomā. Tā par 14% atpaliek no apjo-
ma, kas Inčukalna PGK tika uzglabāta pagājušā gada 30. jūnijā.
Reaģējot uz ģeopolitisko situāciju Eiropā, dabasgāzes iesūknēšana 
Inčukalna PGK tika uzsākta 2022. gada februāra beigās. Ierasti, ie-
sūknēšana Inčukalna PGK tiek uzsākta tikai pēc izņemšanas sezonas 
noslēguma, kas noteikta 2022. gada 30. aprīlī.

Conexus finanšu rezultāti
Pārskata periodā Conexus neto apgrozījums sasniedza 27 677 tūkst. EUR 
un ir par 7% mazāks nekā gadu iepriekš. Conexus EBITDA pārskata 
periodā samazinājās par 12%, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo pe-
riodu, un sasniedza 16 903 tūkst. EUR. Gan ieņēmumus, gan arī EBITDA 
peļņu negatīvi ietekmēja pārvades pakalpojuma apjoma kritums. Sa-
vukārt uzglabāšanas pakalpojuma ieņēmumi un EBITDA pārsniedz ie-
priekšējā gada attiecīgā perioda rādītājus. 

Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze Inčukalna PGK,
TWh pārskata perioda beigās

6 mēn.
2022

6 mēn.
2018

6 mēn.
2019

6 mēn.
2020

6 mēn.
2021

9.7

(1.6)
-14%

2.9

7.8

12.4
11.3
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Finansēšana un likviditāte
Conexus rīcībā esošie finanšu aktīvi ir pietiekami, lai nodrošinātu Co-
nexus vajadzības. Pārskata perioda beigās Conexus kopējā aizņē-
mumu summa ir 74 096 tūkst. EUR, tajā skaitā izmantotās kredīt-
līnijas 7 080 tūkst. EUR. No Conexus kopumā pieejamajām banku 
kredītlīnijām 65 000 tūkst. EUR apmērā, pārskata perioda beigās nav 
izmantoti 57 920 tūkst. EUR, kas nodrošina ievērojamu likviditātes 
rezervi. Pieejamo 65 000 tūkst. EUR kredītlīniju līgumu darbības ter-
miņi pārsniedz 1 gadu. 
Pārskata perioda beigās ilgtermiņa aizņēmumu vidējā svērtā procen-
tu likme ir 0.50% (31.12.2021.: 0.37%).
Conexus esošajos līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi 
pārskata periodā ir ievēroti.

CONEXUS FINANŠU RĀDĪTĀJU IEROBEŽOJUMI 30.06.2022 31.12.2021

Pašu kapitāla pietiekamība (>50%) 74% 71%

Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA) (<5) 2.9 3.0

Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) (>1.2) 2.4 3.7
GALVENIE FINANŠU 
RĀDĪTĀJI

6 mēn. 2022 vai 
30.06.2022

6 mēn. 2021 vai 
30.06.2021 +/- %

 EUR'000 EUR'000

Neto apgrozījums 27 677 29 686 (2 009) -7%

EBITDA 16 903 19 292 (2 389) -12%

Neto peļņa 5 397 8 138 (2 742) -34%

Aktīvu kopsumma 443 869 442 277 1 592 0%

Investīcijas 5 887 10 388 (4 501) -43%

Conexus EBITDA, tūkst. EUR

EBITDA
6 mēn.
2021

EBITDA
6 mēn. 
2022

Pārvade Uzglabāšana

2 456

Pārskata periodā Conexus ir darbojies ar 5 397 tūkst. EUR lielu neto  
peļņu, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir sama-
zinājusies par 2 742 tūkst. EUR.

19 292
16 903

(4 845)
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Regulatīvās aktivitātes 

Conexus nosaka pārvades sistēmas jaudas un 
Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudas sadales 
kārtību
Conexus ir noteicis dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas un Inču-
kalna PGK iesūknēšanas jaudas sadales kārtību, lai iespējami lielā-
kajā apjomā nodrošinātu no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes 
termināļa un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma pārva-
dītās gāzes iesūknēšanu krātuvē. Conexus izstrādātā jaudas sadales 
kārtība ir atrodama Conexus tīmekļvietnē:  

Šāds pienākums Conexus 2022. gada 8. martā tika noteikts Ministru 
Kabineta lēmumā, kas paredz agrīnās brīdināšanas līmeņa izsludi-
nāšanu dabasgāzes apgādes nozarē.

Uzglabāšanas jaudas produktu tarifi 2022./2023. 
gada krātuves ciklam

Izvērtējot iepriekšējā krātuves cikla rezultātus, krātuves jaudas prog-
nozes nākamajam krātuves ciklam un dabasgāzes tirgus situāciju, 
SPRK nav iebildusi Conexus priekšlikumam 2022./2023. gada krā-
tuves sezonā saglabāt nemainīgus zemāk minēto jaudas produktu 
tarifus:

 grupētās jaudas produkta tarifu (bez PVN) 1,0226 EUR/MWh/krātu-
ves ciklā;

 divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu (bez PVN) 1,0865 EUR/MWh/krātuves ciklā;

 atslēdzamās jaudas produkta tarifu (bez PVN) 0,8147 EUR/MWh/krātuves ciklā;

 virtuālās pretplūsmas produkta tarifu (bez PVN) 0,3471 EUR/MWh/krātuves ciklā.
Ievērojot spēkā esošo regulējumu, krājuma pārcelšanas produkta tarifs tiek noteikts tā, 
lai nodrošinātu, ka konkrētā tarifu periodā dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotā-
jiem izmaksu ziņā efektīvāk būtu plānot uzglabājamās dabasgāzes daudzumu precīzi 
vai iegādāties divu gadu grupētās jaudas produktu. Attiecīgi krājumu pārcelšanas pro-
dukta tarifa vērtība 2022./2023. gada krātuves ciklam saskaņota ar 2021./2022. gada 
krātuves cikla divu gadu grupētās jaudas produkta izsoļu rezultātu. Līdz ar to krājumu 
pārcelšanas produkta tarifs (bez PVN) ir 1,8081 EUR/MWh/krātuves ciklā.

Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi saglabāsies 
nemainīgi
Saskaņā ar 2019. gada 27. novembra Regulatora lēmumu Nr. 171 spēkā esošie pārva-
des pakalpojuma tarifi ir apstiprināti laika periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. 
gada 30. septembrim. Tā kā nav paredzami jauni dabasgāzes pārvades sistēmas pakal-
pojuma tarifi, kas stātos spēkā no 2022. gada 1. oktobra, tad spēkā esošie dabasgāzes 
pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi tiks piemēroti līdz pat jauna regulatīvā perioda 
sākumam.
Nemainīsies gan maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, gan 
arī dabasgāzes pārvades sistēmas gada standarta jaudas produktu tarifi, īstermiņa 
standarta jaudas produktu tarifi, atslēdzamās jaudas produktu tarifi un atslēdzamās 
virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi.
Jaunā regulatīvā perioda spēkā stāšanās datums šobrīd nav noteikts, taču paredzams, 
ka tas varētu būt 2023. gada 1. oktobris. Jaunā regulatīvā perioda spēkā stāšanās da-
tums ir atkarīgs gan no lēmuma par Lietuvas pievienošanos Somijas, Igaunijas un Lat-
vijas vienotajai dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmai, gan arī no šogad plānotās 
dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas pārskatī-
šanas.

https://www.conexus.lv/uploads/filedir/Aktualitates/Komercdala/Incukalna_jaudas_sada-
les_kartiba.pdf

ftp://ftp2.meteo.lv/Gaiss/Gaisa_piesarnojums/CO2_metodika/CO2_met_2021.pdf
https://www.conexus.lv/uploads/filedir/Aktualitates/Komercdala/Incukalna_jaudas_sadales_kartiba.pdf
https://www.conexus.lv/uploads/filedir/Aktualitates/Komercdala/Incukalna_jaudas_sadales_kartiba.pdf
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Juridiskās aktualitātes
 2018. gada 18. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā ap-
gabaltiesā pieteikumu par SPRK padomes 2018. gada 18. jūnija lē-
muma Nr. 69 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabas-
gāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" apstrīdēšanu daļā 
par neiekļautajām izmaksām dabasgāzes pārvades sistēmas pakal-
pojuma tarifu projektā un jauna administratīvā akta izdošanu, pare-
dzot 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 de-
partamentā, un ir ierosināta kasācijas tiesvedība, taču lietas izskatī-
šanas datums vēl nav nozīmēts;    

 2020. gada 28. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā ap-
gabaltiesā pieteikumu par SPRK padomes 2020. gada 20. augusta 
lēmumu Nr. 109 "Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades 
sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāša-
nas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai" atcelšanu. Lēmums 
uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par lietā piemērojamo 
Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju Administratīvajā 
apgabaltiesā tiks sastādīts 2022.gada 21. septembrī.
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Citas aktivitātes

Aktīvi turpinās Eiropas kopējās nozīmes projektu 
īstenošana

2022. gadā aktīvi turpinās darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas 
projekta, kuru realizējot līdz 2025. gadam, paredzēts būtiski uzlabot 
tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu, lai krātu-
ve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas 
Baltijas pārvades sistēmā.
Tāpat arī turpinās darbs pie Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jau-
das palielināšanas projekta, lai tirgū veicinātu piekļuvi Klaipēdas sa-
šķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna PGK un Polijas-Lie-
tuvas gāzes starpsavienojumam. 
Kopējās abu projektu izmaksas mērāmas 93,5 milj. EUR apmērā.
Pārskata periodā Conexus kopumā veiktas investīcijas 5,9 milj. EUR 
apmērā, no kurām 44% ir Eiropas nozīmes projektu realizēšana.

Conexus pievienojas European Hydrogen 
Backbone iniciatīvai

Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu līdz 2050. gadam padarīt Eiropu klimat-
neitrālu Conexus pievienojies European Hydrogen Backbone (EHB) 
iniciatīvai, ko veido Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru gru-
pa, kas izstrādājusi priekšlikumus ūdeņradim veltītas infrastruktūras 
attīstībai, kā arī piedalās Eiropas gāzes infrastruktūras (GIE) gāzes 
uzglabāšanas darba grupas pētījumā “Pazemes ūdeņraža krātuvju 
ceļu un vērtību demonstrēšana, kas atbilst nākotnes ūdeņraža ener-
ģijas tirgum”.
EHB attīstās, lai sasniegtu izvirzītos REPowerEU plāna ūdeņraža mēr-
ķus 2030. gadam. Šobrīd iniciatīvas ietvaros tiek izstrādāta vīzija par 

28 tūkst. km ūdeņraža infrastruktūru 2030. gadā un 53 tūkst. km infra-
struktūru 2040. gadā, projektā iekļaujot jau 28 Eiropas valstis.
EHB iniciatīva piedāvā savus risinājumus, lai paātrinātu integrētas ūdeņ-
raža un gāzes infrastruktūras ieviešanu, nodrošinātu lielāku energoap-
gādes drošību un sasniegtu Eiropas Savienības atjaunojamās enerģijas 
mērķus.

Somijas un Baltijas gāzes pārvades sistēmu
operatori turpina reģionālā tirgus integrāciju

Dabasgāzes tirgus dalībnieki ir pauduši nepieciešamību paplašināt paš-
reizējo Igaunijas-Somijas-Latvijas ieejas tarifu zonu, tajā iekļaujot Lietu-
vu, lai tādējādi atceltu šobrīd spēkā esošo tarifu barjeru Lietuvas-Latvijas 
starpsavienojumā Kiemėnai. Turpinot paplašināt 2019. gadā aizsākto 
reģionālā tirgus integrāciju, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas pār-
vades sistēmu operatori, attiecīgi Conexus, AB Amber Grid,  Elering AS 
un Gasgrid Finland Oy, strādā pie risinājuma, kas  ļautu iekļaut Lietuvu 
zonā bez iekšējām tarifu robežām. Tādējādi tiktu radīti labāki apstākļi 
tirgus dalībniekiem darbībai visā reģionā, vienlaikus nodrošinot lielāku 
pievienoto vērtību dabasgāzes gala patērētājiem. Piedāvātais tarifu zo-
nas modelis paredz saskaņotu, vienotu  tarifu noteikšanu ārējām robe-
žām, pieļaujot atlaides ieejas punktos no alternatīviem gāzes avotiem.

Akcionāru sapulces lēmumi

2022. gada 28. aprīlī akcionāru sapulcē tika ievēlēta Conexus padome 
ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes lo-
cekļu amatā apstiprināti 7 padomes locekļi. 
Līdzās padomes locekļu ievēlēšanai tika apstiprināts 2021. gada ilgt-
spējas un gada pārskats, kā arī atkarības pārskats, izvērtēti Conexus 
valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.
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Vienlaikus akcionāru sapulcē tika apstiprināta dividenžu izmaksa 
9 548 tūkst. EUR apmērā jeb 0.24 EUR par vienu akciju. 
Akcionāru sapulcē nolemts apstiprināt nenodrošināto obligāciju emi-
siju piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū ar emisiju apjomu līdz 
80 milj. EUR uz termiņu ne mazāku kā divi gadi. Plānots, ka šogad 
emisijas tiks kotētas AS “Nasdaq Riga” ar iespēju obligācijas kotēt arī 
AB Nasdaq Vilnius un “Nasdaq Tallinn” AS.

2022. gada 1. maijā darbu uzsāka Polijas – Lietuvas 
gāzes vadu starpsavienojums (GIPL)

2022. gada 1. maijā Polijas – Lietuvas gāzes starpsavienojums uzsā-
ka darbu, nodrošinot gāzes plūsmu abos virzienos. Jaunais starpsa-
vienojums integrēs Baltijas un Somijas reģionālo gāzes tirgu Eiropas 
Savienības kopējā gāzes tirgū. Tas dos iespēju sistēmas lietotājiem 
dažādot gāzes piegādes avotus, kā arī pozitīvi iespaidos gāzes pie-
gādes drošību.

Grozījumi enerģētikas likumā

2022. gada 21. aprīlī veikti grozījumi Enerģētikas likumā. Kā skaidrots 
likumprojekta anotācijā, likumprojekta mērķis ir noteikt, ka tiek izveido-
tas energoapgādes drošuma rezerves, kas tiks uzglabātas Inčukalna 
PGK, lai nodrošinātu dabasgāzes nepārtrauktu apgādi. Energoapgā-
des drošuma rezerves nodrošinās, ka dabasgāze valstī ir pieejama 
pietiekamā apjomā, lai novērstu enerģētiskās krīzes iestāšanos.

Energoapgādes drošuma rezerves 2023. gadā ir nodrošināmas 
1,8—2,2 TWh apjomā atkarībā no pieejamā sašķidrinātās dabas-
gāzes kuģu piedāvājuma. Energoapgādes drošuma rezervju iegādi 
un uzglabāšanu Inčukalna PGK valsts vārdā organizē AS "Latve-
nergo" un nodrošina to iesūknēšanu Inčukalna PGK līdz 2023. gada 
1. janvārim.

Lai izpildītu Gāzes uzglabāšanas regulas prasības, Latvijai krātuvē ir 
jānoglabā 35% no pēdējo piecu gadu vidējā patēriņa, kas pēc Conexus 
aprēķiniem veido 4,5 TWh, jo pēdējo piecu gadu vidējais Latvijas pa-
tēriņš bija 12,7 TWh. 2022. gada 30. jūnijā kopējie Inčukalna PGK 
krājumi sasniedz 9,7 TWh, bet Latvijā reģistrētu lietotāju krājumi – 
4,9 TWh, kas ir 50% no kopējiem krātuvē esošajiem dabasgāzes krā-
jumiem. Pieņemtais regulējums stiprinās ES gāzes piegādes drošību, 
ņemot vērā gaidāmo un turpmākās ziemas. ES Gāzes uzglabāšanas 
regula noteic, ka Eiropas gāzes rezerves līdz ziemai ir jāuzpilda un to 
pārvaldība jāaizsargā pret ārēju iejaukšanos.  

Latvija ir izpildījusi jaunās Eiropas Savienības Gāzes 
uzglabāšanas regulas prasības, kas paredz Latvijai 
pienākumu līdz novembrim uzpildīt gāzes krātuvi 
līdz 35% no valsts patēriņa
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Galvenie darbības rādītāji
 

6 mēn. 2018
vai 

30.06.2018

6 mēn. 2019
vai 

30.06.2019

6 mēn. 2020
vai 

30.06.2020

6 mēn. 2021
vai 

30.06.2021

6 mēn. 2022
vai 

30.06.2022
Δ Δ Δ %

Pārvadītā dabasgāze TWh 10.6 14.8 17.0 22.1 16.8 (5.3) -24%
Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze 
Inčukalna PGK, pārskata perioda beigās TWh 2.9 7.8 12.4 11.3 9.7 (1.6) -14%

Dabasgāze Latvijas patēriņam TWh 8.0 7.5 6.0 7.0 4.8 (2.2) -32%
Izņemtās dabasgāzes apjoms 
no Inčukalna PGK TWh 9.1 7.4 7.2 12.1 7.2 (4.9) -40%

Ieņēmumi no pamatdarbības* tūkst. EUR 25 097 26 428 27 959 29 686 27 677 (2 009) -7%
EBITDA tūkst. EUR 13 988 15 388 16 145 19 292 16 903 (2 389) -12%
Neto peļņa tūkst. EUR 5 764 7 311 7 656 8 138 5 397 (2 742) -34%
Kopējie aktīvi tūkst. EUR 346 824 355 723 443 453 442 277 443 869 1 592 0%
Investīcijas tūkst. EUR 4 372 4 789 4 275 10 388 5 887 (4 501) -43%
Nolietojums tūkst. EUR 8 125 7 984 8 401 8 783 8 928 145 2%
EBITDA rentabilitāte % 56% 58% 58% 65% 61% (4ppt)
Neto peļņas rentabilitāte % 23% 28% 27% 27% 19% (8ppt)
Pašu kapitāla atdeve (ROE) % 1.8% 2.3% 2.2% 2.0% 1.6% (0.4ppt)
Pašu kapitāla pietiekamība** % 87% 86% 90% 74% 74% (0ppt)
Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA)*** koef. 1.0 1.0 0.7 2.9 2.9 - 0%
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)**** koef. 6.0 8.3 9.5 7.8 2.4 (5.4) -69%

Darbinieki kopā skaits 334 327 329 336 324 (12) -4%

Kredītlīguma nosacījumi: 
**Pašu kapitāla pietiekamības koef.  > 50%
***Saistību sloga koef.  < 5
****Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)  > 1.2

* Salīdzinošo periodu dati pārklasificēti, lai būtu salīdzināmi ar 2022. gada datiem

*
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Segmentu  
darbības rezultāti
Conexus darbība ir organizēta divos darbības segmentos: dabasgā-
zes pārvade un dabasgāzes uzglabāšana. Dalījums veikts, pamato-
joties uz Conexus iekšējo organizatorisko struktūru, kas veido pamatu 
darbības rezultātu regulārai uzraudzīšanai, pieņemot lēmumus par 
segmentiem piešķirtajiem resursiem un novērtējot to darbības snie-
gumu. Darbības segmentos iekļautā informācija sakrīt ar informāciju, 
ko izmanto persona, kura ir atbildīga par operatīvo lēmumu pieņem-
šanu.

Pārvade
Conexus ir vienīgais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas opera-
tors Latvijā, kurš nodrošina dabasgāzes pārvades sistēmas uzturē-
šanu, tās drošu un nepārtrauktu darbību, un starpsavienojumus ar 
citu valstu pārvades sistēmām, dodot iespēju sistēmas lietotājiem iz-
mantot dabasgāzes pārvades sistēmu dabasgāzes tirdzniecībai.
Maģistrālā dabasgāzes pārvades sistēma ir 1 190 km gara un tā ir 
savienota ar Lietuvas, Igaunijas un Krievijas dabasgāzes pārvades 
sistēmām, nodrošinot gan dabasgāzes pārvadīšanu reģionālajos gā-
zesvados Latvijas teritorijā, gan starpsavienojumos ar kaimiņvalstu 
dabasgāzes pārvades sistēmām:

• starptautisko gāzesvadu diametrs ir 720 mm ar darba spiedienu 
robežās no 28 līdz 40 bāriem;

• reģionālo gāzesvadu diametrs ir no 400 mm līdz 530 mm ar 
darba spiedienu līdz 30 bāriem;

• Lai pārvadītu dabasgāzi uz vietējo sadales sistēmu Latvijā, tiek 
izmantotas 40 gāzes regulēšanas stacijas. Dabasgāzes tirdz-
niecības piegādēm Latvijas lietotāju vajadzībām visas izejas uz 
patēriņu Latvijas teritorijā ir apvienotas vienā izejas punktā.     

51% no Conexus aktīviem veido pārvades segments, arī pēc ieņēmu-
miem un EBITDA tas ir lielāks nekā uzglabāšanas segments.
2022. gada sešos mēnešos pārvades segmenta ieņēmumus negatīvi 
ietekmēja gaisa temperatūra, kas ziemas mēnešos bija augstāka nekā 
2021. gada attiecīgajā periodā, gan arī valsts lielākajās termoelektro-
centrālēs par divām trešdaļām2 samazinājies elektroenerģijas ražoša-
nas apjoms. Tā rezultātā kopējā patērētāju nepieciešamība pēc gāzes 
bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kas radīja par 
4 816 tūkst. EUR mazākus ieņēmumus par izejas punkta izmantošanu 
Latvijas dabasgāzes lietotāju vajadzībām.
2022. gada sešos mēnešos kopējais pārvadītās gāzes apjoms sasnie-
dza 16,8 TWh, kas ir par 24% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā 
periodā. Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sa-
sniedza 4,8 TWh, kas ir par 32% mazāk nekā gadu iepriekš. 

2 https://ast.lv/lv/electricity-market-review
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Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 14 123 tūkst. EUR un 
EBITDA sasniedza 7 494 tūkst. EUR, kas nodrošināja 44% no Conexus ko-
pējās EBITDA. Pārvades segmenta peļņa sasniedza 768 tūkst. EUR (par 
87% mazāk nekā gadu iepriekš).

PĀRVADE 6 mēn. 2022 
vai 30.06.2022

6 mēn. 2021 vai 
30.06.2021* +/- +/- %

EUR'000 EUR’000

Neto apgrozījums 14 123 18 689 (4 565) -24%

EBITDA 7 494 12 338 (4 845) -39%

Segmenta neto peļņa 768 5 765 (4 996) -87%

Segmenta aktīvi 228 001 231 600 (3 599) -2%

Nolietojums un amortizācija 5 105 5 084 21 0%

Investīcijas 2 164 2 738 (574) -21%

Pārvades segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 228 milj. EUR, 
kas sastādīja 51% no kopējiem Conexus aktīviem. Pārskata periodā 
veiktas investīcijas 2 164 tūkst. EUR apmērā. Lielākās no tām:

• Eiropas kopējās nozīmes projekta “Latvijas-Lietuvas starpsa-
vienojuma uzlabošana” (ELLI) ietvaros Conexus 2022. gada pir-
majos sešos mēnešos vairākos apakšprojektos investēja kopā 
545 tūkst. EUR;

• veikts pazemes gāzes vadu remonts 417 tūkst. EUR apmērā;

• veikta pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalns PGK izolācijas no-
maiņa – 452 tūkst. EUR.

* 2021. gada 6 mēnešu dati pārklasificēti, lai būtu salīdzināmi ar 2022. gada datiem.

Uzglabāšana
Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai 
un citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepieciešamo dabasgāzes 
uzglabāšanu Inčukalna PGK.
2021./2022. gada Inčukalna PGK jaudas rezervācijas produktu ap-
joms sasniedza 18,9 TWh, kas ir par 12% mazāk nekā gadu iepriekš. 
Savukārt 2022./2023. gada Inčukalna PGK jaudas rezervācijas pro-
duktu apjoms sasniedza 24,1 TWh, kas ir par 27% vairāk nekā gadu 
iepriekš. Atšķirīgie tirgus dalībnieku rezervēto jaudas produktu veidi, 
to tarifi un piemērojamās izsoļu prēmijas nodrošināja jaudas pro-
duktu ieņēmumu pieaugumu par 2 556 tūkst. EUR, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu.

Dabasgāze Latvijas patēriņam, TWh

Janv Febr Marts Apr Maijs Jūn Jūl Aug Sept Okt Nov Dec
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Uzglabāšanas segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 13 554 
tūkst. EUR un EBITDA sasniedza 9 410 tūkst. EUR. Uzglabāšanas 
segmenta peļņa sasniedza 4 628 tūkst. EUR.

UZGLABĀŠANA 6 mēn. 2022   
vai 30.06.2022

6 mēn. 2021 vai 
30.06.2021* +/- +/- %

EUR'000 EUR’000

Neto apgrozījums 13 554 10 998 2 556 23%

EBITDA 9 410 6 954 2 456 35%

Segmenta neto peļņa 4 628 2 374 2 255 95%

Segmenta aktīvi 215 867 210 676 5 191 2%

Nolietojums un amortizācija 3 823 3 699 124 3%

Investīcijas 3 723 7 650 (3 927) -51%

Krātuves rezervācijas produkti, TWh

01.05.2020-
30.04.2021

01.05.2021-
30.04.2022

GJP 2GJP 2GJP-1 TPKPPAJP

Segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 216 milj. EUR, kas sastādīja 49% no kopē-
jiem Conexus aktīviem. Pārskata periodā veiktas investīcijas 3,7 milj. EUR apmērā, tās ir 
par 3 927 tūkst. EUR mazāk nekā gadu iepriekš. Lielākās investīcijas – urbumu pārbūve, 
kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūknēšanas agregāta modernizācija un gāzes savākša-
nas punkta Nr. 3 pārbūve, kopā 2,1 milj. EUR, - ir realizētas vērienīgā Eiropas Savienības 
kopīgo interešu projekta PCI 8.2.4 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabo-
šana” ietvaros.

Notikumi pēc pārskata perioda 
beigām
Reaģējot uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, Conexus kā kritiskās infrastruktūras uzņēmums 
veic pastiprinātu risku izvērtējumu kiberdrošības un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
nodrošināšanas jomās.
Energoapgādes risku mazināšanai Conexus ir veicis nepieciešamās darbības dabasgāzes apjo-
ma palielināšanai krātuvē un 2022. gada 27. februārī uzsācis gāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK.
Conexus vadība operatīvi risina administratīvos jautājumus, lai nodrošinātu pamatdarbībai ne-
pieciešamo preču un pakalpojumu piegāžu nepārtrauktību.
Lai gan neskaidrība par notikumu ietekmi uz Conexus darbību nākotnē ir palielinājusies, šobrīd 
nav konstatēti apstākļi, kas apdraudētu darbības turpināšanas principa piemērošanu.

Dabasgāzes piegādes no Krievijas aizliegums no 2023. gada 1. janvāra

Sekojot 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācijas uzsāktajam kara konfliktam Ukrainā un Eiro-
pas Savienības dalībvalstu un citu valstu pastiprinātajām sankciju režīmam pret Krievijas Federāci-
ju, 2022. gada 19. aprīlī Latvijas valdība konceptuāli vienojās par atteikšanos no Krievijas Federā-
cijas dabasgāzes. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija virzīja 
grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra tiek aizliegtas dabasgā-
zes piegādes no Krievijas Federācijas. Atbalstot komisijas iesniegtos grozījumus, 2022. gada 14. 
jūlijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas nosaka dabasgāzes 
piegāžu no Krievijas Federācijas aizliegumu no 2023. gada 1. janvāra.* 2021. gada 6 mēnešu dati pārklasificēti, lai būtu salīdzināmi ar 2022. gada datiem.

01.05.2022-
30.04.2023 15.6 4.0 2.0 2.5 24.1

12.4 18.92.0 2.0

0.3

2.2

16.3 21.52.0 3.2
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Pēc minētā datuma Latvija dabasgāzi varēs saņemt vai nu no Klaipē-
das sašķidrinātās gāzes termināļa, vai no jaunbūvējamā Paldiski sa-
šķidrinātās gāzes termināļa. Ilgākā laika posmā, kā dabasgāzes pār-
vades sistēmas jauns ieejas punkts varētu parādīties arī Skultes vai 
Rīgas sašķidrinātās gāzes terminālis.
Latvijas dabasgāzes pārvades sistēma, šķērsojot Igaunijas teritoriju, 
ir netiešā veidā saistīta ar Krievijas Federācijas dabasgāzes pārvades 
sistēmu. Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas posmu no Bērzkro-
ga līdz Kornetiem, kas nodrošina dabasgāzes piegādes no Krievijas, 
veido divi cauruļvadu posmi: “Izborska – Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve” un “Pleskava – Rīga”, kā arī Latvijas – Igaunijas tuvumā izvie-
tota gāzes mērīšanas stacija “Korneti”.
Ņemot vērā minēto, Conexus vadība veica izvērtējumu, lai pārliecinā-
tos, vai pastāv aktīvu vērtības samazināšanās pazīmes. Izvērtējums 
izklāstīts pielikumā Nr. 12.

Enerģētikas likuma grozījumi paredz izveidot gāzes 
izcelsmes apliecinājumu sistēmu

2022. gada 14. jūlijā Saeima trešajā lasījumā atbalstīja Enerģētikas li-
kuma grozījumus, kas paredz gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas 
izveidi Latvijā un noteic Conexus kļūt par to izdevējiestādi un reģistra 
administratoru. Tas ir nozīmīgs solis atjaunīgo gāzu attīstībai, jo pēc 
gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanas Latvijā, tā sniegs 
vietējiem atjaunīgās gāzes ražotājiem iespēju saņemt izcelsmes ap-
liecinājumus. Izcelsmes apliecinājums ir dokuments, kas pierāda, ka 
gāze iegūta no atjaunojamiem energoresursiem un tādējādi tā būs 
izmantojama gan Latvijā, lai pierādītu galalietotājam, ka izmantotā 
enerģija ir videi draudzīga, gan pavērs jaunas iespējas atjaunīgās gā-
zes ražotājiem to arī eksportēt.

Tuvākajā laikā tiks uzsāktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Eiropas līmeņa standar-
tu un noteikumu ieviešanu enerģijas izcelsmes apliecinājumu jomā atbilstoši Eiropas Enerģijas 
sertifikācijas sistēmas (EECS – European Energy Certificate System) prasībām, nodrošinot, ka 
izcelsmes apliecinājumu sistēma uzsāktu darbību 2023. gada 1. jūlijā, atbilstoši Enerģētikas 
likumā noteiktajam. 

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

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)
Saistību apkalpošanas  
koeficients (DSCR) EBITDA (12 mēnešu periodā)/ parādsaistību maksājumi

GJP viena gada grupētās jaudas produkts
2GJP divu gadu grupētās jaudas produkts
2GJP-1 divu gadu grupētās jaudas produkts no iepriekšējā krātuves cikla
AJP atslēdzamās jaudas produkts
KPP krājumu pārcelšanas produkts
TP tirgus produkts (vairs netiek piedāvāts)
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PAZIŅOJUMS PAR 
VALDES ATBILDĪBU
Conexus valde ir atbildīga par Conexus finanšu pārskatu sagatavošanu.
Conexus nerevidētie saīsinātie starpperiodu finanšu pārskati par 6 mēnešu 
periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā, ir sagatavoti atbilstoši Eiropas 
Savienībā apstiprinātajam Starptautiskajam grāmatvedības standartam (SGS) 
Nr. 34 “Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana” un sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par Conexus finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.

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
  Pielikums 01.01.2022.-

30.06.2022.
01.01.2021.-
30.06.2021. 

EUR EUR

Ieņēmumi no pamatdarbības 5 27 676 877 29 686 349 

Pārējie ieņēmumi 6 368 047 206 176 

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas 7 (3 360 287) (3 172 698)

Personāla izmaksas 8 (6 686 091) (5 762 814)

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas 9 (1 095 071) (1 664 574)

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums

11, 12 (8 928 384) (8 783 317)

Saimnieciskās darbības 
peļņa 16 903 475 19 292 439 

Finanšu izdevumi 10 (191 203) (114 131)

Peļņa pirms nodokļiem 7 783 888 10 394 991 

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis (2 387 165) (2 256 640)

Pārskata perioda peļņa 5 396 723 8 138 351 

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

APVIENOTAIS PĀRĒJO 
IENĀKUMU PĀRSKATS

Pielikums 01.01.2022.-
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

 EUR  EUR 

Pārskata perioda peļņa 5 396 723 8 138 351 

Citi apvienotie ienākumi/(zaudējumi):  

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana -   - 

Pēcnodarbinātības pabalstu 
pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu 
izmaiņu rezultātā

- - 

Neto citi apvienotie ienākumi/
(zaudējumi), kas nav pārklasificējami 
uz pelņu vai zaudējumiem nākamajos 
periodos 

- -

Apvienotie ienākumi kopā 5 396 723 8 138 351 

Pielikumi no 28. līdz 40. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
 Pielikums 30.06.2022. 31.12.2021. 

AKTĪVI  EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi    

Nemateriālie aktīvi 11 2 220 494 2 041 249 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem 6 720 6 720 

Pamatlīdzekļi 12 427 446 940 430 671 322 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2 434 380 2 332 465 

Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi 13 1 058 259 1 108 651 

Tiesības lietot aktīvus 431 428 451 108 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:         433 598 221         436 611 515 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi 2 690 361 2 596 488 

Avansa maksājumi par krājumiem 31 333 30 051 

Parādi no līgumiem ar klientiem 5 626 164 13 373 794 

Pārējie debitori 1 103 073 365 186 

Nākamo periodu izdevumi 555 183 417 139 

Nauda un tās ekvivalenti 264 455 14 676 110 

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  10 270 569 31 458 768 

AKTĪVU KOPSUMMA:  443 868 790 468 070 283 

Pielikumi no 28. līdz 40. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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 30.06.2022. 31.12.2021. 
SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS EUR EUR
Pašu kapitāls:    
Akciju kapitāls 39 786 089            39 786 089 
Pašu akcijas (24 270)                 (25 320)
Rezerves         212 412 106         216 230 918 
Nesadalītā peļņa             76 056 024            76 412 620 
Pašu kapitāls kopā:          328 229 949         332 404 307 
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 14            58 052 235            60 282 986 
Nākamo periodu ieņēmumi            21 864 294            18 156 045 
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un koplīguma 
izmaksām              1 374 135              1 374 135 

Ilgtermiņa nomas saistības                 425 832                 447 940 
Ilgtermiņa saistības kopā:            81 716 496            80 261 106 
Īstermiņa saistības   
Aizņēmumi no kredītiestādēm 14            16 043 972            37 772 866 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem              5 882 096              7 290 495 
Pārējās saistības              1 843 133              2 458 791 
Uzkrātās saistības              3 023 700              6 129 608 
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem -                   237 284 
Nākamo periodu ieņēmumi, pārējie                 543 302                 539 618 
No pircējiem saņemtie avansi              6 561 078                 956 811 
Īstermiņa nomas saistības                   25 064 19 397 
Īstermiņa saistības kopā:             33 922 345            55 404 870 
SAISTĪBU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA:          443 868 790         468 070 283 

Pielikumi no 28. līdz 40. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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
 Akciju kapitāls Pašu akcijas Rezerves Nesadalītā peļņa Kopā

 EUR EUR EUR EUR EUR

Sākuma atlikums 01.01.2021.  39 786 089 (34 678) 224 758 592    140 138 666   404 648 669 

Aprēķinātās dividendes  -         9 358  -   (85 142 230)   (85 132 872)

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums  -  -      (3 939 550) 3 939 550                        -   
Pārskata perioda peļņa
01.01.2021-30.06.2021  -  -  - 8 138 351 8 138 351 

Kopā                  -         9 358       (3 939 550)    (73 064 329)    (76 994 521)

2021. gada 30. jūnijā 39 786 089    (25 320)    220 819 042 67 074 337    327 654 148 

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums                            -                                -      (4 259 902)        4 259 902                        -   

Citi apvienotie ienākumi:      

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi 
aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā - -       (328 222)  -         (328 222)

Kopā citi apvienotie ienākumi  - -      (328 222)                          -           (328 222)
Pārskata perioda peļņa 
01.07.2021-31.12.2021  -  -  -       5 078 381        5 078 381 

Kopā  -   - (4 588 124)   9 338 283        4 750 159 

2021. gada 31. decembrī 39 786 089    (25 320) 216 230 918     76 412 620    332 404 307 

Sākuma atlikums 01.01.2022. 39 786 089   (25 320)    216 230 918     76 412 620    332 404 307 

Aprēķinātās dividendes  - 1 050  - (9 548 661) (9 547 611)

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums                            -                                -   (3 818 812)        3 795 342 (23 470)

Pārskata perioda peļņa
01.01.2021-30.06.2021  -  -  -         5 396 723 5 396 723 

Kopā  -   -      (3 818 812)        (356 596) (4 174 358) 

2022. gada 30. jūnijā  39 786 089 (24 270)   212 412 106      76 056 024    328 229 949 

Pielikumi no 28. līdz 40. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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 01.01.2022.- 30.06.2022. 01.01.2021.-30.06.2021. 
 Naudas plūsma no saimnieciskās darbības EUR EUR
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa              7 783 888            10 394 991 
Korekcijas:
- pamatlīdzekļu nolietojums 12             8 574 998              8 392 218 
- tiesību lietot aktīvus nolietojums                  19 679                   46 366 
- nemateriālo aktīvu amortizācija 11            333 706                 344 733 
- zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas               (31 376)                 117 782 
- uzkrājumu izmaiņas               285 780                 180 000 
- ES līdzfinansējuma atzīšana ieņēmumos             (271 483)               (168 755)
- procentu izmaksas               190 919                 113 389 
Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās:
- parādu no līgumiem ar klientiem, pārējo debitoru un nākamo periodu 
izdevumu (palielinājums)            6 922 093 (360 604)

- Avansa maksājumu par krājumiem samazinājums / (palielinājums)                  (1 282)                 (24 966)
- krājumu samazinājums / (palielinājums)               (93 874)                   78 418 
- nomas saistību, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem, uzkrāto 
saistību, no pircējiem saņemto avansu un pārējo saistību palielinājums / 
(samazinājums)

(98 830)            (1 854 397)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis          (2 387 165)                            -   
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības          21 125 138            17 259 175 
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības
Pamatlīdzekļu iegāde (5 476 001)          (10 383 252)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde            (512 951)               (294 645)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi                31 376                   63 992 
Saņemts ES līdzfinansējums           3 983 416              3 019 220 
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības (1 974 160)            (7 594 685)
Naudas plūsma no finanšu darbības
Samaksātie procenti            (179 542)               (101 998)
Saņemtie aizņēmumi           8 299 300            64 485 644 
Aizņēmumu atmaksa        (32 258 945)            (2 357 639)
Nomas maksājumi               (16 441)                 (55 162)
Samaksātās dividendes          (9 508 920)          (84 393 812)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības        (33 664 548)          (22 422 967)
Neto naudas plūsma       (14 411 655)          (12 758 477)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā         14 676 110            15 163 736 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās                264 455              2 405 259 

Pielikumi no 28. līdz 40. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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
1. INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
Akciju sabiedrība (AS) “Conexus Baltic Grid” juridiskā adrese Stigu 
iela 14, Rīga, LV – 1021, Latvija. Sabiedrība ir reģistrēta Komercre-
ģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40203041605. Sabiedrības 
lielākie akcionāri ir tās mātes sabiedrība AS „Augstsprieguma tīkls”, 
kurai pieder 68,46% no Sabiedrības pamatkapitāla, un MM Infra-
structure Investments Europe Limited, kurai pieder 29,06% no Sa-
biedrības pamatkapitāla.
Conexus ir neatkarīgs vienotais dabasgāzes pārvades un uzgla-
bāšanas sistēmas operators Latvijā, kas pārvalda vienu no moder-
nākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes 
krātuvi (turpmāk – Inčukalna PGK, krātuve) un maģistrālo dabas-
gāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar 
Lietuvu, Igauniju un Krievijas ziemeļrietumiem.

2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES 
POLITIKA
FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNES
Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši 
Eiropas Savienībā apstiprinātajam Starptautiskajam grāmatvedības 
standartam (SGS) Nr. 34 “Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana”,  
pēc darbības turpināšanas principa. Grāmatvedības un uzskaites 
novērtēšanas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir konsekventi 
piemēroti par visiem pārskatos ietvertajiem periodiem.
Starpperiodu pārskatā nav iekļauti visi pielikumi, kas parasti iekļauti 
gada finanšu pārskatā, līdz ar to šis pārskats jālasa kopā ar gada 
pārskatu par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī un visiem 
Conexus publiskajiem paziņojumiem pārskata periodā.

Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu periods ir 6 mēneši, no 
2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
Aktīvi un saistības finanšu pārskatos ir novērtēti amortizētajā iegā-
des vērtībā. Atsevišķas pamatlīdzekļu grupas tiek atzītas pārvērtēta-
jā vērtībā. Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo 
metodi.
Sagatavojot Conexus 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. Atsevišķas aug-
stas sarežģītības un specifikācijas aplēses tiek atspoguļotas pārska-
ta pielikumos.

BŪTISKAS APLĒSES UN SPRIEDUMI 
Conexus finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa iz-
mantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē finanšu pārskatā uz-
rādīto aktīvu un saistību vērtības un iespējamo aktīvu un saistību at-
spoguļošanu, kā arī pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Lai 
arī šādas aplēses pamatojas uz Conexus vadībai pieejamo ticamāko 
informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām, faktiskie re-
zultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.

NAUDAS VIENĪBA UN ĀRVALSTU VALŪTU 
PĀRVĒRTĒŠANA 
Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti EUR, kas ir Conexus ekonomiskās 
darbības vides funkcionālā valūta un oficiālā valūta Latvijas Repub-
likā. 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās 
bankas valūtas kursa attiecīgo darījumu norises dienā. Monetārie ak-
tīvi un saistības, kas izteiktas ārvalstu valūtā, ir pārvērtētas EUR pēc 
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valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Ienākumi vai zaudējumi 
no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķina postenī Finanšu izdevumi vai ieņēmumi.

3. FINANŠU RISKU VADĪBA UN 
PATIESĀS VĒRTĪBAS
Principi un vadlīnijas vispārējai finanšu risku vadībai ir noteikti Conexus 
finanšu risku vadības politikā.  Kopš iepriekšējā gada beigām, tie nav 
mainījušies.

PATIESĀ VĒRTĪBA
Pamatojoties uz patiesās vērtības noteikšanai izmantoto metodi, 
Conexus klasificē aktīvus un saistības šādos hierarhijas līmeņos:

Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 1. līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģē-
tas kotācijas cenas identiskiem aktīviem vai saistībām, kad kotācijas 
cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko tirgus situāciju 
darījumiem godīgas konkurences apstākļos. 

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 instru-
menta sarežģītības dēļ. 3.līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties 
uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem, vēsturiskiem novēro-
jumiem vai izmantojot analītiskas pieejas. 

Finanšu aktīvu un saistību klasifikācija patiesās vērtības hierarhijas 
līmeņos:

Līmenis 30.06.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Aktīvi:

Parādi no līgumiem ar klientiem 3. 5 626 164 13 373 794 

Citi debitori 3. 19 711 32 300 

Nauda un naudas ekvivalenti 2. 264 455 14 676 110 

Saistības:

Aizņēmumi no kredītiestādēm 3. 74 096 207 98 055 852 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 3. 5 882 096 7 290 495 

Pārējās saistības un uzkrātās saistības 3. 1 441 606 4 416 171

Nomas saistības 3. 409 920 467 336

AKTĪVI UN SAISTĪBAS, KURIEM PATIESĀ VĒRTĪBA 
TIEK UZRĀDĪTA
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) fi-
nanšu instrumentu, piemēram, naudas un naudas ekvivalentu, īstermi-
ņa parādi no līgumiem ar klientiem un parādu piegādātājiem un dar-
buzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai. 
Aizņēmumu no kredītiestādēm patiesā vērtība tiek novērtēta, diskontē-
jot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā kā 
procentu likmes (t.sk. nofiksētā aizdevuma likme), kas tiek piemērotas 
aizņēmumiem no kredītiestādēm, būtiski neatšķiras no tirgus procentu 
likmēm, kā arī Conexus piemērojamais riska uzcenojums nav būtiski 
mainījies, ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskai-
tes vērtībai. 
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4. SEGMENTU INFORMĀCIJA
Segmentu apraksts
Visi Conexus ieņēmumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, pie-
mērojot SPRK noteiktos tarifus. Conexus darbojas divos pamatdarbī-
bas segmentos:

 Dabasgāzes pārvades segments nodrošina dabasgāzes transpor-
tēšanu pa augsta spiediena cauruļvadiem, lai piegādātu to Inčukalna 
PGK, citām valstīm un sadales sistēmai. Pārvades segments ieņēmu-
mus gūst no jaudu tirdzniecības gan dabasgāzes patēriņam Latvijā, 
gan starptautiskiem dabasgāzes pārvadājumiem.

 Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai un 
citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepieciešamo dabasgāzes uzgla-
bāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.   
Dalījums segmentos veikts, pamatojoties uz Conexus iekšējo orga-
nizatorisko struktūru, kas veido pamatu darbības rezultātu regulārai 
uzraudzīšanai, pieņemot lēmumus par segmentiem piešķirtajiem re-
sursiem un novērtējot tā darbības sniegumu. Darbības segmentos ie-
kļautā informācija sakrīt ar informāciju, ko izmanto persona, kura ir 
atbildīga par operatīvo lēmumu pieņemšanu. Segmentu informācija 
(segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini un veiktās investīcijas) tiek 
regulāri iesniegta izskatīšanai Conexus valdei un padomei. 

Segmentu finanšu informācija un salīdzinājums ar Conexus 
finanšu informāciju
Segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini par periodu 01.01.2022.- 
30.06.2022.:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Ieņēmumi no 
pamatdarbības 14 123 310 13 553 567 27 676 877 -

Pārējie ieņēmumi 105 697 262 350 368 047 -

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas (2 022 202) (1 338 085) (3 360 287) -

Personāla izmaksas (3 958 923) (2 727 168) (6 686 091) -

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas (754 276) (340 795) (1 095 071) -

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu 
vērtības samazinājums

(5 105 040) (3 823 344) (8 928 384) -

Finanšu izdevumi (120 005) (71 198) (191 203) -

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis (1 500 333) (886 832) (2 387 165) -

Pārskata perioda peļņa 768 228 4 628 495 5 396 723 -
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Segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini par periodu 01.01.2021.-
30.06.2021.:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Ieņēmumi no 
pamatdarbības 18 688 614 10 997 735 29 686 349 -

Pārējie ieņēmumi 73 654 132 522 206 176 -

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas (1 907 578) (1 265 120) (3 172 698) -

Personāla izmaksas (3 434 614) (2 328 200) (5 762 814) -

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas (1 081 683) (582 891) (1 664 574) -

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu 
vērtības samazinājums

(5 083 887) (3 699 430) (8 783 317) -

Finanšu izdevumi (71 519) (42 612) (114 131) -

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis (1 418 298) (838 342) (2 256 640) -

Pārskata perioda peļņa 5 764 689 2 373 662 8 138 351 -

Segmentu kopējie aktīvi 2022. gada 30. jūnijā un investīcijas periodā 
01.01.2022.-30.06.2022.:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Segmenta aktīvi 228 001 345 215 867 445 443 868 790 -

Investīcijas 
pamatlīdzekļos un 
nemateriālajos aktīvos 
(izpilde)

2 163 971 3 723 065 5 887 036 -

Segmentu kopējie aktīvi 2021. gada 30. jūnijā un investīcijas periodā 
01.01.2021.-30.06.2021.:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Segmenta aktīvi 231 600 162 210 676 396 442 276 558 -

Investīcijas 
pamatlīdzekļos un 
nemateriālajos aktīvos 
(izpilde)

2 738 284 7 649 765 10 388 049 -

Ģeogrāfiskā informācija
Visa Conexus darbība notiek Latvijā.

Lielākie klienti
Gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs in-
dividuāli pārstāv vismaz 10% no kopējiem Conexus pamatdarbības 
ieņēmumiem periodā 01.01.2022.-30.06.2022.:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

 EUR EUR EUR

Pamatdarbības ieņēmumi no 
lielākajiem klientiem 14 009 802 9 046 666 23 056 468

Gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs in-
dividuāli pārstāv vismaz 10% no kopējiem Conexus pamatdarbības 
ieņēmumiem periodā 01.01.2021.-30.06.2021.:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

 EUR EUR EUR

Pamatdarbības ieņēmumi no 
lielākajiem klientiem 18 515 542 5 571 204 24 086 746
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5. IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no līgumiem ar 
klientiem, kas atzīti laika gaitā

01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

 EUR EUR

Ieņēmumi no pārvades 
pakalpojumiem            13 865 048            18 449 706 

Ieņēmumi no uzglabāšanas 
pakalpojumiem            13 553 567            10 997 735 

Ieņēmumi no balansēšanas, neto 258 262 238 908 

27 676 877 29 686 349 

Visi Conexus ieņēmumi ir gūti Latvijas teritorijā.

Ieņēmumi un izdevumi no balansēšanas, piemērojot aģenta uzskaites 
principu, pārskatā atklāti neto vērtībā:

01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

 EUR EUR

Ieņēmumi no balansēšanas darbībām 16 545 377 7 012 024 

Izdevumi no balansēšanas darbībām (16 287 115) (6 773 116)

258 262 238 908 

6.  PĀRĒJIE IEŅĒMUMI
01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

 EUR EUR

Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 271 483 168 755 

Citi ieņēmumi 96 564 37 421 

368 047 206 176 

7.  UZTURĒŠANAS UN 
EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS

01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

 EUR  EUR 

Pārvades un uzglabāšanas sistēmas 
uzturēšanas pakalpojumi 1 927 399 1 851 062 

Materiālu izmaksas 511 025 376 952 

Dabasgāzes izmaksas 408 537 505 301 

IT infrastruktūras uzturēšana 386 517 325 124 

Transporta un mehānismu uzturēšana 126 809 114 259 

 3 360 287 3 172 698 

8.  PERSONĀLA IZMAKSAS
01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

  EUR EUR
Darba alga 5 177 891 4 444 617 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 1 219 920 1 057 547 

Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana 282 451 255 856 
Pārējās personāla izmaksas 5 829 4 794 
 6 686 091 5 762 814 
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9. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS 
DARBĪBAS IZMAKSAS

01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

 EUR  EUR 

Nodokļi un nodevas* 422 831 659 695 

Biroja un citas administratīvās izmaksas 672 240 887 097 

Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas -   117 782 

 1 095 071 1 664 574 

*Nekustamā īpašuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora nodeva, Valsts un pašvaldību nodevas, Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
no nosacīti sadalītās peļņas

10. FINANŠU IZDEVUMI
01.01.2022.- 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021. 

  EUR EUR
Procentu izmaksas 180 744 101 998 
Nomas procentu izdevumi 10 175 11 392 
Pārējās finanšu izmaksas 284 741 
 191 203 114 131 
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11. NEMATERIĀLIE AKTĪVI
Nemateriālie 

ieguldījumi

Nemateriālo 
ieguldījumu 

izveide
KOPĀ

EUR EUR EUR 

Sākotnējā vērtība 31.12.2020. 7 698 984 6 370 7 705 354 

Iegādāts -              843 894 843 894 

Pārklasificēts 789 210         (789 210) -   

Norakstīts (298 905)                        -   (298 905)

31.12.2021. 8 189 289 61 054 8 250 343 

Amortizācija   

31.12.2020. 5 832 683                         -   5 832 683 

Aprēķināts 668 959                         -   668 959 

Norakstīts (292 548)                         -   (292 548)

31.12.2021. 6 209 094                         -   6 209 094 

Uzskaites vērtība 31.12.2020. 1 866 301 6 370 1 872 671 

Uzskaites vērtība 31.12.2021. 1 980 195 61 054 2 041 249 

Nemateriālie 
ieguldījumi

Nemateriālo 
ieguldījumu 

izveide
KOPĀ

EUR EUR EUR 

Sākotnējā vērtība 31.12.2021. 8 189 289 61 054 8 250 343 

Iegādāts -   512 951 512 951 

Pārklasificēts 432 088         (432 088) -   

Norakstīts (452) -   (452)

30.06.2022. 8 620 925 141 917 8 762 842 

Amortizācija    

Perioda sākumā 31.12.2021. 6 209 094                         -   6 209 094 

Aprēķināts 333 706 -   333 706 

Norakstīts (452)                         -   (452)

30.06.2022. 6 542 348 -   6 542 348 

Uzskaites vērtība 31.12.2021. 1 980 195 61 054 2 041 249 

Uzskaites vērtība 30.06.2022. 2 078 577 141 917 2 220 494 
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12. PAMATLĪDZEKĻI 

 Zeme  Ēkas, būves
Tehnoloģiskās 

iekārtas un 
ierīces

Pārējie 
pamatlīdzekļi

Avārijas 
rezerves 

daļas
 Bufergāze

Nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas

KOPĀ

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vai pārvērtētā 
vērtība

31.12.2020. 1 033 354    760 911 633 131 882 990 6 403 695 1 563 188 10 708 163 10 698 459 923 201 482 

Iegādāts                      -   -   398 067 509 446                         -                          -   25 590 489      26 498 002 

Pārklasificēts 50 814 11 809 706 3 005 303 1 312 172 -                          -        (16 177 995) -   

Norakstīts -          (1 633 464)       (1 241 454) (435 086) -                          -                (83 938) (3 393 942)

Pārvietots* - - - - (24 409)  - - (24 409)

31.12.2021. 1 084 168    771 087 875 134 044 906 7 790 227 1 538 779 10 708 163 20 027 015    946 281 133 

Uzkrātais nolietojums       

31.12.2020. -        438 591 735 58 311 555 4 328 314 -   -                          -      501 231 604 

Aprēķināts -           11 405 968 4 984 802 652 568 -                          -                          -        17 043 338 

Norakstīts -         (1 207 276) (1 024 866) (432 989) -                          -                          -   (2 665 131)

Pārklasificēts -         (1 042 906) (137 333) 1 180 239 -                          -                          -   -   

31.12.2021. -        447 747 521 62 134 158 5 728 132 -   -   -   515 609 811 

Uzskaites vērtība 31.12.2020. 1 033 354 322 319 898 73 571 435 2 075 381 1 563 188 10 708 163 10 698 459 421 969 878 

Uzskaites vērtība 31.12.2021. 1 084 168      323 340 354 71 910 748 2 062 095 1 538 779 10 708 163 20 027 015 430 671 322 

* avārijas rezerves daļas 24 409 EUR apmērā pārvietotas uz materiālu krājumiem noliktavās.
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PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums)

 Zeme  Ēkas, būves
Tehnoloģiskās 

iekārtas un 
ierīces

Pārējie 
pamatlīdzekļi

Avārijas 
rezerves 

daļas
 Bufergāze

Nepabeigto 
celtniecības 

objektu izmaksas
KOPĀ

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vai pārvērtētā 
vērtība

31.12.2021. 1 084 168 771 087 875 134 044 906 7 790 227 1 538 779 10 708 163 20 027 015 946 281 133 

Iegādāts 8 306 25 064 130 019 476 976 - - 4 733 721 5 374 086 

Pārklasificēts - 3 747 853 364 647 194 822 - -         (4 307 322) -   

Norakstīts - (76 261) (502 405) (34 065) -                          -   - (612 731)

30.06.2022. 1 092 474 774 784 531 134 037 167 8 427 960 1 538 779 10 708 163 20 453 414 951 042 488 

Uzkrātais nolietojums       

31.12.2021. -   447 747 521 62 134 158 5 728 132 -   -   -   515 609 811 

Aprēķināts -   5 761 932 2 497 359 315 707 -   -   -   8 574 998 

Norakstīts - (52 791) (502 405) (34 065) -   -   -   (589 261)

30.06.2022. -   453 456 662 64 129 112 6 009 774 -                          -                                -   523 595 548 

Uzskaites vērtība 31.12.2021. 1 084 168 323 340 354 71 910 748 2 062 095 1 538 779 10 708 163 20 027 015 430 671 322 

Uzskaites vērtība 30.06.2022. 1 092 474 321 327 869 69 908 055 2 418 186 1 538 779 10 708 163 20 453 414 427 446 940 
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AKTĪVU VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA IZVĒRTĒJUMS

Conexus ir divas naudas ienesošas vienības: dabasgāzes uzglabāša-
na un dabasgāzes pārvade.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un dabasgāzes piegāžu no Krievijas 
aizliegumu no 2023. gada 1. janvāra, Conexus vadība veica izvērtē-
jumu, lai pārliecinātos, vai kādai no naudas ienesošai vienībai pastāv 
aktīvu vērtības samazināšanās pazīmes.
Šo pazīmju izvērtējuma rezultātā Conexus vadība secinājusi, ka vērtī-
bas samazināšanās pazīmes pastāv dabasgāzes pārvadē, proti, da-
basgāzes piegāžu no Krievijas aizlieguma rezultātā, iespējams, varētu 
tikt ietekmēta dabasgāzes pārvades aktīvu izmantošana atsevišķos 
dabasgāzes pārvades posmos. Conexus vadība veica aktīvu vērtības 
samazinājuma pārbaudi.

Dabasgāzes pārvades aktīvu uzskaites vērtība 2022. gada 30. jūnijā ir:
milj. EUR

Kopējā dabasgāzes pārvades ilgtermiņa aktīvu uzskaites vērtība 221 
Dabasgāzes pārvades infrastruktūras posma, kura izmantošanu, 
iespējams, varētu ietekmēt piegāžu no Krievijas aizliegums, 
uzskaites vērtība

32.5

Ņemot vērā to, ka nav pieņemti lēmumi par infrastruktūras posma kon-
servāciju vai demontāžu, atgūstamās vērtības aprēķins tiek balstīts 
uz naudas ienesošas vienības lietošanas vērtību, kas noteikta, diskon-
tējot nākotnes naudas plūsmas, kas radīsies no naudu ienesošas vie-

nības pastāvīgas izmantošanas. Naudas plūsmas ir balstītas uz nau-
du ienesošas vienības plānotajiem rezultātiem un vadības prognozēm 
par naudu ienesošo vienību darbības attīstību (tai skaitā konservatīvu, 
bet pamatotu ieņēmumu dinamikas scenāriju).

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti aktīvu lietošanas vērtības aplēšanā:
Diskonta likme 2.63%
Ieņēmumu pieauguma likme, piemērota no 2028. gada 0.0%
Pārvades segmenta neto peļņas pirms nodokļu, nolietojuma un 
procentu izmaksām saliktā ikgadējā pieauguma likme 2023.- 2027. 
gadā *

6.6%

Dabasgāzes pārvades ilgtermiņa aktīvu lietošanas vērtība ir augstā-
ka par to uzskaites vērtību, tāpēc secināms, ka zaudējumi no aktīvu 
vērtības samazināšanās nepastāv. Citiem faktoriem paliekot nemai-
nīgajiem, dabasgāzes pārvades ilgtermiņa aktīvu lietošanas vērtī-
ba kļūst vienāda ar tās uzskaites vērtību, diskonta likmei sasniedzot 
2.81%.
Conexus vadības pieņēmumi ir balstīti uz informāciju, kas pieeja-
ma finanšu pārskata apstiprināšanas brīdī Nākotnes notikumu ie-
tekme uz Conexus turpmāko darbību var atšķirties no pašreizējā 
novērtējuma.

3 https://likumi.lv/ta/id/307981-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika

* 2022. gada 30. septembrī, noslēdzoties pārvades regulatīvajam periodam, 
ir paredzams liels regulatīvā konta atlikums. Atbilstoši dabasgāzes pārvades 
sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikai3, regulatīvā konta 
atlikums tiks ietverts nākamā regulatīvā perioda atļauto ieņēmumu aprēķinā. 
Tas izskaidro būtisko saliktā ikgadējā pieauguma likmes lielumu.

https://likumi.lv/ta/id/307981-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika
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13. LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI
Klaipēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā

30.06.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Sākuma atlikums 1 209 438 1 310 224 

Ietverts pārskata perioda izmaksās (50 393) (100 786)

Pārnests uz nākamajiem periodiem 1 159 045 1 209 438 

t.sk. īstermiņa daļa 100 786 100 786 

ilgtermiņa daļa 1 058 259 1 108 651 

14. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM
30.06.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 58 052 235 60 282 986 

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 16 043 972 37 772 866 

74 096 207 98 055 852 

Conexus ir aizņēmumi no Ziemeļu Investīciju bankas (Nordic In-
vestment Bank), AS “SEB banka” un OP Corporate Bank plc filiāle 
Latvijā. Pārskata perioda beigās Conexus ir noslēgti kredītlīniju lī-
gumi 65 000 tūkst. EUR apmērā (31.12.2021: 90 000 tūkst. EUR), 
no kuriem pārskata perioda beigās ir izmantotās kredītlīnijas 7 080 
tūkst. EUR, savukārt atlikušās 57 920 tūkst. EUR kredītlīnijas ir pie-
ejamas. Pieejamo 65 000 tūkst. EUR kredītlīniju līgumu darbības 

termiņi pārsniedz 1 gadu. Pārskata perioda bei-
gās ilgtermiņa aizņēmumu vidējā svērtā procen-
tu likme ir 0.50% (31.12.2021.: 0.37%); īstermiņa 
aizņēmumu vidējā svērtā procentu likme ir 0.32%. 
Pārskata perioda beigās 45% no ilgtermiņa aiz-
ņēmumu apjoma ir ar fiksētu aizdevuma procenta 
likmi. Visi Conexus aizņēmumi ir eiro valūtā un bez 
nodrošinājuma.
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15. SAISTĪTO PERSONU DARĪJUMI
2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru re-
ģistrā, reģistrējot akciju piederības maiņu 34.0991% apjomā no 
Conexus apmaksātā pamatkapitāla – akciju atsavinātājs ir PAS 
“Gazprom”, akciju ieguvējs ir AS “Augstsprieguma tīkls”. Tādējādi 
AS “Augstsprieguma tīkls” būtiski palielināja savu līdzdalību uz-
ņēmumā (šobrīd ir 68.46% kapitāldaļas no kopējā Conexus ap-
maksātā pamatkapitāla) un tai ir izšķiroša ietekme uzņēmumā.
Conexus saistītās puses ir: Conexus akcionāri, padomes un val-
des locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minē-
tajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme; mātessabiedrība 
AS “Augstsprieguma tīkls”, tās padomes un valdes locekļi, tuvi ģi-
menes locekļi, kā arī sabiedrības, kuras šīs personas kontrolē vai 
uz kurām tām ir būtiska ietekme. Tā kā visas mātessabiedrības 
akcijas 100 % pieder Latvijas Republikai, par saistītajām pusēm 
tiek uzskatītas arī valsts kontrolētās kapitālsabiedrības.
Conexus nav parasto pakalpojumu sniegšanas darījumu ar Lat-
vijas valdību, ieskaitot ministrijas un valsts aģentūras, kā arī da-
rījumu ar valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām, kas uzskatāmas 
par saistītām pusēm, izņemot AS “Augstsprieguma tīkls” un AS 
“Latvenergo”.

16. NĀKOTNES SAISTĪBAS UN IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS
30.06.2022. Conexus ir noslēgti, bet vēl nepabeigti ilgtermiņa aktīvu izveidošanas līgumi 20 862 618 EUR apmērā 
(31.12.2021.: 23 673 604 EUR). Papildus, saskaņā ar 11.05.2018. noslēgto starpoperatoru līgumu par GIPL projekta 
izmaksu segšanu, 2023.gacedā plānotas investīcijas 14 700 tūkst. EUR apmērā.

Darījumi ar saistītajām pusēm
01.01.2022.-

30.06.2022 vai 
30.06.2022.

01.01.2021.-
30.06.2021 vai 

30.06.2021.

 EUR EUR

Ieņēmumi no darījumiem ar saistītajām 
pusēm:pusēm:

AS “Latvenergo” 9 794 611 9 175 965

Izmaksas no darījumiem ar saistītajām 
pusēm:

AS “Latvenergo” 1 525 143 1 112 222

AS “Augstsprieguma tīkls” 96                    199 

Gada beigu bilances atlikumi, kas ir radušies no iepirktām precēm un 
sniegtajiem / saņemtajiem pakalpojumiem:

Parādi no līgumiem ar klientiem
AS “Latvenergo” 1 709 169 1 069 286

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

AS “Latvenergo” 216 594 102 969

AS “Augstsprieguma tīkls” - 126
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17. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

Reaģējot uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, Conexus kā kritiskās infrastruktūras uzņēmums veic pastipri-
nātu risku izvērtējumu kiberdrošības un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas nodrošināšanas jomās.
Energoapgādes risku mazināšanai Conexus ir veicis nepieciešamās darbības dabasgāzes apjoma palielināša-
nai krātuvē un 2022. gada 27. februārī uzsācis gāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK.
Conexus vadība operatīvi risina administratīvos jautājumus, lai nodrošinātu pamatdarbībai nepieciešamo preču 
un pakalpojumu piegāžu nepārtrauktību.
2022. gada 14. jūlijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas nosaka dabasgāzes 
piegāžu no Krievijas Federācijas aizliegumu no 2023. gada 1. janvāra. Conexus vadība veica izvērtējumu, lai 
pārliecinātos, vai pastāv pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās pazīmes: skatīt pielikumu Nr. 12.
Lai gan neskaidrība par notikumu ietekmi uz Conexus darbību nākotnē ir palielinājusies, šobrīd nav konstatēti 
apstākļi, kas apdraudētu darbības turpināšanas principa piemērošanu.
Saskaņā ar vadības izvērtējumu šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas būtiski ietekmētu Conexus saīsinātos starp-

periodu finanšu pārskatus par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.

Finanšu pārskatu sagatavotājs:

AIJA MARTINSONE-STAĢE
Finanšu uzskaites daļas vadītāja

 
* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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