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Akciju sabiedrība

NEREVIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI

Sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem
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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 
modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – Inčukalna 
PGK, krātuve) un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar 
Lietuvu un Igauniju. 
Conexus klienti - dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas lietotāji - pārstāv vairākas Baltijas 
jūras reģiona valstis – Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju; kā arī citas Eiropas valstis – Norvēģiju, 
Čehiju un Šveici. Lietotāji ir gan privāti vietējie uzņēmumi, gan valstij piederoši un starptautiski uzņēmumi, 
kas pārstāv dažādus uzņēmējdarbības sektorus – dabasgāzes vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, 
enerģijas ražotāji, apkures operatori un ražojoši uzņēmumi.
Conexus dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus regulē Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas 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 
tehnoloģisko 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 31. decembris
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Mums ir svarīgi, lai gāzes 
pārvade un uzglabāšana būtu 

droša un uzticama.

Mēs atbalstām viens otru, pieņemot lēmumus, 
mēs klausāmies un meklējam kopīgus 

risinājumus gan iekšēji, gan ar klientiem, kā arī 
esošajiem un potenciālajiem partneriem.

Vērtības

Vīzija
Ilgtspējīgs gāzes pārvades 
un uzglabāšanas operators 
reģionāli integrētā enerģijas 
tirgū.

Misija
Nodrošināt uzticamu gāzes 
pārvades un uzglabāšanas 
darbību, veicinot enerģijas 
sektora dekarbonizāciju un 
tirgus attīstību.

KAS MUMS IR SVARĪGS?

KAS MĒS VĒLAMIES BŪT?

KĀDĒĻ MĒS EKSISTĒJAM?

Drošība un drošums Sadarbība

Mēs novērtējam darbinieku 
kompetenci, zināšanas, profesionālo 

pieredzi un virzību uz attīstību.

Kompetence
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Veicināt gāzes tirgus 
attīstību un tālāku 
integrāciju, sekmējot 
arī ūdeņraža un citu 
gāzveida enerģijas 
nesēju tirgus attīstību

• Sekmēt reģionālā tirgus integrāciju
• Veicināt sadarbību ar citiem reģionālajiem 

PSO, veidojot vienotu pozīciju biogāzes un 
ūdeņraža integrēšanai pārvades tīklos, 
atbalstot biometāna ievadīšanu pārvades 
sistēmā

• Inčukalna PGK pakalpojumu tālāka 
attīstība, nodrošinot lielāku elastību, tai skaitā 
kompresijas izņemšanas iespēju

Nodrošināt pieejamu 
un drošu pārvades 
un uzglabāšanas 
infrastruktūru, 
vienlaikus pētot un 
veicinot pielāgošanas 
iespējas citu gāzveida 
enerģijas nesēju 
ievadei

• Ieviest kopīgas intereses projektus
• Veikt pētniecības un attīstības projektus, lai 

identificētu tehniskās iespējas un 
nepieciešamās investīcijas esošās 
infrastruktūras pielāgošanai dabasgāzes/
ūdeņraža maisījuma vai tīra ūdeņraža 
izmantošanai, t. sk. būvējot ūdeņradim 
paredzētu infrastruktūru

• Nākotnes izaicinājumiem atbilstoša aktīvu 
pārvaldība

Koncentrēties uz 
klimata un vides 
ilgtspējas aspektiem

Fokusējoties uz ilgtspēju, Conexus galvenā 
uzmanība būs pievērsta vides aspektiem:
• E – reģionāla tirgus integrācija, kas veicina 

atjaunojamo gāzu attīstību, drošu pārvades un 
uzglabāšanas infrastruktūru, koncentrējoties 
uz NOx un SEG emisiju samazināšanu

• S – uz drošību vērsta kultūra, profesionāla un 
uz attīstību orientēta komanda

• G – atbilstība Korporatīvās pārvaldības 
kodeksam

Koncentrēšanās 
uz organizatorisko 
attīstību un 
efektivitāti

Conexus veicinās finansējuma piesaistes 
iespējas, kā arī palielinās darbības 
efektivitāti.

Digitalizācija un 
kiberdrošība

Conexus turpinās digitalizācijas projektus, 
koncentrējoties uz operacionālām 
tehnoloģijām, fizisko drošību, ugunsdrošību 
un kiberdrošību.

Profesionāla 
un uz attīstību 
orientēta 
komanda

Conexus vērtība ir profesionāla komanda, 
tāpēc Sabiedrība izveidos programmu, kas 
darbiniekiem dos iespēju attīstīt prasmes, 
izveidojot individuālu attīstības plānu. Tiks 
veicināta jaunu kompetenču apgūšana, lai 
pielāgotos atjaunīgo gāzu tehnoloģijām, kā 
arī ilggadējo darbinieku zināšanu un prasmju 
nodošanu jaunajiem darbiniekiem. Lai 
sekmētu komandas profesionālo attīstību, 
Conexus izveidos konkurētspējīgu un 
elastīgu atalgojuma sistēmu.

Conexus mērķi
Conexus galvenie mērķi vidējam termiņam (2023.-2027. gads) ir saistīti ar trīs jomām: 
tirgus attīstību, infrastruktūras un apgādes drošību un ilgtspēju. Conexus stratēģiskie 
mērķi ir noteikti saskaņā ar Conexus vērtībām, vīziju un misiju.

Papildus stratēģiskajiem mērķiem Conexus ir noteicis horizontālos 
mērķus, kas papildina stratēģiskos mērķus un sekmē to sasniegšanu. 

TIRGUS ATTĪSTĪBA

INFRASTRUKTŪRAS UN
APGĀDES DROŠĪBA

ILGTSPĒJA
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Galvenā Conexus pārvaldības institūcija ir akcionāru sapulce, kas ieceļ 
Conexus padomi. 
Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir 
vārda akcijas. Kopējais akciju skaits ir 39 786 089, to nominālvērtība ir 
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%) un “MM Infrastructure Investments 
Europe Limited” (29.06%).
Conexus akcionāru reģistrs tiek uzturēts elektroniski, un to saskaņā ar 
noslēgto līgumu nodrošina Nasdaq CSD SE.

Akcionāri 2022. gada 31. decembrī:

AS „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS”

MM INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS EUROPE LIMITED

PĀRĒJIE AKCIONĀRI

29,06%

68,46%

2,48%

Akcionāri
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Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 28. aprīlim

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

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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ULDIS 
BARISS

AS “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Dzimis 1965. gada 29.aprīlis

valde@conexus.lv 

 

Pilnvaru termiņš:

no 2020. gada 16. novembra līdz 2023. gada 15. novembrim

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;

no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

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;

no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Valde
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Būtiskākie notikumi
Conexus nodrošināšana 
dabasgāzes apgādi sarežģītos 
ģeopolitiskos apstākļos
Enerģētikas nozare 2022. gadā piedzīvoja spēcīgus satricinājumus. 
Krievijas uzsāktais karš Ukrainā radīja ievērojamu neskaidrību saistībā 
ar dabasgāzes piegādes avotiem, kā arī tika piedzīvotas augstas 
dabasgāzes cenas pasaules tirgos. Jau no paša gada sākuma Conexus, 
sadarbībā ar kaimiņu pārvades operatoriem, valdības institūcijām, 
kā arī tirgus dalībniekiem, panāca pietiekamu dabasgāzes apgādi 
un krājumu izveidi Inčukalna PGK. 2022. gadā Conexus nodrošināja 
nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Somijas vajadzībām. 
Kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms Latvijā sasniedza 31,4 TWh, 
tas ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Lielāko ietekmi veidoja 
no Krievijas saņemtās dabasgāzes apjoma samazinājums par 83%. 
2022. gadā no Krievijas tika piegādātas tikai 3,4 TWh dabasgāzes 
(neieskaitot tranzītu), savukārt pagājušajā gadā tika saņemta 
dabasgāze 19,7 TWh apjomā. Tā vietā dabasgāzes tirgotāji aktīvi 
palielināja dabasgāzes piegādes no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes 
termināļa. 2022. gadā no Lietuvas saņemtais dabasgāzes apjoms 
sasniedza 17,0 TWh (neieskaitot tranzītu), kas ir gandrīz 9 reizes 
vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Augsto gāzes cenu dēļ, Latvijas lietotāju dabasgāzes patēriņa ap-
joms samazinājās līdz 8,8 TWh, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pērn. 
Būtiskā dabasgāzes cenas pieauguma rezultātā samazinājās arī 
elektroenerģijas ražošanas apjomi valsts lielākajās termoelektrosta-
cijās1. Dabasgāzes patēriņa kritums ir ļāvis samazināt no Inčukalna 
PGK izņemto dabasgāzes apjomu – 2022. gadā tika izņemtas 
10,6 TWh dabasgāzes, tas ir par 41% mazāk nekā pirms gada. 

Pārvadītā dabasgāzeDabasgāze Latvijas patēriņam 

12 mēn. 
2018

12 mēn. 
2019

12 mēn. 
2022

30.2
34.0

37.4 39.3

31.4
(3.8)
-30%

(7.9)
-20%

15.1 14.3 11.6 12.5 8.8

12 mēn. 
2020

12 mēn. 
2021

Pārvadītā dabasgāze, TWh

1 https://ast.lv/lv/electricity-market-review
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2018/2019 2019/2020 2021/20222020/2021 2022/2023

+5.2
+27%

13.4 18.5 21.5 18.9
24.1

Rezervētās jaudas apjoms Inčukalna PGK, TWh/krātuves ciklā

Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze Inčukalna PGK, 
TWh pārskata perioda beigās

Sekojot 2022. gada 24. februāra Krievijas iebrukumam Ukrainā, 
2022. gada 14. jūlijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus 
Enerģētikas likumā, kas nosaka dabasgāzes piegāžu no Krievijas 
aizliegumu no 2023. gada 1. janvāra. Pēc minētā datuma, Latvija 
dabasgāzi var saņemt no Klaipēdas (Lietuva) sašķidrinātās gāzes 
termināļa un 2023. gadā to varēs saņemt arī no jau uzbūvētā Inkoo 
(Somija) sašķidrinātās gāzes termināļa. 

Inčukalna pazemes gāzes krātuve 
piepildīta 2022./2023. gada apkures
sezonai
Reaģējot uz ģeopolitisko situāciju Eiropā, dabasgāzes iesūknēšana 
Inčukalna PGK tika uzsāka jau 2022. gada februāra beigās. Ierasti, 
iesūknēšana Inčukalna PGK tiek uzsākta pēc izņemšanas sezonas 
noslēguma, kas noteikta 2022. gada 30. aprīlī. Lai sekmētu dabas-
gāzes apgādes drošību un nepārtrauktību, dabasgāzes iesūknē-
šana krātuvē tiks nodrošināta arī 2022./2023. gada izņemšanas 
sezonas laikā.
2022./2023. gada krātuves cikla tirgum pieejamā Inčukalna PGK 
tehniskā jauda tika noteikta 24,1 TWh, kas ir par 27% vairāk nekā 
gadu iepriekš. Pārskata periodā tika aizvadītas vairākas Inčukal-
na PGK jaudas izsoles, kurās sistēmas lietotājiem kopumā piešķirta 
jauda 19,6 TWh apjomā, tādā veidā līdz 2022. gada 2. augustam 
pilnībā rezervējot visu pieejamo krātuves jaudu.
Dabasgāzes iesūknēšana krātuvē tika pabeigta 2022. gada 15. no-
vembrī (2021. gadā - 14. oktobrī), sasniedzot krātuves piepildījumu 
14,5 TWh, kas ir par 18% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2022. gada 
31. decembrī Inčukalna PGK atrodas sistēmas lietotāju noglabātā 
dabasgāze 11,3 TWh apjomā. Tas par 7% atpaliek no apjoma, kas 
Inčukalna PGK tika uzglabāts pagājušā gada 31. decembrī.
Eiropas Savienības (ES) Gāzes uzglabāšanas regula noteic, ka Ei-
ropas gāzes rezerves līdz ziemai ir jāuzpilda un to pārvaldība ir 
jāaizsargā pret ārēju iejaukšanos. Pieņemtais regulējums stiprinās 

ES gāzes piegādes drošību arī turpmākās ziemas. Regula uzliek 
par pienākumu līdz novembrim uzpildīt gāzes krātuvi līdz 35% no 
valsts patēriņa. Lai izpildītu Gāzes uzglabāšanas regulas prasības, 
Latvijai krātuvē bija jānoglabā 4,5 TWh. 2022. gada 31. oktobrī ko-
pējie Inčukalna PGK krājumi sasniedza 13,7 TWh, savukārt Latvijā 
reģistrētu lietotāju krājumi – 6 TWh, kas ir 44% no kopējiem krātuvē 
esošajiem dabasgāzes krājumiem, līdz ar to Latvija regulas prasī-
bas ir izpildījusi.

10.0 14.9 17.2 12.1
11.3

12 mēn. 
2018

12 mēn. 
2019

12 mēn. 
2022

12 mēn. 
2020

12 mēn. 
2021

(0.9)
-7%
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Conexus finanšu rezultāti
Pārskata periodā Conexus neto apgrozījums sasniedza 55 131 tūkst. EUR 
un ir par 3% mazāks nekā gadu iepriekš. Conexus EBITDA pārskata 
periodā samazinājās par 4%, salīdzinot ar 2021. gada rezultātu, 
un sasniedza 32 215 tūkst. EUR. Gan ieņēmumus, gan arī EBITDA 
peļņu negatīvi ietekmēja pārvades pakalpojuma apjoma kritums, 
savukārt uzglabāšanas pakalpojuma ieņēmumi un EBITDA pārsniedz 
iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājus.

Conexus ieņēmumi, tūkst. EUR

Conexus EBITDA, tūkst. EUR

EBITDA
(12 mēn.

2021)

EBITDA
(12 mēn. 

2022)

Pārvade Uzglabāšana

4 392
33 565

32 215(5 742)

GALVENIE FINANŠU 
RĀDĪTĀJI

12 mēn. 2022 
vai 31.12.2022

12 mēn. 2021 
vai 31.12.2021 +/- %

 EUR'000 EUR'000

Neto apgrozījums 55 131 56 911 (1 780) -3%

EBITDA 32 215 33 565 (1 351) -4%

Neto peļņa 11 365 13 217 (1 852) -14%

Aktīvu kopsumma 463 809 468 070 (4 261) -1%

Investīcijas 14 941 27 352 (12 411) -45%

Pārskata periodā Conexus ir darbojies ar 11 365 tūkst. EUR lielu 
neto peļņu, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir 
samazinājusies par 1 852 tūkst. EUR.

Ieņēmumi
(12 mēn.

2021)

Ieņēmumi
(12 mēn. 

2022)

Pārvade Uzglabāšana

55 131(6 655)
56 911

4 875
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Finansēšana un likviditāte
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “S&P Global Ratings” (S&P), 
pirmo reizi novērtējusi un piešķīrusi Conexus ilgtermiņa kredītreitingu 
BBB+ ar stabilu perspektīvu. S&P savā ziņojumā norāda, ka Latvijas 
gāzes pārvades un uzglabāšanas normatīvo aktu regulējumu vērtē 
kā nozari atbalstošu un piedāvā regulējuma caurredzamību vismaz 
līdz 2026. gadam. S&P novērtējumā ņemta vērā arī uzņēmuma pie-
augušā stratēģiskā nozīme kā mātes uzņēmuma AS “Augstspriegu-
ma tīkls” (AST, A-) tā arī netieši Latvijas valdības kontekstā. Ņemot 
vērā stabilo ATS kredītreitinga vērtējumu, S&P pieņem, ka Conexus 
saglabās savus kredītspējas rādītājus atbilstoši pašreizējam reitin-
gam.
Conexus rīcībā esošie finanšu aktīvi ir pietiekami, lai nodrošinātu 
Conexus vajadzības. Pārskata perioda beigās Conexus kopējā aiz-
ņēmumu summa ir 82 430 tūkst. EUR, kredītlīnijas nav izmantotas. 
Conexus kopumā ir pieejamas banku kredītlīnijas 65 000 tūkst. EUR 
apmērā, kas nodrošina ievērojamu likviditātes rezervi. Kredītlīniju lī-
gumu darbības termiņi pārsniedz 1 gadu. Pārskata perioda beigās 
Conexus ir noslēgti ilgtermiņa aizdevumu līgumi 55 000 tūkst. EUR 
apmērā, kuru saņemšana ir paredzēta 2023. gada laikā. Pārskata 
perioda beigās ilgtermiņa aizņēmumu vidējā svērtā procentu likme ir 
1.76% (31.12.2021.: 0.37%).

Conexus esošajos līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi 
pārskata periodā ir ievēroti.

CONEXUS FINANŠU RĀDĪTĀJU IEROBEŽOJUMI 31.12.2022 31.12.2021

Pašu kapitāla pietiekamība (>50%) 72% 71%

Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA) (<5) 2.7 3.0

Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) (>1.2) 2.9 3.7

Regulatīvās aktivitātes
2022. gada 21. aprīlī veikti grozījumi Enerģētikas likumā ar mērķi no-
teikt, ka tiek izveidotas energoapgādes drošuma rezerves, kas tiks 
uzglabātas Inčukalna PGK, lai nodrošinātu dabasgāzes nepārtrauk-
tu apgādi. Energoapgādes drošuma rezerves nodrošinās, ka dabas-
gāze valstī ir pieejama pietiekamā apjomā, lai novērstu enerģētiskās 
krīzes iestāšanos. 2023. gada energoapgādes drošuma rezerves ir 
noteiktas 1,8 TWh apjomā. Energoapgādes drošuma rezervju iegādi 
un uzglabāšanu Inčukalna PGK valsts vārdā organizēja AS “Latve-
nergo”, kā arī nodrošināja to iesūknēšanu Inčukalna PGK.
2022. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunā kapitāla izmaksu uz-
skaites un aprēķināšanas metodika. SPRK ir pārcēlusi un vienādojusi 
kapitāla izmaksu uzskaites regulējumu no nozaru tarifu metodikām 
uz vienotu kapitāla izmaksu uzskaites metodiku. Kapitāla izmaksu 
uzskaites un aprēķināšanas metodika paredz vairākas izmaiņas at-
tiecībā uz regulējamo aktīvu, kā arī nolietojuma uzskaiti un kapitāla 
atdeves aprēķināšanu.
SPRK ir izstrādājusi jaunu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpo-
juma tarifu aprēķināšanas metodikas redakciju un, atbilstoši Eiropas 
Komisijas Regulai, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gā-
zes pārvades tarifu struktūrām, uzsākusi tās publisko konsultāciju. 
Konsultācija ir uzsākta 2022. gada 15. decembrī. Nākamajā regulatī-
vajā periodā piemērojamie tarifi tiks aprēķināti un iesniegti atbilstoši 
jaunajai metodikai.  
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Juridiskās aktualitātes
2018. gada 18. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteiku-
mu par SPRK padomes 2018. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 69 “Par akciju sabiedrības 
“Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem” apstrīdē-
šanu 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 perio-
dā. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 7. aprīļa spriedumu Conexus pietei-
kums noraidīts. Par šo spriedumu 2020. gada 7. maijā Conexus iesniedza kasācijas 
sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, un ir ierosināta 
kasācijas tiesvedība, taču lietas izskatīšanas datums vēl nav nozīmēts.

2020. gada 28. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteiku-
mu par SPRK 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. Lēmums uzdot 
Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par lietā piemērojamo Eiropas Savienības tiesību 
normu interpretāciju Administratīvajā apgabaltiesā joprojām nav sastādīts.

2022. gada 28. aprīlī akcionāru sapulcē tika ievēlēta Conexus padome ar izmaiņām 
tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā ir apstiprināti 
septiņi padomes locekļi. Līdzās padomes locekļu ievēlēšanai tika apstiprināts  
2021. gada ilgtspējas un gada pārskats, kā arī atkarības pārskats, izvērtēti Conexus 
valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi. 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 emisiju 
piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū ar emisiju apjomu līdz 80 milj. EUR uz 
termiņu ne mazāku kā divi gadi. 
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Galvenie darbības rādītāji
 

12 mēn. 2018
vai 

31.12.2018

12 mēn. 2019
vai 

31.12.2019

12 mēn. 2020
 vai 

31.12.2020

12 mēn. 2021
vai 

31.12.2021

12 mēn. 2022
vai 

31.12.2022
Δ Δ Δ %

Pārvadītā dabasgāze TWh 30.2 34.0 37.4 39.3 31.4 (7.9) -20%
Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze 
Inčukalna PGK, pārskata perioda beigās TWh 10.0 14.9 17.2 12.1 11.3 (0.9) -7%

Latvijā patērētās dabasgāzes apjoms* TWh 15.1 14.3 11.6 12.5 8.8 (3.8) -30%
Izņemtās dabasgāzes apjoms no
Inčukalna PGK TWh 12.6 10.5 11.6 17.9 10.6 (7.3) -41%

Ieņēmumi no pamatdarbības** tūkst. EUR 56 162 60 526 54 283 56 911 55 131 (1 780) -3%
EBITDA tūkst. EUR 28 995 34 216 30 103 33 565 32 215 (1 351) -4%
Neto peļņa tūkst. EUR 13 306 17 945 13 112 13 217 11 365 (1 852) -14%
Kopējie aktīvi tūkst. EUR 361 563 362 400 453 092 468 070 463 809 (4 261) -1%
Investīcijas tūkst. EUR 14 837 13 944 22 118 27 352 14 941 (12 411) -45%
Nolietojums tūkst. EUR 15 500 16 080 16 823 17 806 17 859 53 0%
EBITDA rentabilitāte % 52% 57% 55% 59% 58% (1ppt)
Neto peļņas rentabilitāte % 24% 30% 24% 23% 21% (3ppt)
Pašu kapitāla atdeve (ROE) % 4.3% 5.8% 3.5% 3.6% 3.4% (0.2ppt)
Pašu kapitāla pietiekamība*** % 86% 87% 89% 71% 72% 1ppt
Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA)**** koef. 0.9 0.6 0.8 3.0 2.7 (0.3) -10%
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)***** koef. 7.9 9.3 8.3 3.7 2.9 (0.8) -22%

Vidējais darbinieku skaits skaits 350 343 341 352 356 4 1%

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

*Dabasgāzes sadales sistēmā ievadītais dabasgāzes apjoms
** 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: dabas-
gāzes pārvade un dabasgāzes uzglabāšana.  Darbības segmentos 
iekļautā informācija un tās dalījums atbilst regulēto darbības veidu 
dalījumam, tas ir definēts iekšējā vadības uzskaites sistēmā un tiek 
izmantots gan rezultātu izvērtēšanā, gan arī lēmumu pieņemšanā.

Dabasgāzes 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 un Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmām, 
nodrošinot gan dabasgāzes pārvadīšanu gāzesvados Latvijas teri-
torijā, gan starpsavienojumos ar kaimiņvalstu dabasgāzes pārvades 
sistēmām:

• gāzesvadu, kas nodrošina gāzes tranzītu uz kaimiņvalstīm, 
diametrs ir 720 mm ar darba spiedienu robežās no 28 līdz 40 
bāriem;

• gāzesvadu, kas paredzēti Latvijas apgādei, diametrs ir no 400 
mm līdz 530 mm ar darba spiedienu līdz 35 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.

2022. gadā pārvades segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja 
Krievijas iebrukuma Ukrainā rezultātā samazinātās piegādes, 
dabasgāzes cenu kāpums, meteoroloģiskie apstākļi, gatavošanās 
2022./2023. gada apkures sezonai, kā arī elektroenerģijas ražošanas 
apjoma samazinājums valsts lielākajās termoelektrostacijās2. Tā 
rezultātā kopējā patērētāju nepieciešamība pēc gāzes bija mazāka 
nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kas radīja par 7 900 tūkst. EUR 
mazākus ieņēmumus par izejas punkta izmantošanu Latvijas 
dabasgāzes lietotāju vajadzībām.
2022. gadā kopējais pārvadītās gāzes apjoms sasniedza 31,4 TWh, 
kas ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Da-
basgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasniedza 
8,8 TWh, kas ir par 30% mazāk nekā gadu iepriekš. 

2 https://ast.lv/lv/electricity-market-review

Dabasgāze Latvijas patēriņam, TWh
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1.91.9

1.4

1.5

1.1 1.0
0.8

0.5 0.4 0.6
0.7 0.8

1.2

1.1

1.9

1.6

0.7

0.3 0.2 0.2 0.4

0.3

0.4 0.3

2021
2022

2.5

2.0
 

1.5
 

1.0
 

0.5
 
0



16

Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 26 260 tūkst. EUR un 
EBITDA sasniedza 13 045 tūkst. EUR, kas nodrošināja 41% no Conexus ko-
pējās EBITDA. Pārvades segmenta peļņa sasniedza 1 062 tūkst. EUR (par 
85% mazāk nekā gadu iepriekš).

PĀRVADE 12 mēn. 2022  
vai 31.12.2022

12 mēn. 2021  
vai 31.12.2021* +/- +/- %

EUR'000 EUR’000

Neto apgrozījums 26 260 32 915 (6 655) -20%

EBITDA 13 045 18 787 (5 742) -31%

Segmenta neto peļņa 1 062 6 869 (5 807) -85%

Segmenta aktīvi 238 761 250 660 (11 899) -5%

Nolietojums un amortizācija 10 099 10 321 (221) -2%

Investīcijas 5 452 10 579 (5 127) -48%

Conexus darbība ir regulēta, un regulatīvie periodi atšķiras no finan-
šu pārskata gada. Saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pa-
kalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, tarifu periodā var veido-
ties ieņēmumu un izmaksu novirzes pret atļautajiem apjomiem, kas 
ietekmēs tarifu vērtības nākamajos tarifu ciklos.
Pārvades segmentā šādas novirzes var veidoties dēļ faktiskā da-
basgāzes patēriņa atšķirībām pret tarifos plānoto, veidojot ieņēmu-
mu korekciju. Pārvades segmenta faktiskie ieņēmumi, kas gūti gāzes 
gadā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim, ir 
26,7 milj. EUR, kas ir par 5,2 milj. EUR mazāk nekā paredzēts apstip-
rinātajā tarifu projektā. Iepriekšējos tarifu piemērošanas periodos, 
kas ilga no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim, 
negūto ieņēmumu apjoms mērāms 3,9 milj. EUR. Par negūto ieņē-
mumu apjomu tiks palielināti nākamā pārvades regulatīvā perioda 
atļautie ieņēmumi.

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

Saskaņā ar 2019. gada 27. novembra Regulatora lēmumu Nr. 171, 
spēkā esošie pārvades pakalpojuma tarifi ir apstiprināti laika perio-
dam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim. Ap-
stiprinātie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi tiek 
piemēroti arī pēc 2022. gada 30. septembra līdz pat jauna regulatīvā 
perioda sākumam.

Pārvades segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 239 milj. EUR, 
kas sastādīja 51% no kopējiem Conexus aktīviem. Pārskata periodā 
veiktas investīcijas 5 452 tūkst. EUR apmērā. Lielākās no tām:

• Eiropas kopējās nozīmes projekta “Latvijas-Lietuvas starpsavie-
nojuma uzlabošana” (ELLI) ietvaros Conexus 2022. gadā vairākos 
apakšprojektos investēja kopā 1,3 milj. EUR. 2022. gadā tika pa-
beigtas 2 aktivitātes no 17 projekta plānotajām aktivitātēm: 
o pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Bal-

done pārbūve; 
o pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Kri-

mulda pārbūve.

Kopumā no projekta sākuma pabeigtas 11 no 17 aktivitātēm un 
kopumā investēti 4,3 milj. EUR;

• pabeigti pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalns PGK 16 km pos-
ma izolācijas nomaiņas darbi par kopējām investīcijām 4,7 milj. EUR 
apmērā (2022. gadā – 0.8 milj. EUR), tai skaitā veicot pārvades gā-
zesvada pārbūves darbu zem pieciem valsts nozīmes autoceļiem un 
likvidējot 83 diagnostikas laikā konstatētos defektus;

• veikts pārvades gāzes vadu remonts 890 tūkst. EUR apmērā.
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Dabasgāzes uzglabāšana
Inčukalna PGK nodrošina apkures sezonai un citām sistēmas lieto-
tāju vajadzībām nepieciešamo dabasgāzes uzglabāšanu pazemes 
gāzes krātuvē.
2021./2022. gada krātuves ciklā Inčukalna PGK jaudas rezervācijas 
produktu apjoms sasniedza 18,9 TWh, kas ir par 12% mazāk nekā 
gadu iepriekš. Savukārt 2022./2023. gada krātuves ciklā Inčukalna 
PGK jaudas rezervācijas produktu 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 produktu ieņēmumu pieaugumu par  
4 875 tūkst. EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Uzglabāšanas segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 28 871 
tūkst. EUR un EBITDA sasniedza 19 170 tūkst. EUR. Uzglabāšanas 
segmenta peļņa sasniedza 10 303 tūkst. EUR.

UZGLABĀŠANA 12 mēn. 2022  
vai 31.12.2022

12 mēn. 2021  
vai 31.12.2021* +/- +/- %

EUR'000 EUR’000

Neto apgrozījums 28 871 23 996 4 875 20%

EBITDA 19 170 14 778 4 392 30%

Segmenta neto peļņa 10 303 6 348 3 955 62%

Segmenta aktīvi 225 049 217 410 7 638 4%

Nolietojums un amortizācija 7 759 7 485 274 4%

Investīcijas 9 488 16 772 (7 284) -43%

Saskaņā ar Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu 
aprēķināšanas metodiku, tarifu periodā var veidoties ieņēmumu 
un izmaksu novirzes pret atļautajiem apjomiem, kas ietekmēs 
tarifu vērtības nākamajos tarifu ciklos. Uzglabāšanas segmentā 
šādas novirzes tiek uzkrātas regulatīvajā rēķinā. Uzglabāšanas 

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

tarifu periodā, kas sākās 2022. gada 1. maijā un beigsies 2023. gada 30. aprīlī, gūto uzglabāšanas 
pakalpojuma ieņēmumu apjoms ir 30,4 milj. EUR. Tas ir par 6,2 milj. EUR vairāk, nekā paredzēts 
spēkā esošo tarifu atļautajos ieņēmumos, tāpēc šos 6,2 milj. EUR ieskaita uzglabāšanas pakalpojuma 
regulatīvajā rēķinā. Iepriekšējā tarifu piemērošanas periodā, kas ilga no 2021. gada 1. maija līdz 
2022. gada 30. aprīlim, gūto ieņēmumu apjoms ir par 1,8 milj. EUR vairāk, nekā paredzēts spēkā 
esošo tarifu atļautajos ieņēmumos. Regulatīvajā rēķinā uzskaitītie ieņēmumi ietekmēs nākamo tarifu 
periodu atļautos ieņēmumus.
Izņemot krājumu pārcelšanas produkta tarifu, 2022./2023. gada krātuves sezonā pakalpojuma tarifi 
ir saglabāti nemainīgi.  2023./2024. gada krātuves ciklam piemērojamie uzglabāšanas jaudas pro-
duktu tarifi tiks apstiprināti līdz krātuves cikla sākumam, kas noteikts 2023. gada 1. maijā.
Segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 225 milj. EUR, kas sastādīja 49% no kopējiem Conexus 
aktīviem. Pārskata periodā veiktas investīcijas 9 488 tūkst. EUR apmērā, tās ir par 7 284 tūkst. EUR 
mazāk nekā gadu iepriekš. Lielākās investīcijas – urbumu pārbūve, kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pār-
sūknēšanas agregātu modernizācija un gāzes savākšanas punkta Nr. 3 pārbūve, kopā 7,2 milj. EUR, - 
ir realizētas vērienīgā Eiropas Savienības kopīgo interešu projekta PCI 8.2.4 “Inčukalna pazemes gā-
zes krātuves darbības uzlabošana” ietvaros:

 36 urbumu atjaunošanas ietvaros 2022. gadā ir nodoti ekspluatācijā 8 urbumi, tādējādi aktivitā-
tes ietvaros kopumā pabeigti atjaunošanas darbi 29 no 36 urbumiem. 2022. gadā veikta urbumu 
atjaunošana 1,1 milj. EUR apmērā. Kopumā no projekta uzsākšanas brīža, urbumu pārbūvē investēti  
21 milj. EUR; 

 Esošo gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijas ietvaros, kompresoru cehā Nr. 2 ir pabeigti 
gāzes pārsūknēšanas agregātu Nr. 3, Nr. 2 un Nr. 4 modernizācijas darbi, 2022. gadā ieguldīti  
1,2 milj. EUR apmērā. 2022. gadā tiek piegādāts aprīkojums atlikušo gāzes pārsūknēšanas agregātu 
Nr. 5 un Nr. 6 modernizācijai. Kopumā no projekta uzsākšanas brīža, kompresoru ceha Nr. 2 gāzes 
pārsūknēšanas agregātu modernizācijā investēti 7,7 milj. EUR; 

 Gāzes savākšanas punkta Nr. 3 virszemes iekārtu uzlabošanai 2022. gadā izpildīti darbi  
4,8 milj. EUR apmērā, kur pabeigti projektēšanas darbi un piegādāta daļa nepieciešamā aprīkojuma. 
No projekta uzsākšanas brīža, kopumā ir ieguldīti 7,3 milj. EUR. 2022. gada nogalē norit būvniecības 
darbu iepirkums;

 Jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai kompresoru cehā Nr. 1 ir izstrādāta būvnie-
cības ieceres dokumentācija, kā rezultātā saņemta būvatļauja. Par gāzes pārsūknēšanas agregāta 
piegādi noslēgts līgums 21,6 milj. EUR vērtībā. Kopumā no projekta uzsākšanas ir apgūti līdzekļi  
0,4 milj. EUR apmērā.
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Turpmākā attīstība
Conexus aktīvi turpinās darbu pie Inčukalna PGK modernizācijas pro-
jekta, kuru realizējot līdz 2025. gadam, paredzēts būtiski uzlabot teh-
nisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu, lai krātuve varē-
tu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas 
pārvades sistēmā. Turpinot Inčukalna PGK modernizāciju Eiropas ko-
pējās nozīmes investīciju projekta ietvaros, Conexus noslēdzis līgu-
mu par jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta iegādi un uzstādīšanu. 
Pretendents tika noteikts atklāta konkursa rezultātā un līguma kop-
vērtība ir 21,6 milj. EUR.
Tāpat arī tiks turpināti darbi pie Latvijas-Lietuvas gāzes cauruļvada 
pārvades jaudas palielināšanas projekta, lai tirgū veicinātu piekļuvi 
Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna PGK un 
Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojumam. Projekts “Latvijas-Lietu-
vas starpsavienojuma uzlabošana” (ELLI) paredz līdz 2023. gada bei-
gām veikt vairākas aktivitātes gan Latvijā, gan Lietuvā, kā rezultātā 
palielināsies gāzes starpsavienojuma jauda starp Latviju un Lietuvu 
abos virzienos. No 2022. gada 1. novembra gāzes pārvades jauda 
virzienā no Lietuvas uz Latviju jau ir palielināta par trešdaļu.
2022. gada 1. maijā darbu uzsāka Polijas – Lietuvas gāzes vadu starp-
savienojums (GIPL), nodrošinot gāzes plūsmu abos virzienos. Jaunais 
starpsavienojums integrē Baltijas un Somijas reģionālo gāzes tirgu 
Eiropas Savienības kopējā gāzes tirgū. Tas dod iespēju sistēmas lie-
totājiem dažādot gāzes piegādes avotus, kā arī pozitīvi iespaido gā-
zes piegādes drošību.
Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatori – Conexus, “Gasgrid Fin-
land” (Somija), “Elering” (Igaunija), “Amber Grid”(Lietuva), “Gaz-Sys-
tem” (Polija) un “Ontras” (Vācija) - ir parakstījuši sadarbības līgumu 
attīstīt ūdeņraža infrastruktūru no Somijas caur Igauniju, Latviju, Lie-
tuvu, Poliju uz Vāciju, lai izpildītu RePowerEU 2030 plānus. Sistēmas 

operatori ir uzsākuši Ziemeļvalstu – Baltijas valstu ūdeņraža koridora 
projektu, kas stiprinās reģiona enerģētisko drošību, mazinās atkarī-
bu no importētās fosilās enerģijas, kā arī paātrinās dekarbonizācijas 
ceļu dažādās enerģētikas nozarēs. Projekts sniegs ieguldījumu arī ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, aizstājot šī brīža fosilo 
energoresursu ražošanu un izmantošanu nozarē, tāpat arī transporta 
jomā, elektrības, kā arī apkures pakalpojumu nodrošināšanā, pārejot 
uz atjaunojamo enerģiju – zaļo ūdeņradi.
2022. gada 14. jūlijā Saeima atbalstīja Enerģētikas likuma grozī-
jumus, kas paredz gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidi 
Latvijā un noteic Conexus kļūt par to izdevējiestādi un reģistra ad-
ministratoru. 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 gan videi draudzīga, gan pavērs jaunas iespējas atjaunī-
gās gāzes ražotājiem to arī eksportēt. Atbilstoši Enerģētikas likumā 
noteiktajam paredzēts, ka izcelsmes apliecinājumu sistēma uzsāks 
darbību 2023. gada 1. jūlijā.
Conexus ir uzsācis attīstības risinājumu biometāna ievadei gāzes pār-
vades sistēmā, lai veicinātu atjaunīgo gāzu attīstību Latvijā un snieg-
tu biometāna ražotājiem līdz šim nebijušu iespēju saražoto biometā-
nu ievadīt gāzes pārvades sistēmā bez atsevišķa tiešā pieslēguma 
izbūves. 2022. gadā Conexus ir organizējis publisko apspriešanu par 
reģionālo biometāna ievades punktu gāzes pārvades sistēmā izvei-
des ieceri.
Conexus, kopīgi ar reģiona gāzes pārvades sistēmas operatoriem 
“Gasgrid Finland” (Somija), “Elering” (Igaunija) un “Amber Grid” 
(Lietuva), turpinās jau iesākto pētījumu par ūdeņraža ievadīšanas 
un transportēšanas iespējām dabasgāzes pārvades sistēmā. 
Savukārt uzglabāšanas jomā tiks uzsāktas izpētes aktivitātes par 
iespējām uzglabāt ūdeņradi Inčukalna PGK.
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Notikumi pēc pārskata perioda 
beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu 
Sabiedrības 2022. gada nerevidētos finanšu pārskatus.

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
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PAZIŅOJUMS PAR 
VALDES ATBILDĪBU
Sabiedrības valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.
Pamatojoties uz AS “Conexus Baltic Grid” valdes rīcībā esošo informāciju,  
AS “Conexus Baltic Grid” 2022. gada nerevidētie finanšu pārskati, kas 
sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem, visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un 
skaidru priekšstatu par AS “Conexus Baltic Grid” aktīviem, pasīviem, finansiālo 
stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmām. Vadības ziņojumā sniegtā 
informācija ir patiesa.

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 2022 2021 

(pārklasificēts**)

EUR EUR

Ieņēmumi no pamatdarbības 2 55 131 399 56 911 284 

Pārējie ieņēmumi 3 881 767 638 293 

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas 4 (7 326 125)             (8 098 711)

Personāla izmaksas 5 (13 834 205) (12 183 958)

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas 6 (2 638 298) (3 701 730)

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums

8,9,12 (17 858 532)           (17 805 749)

Saimnieciskās darbības 
peļņa 14 356 006 15 759 429 

Finanšu izdevumi, neto 7 (604 096) (286 057)

Peļņa pirms nodokļiem 13 751 910 15 473 372 

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis 25 (2 387 165) (2 256 640)   

Pārskata gada peļņa 11 364 745 13 216 732 

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 2022 2021 

(pārklasificēts**)

 EUR  EUR 

Pārskata gada peļņa 11 364 745 13 216 732

Citi apvienotie ienākumi/
(zaudējumi):  

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana -   -   

Pēcnodarbinātības pabalstu 
pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu 
izmaiņu rezultātā

19 59 045 (328 222)

Kopā citi apvienotie ienākumi/
(zaudējumi), kas nav pārklasificē-
jami uz pelņu vai zaudējumiem 
nākamajos periodos 

59 045 (328 222)

Apvienotie ienākumi kopā 11 423 790 12 888 510

Pielikumi no 26. līdz 64. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

**skatīt 2.pielikumu
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
 Pielikums 31.12.2022. 31.12.2021. 

AKTĪVI  EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie aktīvi 8              2 108 009              2 041 249 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem - 6 720

Pamatlīdzekļi 9         427 077 998         430 671 322 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem         5 322 009         2 332 465 

Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi 11,16              1 007 865              1 108 651 

Tiesības lietot aktīvus 12                 461 503                 451 108 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:          435 977 384         436 611 515 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi 13 3 690 935 2 626 539 

Parādi no līgumiem ar klientiem 14            10 237 307            13 373 794 

Pārējie debitori 15 2 456 478                 365 186 

Nākamo periodu izdevumi 11, 16                 480 075                 417 139 

Nauda un tās ekvivalenti  29 10 967 116            14 676 110 

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  27 831 911            31 458 768 

AKTĪVU KOPSUMMA:  463 809 295         468 070 283 

Pielikumi no 26. līdz 64. 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 31.12.2022.   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 17         207 960 842         216 230 918 
Nesadalītā peļņa             85 638 003            76 412 620 
Pašu kapitāls kopā:          333 360 664         332 404 307 
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 20            69 468 183            60 282 986 
Nākamo periodu ieņēmumi 18            24 957 748            18 156 045
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un koplīguma izmaksām 19              1 351 768              1 374 135 
Ilgtermiņa nomas saistības 12                 459 358                 447 940 
Ilgtermiņa saistības kopā:             96 237 057            80 261 106 
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 20            12 899 286            37 772 866 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 21              7 411 426              7 290 495
Pārējās saistības 22              2 204 749              2 458 791
Uzkrātās saistības 23              2 323 332              6 129 608 
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 18 - 237 284 
Nākamo periodu ieņēmumi, pārējie 18 767 335 539 618 
No pircējiem saņemtie avansi                 8 580 382                 956 811 
Īstermiņa nomas saistības 12                   25 064                   19 397 
Īstermiņa saistības kopā:  34 211 574            55 404 870 
SAISTĪBU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA:  463 809 295         468 070 283 

Pielikumi no 26. līdz 64. 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
 Pielikums 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 

Dividendes  -          9 358  -    (85 142 230)     (85 132 872)

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums 17                            -                                -         (8 199 452)         8 199 452                            -   

Citi apvienotie ienākumi:

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi 
aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā 19                            -                                -            (328 222) -           (328 222)

Kopā citi apvienotie ienākumi                           -                               -           (328 222)                           -            (328 222)

Pārskata gada peļņa  -  -  -    13 216 732  13 216 732 

Kopā  -    9 358  (8 527 674)  (63 726 046)  (72 244 362)

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

Dividendes  - 1 050  -    (9 548 661)     (9 547 611)

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums 17                            -                                -         (8 329 121)         7 409 299          (919 822)   

Citi apvienotie ienākumi:      

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi 
aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā 19 - - 59 045 -           59 045

Kopā citi apvienotie ienākumi  - - 59 045                           -   59 045

Pārskata gada peļņa  -  -  -    11 364 745  11 364 745 

Kopā  -    1 050  (8 270 076)  9 225 383  956 357

2022. gada 31. decembrī  39 786 089    (24 270)  207 960 842     85 638 003 333 360 664
Pielikumi no 26. līdz 64. 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 2022 2021
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības EUR EUR
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  13 751 910        15 473 372 
Korekcijas:
- pamatlīdzekļu nolietojums 9        17 123 684        17 043 338 
- tiesību lietot aktīvus nolietojums 12 26 251                93 452 
- nemateriālo aktīvu amortizācija 8 708 597               668 959 
- (peļņa) / zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas               (34 135)               580 740 
- uzkrājumu izmaiņas 19 (22 367) 345 641 
- ES līdzfinansējuma atzīšana ieņēmumos 3             (614 520)             (383 814)
- procentu izmaksas               609 927               284 845 
Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās:
- parādu no līgumiem ar klientiem, pārējo debitoru un nākamo periodu 
izdevumu samazinājums / (palielinājums) 1 083 048         (6 756 589)

- krājumu (palielinājums) / samazinājums (1 064 396)               394 464 
- nomas saistību, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem, uzkrāto 
saistību, no pircējiem saņemto avansu un pārējo saistību palielinājums 3 036 874     2 402 154  

Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis          (2 387 165)          (2 256 640)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības       32 217 708      27 889 922
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības
Pamatlīdzekļu iegāde 9        (16 873 561)        (26 777 566)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde 8             (926 543)             (850 614)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi                 35 866                 70 490 
Saņemts ES līdzfinansējums 18            7 643 940            7 817 508 
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības       (10 120 298)      (19 740 182)
Naudas plūsma no finanšu darbības
Samaksātie procenti 7            (563 790)            (224 627)
Saņemtie aizņēmumi 20          20 000 000          84 949 950 
Aizņēmumu atmaksa 20          (35 688 383)          (8 769 097)
Nomas maksājumi 12             (40 217)             (110 560)
Samaksātās dividendes         (9 514 014)        (84 483 032)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības             (25 806 404) (8 637 366)
Neto naudas plūsma             (3 708 994) (487 626)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā           14 676 110 15 163 736 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās           10 967 116          14 676 110 

Pielikumi no 26. līdz 64. 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. SEGMENTU INFORMĀCIJA
Segmentu apraksts
Visi Conexus ieņēmumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, pie-
mērojot Regulatora noteiktos tarifus. Conexus darbojas divos pa-
matdarbības segmentos:

 Dabasgāzes pārvades segments, kur pazemes gāzesvadu sistēma 
nodrošina dabasgāzes transportēšanu pa augsta spiediena cauruļ-
vadiem, lai piegādātu to Inčukalna PGK, citām valstīm un dabasgā-
zes sadales sistēmai. Pārvades segments ieņēmumus gūst no jaudu 
tirdzniecības gan dabasgāzes patēriņam Latvijā, gan starptautiskiem 
dabasgāzes pārvadājumiem;

 Dabasgāzes uzglabāšanas segments, kur Inčukalna IPGK nodroši-
na apkures sezonai un citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepiecie-
šamo dabasgāzes uzglabāšanu pazemes gāzes krātuvē.    
Darbības segmentos iekļautā informācija un tās dalījums atbilst re-
gulēto darbības veidu dalījumam, tas ir definēts iekšējā vadības uz-
skaites sistēmā un tiek izmantots gan rezultātu izvērtēšanā, gan arī 
lēmumu pieņemšanā. 
Segmentu informācija (segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini un 
veiktās investīcijas) tiek regulāri iesniegta izskatīšanai Conexus val-
dei un padomei. 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATA PIELIKUMI

Segmentu finanšu informācija un salīdzinājums ar Conexus finanšu 
informāciju
2022. gada segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Starpības starp 
segmentu 

kopsummu un
kopā Conexus

 EUR EUR EUR EUR

Ieņēmumi no pamatdarbības 26 259 950 28 871 449 55 131 399 -

Pārējie ieņēmumi 275 959 605 808 881 767 -

Uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (3 651 234) (3 674 891) (7 326 125) -

Personāla izmaksas (8 076 816) (5 757 389) (13 834 205) -

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas (1 763 143) (875 155) (2 638 298) -

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums

(10 099 447) (7 759 085) (17 858 532) -

Finanšu izdevumi (382 773) (221 323) (604 096) -

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

Pārskata gada peļņa 1 062 163 10 302 582 11 364 745 -
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2021. gada segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Starpības starp 
segmentu 

kopsummu un 
kopā Conexus

 EUR EUR EUR EUR

Ieņēmumi no pamatdarbības 32 914 919 23 996 365 56 911 284 -

Pārējie ieņēmumi 202 412 435 881 638 293 -

Uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (4 780 854) (3 317 857) (8 098 711) -

Personāla izmaksas (7 255 739) (4 928 219) (12 183 958) -

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas (2 293 658) (1 408 072) (3 701 730) -

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums

(10 320 671) (7 485 078) (17 805 749) -

Finanšu izdevumi (179 362) (106 695) (286 057) -

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

Pārskata gada peļņa 6 868 749 6 347 983 13 216 732   -

Segmentu kopējie aktīvi 2022. gada 31. decembrī un investīcijas 2022. gadā: 

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Starpības 
starp 

segmentu 
kopsummu un 
kopā Conexus

 EUR EUR EUR EUR

Segmenta aktīvi 238 760 565 225 048 730 463 809 295 -

Investīcijas pamatlīdzekļos un 
nemateriālajos aktīvos 5 452 438 9 488 226 14 940 664 -

Segmentu kopējie aktīvi 2021. gada 31. decembrī un investīcijas 2021. gadā:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

Starpības starp 
segmentu

 kopsummu un
kopā Conexus

 EUR EUR EUR EUR

Segmenta aktīvi 250 659 943 217 410 340 468 070 283 -

Investīcijas pamatlīdzekļos un 
nemateriālajos aktīvos 10 579 496 16 772 102 27 351 598 -

Ģeogrāfiskā informācija
Visa Conexus darbība notiek Latvijā.

Lielākie klienti
2022. gada laikā gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs 
individuāli pārstāv vismaz 10% no kopējiem Conexus pamatdarbības ieņēmumiem:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

 EUR EUR EUR

Pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem 25 592 141 18 204 528 43 796 669

2021. gada laikā gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs 
individuāli pārstāv vismaz 10% no kopējiem Conexus pamatdarbības ieņēmumiem:

Pārvade Uzglabāšana Kopā 
Conexus

 EUR EUR EUR

Pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem 26 424 607 17 074 136 43 074 612
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2. IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no līgumiem ar 
klientiem, kas atzīti laika 
gaitā

Piemērotais
SFPS

2022 2021

 EUR EUR

Ieņēmumi no pārvades 
pakalpojumiem 15.SFPS 25 740 793 32 442 743 

Ieņēmumi no uzglabāšanas 
pakalpojumiem* 15.SFPS 28 871 448 23 996 365 

Ieņēmumi no balansēšanas 
darbībām, neto 15.SFPS 519 158 472 176

55 131 399 56 911 284 

Visi Conexus ieņēmumi ir gūti Latvijas teritorijā.
*t.sk. 237 284 EUR 2022. gadā (2021.: 984 672 EUR) apmērā atzīti rezervētās 
jaudas ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem, ievērojot uzkrāšanas 
principu.

Ieņēmumi un izdevumi no balansēšanas, piemērojot aģenta uzskaites 
principu, pārskatā atklāti neto vērtībā un tiek iekļauti peļņas vai zau-
dējumu pārskata postenī ieņēmumi no pamatdarbības (pārklasificēts 
no posteņa pārējie ieņēmumi):

2022 2021

 EUR EUR

Ieņēmumi no balansēšanas darbībām  35 537 104  18 810 250 

Izdevumi no balansēšanas darbībām  (35 017 946)  (18 338 074)

 519 158  472 176 

3.  PĀRĒJIE IEŅĒMUMI
2022 2021

(pārklasificēts*)

 EUR EUR

Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 614 520 383 814

Citi ieņēmumi 267 247 254 479

881 767    638 293 

*skatīt 2.pielikumu

4. UZTURĒŠANAS UN 
EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS

2022 2021

 EUR  EUR 

Pārvades un uzglabāšanas sistēmas 
uzturēšanas pakalpojumi 4 244 720          5 172 301 

Materiālu izmaksas 1 571 426         1 218 831 

Dabasgāzes izmaksas 482 772             769 029 

IT infrastruktūras uzturēšana 782 040             724 922 

Transporta un mehānismu uzturēšana 245 167             213 628 

 7 326 125 8 098 711 
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5. PERSONĀLA IZMAKSAS
2022 2021

  EUR EUR
Darba alga 10 741 147 9 421 927 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas         2 507 532 2 227 069 

Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana            570 533 520 719 
Pārējās personāla izmaksas               14 993 14 243 
 13 834 205 12 183 958 
Tai skaitā valdes un padomes atalgojums:

- Atlīdzība par darbu             618 350 557 486 

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas             146 274 136 099 

- Dzīvības, veselības un pensiju 
apdrošināšana               45 358 45 097 

- Citas personāla izmaksas 3 000   -   
 812 982 738 682
Vidējais darbinieku skaits 356 352

6. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS 
DARBĪBAS IZMAKSAS

2022 2021

 EUR  EUR 

Nodokļi un nodevas*          874 632 1 334 936 

Biroja un citas administratīvās izmaksas 1 763 666 1 786 054 

Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas             - 580 740 

 2 638 298 3 701 730 

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

7. FINANŠU IZDEVUMI
2022 2021

  EUR EUR
Procentu izmaksas 589 271 261 995 
Nomas procentu izdevumi 20 656 22 851 
(Ieņēmumi) / izmaksas no valūtas kursa 
svārstībām (5 831) 1 211 

 604 096 286 057 
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BILANCES PIELIKUMI
8. NEMATERIĀLIE AKTĪVI

Nemateriālie 
ieguldījumi

Nemateriālo 
ieguldījumu 

izveide
KOPĀ

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 

Sākotnējā vērtība 

31.12.2021. 8 189 289 61 054 8 250 343 

Iegādāts - 775 357 775 357 

Pārklasificēts 787 416          (787 416) -   

Norakstīts (185 204) - (185 204)

31.12.2022. 8 791 501 48 995 8 840 496 

Amortizācija    

31.12.2021. 6 209 094  - 6 209 094 

Aprēķināts 708 597  - 708 597 

Norakstīts (185 204) - (185 204)

31.12.2022. 6 732 487                         -   6 732 487 

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

Uzskaites vērtība 31.12.2022. 2 059 014 48 995 2 108 009 

Nemateriālo aktīvu sastāvā 31.12.2022. ietilpst pilnībā nolietoti 
nemateriālie aktīvi ar sākotnējo vērtību 5 223 393 EUR (31.12.2021.: 
5 101 149 EUR). 
Nemateriālos aktīvus veido programmatūras licences un dator- 
programmas. 
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9. 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

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 

*summas ietver kapitalizētos pamatlīdzekļus un pārklasifikāciju starp grupām, sinhronizējot uzskaiti finanšu un aktīvu pārvaldības sistēmās;
**atbilstoši lēmumam par projektu neturpināšanu, nepabeigtās celtniecības projektu uzkrātās izmaksas 83 938 EUR apmērā atzītas pārskata perioda izdevumos;
*** avārijas rezerves daļas 24 409 EUR apmērā pārvietotas uz materiālu krājumiem noliktavās.
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9. 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

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                            44 902   1 245 508 1 131 296 -                        -       11 734 895 14 164 907 

Pārklasificēts* - 15 832 504 276 280 5 392 598                         -                      -     (21 501 382) -   

Norakstīts -   (1 279 462) (1 871 523) (834 765)                         -                         -             - (3 985 750)

Pārvietots** - - - - 286 605 - - 286 605

31.12.2022.          1 092 474 785 685 819 133 695 171 13 479 356 1 825 384 10 708 163     10 260 528 956 746 895 

Uzkrātais nolietojums       

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

Aprēķināts                           -   11 347 304 4 919 732 856 648 -                        -                        -   17 123 684 

Norakstīts                           - (940 692) (1 325 270) (798 636) -                        -                        -   (3 064 598)

Pārklasificēts* - (22 687) (1 002 700) 1 025 387 -                        -                        -   -   

31.12.2022. -       458 131 446 64 725 920 6 811 531 -                        -                        -   529 668 897 

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 31.12.2022.          1 092 474      327 554 373 68 969 251 6 667 825 1 825 384 10 708 163 10 260 528   427 077 998 

*summas ietver kapitalizētos pamatlīdzekļus un pārklasifikāciju starp grupām, sinhronizējot uzskaiti finanšu un aktīvu pārvaldības sistēmās;
** materiālu krājumi noliktavās 286 605 EUR apmērā pārvietoti uz avārijas rezerves daļām.
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Pamatlīdzekļu sastāvā 31.12.2022. ietilpst pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi 
ar sākotnējo vērtību 11 573 690 EUR (31.12.2021.: 7 921 303 EUR). Ne-
kustamā īpašuma kadastrālā  vērtība ir 38 252 837 EUR (31.12.2021.: 
62 921 535 EUR), saskaņā ar pašvaldību nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksāšanas paziņojumiem par 2022. gadu. Kadastrālās vērtības 
būtisks samazinājums ir Valsts zemes dienesta veiktā inženierbūv-
ju nolietojuma datu aktualizācija pārvades sistēmas gāzesvadiem uz 
2021.gada maija mēnesi un kadastrālo vērtību pārrēķins 2022. gadam.
Kopējais pārvades sistēmas cauruļvadu garums ir 1190 km.
Pārvērtētajā vērtībā uzskaita šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas un 
būves, tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. Netiek pārvērtēti zemesga-
bali, avārijas  rezerves  daļas, bufergāze Inčukalna PGK kolektorslā-
nī un pārvades sistēmas gāzesvados, pārējie pamatlīdzekļi un nepa-
beigto celtniecības objektu izmaksas. Grāmatvedības politika paredz, 
ka pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic regulāri, lai nodrošinātu, ka šo 
aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kas tiktu noteikta, 
izmantojot patieso vērtību pārskata perioda beigās. 
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana tika veikta 2020. gadā. Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanu veica neatkarīgi sertificēti SIA “Grant Thornton Baltic” 
vērtētāji. Pārvērtēšanas rezultātā pārvērtējamo aktīvu atlikusī vērtība 
uz 2020. gada 1. janvāri tika palielināta par 92 311 666 EUR. Pārvēr-
tēšanas rezerve tika palielināta par 92 100 425 EUR, pozitīvā ietekme 
211 241 EUR apmērā iekļauta 2020. gada peļņas vai zaudējumu pār-
skatā.
Būtiskāko sadaļu no pārvērtēšanas veidoja ēku un būvju sastāvā uz-
skaitītie pamatlīdzekļi (pazemes gāzesvadi, urbumi, krānu mezgli) un 
tehnoloģisko iekārtu un ierīču sastāvā uzskaitītie pamatlīdzekļi (gāzes 
regulēšanas stacijas, autotransports un mehānismi, pārsūknēšanas 
agregāti un gāzes attīrīšanas iekārtas). 
Gāzesvadu uzskaites vērtības pieaugums 2020. gadā bija  
73 912 tūkst. EUR, urbumu vērtības pieaugums bija 22 253 tūkst. EUR, 
krānu mezglu vērtības pieaugums bija 4 043 tūkst. EUR.

Tabulā  zemāk  apkopotas  atlikušās  vērtības  pārvērtētajām  aktīvu  
grupām,  pieņemot,  ka  aktīvi tiktu uzskaitīti sākotnējā vērtībā.

Sākotnējā vērtība 31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR  EUR 

Ēkas un būves 168 144 521 159 022 487

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 54 501 331 55 076 716

2022.gadā finanšu uzskaitē tika pārskatīta klasifikācija pamatlīdzekļu 
grupās un tām noteiktie lietderīgās lietošanas laiki saistībā ar SPRK 
2022. gada 29. augusta lēmuma Nr. 1/12 “Kapitāla izmaksu uzskai-
tes un aprēķināšanas metodika” 3. pielikumu, kur ir noteikta Dabas-
gāzes pārvadei un uzglabāšanai nepieciešamo aktīvu klasifikācija un 
minimālie lietderīgās lietošanas laiki. Lietderīgās lietošanas laiks ne-
tika pārskatīts tiem pamatlīdzekļiem, kuru lietošanas laiks pārsniedz 
SPRK noteikto minimālo laiku un pamatlīdzekļiem, kuri finanšu uzskai-
tē ir pilnīgi nolietoti uz 31.12.2021., vai kuriem tuvākā nākotnē (piecu 
gadu laikā) ir paredzēta nomaiņa vai atjaunošana.
2022.gadā vadība ir novērtējusi cauruļvadu, tehnoloģisko iekārtu un 
vispārējās būvniecības cenu līmeni un ir konstatējusi inflācijas, dar-
baspēka un materiālu izmaksu pieauguma izmaiņas salīdzinājumā ar 
2020. gada janvāri, kad tika veikta pārvērtēšana un noteikta pamat-
līdzekļu patiesā vērtība, izmantojot amortizētās aizstāšanas izmaksu 
metodi. Ir pamats uzskatīt, ka patiesā vērtība varētu būt būtiski augs-
tāka par aktīvu esošo uzskaites vērtību 2022. gada 31. decembrī. To-
mēr piesardzības nolūkā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un neno-
teiktību nozarē, vērtēta arī aktīva lietošanas vērtība kā pamatojums 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūras atgūstamās 
vērtības noteikšanai (10.pielikums).
Sabiedrības vadība ir secinājusi, ka pamatlīdzekļu vērtība finanšu uz-
skaitē būtiski neatšķiras no to atgūstamās summas, kas ir lielākā no 
patiesās vērtības (no kuras atņemtas pārdošanas izmaksas) vai lie-
tošanas vērtības, kā rezultātā pamatlīdzekļu pārvērtēšana vai aktīvu 
vērtības samazinājums netiek veikts.
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10. AKTĪVU VĒRTĪBAS 
SAMAZINĀJUMA IZVĒRTĒJUMS
Conexus ir divas naudu ienesošas vienības: dabasgāzes pārvade 
un dabasgāzes uzglabāšana. Nosakot naudas ienesošās vienības 
tiek pieņemts, ka pārvades un uzglabāšanas sistēmu veidojošie 
infrastruktūras elementi ir vienoti, neatdalāmi un nepieciešami pārvades 
un uzglabāšanas sistēmu drošai ekspluatācijai un pakalpojumu 
nodrošināšanai.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un strauju procentu likmju kāpumu, 
kā arī dabasgāzes piegāžu no Krievijas aizliegumu no 2023. gada 
1. janvāra, Conexus vadība veica aktīvu vērtības samazinājuma 
pārbaudi. 
Aktīvu atgūstamās vērtības aprēķins tiek balstīts uz naudas ienesošo 
vienību lietošanas vērtību, kas noteikta, diskontējot nākotnes 
naudas plūsmas, kas radīsies no naudu ienesošo vienību pastāvīgas 
izmantošanas. Naudas plūsmas ir balstītas uz naudu ienesošo vienību 
plānotajiem rezultātiem un vadības prognozēm par naudu ienesošo 
vienību darbības attīstību.

2022. gada 31. decembra Conexus ilgtermiņa aktīvu uzskaites vērtība:
milj. EUR

Dabasgāzes pārvade 216 
Dabasgāzes uzglabāšana 193

Galvenie pieņēmumi, kas izmantoti aktīvu lietošanas vērtības aplēšanā:
Diskonta likme 6.55%
Ieņēmumu pieauguma likme, piemērota no 2033. gada 1.0%
Pārvades segmenta EBITDA saliktā ikgadējā pieauguma likme 
2024.- 2032. gadā 6.8%

Uzglabāšanas segmenta EBITDA saliktā ikgadējā pieauguma 
likme 2024.- 2032. gadā 3.3%

Dabasgāzes pārvades ilgtermiņa aktīvu atgūstamā vērtība un 
dabasgāzes uzglabāšanas ilgtermiņa aktīvu atgūstamā vērtība ir 
augstāka par to uzskaites vērtībām, tāpēc secināms, ka zaudēju-
mi no aktīvu vērtības samazināšanās nepastāv. Citiem faktoriem 
paliekot nemainīgiem, dabasgāzes pārvades ilgtermiņa aktīvu at-
gūstamā vērtība kļūst vienāda ar tās uzskaites vērtību, diskonta 
likmei sasniedzot 9.7%, savukārt dabasgāzes uzglabāšanas ilg-
termiņa aktīvu atgūstamā vērtība kļūst vienāda ar tās uzskaites 
vērtību, diskonta likmei sasniedzot 10.3%.
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.
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11. LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI
Klaipēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā
Lai veicinātu gāzes tirgu integrāciju, konkurenci un gāzes piegādes 
drošību, Eiropas Savienība koordinē un līdzfinansē pārrobežu gāzes 
starpsavienojumu izbūvi starp Eiropas Savienības valstīm. Parasti 
būvniecību veic tās valsts pārvades sistēmas operators (PSO), kurā 
cauruļvads fiziski atrodas, bet izmaksas tiek sadalītas uz visām val-
stīm, kuras, gūst labumu no savienojuma. Ieguvumus monetāri aplēš 
Eiropas Savienība, un tie ietver: paredzamos ietaupījumus no zemā-
kām gāzes cenām, gāzes apgādes nepārtrauktību, piekļuvi jauniem 
piegādātājiem/tirgiem utt. Starpvalstu starpsavienojumu izmaksas 
tiek attiecinātas uz to valstu PSO, kuras gūst labumu, pamatojoties 
uz ES aprēķinātajām proporcijām.
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 aplēstajā 
investīciju atmaksāšanās laikā - līdz 2033. gadam.

31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Sākuma atlikums  1 209 438  1 310 224 

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

Pārnests uz nākamajiem periodiem  1 108 652  1 209 438 

t.sk. īstermiņa daļa  100 786  100 786 

ilgtermiņa daļa  1 007 865  1 108 651 

Polijas un Lietuvas starpsavienojums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 347/2013 (2013. 
gada 17. aprīlis) pielikumā ietvertajā kopīgu interešu projektu saraks-
tā ir iekļauts 8.5. Polijas un Lietuvas starpsavienojuma (turpmāk – 
GIPL) projekts.
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. gada 11. augusta lē-
mums Nr. 01/2014 (turpmāk – ACER lēmums) par investīciju piepra-
sījumu, 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 dalīb-
valsts pārvades sistēmas operatoram, uz kuru projekta īstenošanai 
ir negatīva ietekme. GIPL projekta dalībnieku kopējais kompensācijas 
maksājums 29 400 tūkst. EUR apmērā ir veicams uzreiz ar vienreizē-
ju maksājumu pēc GIPL projekta nodošanas ekspluatācijā.
Conexus izmaksu daļa plānota 14 700 tūkst. EUR, ar sagaidāmo iz-
pildes termiņu – 2023.gads.
2018. gada 11. maijā Conexus parakstīja starpoperatoru līgumu par 
GIPL projekta izmaksu segšanu (turpmāk – Līgums) ar GAZ System, 
AB Amber Grid un Elering AS. Līgumā Conexus tiek pieprasīts iesniegt 
finanšu nodrošinājumu (garantiju) saistību izpildes nodrošināšanai.
Conexus ir saņēmusi bankas garantiju saistību izpildes nodrošināšanai 
16 170 tūkst. EUR apmērā, atbilstoši Līguma nosacījumiem par labu 
GAZ-SYSTEM S.A., ar darbības termiņu līdz 2023. gada 16. oktobrim.
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12. NOMA 
31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Tiesības lietot aktīvus  

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā 451 108 503 584 

Atzītas izmaiņas nomas līgumos 36 646 40 976 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītais 
nolietojums (26 251) (93 452)

Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās 461 503 451 108

Nomas saistības

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā 467 337 514 070

Atzītas izmaiņas nomas līgumos 36 646 40 976 

Atzīts nomas saistību samazinājums (veiktie 
maksājumi*) (40 217) (110 560)

Atzīti nomas procentu izdevumi 20 656 22 851 

Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās 484 422 467 337

t.sk. ilgtermiņa nomas saistības 459 358 447 940 

         īstermiņa nomas saistības 25 064 19 397 

*Naudas plūsmas pārskatā par 2022. gadu nomas maksājumi 40 217 EUR 
apmērā iekļauti finansēšanas darbības naudas plūsmā (31.12.2021.: 110 560  EUR). 

Termiņš Beigu termiņš

Zemes noma, Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve 36 gadi 31.12.2054.

Zemes noma, Stigu iela 14 36 gadi 31.12.2054.

Apbūves tiesības, Stigu iela 14 70 gadi 31.12.2089. 

Conexus nomas uzskaitē iekļauj tiesības lietot zemi, telpas un apbūves 
tiesības.

13. KRĀJUMI 
31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Dabasgāze 1 015 561 983 496 

Materiāli un rezerves daļas 2 814 519 1 697 215 

Avansa maksājumi par krājumiem 665 30 051

Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem (139 810) (84 223)

      3 690 935      2 626 539 

Krājumu vērtības norakstījumi līdz neto 
pārdošanas vērtībai 31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Norakstījumi perioda sākumā (84 223) (80 154)

Norakstījumi pārskata periodā   (55 587)   (4 069)

Norakstījumi perioda beigās (139 810) (84 223)

36
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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 nosacī-
jumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attais-
nojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

Sagaidāmie kredītzaudējumi no līgumiem ar klientiem ir nebūtiski, pēdējo 3 gadu periodu periodā nav 
norakstīts neviens debitoru parāds, tādēļ ir pieņemts lēmums neveidot uzkrājumus nedrošiem debito-
ru parādiem.
SPRK apstiprinātie noteikumi nosaka striktus saistību izpildes nodrošinājuma kritērijus. Viens no 
saistību izpildes nodrošinājuma veidiem ir drošības depozīti, - to  apmērs uz gada beigām veido  
8 580 382 EUR (2021.: 956 811 EUR).

14. PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM
31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Parādi par dabasgāzes transportēšanu 6 767 731 10 165 128 

Parādi par dabasgāzes glabāšanu 2 826 333 2 486 539 

Parādi par balansēšanas darbībām 580 939 353 941

Parādi par līgumsodu un nokavējuma naudām 1 815 303 

10 176 818 13 005 911 

Uzkrātie ieņēmumi

Uzkrātie ieņēmumi par dabasgāzes 
transportēšanu - 367 883 

Uzkrātie ieņēmumi par balansēšanas darbībām 60 489 -   

60 489 367 883

Parādi no līgumiem ar klientiem kopā 10 237 307 13 373 794 

Samaksas termiņa 
kavējums dienās pēc 
9.SFPS

Parāds Norakstīts 
periodā SKZ likme Parāds Norakstīts 

periodā SKZ likme

31.12.2022. 31.12.2021. 31.12.2021.

nav kavēts 10 157 506                   -                        -   13 005 483 -  -

kavēts 1-10 dienas          14 900                   -                        -   428 -  -

kavēts 11-20 dienas            4 412                   -                        -   - -  -

kavēts 21-30 dienas                   -                     -                        -   - -  -

kavēts >31 diena                   -                     -                        -   - -  - 

Maksātspējīgie debitori 100%                   -                        -   100%  -  -

Kopā  10 176 818           -               -   13 005 911 -  -   

Parādi no līgumiem ar klientiem pēc sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) 
izvērtējuma modeļa:
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15. PĀRĒJIE DEBITORI
31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Pārējie īstermiņa finanšu debitori:

Citi īstermiņa finanšu debitori 12 253 32 300

Pārējie īstermiņa nefinanšu debitori:

Avansi par pakalpojumiem 2 125 623 10 533 

Atliktais pievienotās vērtības nodoklis        330 030        322 353 

Uzkrājumi nedrošiem debitoriem (11 428) -

2 456 478 365 186 

16.  NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI
31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Ilgtermiņa daļa

Ar līdzdalību starpvalstu pārrobežu projektā 
saistītie nākamo periodu izdevumi (11. pielikums) 1 007 865 1 108 651 

Ilgtermiņa daļa kopā 1 007 865 1 108 651 

Īstermiņa daļa

Ar līdzdalību starpvalstu pārrobežu projektā 
saistītie nākamo periodu izdevumi (11.pielikums) 100 786 100 786 

IT izdevumi 232 916 180 005 

Apdrošināšanas maksājumi 75 993 53 786 

Autotransporta izdevumi 9 933 10 280 

Citi nākamo periodu izdevumi 60 447 72 282 

Īstermiņa daļa kopā 480 075 417 139 

Nākamo periodu izmaksas kopā 1 487 940 1 525 790 

17.  REZERVES
31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve  183 254 683  191 583 804 

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtēšanas 
rezerve 58 899 (146)

Reorganizācijas rezerve*    24 647 260    24 647 260 

  207 960 842   216 230 918 

Pārvērtēšanas rezervju kustība 
pārskata periodā

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas

rezerve

Pēcnodarbinātības 
pabalstu pārvērtē-

šanas rezerve

Atlikums 31.12.2020. 199 783 256 328 076 

Aktuāra pieņēmumu pārvērtējumi -   (328 222)

Pamatlīdzekļu pārvērtētās vērtības 
daļas nolietojums par pārskata 
periodu pārnests uz nesadalīto peļņu

(7 604 453) -   

Izslēgtie pārvērtētie pamatlīdzekļi (594 999) -   

Atlikums 31.12.2021. 191 583 804 (146) 

Aktuāra pieņēmumu pārvērtējumi -   59 045

Pamatlīdzekļu pārvērtētās vērtības 
daļas nolietojums par pārskata 
periodu pārnests uz nesadalīto peļņu

     (7 407 875) -   

Aktīvu vērtības samazinājums* (919 822) -

Izslēgtie pārvērtētie pamatlīdzekļi (1 424) -   

Atlikums 31.12.2022.    183 254 683 58 899

* līdz ar AS „Latvijas Gāze” reorganizāciju 2017.gadā divos atsevišķos uzņēmu-
mos – AS “Latvijas Gāze” un Conexus, Conexus tika nodoti ar pamatdarbību sais-
tītie aktīvi un saistības, t.sk., reorganizācijas rezerve.

*atzīts aktīvu vērtības samazinājums, no tā: būvēm un tehnoloģiskām iekārtām 
fiziska un tehnoloģiska nolietojuma dēļ 883 722 EUR; pārējo pamatlīdzekļu pār-
vērtēšanas rezerves atcelšana un vērtības samazināšana 36 099 EUR.
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18. NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI
31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

ES līdzfinansētie projekti 24 957 748 18 156 045 

Ilgtermiņa daļa 24 957 748 18 156 045 

Īstermiņa daļa (citi projekti) 4 654 4 654 

Īstermiņa daļa (ES līdzfinansējums) 762 681 534 964 

Īstermiņa daļa (līguma saistības)            - 237 284 

Īstermiņa daļa 767 335 776 902

 25 725 083 18 932 947 

Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas

Nākamo periodu ieņēmumi 
(līdzfinansējums) 31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Sākuma atlikums     18 695 663 11 131 501 

Saņemtais ES līdzfinansējums 7 643 940 7 817 508 

Saņemts pamatlīdzeklis bez atlīdzības 
līdzfinansēta projekta ietvaros*          - 130 468 

Ietverts pārskata perioda pārējos 
ieņēmumos (3.pielikums) (614 520) (383 814)

Pārnests uz nākamajiem periodiem     25 725 083 18 695 663 

Nākamo periodu ieņēmumi 
(līguma saistības) 31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Sākuma atlikums 237 284 903 165 

Atzīts nākamo periodu ieņēmumos - 318 791 

Ietverts pārskata perioda ieņēmumos 
(2.pielikums)     (237 284) (984 672)

Pārnests uz nākamajiem periodiem - 237 284 

2019. gada maijā Eiropas Komisija apstiprināja līdzfinansējuma 
piešķiršanu 50% apmērā, jeb 44 000 tūkst. EUR Eiropas kopējo 
interešu projektam Nr. 8.2.4. “Inčukalna pazemes gāzes krātuve 
darbības uzlabošana”. 2019. gadā projekta ietvaros saņemti  
līdzekļi 2 932 tūkst. EUR apmērā; 2021. gadā saņemti līdzekļi  
7 818 tūkst. EUR apmērā; 2022. gadā saņemti līdzekļi 6 373 tūkst. EUR 
apmērā.
2019. gada decembrī Eiropas Komisija apstiprināja līdzfinansē-
juma piešķiršanu 50% apmērā Eiropas kopējo interešu projekta  
Nr. 8.2.1. “Latvijas - Lietuvas starpsavienojuma darbības uzlaboša-
na”. 2019. gadā projekta ietvaros saņemti līdzekļi 751 tūkst. EUR 
apmērā. 2022. gadā saņemti līdzekļi 1 271 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), 2021.gadā pabeigti projekti  
12 838 633 EUR (ES līdzfinansējums 6 419 317 EUR); 2022.gadā 
pabeigti projekti 10 873 924 EUR (ES līdzfinansējums 5 436 962 EUR).

*2021.gadā izbūvēts un nodots lietošanā līdzfinansētais projekts 130 468 EUR 
vērtībā - pieslēgums pie Conexus piederošās dabasgāzes pārvades sistēmas. 
2022.gadā šādi pieslēgumi netika ierīkoti.
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19. DARBINIEKU LABUMU SAISTĪBAS
31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem    1 099 387    1 063 214 

Uzkrājumi citām koplīguma izmaksām*       252 381       310 921 

   1 351 768    1 374 135 

*dāvanas dzīves un stāža jubilejās

31.12.2022. 31.12.2021.

Uzkrājumi perioda sākumā 1 374 135 1 028 494 

Atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā 136 225 120 312 

Samaksāts (99 547) (102 893)

Pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu izmaiņu 
rezultātā – pašu kapitālā (59 045) 328 222 

Uzkrājumi perioda beigās 1 351 768 1 374 135 

Pārvērtējums aktuāra aprēķina rezultātā ir negatīvs sekojošu pieņēmu-
mu dēļ: darba samaksas pieaugums, nākotnes atalgojuma pieņēmu-
mu izmaiņas, nedaudz samazināts darbinieku apgrozījuma koeficients. 
Pārvērtējumu samazināja aprēķinā lietotā augstāka diskonta likme. 
Pārskata gadā diskonta likme, ar kuru diskontēti pēcnodarbinātības 
pabalstu pienākumi, noteikta 2.81% (2021.: 0.43%).

Jūtīguma nalīze kopējai 
pēcnodarbinātības 
pabalsta vērtībai, EUR

2022 2021

Palieli-
nājums

Samazi-
nājums

Palieli-
nājums

Samazi-
nājums

Diskonta likme (+/- 1%) 125 856 (105 433) 149 122 (123 269)

9% -8% 11% -9%

Darbinieku mainības 
rādītājs (+/- 1%) 142 275 (119 538) 164 469 (136 819)

11% -9% 12% -10%

Mēneša algas 
pieaugums (+/- 1%) 109 482 (92 846) 124 609 (104 540)

8% -7% 9% -8%
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20. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM
31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 69 468 183 60 282 986 

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 12 899 286 37 772 866 

Uzkrātās procentu saistības aizņēmumiem no 
kredītiestādēm 62 480 38 224 

82 429 949 98 094 076 

Conexus ir aizņēmumi gan no vietējām, gan arī no ārvalstu kredīti-
estādēm. Pārskata perioda beigās Conexus ir noslēgti kredītlīniju 
līgumi 65 000 tūkst. EUR apmērā (31.12.2021.: 90 000 tūkst. EUR).  
2022. gada beigās šīs kredītlīnijas nav izmantotas. 

Pieejamo 65 000 tūkst. EUR kredītlīniju līgumu darbības termiņi 
pārsniedz 1 gadu. Pārskata perioda beigās ilgtermiņa aizņēmumu 
vidējā svērtā procentu likme ir 1.76% (31.12.2021.: 0.37 %);  īster-
miņa aizņēmumu vidējā svērtā procentu likme ir 2.77% (31.12.2021.: 
0.24%). Pārskata perioda beigās 36% no saņemtajiem, bet vēl neat-
maksātiem ilgtermiņa aizņēmumiem ir ar fiksētu aizdevuma procenta 
likmi (31.12.2021.: 41%). Visi Conexus aizņēmumi ir eiro valūtā un bez 
nodrošinājuma.
Pārskata perioda beigās Conexus ir noslēgti ilgtermiņa aizdevumu līgumi  
55 000 tūkst. EUR apmērā, kuru saņemšana ir paredzēta 2023. gada 
laikā.
Ja bāzes aizņēmuma likme (EURIBOR) pieaugtu par 0.25%, Conex-
us aizdevuma procentu izmaksas pieaugtu par 118  tūkst. EUR 
(2021.: 107 tūkst. EUR). 
Savukārt, ja bāzes aizņēmuma likme (EURIBOR) pieaugtu par 0.50%, 
Conexus aizdevuma procentu izmaksas pieaugtu par 235 tūkst. EUR 
(31.12.2021.: 214 tūkst. EUR).

Izmaiņas aizņēmumos no kredītiestādēm 31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Pārskata gada sākumā 98 094 076 21 875 000 

Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm 20 000 000 60 000 000

Kredītiestādēm atmaksātie aizņēmumi (10 738 433) (8 769 098)

Kredītiestādēs saņemts / (atmaksāts) overdrafts (24 949 959) 24 949 950

Izmaiņas uzkrātajās procentu saistībās 
aizņēmumiem no kredītiestādēm 24 256 38 224

82 429 949 98 094 076 

Conexus esošajos līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi pārska-
ta periodā ir ievēroti, informācija par rādītāju ierobežojumiem atklāta  
29. pielikuma sadaļā par Kapitāla risku vadību.
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21. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN
DARBUZŅĒMĒJIEM

31.12.2022. 31.12.2021.
 EUR EUR
Parādi par citām saimnieciskās darbības 
izmaksām 2 601 436 385 599 

Parādi par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi 2 531 876 2 288 199 

Parādi saistītajām pusēm (26.pielikums) 1 565 086 710 316

Parādi par balansēšanas darbībām 664 113 3 610 018

Parādi par nemateriālo ieguldījumu iegādi           48 915 296 363 

Īstermiņa finanšu saistības 7 411 426 7 290 495 

22.  PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes 531 555 497 957 

Īstermiņa finanšu saistības 531 555 497 957

Pievienotās vērtības nodoklis         561 508 1 077 833 

Darbinieku atalgojums 531 526 432 171 

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 299 923 204 733 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 160 172 125 424 

Pārējās īstermiņa saistības 64 907 94 484 

Dabas resursu nodoklis 49 695 24 380 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis no nosacīti 
sadalītās peļņas 3 614 1 085 

Akcīzes nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis 1 849 724

Īstermiņa nefinanšu saistības 1 673 194 1 960 834

Pārējās saistības kopā 2 204 749 2 458 791 
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23. UZKRĀTĀS SAISTĪBAS
31.12.2022. 31.12.2021.

Uzkrātās saistības piemaksām par gada 
rezultātiem 1 553 601 1 649 232 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem 
atvaļinājumiem 674 228 562 162 

Nefinanšu saistības 2 227 829 2 211 394

Uzkrātās saistības nesaņemtiem rēķiniem 13 497 3 857 490 

Uzkrātās saistības aizņēmumu procentiem 63 706 38 224

Uzkrātās saistības gada pārskatam 18 300 22 500 

Finanšu saistības 95 503 3 918 214

Uzkrātās saistības kopā 2 323 332 6 129 608 

24.  NODOKĻI
Saistības

31.12.2021. Aprēķināts Samaksāts
(Pārmaksa)/ 

saistības 
31.12.2022.

 EUR EUR EUR EUR

Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis 1 085 2 399 946    (2 397 417) 3 614 

Pievienotās 
vērtības nodoklis 1 077 833  12 089 196 (12 605 521) 561 508 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
iemaksas

204 733      3 634 735   (3 539 545) 299 923 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 125 424 1 942 063    (1 907 315) 160 172 

Dabas resursu 
nodoklis 24 380 179 772       (154 457) 49 695 

Akcīzes nodoklis 714 6 444 (5 381) 1 777 

SPRK nodeva -   107 735      (107 735) -   

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 10 572 207   (572 145) 72 

    1 434 179   20 932 098 (21 289 516) 1 076 761 
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25. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS
31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Akcionāru lēmums par izmaksājamām 
dividendēm 9 548 661 85 142 231

Sadalāmās peļņas apmērs (periods līdz 
31.12.2017.) - 75 491 679

Sadalāmās peļņas apmērs (periods pēc 
31.12.2017.) 9 548 661 9 650 552

Aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 2 387 165 2 412 638 

Piemērots nodokļa atvieglojums, izmantojot 
iepriekš deklarētos uzkrājumus - (155 998)

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 2 387 165 2 256 640

2021. gadā Conexus akcionāriem pasludināto dividenžu apjoms bija 
85 142 231 EUR jeb 2,14 EUR par vienu akciju. Tādējādi, dividendēs 
tika sadalīta peļņa 75 491 679 EUR apmērā, kas veidojusies līdz  
2017.gada 31.decembrim, un 9 650 552 EUR apmērā par periodu, kas 
veidojusies pēc 2017.gada 31.decembra.

2022. gadā Conexus akcionāriem pasludināto dividenžu apjoms bija 
9 548 661 EUR jeb 0.24 EUR par vienu akciju

26. SAISTĪTO PERSONU DARĪJUMI
2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru reģistrā, 
reģistrējot akciju piederības maiņu 34.0991% apjomā no Conexus ap-
maksātā pamatkapitāla – akciju atsavinātājs ir PAS “Gazprom”, akciju 
ieguvējs ir AS “Augstsprieguma tīkls”. Tādējādi AS “Augstsprieguma 
tīkls” būtiski palielināja savu līdzdalību uzņēmumā (šobrīd ir 68.46% 
kapitāldaļas no kopējā Conexus apmaksātā 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 uzska-
tītas arī valsts kontrolētās kapitālsabiedrības.
Conexus nav parasto pakalpojumu sniegšanas darījumu ar Latvijas val-
dību, ieskaitot ministrijas un valsts aģentūras, kā arī darījumu ar valsts 
kontrolētām kapitālsabiedrībām, kas uzskatāmas par saistītām pusēm, 
izņemot AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Latvenergo”.

Darījumi ar saistītajām pusēm 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Ieņēmumi no darījumiem ar saistītajām pusēm:

AS “Latvenergo” 22 060 969 18 311 201

Izmaksas no darījumiem ar saistītajām pusēm:

AS “Latvenergo” 5 408 435 2 864 545

AS “Augstsprieguma tīkls” 473 545 
Gada beigu bilances atlikumi, kas ir radušies no iepirktām precēm un 
sniegtajiem / saņemtajiem pakalpojumiem:  
Parādi no līgumiem ar klientiem

AS “Latvenergo” 3 781 454 3 303 886

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

AS “Latvenergo” 1 565 086 710 143

AS “Augstsprieguma tīkls” - 173
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27. NĀKOTNES SAISTĪBAS UN 
IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS
31.12.2022. Conexus ir noslēgti, bet vēl nepabeigti ilgtermiņa ak-
tīvu izveidošanas līgumi 34 910 221 EUR apmērā (31.12.2021.:  
23 673 604 EUR).
Papildus, saskaņā ar 11.05.2018. noslēgto starpoperatoru līgumu 
par GIPL projekta izmaksu segšanu, 2023.gadā plānotas investīcijas  
14 700 tūkst. EUR apmērā (11.pielikums).

28. ATLĪDZĪBA ZVĒRINĀTU 
REVIDENTU KOMERCSABIEDRĪBAI
Atlīdzība zvērinātu revidentu 
komercsabiedrībai 31.12.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi 24 000 17 000

Ilgtspējas pārskata pārbaude 5 300 5 300 

29 300 22 300 

29. FINANŠU RISKU VADĪBA UN 
PATIESĀS VĒRTĪBAS
Principi un vadlīnijas vispārējai finanšu risku vadībai ir noteikti Conexus 
finanšu risku vadības politikā.  Valde ir atbildīga par politikas ieviešanu 
Sabiedrībā.
Conexus ir pakļauts šādiem finanšu riskiem: kapitāla riskam, finansē-
juma piesaistes riskam (tai skaitā procentu likmju riskam, refinansē-
šanas riskam un saistību priekšlaicīgas atmaksas riskam), valūtas ris-
kam, kredītriskam un likviditātes riskam.  

Conexus finanšu instrumenti tiek iedalīti šādās kategorijās:
Finanšu aktīvi un saistības 31.12.2022. 31.12.2021.
 EUR EUR

Parādi no līgumiem ar klientiem 10 237 306 13 373 794 

Citi debitori 12 253 32 300 

Nauda un naudas ekvivalenti 10 967 116 14 676 110 

Kopā finanšu aktīvi 21 216 675 28 082 204 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 82 367 469 98 055 852 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 7 411 426 7 290 495 

Pārējās saistības un uzkrātās saistības 627 057 4 416 171 

Nomas saistības 484 422 467 336

Kopā finanšu saistības 90 890 374 110 229 855 

LIKVIDITĀTES RISKS 
Likviditātes risks ir saistīts ar Conexus spēju izpildīt saistības noteikta-
jos termiņos. Conexus uztur piesardzīgu likviditātes risku vadību, prog-
nozējot gada, ceturkšņa un mēneša naudas plūsmas, lai nodrošinātu 
saimnieciskajai darbībai atbilstošu finanšu līdzekļu daudzumu. Nepie-
ciešamības gadījumā Conexus plāno piesaistīt īstermiņa un ilgtermi-
ņa aizdevumus. Conexus likviditātes rezervi veido Conexus nauda un 
naudas ekvivalenti, kā arī neizmantotās kredītiestāžu piešķirtās kre-
dītlīnijas.
2022. gada beigās Conexus ir pieejamas un nav izmantotas kredītlī-
nijas 65 000 tūkst. EUR apmērā, kas nodrošina ievērojamu likviditātes 
rezervi. Pārskata perioda beigās Conexus ir noslēgti ilgtermiņa aizde-
vumu līgumi 55 000 tūkst. EUR apmērā, kuru saņemšana ir paredzēta 
2023. gada laikā.
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Finansiālo saistību termiņanalīze pēc to līgumiskajām naudas plūsmām, ieskaitot procentu maksājumus:

31.12.2022. Uzskaites 
vērtība

Līgumā noteiktā 
naudas plūsma 1 – 3 mēn. 3 mēn. – 

1 gads 1 – 5 gadi > 5 gadi

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Aizņēmumi    82 367 469 94 837 865 4 294 830 10 876 192 54 551 740 25 115 102

Parādi piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem, 
uzkrātās saistības

8 038 483 8 038 483 8 038 483 -   -   -   

Nomas saistības 484 422 943 076 6 801 20 403 108 816 807 056

Finanšu saistības  90 890 374 103 819 424 12 340 114 10 896 595 54 660 556 25 922 158

31.12.2021. Uzskaites 
vērtība

Līgumā noteiktā 
naudas plūsma 1 – 3 mēn. 3 mēn. – 

1 gads 1 – 5 gadi > 5 gadi

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Aizņēmumi    98 055 852         99 272 976 28 249 126 9 773 287 37 725 657 23 524 906 

Parādi piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem, 
uzkrātās saistības

11 706 666 11 706 666 11 706 666 -   -   -   

Nomas saistības 467 336 930 074 20 468 18 798 100 256 790 552

Finanšu saistības  110 229 855 111 909 716 39 976 260 9 792 085 37 825 913 24 315 458
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rējiem Conexus aizdevējiem dotu tiesības pieprasīt savu aizdevumu 
pirmstermiņa atmaksu.
Saistību priekšlaicīgās atmaksas riska novēršanai Conexus regulāri 
veic aizņēmuma līgumos noteikto rādītāju (kovenanšu) aprēķinus un 
analīzi, kā arī pievērš īpašu uzmanību, lai savlaicīgi novērstu saistību 
neizpildes gadījumu iestāšanos. Conexus regulāri uztur aizdevēju at-
tiecības, savlaicīgi informējot par izmaiņām, kas skar Conexus darbī-
bu un reputāciju.

Kredītrisks
Conexus ir pakļauta kredītriskam, t.i., riskam, ka gadījumā, ja darī-
juma partneris nespēs pildīt līgumsaistības, Conexus radīsies zau-
dējumi. Kredītrisku var radīt nauda un naudas ekvivalenti, parādi no 
līgumiem un citi finanšu debitori.
Conexus ir pakļauts ievērojamai kredītriska koncentrācijai attiecībā uz 
parādiem no līgumiem ar klientiem, jo kredītrisks tiek sadalīts starp 10 
lielākajiem klientiem, kuru saistības veidoja 90% no kopējiem Conexus 
parādiem no līgumiem ar klientiem (31.12.2021.: 93%). Conexus uz-
skata, ka klientu saistības ir ar augstu atgūstamību.
Debitoru kredītriska ierobežošanai Conexus novērtē darījuma part-
nera kredītspēju un nosaka tā kredītlimitu. Ja partnera kredītspē-
ja nav pietiekama Conexus noteiktā kredītlimita segšanai, Conexus 
pieprasa saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozīts, bankas 
garantija). Pārskata gada beigās Conexus nebija pakļauta būtiskam 
kredītriskam saistībā ar tās debitoriem, jo neviens no parādiem nebi-
ja kavēts un visi parādi tika samaksāti 2022. gada janvārī.
Kredītrisks, attiecībā uz finanšu līdzekļiem kredītiestādēs, tiek pārval-
dīts, sabalansējot finanšu aktīvu izvietojumu, izvietojot tos ne mazāk 
kā divās kredītiestādēs. Kredītiestādes, ar kurām veic vai plāno sa-
darbību, tiek novērtētas pēc starptautiskas kredītreitinga aģentūras 
noteiktā kredītreitinga – vismaz A- vai A3 līmenī. Operatīvās finanšu 
darbības nodrošināšanai Conexus var izvietot finanšu līdzekļus arī 
kredītiestādēs, kuru noteiktais kredītreitings ir vismaz BBB- vai Baa3 
līmenī. Pamatojoties uz šādu novērtējumu, naudu un naudas ekviva-
lentus var raksturot šādi (grupējot pēc ilgtermiņa reitinga):

FINANSĒJUMA PIESAISTES RISKS 
Procentu likmju risks
Procentu likmju risks veidojas, ja Conexus izmanto aizņemtos finanšu 
līdzekļus. Procentu likmju risks Conexus rodas no aizņēmumiem, ku-
riem ir noteikta mainīga procentu likme (turpmāk – atsauces procentu 
likme), kas veidojas no trīs, sešu vai 12 mēnešu EURIBOR un pievie-
notās likmes, radot risku, ka finanšu izmaksas Conexus būtiski pieaug 
situācijās, kad pieaug atsauces procentu likme.
Procentu likmju risks tiek vadīts, slēdzot procentu likmju mijmaiņas da-
rījumus (Interest rate swap – IRS), ar kuriem mainīgās procentu likmes 
tiek mainītas pret fiksētajām procentu likmēm, vai saņemot jaunus aiz-
ņēmumus ar fiksētām likmēm, vai emitējot obligācijas kā fiksēto likmju 
instrumentus. Pārskata gada beigās Conexus nebija noslēgtu procentu 
likmju mijmaiņu darījumu vai emitētu obligāciju kā fiksētu likmju instru-
mentu. 36% no saņemtajiem, bet vēl neatmaksātiem Conexus ilgtermi-
ņa aizdevumiem ir ar fiksētu procentu likmi.
Conexus finanšu risku vadības politika paredz procentu likmju riska 
vadības līmeni, apjomu un termiņu vērtēt saskaņoti ar apstiprināta-
jiem Conexus pakalpojumu tarifu cikliem.

Refinansēšanas risks
Refinansēšanas riska iestāšanās var būt saistīta ar ārējiem makroe-
konomiskiem un politiskiem apstākļiem, finanšu krīzes iestāšanos, vai 
Conexus darbības un finanšu rādītāju būtisku pasliktināšanos. 
Refinansēšanas riska ierobežošanai Conexus diversificē aizņēmu-
mu portfeli, nosakot būtiskāko finanšu rādītāju limitus (robežrādītāji) 
un nodrošinot to uzraudzību pēc aizņēmuma avota - ne vairāk kā 
80 procenti no vienas kredītiestādes. Vienlaicīgi Conexus nodrošina 
aizņēmumu pamatsummas atmaksas termiņu diversifikāciju. 

Saistību priekšlaicīgas atmaksas risks 
Saistību priekšlaicīgas atmaksas risks var iestāties, ja viens no aizde-
vējiem realizētu savas, aizdevuma līgumā paredzētās, tiesības pie-
prasīt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, kas automātiski visiem pā-
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Moody's kredītreitings 31.12.2022. 31.12.2021.
 EUR EUR

Aa3 10 964 963 2 478 275

Baa2 1 121 999 999

Baa1 1 032 11 197 836

Nauda kopā: 10 967 116 14 676 110

2022. gada 31. decembrī un 2021. gada 31. decembrī naudu un tās 
ekvivalentus veidoja norēķinu kontu atlikumi kredītiestādēs.

Kapitāla riska vadība
Conexus kapitāla riska vadību veic ar mērķi nodrošināt Conexus ilgt-
spējīgu darbību, uzturēt optimālu kapitāla struktūru, tādējādi sama-
zinot kapitāla cenu. Conexus uztur sabalansēta riska pieeju attiecībā 
uz Conexus spēju aizņemties un kapitāla struktūras rādītājiem.
Conexus regulāri veic kapitāla riska vadību, ņemot vērā pašu kapitāla 
pietiekamības rādītāja aprēķinus un analīzi. Pašu kapitāla pietieka-
mības rādītāju aprēķina, dalot pašu kapitāla summu ar kopējo aktīvu 
summu. Pašu kapitāla rādītāju uztur vismaz 50 procentu līmenī. Pašu 
kapitāla pietiekamības rādītājs 2022. gada 31. decembrī ir 72%.
Conexus regulāri veic saistību sloga aprēķinus un analīzi. Saistī-
bu sloga rādītāju nosaka, dalot neto saistības (visas ilgtermiņa un 
īstermiņa saistības, par kurām jāmaksā procenti, no tām atņemot 
naudas līdzekļus un naudas līdzekļu ekvivalentu) ar EBITDA par pē-
dējiem 12 mēnešiem. Šī koeficienta vērtība nedrīkst būt lielāka par 
pieci. Saistību sloga rādītājs 2022. gada 31. decembrī ir 2.72.
Saistību apkalpošanas koeficientu (DSCR) nosaka, dalot EBITDA par 
pēdējiem 12 mēnešiem ar parādsaistību maksājumu summu (pamat-
summu, procentu vai citi maksājumi saistībā ar kredītiem, aizdevu-
miem, finanšu līzingiem vai citiem aizņēmumam komerciālā ziņā lī-
dzīgiem darījumiem). Šī koeficienta vērtība nedrīkst būt mazāka par 
1.2x. Saistību apkalpošanas (DSCR) rādītājs 2022.gada 31. decembrī 
ir 2.85.

Conexus esošajos aizņēmumu līgumos noteiktie finanšu rādītāju ie-
robežojumi pārskata periodā un pārskata apstiprināšanas brīdī ir ie-
vēroti, Finanšu rādītāju ierobežojumu faktiskie rādītāji: 

Finanšu rādītāju ierobežojumi 31.12.2022. 31.12.2021.

Pašu kapitāla pietiekamība > 50% 72% 71% 

Neto aizņēmumi / EBITDA < 5 2.72 2.97

Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 
1.2x 2.85 3.73 

Plānojot finansējuma piesaisti, Conexus vadās pēc piesardzības prin-
cipa, saglabājot iespējas nepieciešamības gadījumā ātri piesaistīt 
papildu finansējumu.

Valūtas risks
Conexus politika ir orientēta uz saimnieciskiem darījumiem, aktīviem 
vai saistībām Conexus funkcionālajā valūtā, kas ir euro. Ārvalstu va-
lūtas risks tiek vērtēts kā zems. Conexus nav atlikumu ārvalstu valū-
tās.

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 neat-
karīgiem avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika 
atspoguļo Conexus vadības pieņēmumus par tirgus situāciju. Šī hie-
rarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir pieeja-
mi. Veicot pārvērtēšanu, Conexus ņem vērā atbilstošas novērojamas 
tirgus cenas, ja tas ir iespējams.
Patiesās vērtības noteikšanas mērķis, pat, ja tirgus nav aktīvs, ir no-
teikt darījuma cenu, pie kuras tirgus dalībnieki būtu ar mieru pārdot 
aktīvu vai uzņemties saistības konkrētā vērtēšanas datumā pašreizē-
jos 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. 
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Balstoties uz patiesās vērtības hierarhiju, visas vērtēšanas tehnikas 
ir sadalītas 1. līmenī, 2. līmenī un 3. līmenī. Finanšu instrumenta pa-
tiesās 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 hierar-
hiju;
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 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. Mode-
lī 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 31.12.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Aktīvi:

Parādi no līgumiem ar klientiem 3. 10 237 306 13 373 794 

Citi debitori 3. 12 253 32 300 

Nauda un naudas ekvivalenti            2. 10 967 116 14 676 110 

Saistības:

Aizņēmumi no kredītiestādēm 3. 82 367 469 98 055 852 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem              3. 7 411 426 7 290 495 

Pārējās saistības un uzkrātās saistības 3. 627 057 4 416 171

Nomas saistības 3. 484 422 467 336

Aktīvi un saistības, kuriem patiesā vērtība tiek uzrādīta
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) 
finanšu instrumentu, piemēram, naudas un naudas ekvivalentu, īs-
termiņa parādi no līgumiem ar klientiem un parādu piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vēr-
tībai. 
Aizņēmumu no kredītiestādēm patiesā vērtība tiek novērtēta, diskon-
tējot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā 
kā procentu likmes (t.sk. nofiksētā aizdevuma likme), kas tiek piemē-
rotas aizņēmumiem no kredītiestādēm, būtiski neatšķiras no tirgus 
procentu likmēm, kā arī Conexus piemērojamais riska uzcenojums 
nav būtiski mainījies, ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni at-
bilst to uzskaites vērtībai. 
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Aktīvi, kuri tiek novērtēti patiesajā vērtībā
Conexus ēkas, būves, tostarp gāzes cauruļvadu infrastruktūra, teh-
noloģiskās iekārtas un ierīces tiek uzrādītas pārvērtētās vērtībās, 
kas aptuveni pielīdzināmas to patiesajai vērtībai. Pārvērtēšana tika 
veikta 2020. gadā. Ņemot vērā aktīvu unikālo būtību un pielietoju-
mu, 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 ak-
tīvi vēl bija AS “Latvijas Gāzes” īpašumā), un izmantoto pieņēmumu 
datu līmenis netika mainīts.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana veikta, pieaicinot neatkarīgo ekspertu 
un izmantojot amortizēto aizvietošanas izmaksu metodi. Saskaņā ar 
šo metodi, tiek noteikta aktīvu sākotnējā vērtība, saskaņā ar novēr-
tēšanas 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 Conexus pie-
ejami dati par līdzīgu objektu izbūvēm pēdējo gadu laikā. Ja palielinās 
vidējās celtniecības izmaksas valstī vai būtiski palielinās izmantoto 
materiālu izmaksas, arī aktīvu vērtība palielināsies. Ja attiecīgi celt-
niecības 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 vai pieaugt.
Saskaņā ar 16. SGS pārvērtējot pamatlīdzekļu objektu, attiecīgā 
aktīva uzskaites vērtība tiek koriģēta attiecībā uz pārvērtēto sum-
mu. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātu atzīšanā pamatlīdzekļa 
sākotnējā vērtība un atlikusī vērtība tiek aizvietota ar novērtējuma 
vērtībām. Uzkrāto nolietojumu pēc neproporcionālās metodes pār-

vērtēšanas datumā pielāgo, lai tas būtu vienāds ar starpību starp 
sākotnējo uzskaites vērtību un atlikušo aktīva uzskaites vērtību pēc 
tam, kad ņemti vērā uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās.
Vidējais būvniecības izmaksu pieaugums tika noteikts, balstoties uz 
dažādiem avotiem, tai skaitā Conexus realizētiem projektiem, līdz-
vērtīgu tirgus dalībnieku salīdzinošiem rādītājiem, Centrālās statis-
tikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datiem. Tika ņemtas vērā izmaiņas 
materiālu, darbaspēka un mehānismu izmaksās. Vidējais izmaksu 
pieaugums tika aprēķināts, ņemot vērā katra aprēķinu modeļa ietek-
mes procentuālo ietekmes īpatsvaru. Kopumā gāzes vadu pārvēr-
tēšanā piemērotais vidējais izmaksu pieaugums, salīdzinot ar 2016. 
gadā veikto vērtēšanu, bija 19%. Urbumu vērtības pieaugums no-
teikts, analizējot Conexus sniegto informāciju par urbumu rekons-
trukcijas darbiem un CSP informāciju (2017.-2019.gads). 
Aprēķinos ievērots piesardzības princips, piemērojot CSP vidējo būv-
niecības izmaksu (materiālu, darbaspēka, mehānismu) pieaugumu 
2017.-2019.gadā, t.i., 12%. 
2022.gadā vadība ir novērtējusi cauruļvadu, tehnoloģisko iekārtu un 
vispārējās būvniecības cenu līmeni un ir konstatējusi inflācijas, dar-
baspēka un materiālu izmaksu pieauguma izmaiņas salīdzinājumā ar 
2020.gada janvāri, kad tika veikta pārvērtēšana un noteikta pamat-
līdzekļu patiesā vērtība, izmantojot amortizētās aizstāšanas izmaksu 
metodi. Ir pamats domāt, ka patiesā vērtība varētu būt būtiski augstā-
ka par aktīvu esošo uzskaites vērtību 2022. gada 31. decembrī. Tomēr 
piesardzības nolūkā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un nenoteik-
tību nozarē, vērtēta arī aktīva lietošanas vērtība kā pamatojums da-
basgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūras atgūstamās 
vērtības noteikšanai (10.pielikums).
Sabiedrības vadība ir secinājusi, ka pamatlīdzekļu vērtība finanšu 
uzskaitē būtiski neatšķiras no to atgūstamās summas, kas ir lielākā 
no patiesās vērtības (no kuras atņemtas pārdošanas izmaksas) vai 
lietošanas vērtības, kā rezultātā pamatlīdzekļu pārvērtēšana vai 
aktīvu vērtības samazinājums netiek veikts.
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30. INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
Akciju sabiedrība (AS) “Conexus Baltic Grid” juridiskā adrese Stigu iela 
14, Rīga, LV – 1021, Latvija. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar 
vienoto reģistrācijas numuru 40203041605. Sabiedrības lielākie ak-
cionāri ir tās mātes sabiedrība AS „Augstsprieguma tīkls”, kurai pieder 
68,46% no Sabiedrības pamatkapitāla, un MM Infrastructure Invest-
ments Europe Limited, kurai pieder 29,06% no Sabiedrības pamatka-
pitāla.
Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
PricewaterhouseCoopers SIA un atbildīgā zvērinātā revidente Ilandra 
Lejiņa.

31. GRĀMATVEDĪBAS  
UZSKAITES POLITIKA
FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNES
Conexus nerevidētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu stan-
dartiem (SFPS). Grāmatvedības un uzskaites novērtēšanas pamat-
principi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir konsekventi piemēroti par visiem 
pārskatos ietvertajiem periodiem.
Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz darbības turpināšanas 
pieņēmumu. 2022.gada 31.decembrī Conexus īstermiņa saistī-
bas pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par 6 380 tūkst. EUR (2021.:  
23 946 tūkst. EUR). Conexus vadība uzskata, ka Conexus nebūs lik-
viditātes problēmu un tā spēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos 
termiņos, jo 2022. gada beigās Conexus kopumā ir pieejamas, bet nav 
izmantotas banku kredītlīnijas 65 000 tūkst. EUR apmērā, kas nodrošina 
ievērojamu likviditātes rezervi. Pārskata perioda beigās Conexus ir no-
slēgti ilgtermiņa aizdevumu līgumi 55 000 tūkst. EUR apmērā, kuru 
saņemšana ir paredzēta 2023. gada laikā. Plašāka informācija par lik-
viditātes rādītājiem atklāta 29.pielikuma sadaļā par Likviditātes risku.

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. Finanšu rādītāji Conexus finanšu pārskatos ir norādīti EUR. 
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.
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 
valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ienākumi vai zaudējumi 
no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķina postenī Finanšu izdevumi vai ieņēmumi.

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 gada ieņēmumus un izdevumus. Lai arī 
šādas aplēses pamatojas uz Conexus vadībai pieejamo ticamāko in-
formāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezul-
tāti var atšķirties no šīm aplēsēm.
Zemāk ir aprakstītas tās jomas, kas pakļautas augstākai sprieduma 
vai sarežģītības pakāpei, vai jomas, attiecībā uz kurām piemērotie 
pieņēmumi un aplēses ir būtiskas finanšu pārskatu sagatavošanā.
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Aplēses attiecībā uz pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem
ieguldījumiem
Lietderīgās izmantošanas laiks
Conexus veic aplēses attiecībā uz pamatlīdzekļu un nemateriālo ie-
guldījumu lietderīgu izmantošanas laiku un atlikušo vērtību. Šīs aplē-
ses izriet no iepriekšējās pieredzes, kā arī no nozares prakses un tiek 
izvērtētas katra pārskata gada beigās. Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
faktiskais pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks dažreiz ir ilgāks 
nekā aplēsts. Pilnībā nolietoto pamatlīdzekļu vērtības ir atklātas 9. 
pielikumā. Paredzamais lietderīgās lietošanas laika izmaiņu ietekmes 
novērtējums nav precīzi aplēšams, tādēļ nolietojuma likmju izmaiņu 
jutīguma analīzes ietekme uz nākamajiem periodiem netiek atklāta.

Atgūstamā vērtība
Conexus veic pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības sa-
mazināšanās testu ikreiz, kad notikumi un apstākļi liecina par iespēja-
mu to bilances vērtības neatgūstamību. Atbilstoši testu izvērtējumam, 
ja nepieciešams, aktīvu vērtība tiek norakstīta līdz to atgūstamajai 
vērtībai. Vērtības samazināšanās izvērtēšanā vadība izmanto dažā-
das aplēses naudas plūsmai, kas rodas no aktīvu izmantošanas, uz-
turēšanas un pamatlīdzekļu remontiem, kā arī inflācijas un procentu 
likmju pieauguma. Aplēses tiek pamatotas ar SPRK padomes apstip-
rināto Dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmu pakalpojuma 
tarifu aprēķināšanas metodiku. Pārskata gadā nav atzīta pamatlī-
dzekļu vērtības samazināšanās.

Pārvērtēšana
Conexus pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic neatkarīgi, ārēji, sertificēti 
vērtētāji, izmantojot pamatlīdzekļu amortizēto aizvietošanas izmak-
su metodi. Saskaņā ar šo metodi, tiek noteikta aktīvu sākotnējā vēr-
tība, atbilstoši novērtēšanas brīža cenām un prasībām, un pielietoja-
miem materiāliem, kā arī katra aktīva uzkrātais nolietojums. Galvenie 

pieņēmumi pārvērtēšanas procesā saistās ar izmantoto materiālu 
izmaksām un vidējām celtniecības cenām pārvērtēšanas veikšanas 
brīdī Detalizētāka informācija par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu ir at-
klāta šī pielikuma sadaļā Aktīvi, kuri tiek novērtēti patiesajā vērtībā 
un 9. pielikumā.

Uzkrājumu atzīšana un novērtēšana
Conexus ir izveidojusi uzkrājumus pēcnodarbinātības pabalstiem. Šo 
saistību izpildes apmērs un laiks ir nenoteikts. Lai noteiktu šo uzkrā-
jumu pašreizējo vērtību, tiek izmantoti noteikti pieņēmumi un aplē-
ses, tai skaitā paredzamās nākotnes izmaksas, inflācijas tempi un 
izmaksu laika grafiki. Faktiskās izmaksas var atšķirties no izveidota-
jiem uzkrājumiem saistībā ar izmaiņām likumdošanas normās, kā arī 
trešo pušu segtajām izmaksām. Lai novērtētu uzkrājumus pēcnodar-
binātības pabalstiem, tiek aplēsta darba attiecību izbeigšanas iespē-
jamība dažādās darbinieku vecuma grupās, par pamatu izmantojot 
iepriekšējo pieredzi, kā arī dažādus pieņēmumus par mainīgajiem 
demogrāfiskajiem un finanšu faktoriem (ieskaitot paredzamo dar-
ba atlīdzības pieaugumu un noteiktas izmaiņas pabalstu apmēros). 
Varbūtība un citi faktori tiek noteikti, balstoties uz iepriekšējo pieredzi  
(18.pielikums).

Balansēšanas ieņēmumu atzīšana
Conexus ir izvērtējusi, ka, pildot balansēšanas administrēšanas funk-
cijas, tā darbojas kā aģents (2.pielikums). Pazīmes, kas norāda, ka 
Conexus darbojas kā aģents, ir šādas:

 Conexus nav kontroles pār pakalpojumiem, pirms to nodošanas 
klientiem; 

 Conexus ir pienākums pakalpojumus iekļaut klientiem izrakstītajos 
rēķinos un iekasēt maksu, bet nav tiesību uz ieņēmumiem; 

 Conexus nav tiesību pašai tieši vai netieši noteikt pakalpojumu cenu.
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NEFINANŠU AKTĪVI UN SAISTĪBAS 
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Par nemateriāliem ieguldījumiem atzīst identificējamus ne naudas 
aktīvus, kuriem nav fiziskas formas un kurus Conexus izmanto pakal-
pojumu sniegšanai vai saimnieciskām vajadzībām. Conexus nema-
teriālie aktīvi, galvenokārt, sastāv no programmatūras licencēm un 
datorprogrammām. 
Nemateriālos ieguldījumus uzskaita to sākotnējā iegādes vērtībā, at-
skaitot amortizāciju un uzkrātos vērtības samazinājumus.
Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, 
norakstot tā vērtību aplēstajā lietošanas laikā. Nemateriālo ieguldīju-
mu 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. Conexus galvenās pamatlīdzekļu grupas 
ir zeme, ēkas un būves, tehnoloģiskās iekārtas un ierīces un pārējie 
pamatlīdzekļi. Pamatlīdzekļu sastāvā tiek uzskaitīta arī bufergāze In-
čukalna PGK kolektorslānī un pārvades gāzesvados, avārijas rezerves 
daļas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 
Ēkas un būves un tehnoloģiskās iekārtas un ierīces finanšu pārskatos 
ir uzrādītas pārvērtētajā vērtībā. Pārvērtēšanu veic pietiekami regu-
lāri, 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 
PGK kolektorslānī un pārvades gāzesvados, kā arī avārijas rezerves 
daļas uzskaita iegādes vērtībā. 
Pamatlīdzekli atzīst kā aktīvu, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks saņemti 
ar šo aktīvu saistītie nākotnes saimnieciskie labumi un aktīva izmak-
sas var ticami noteikt. Finanšu pārskatos pamatlīdzekļus uzrāda iegā-
des vai pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto 
vērtības samazināšanos. 

Aktīvus būvniecības, montāžas  vai uzstādīšanas procesā, kas iegā-
des brīdī vēl nav gatavi paredzētajam pielietojumam, finanšu pārska-
tos uzrāda nepabeigto celtniecības objektu sastāvā. Turpmākās iz-
maksas iekļauj aktīva bilances vērtībā, balstoties uz aktīva atzīšanas 
kritērijiem.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas vai kārtējo remontu izmaksas iekļauj pār-
skata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurās tās ir radušās.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums ir 
uzrādīts pašu kapitāla postenī „Rezerves”. Pārvērtēšanas rezervi sa-
mazina, ja pārvērtēto pamatlīdzekli atsavina, likvidē vai vērtības palie-
linājumam saskaņā ar vadības novērtējumu vairs nav pamata. Finanšu 
pārskatos norakstīto pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves atlikumu 
ieskaita pašu kapitālā nesadalītās peļņas sastāvā. Pārvērtētā aktīva 
lietošanas laikā katrā pārskata periodā daļu no pārvērtēšanas rezer-
ves, ko aprēķina kā starpību starp nolietojumu no aktīva pārvērtētās 
uzskaites vērtības un nolietojumu no aktīva sākotnējās izmaksu vērtī-
bas, atzīst pašu kapitālā nesadalītās peļņas sastāvā. 
Sākot no dienas, kad pamatlīdzeklis ir gatavs tā paredzētajai izman-
tošanai, tam aprēķina nolietojumu un tā vērtību pakāpeniski noraksta 
lietderīgās lietošanas laikā līdz aplēstai atlikušai vērtībai. 
Gadījumos, ja pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā at-
gūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties 
norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Pamatlīdzekļa vērtības sa-
mazinājumu atzīst pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
izņemot pārvērtētus pamatlīdzekļus, kuriem vispirms tiek samazinā-
ta pārvērtēšanas rezerve. Peļņu vai zaudējumus no pamatlīdzekļu iz-
slēgšanas aprēķina kā starpību starp pamatlīdzekļa bilances vērtību 
un pamatlīdzekļa pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem. 
Nolietojuma aprēķinu neveic zemei, bufergāzei Inčukalna PGK kolek-
torslānī un pārvades gāzesvados, avārijas rezerves daļām, nepabeig-
tās celtniecības objektu izmaksām.
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Avārijas rezerves daļas ir Conexus valdes apstiprināts, noliktavā 
uzglabājamais nepieciešamais minimālais rezerves daļu daudzums, 
lai nodrošinātu Conexus gatavību avāriju lokalizēšanai vai to seku 
novēršanai, kā arī neatliekamu remontdarbu veikšanai. Reizi gadā 
veic avārijas rezerves daļu atlikuma pārskatīšanu un nepieciešamo 
pārklasifikāciju uz vai no materiālu krājumiem.
Pamatlīdzekļiem aprēķina nolietojumu pēc lineārās metodes to aplēstā 
lietderīgās izmantošanas laikā:

Pamatlīdzekļu veidi Aplēstais lietderīgās 
izmantošanas periods gados

Ēkas 20-150

- Monolītās ēkas ar dzelzsbetona vai 
betona karkasu 150

- Ķieģeļu, dzelzsbetona 100

- Koka, saliekamā dzelzsbetona 60-80

- Nojumes, metāla konteineri 20-30

Inženierbūves 15-65

- Urbumi, gāzesvadi 60-65

- Tehnoloģiskie cauruļvadi, krānu mezgli 20-30

- Zibensaizsardzība 15

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 5-35

- Gāzes regulēšanas iekārtas 35

- Gāzes pārsūknēšanas 25-30

- Transporta līdzekļi un mehānismi, 
katodaizsardzības iekārtas 5-20

Pārējie pamatlīdzekļi 3-15

- Darbagaldi 15

- Mēbeles, datortehnika, sakaru iekārtas 3-10

- Darbarīki un instrumenti 3-5

NOMA
Līguma noslēgšanas brīdī Conexus izvērtē, vai līgums ir noma vai ie-
tver nomu. Līgums ir noma vai ietver nomu, ja līgums piešķir tiesības 
kontrolēt identificējama aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu 
apmaiņā pret atlīdzību. Nomas saistības un tiesības lietot aktīvus tiek 
atzītas visiem ilgtermiņa nomas līgumiem, kas atbilst 16. SFPS kritē-
rijiem. Tiesības lietot aktīvu atzītas kā atsevišķs postenis ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā (11. pielikums). Mazas vērtības vai īstermiņa no-
mas netiek atzītas kā nomas aktīvi un saistības, piemērojot atbrīvo-
jumu.
Nomas saistības tiek atkārtoti novērtētas, ja mainās nākotnes nomas 
maksājumi, jo ir mainījusies likme, ko lieto šo maksājumu noteikšanai, 
ja mainās aplēse par paredzamo maksājumu apmēru vai ja notiek  
nomas termiņa pagarināšanu vai izbeigšanu. Kad nomas saistības 
tiek atkārtoti novērtētas, attiecīga korekcija tiek veikta lietošanas tie-
sību aktīva uzskaites vērtībā. 
Sākotnēji lietošanas tiesību aktīvus novērtē kā nomas maksājumu 
pašreizējās vērtības un sākotnējo tiešo izmaksu, kas saistītas ar no-
mas līguma slēgšanu summu. Nomas maksājumus diskontē, izman-
tojot Conexus vidējo efektīvo procentu likmi. 
Pēc sākotnējās atzīšanas lietošanas tiesību aktīvus novērtē, piemē-
rojot izmaksu modeli. Piemērojot izmaksu modeli, lietošanas tiesību 
aktīvus novērtē tā izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrā-
to vērtības samazināšanos. Tiesības lietot aktīvus amortizē pēc li-
neārās metodes no sākuma atzīšanas datuma līdz to nomas termiņa 
beigām. Lietošanas laiks ir aplēsts pēc līguma darbības laika – apbū-
ves tiesībām 70 gadi un zemes nomai 36 gadi. 
Nomas saistības atzīst nomas maksājumu pašreizējā vērtībā, dis-
kontēšanai pielietojot Conexus vidējo efektīvo procentu likmi. Pēc sā-
kotnējās atzīšanas nomas saistības novērtē,

 palielinot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu nomas saistību
procentus un  

 samazinot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu veiktos nomas
maksājumus.



55

Pārskatā par finanšu stāvokli tiesības lietot aktīvus norāda atsevišķi 
no citiem aktīviem un nomas saistības atsevišķi no citām saistībām. 
Peļņas vai zaudējumu pārskatā procentu izdevumus par nomas sais-
tībām uzrāda atsevišķi no lietošanas tiesību aktīva nolietojuma iz-
maksām. 
Conexus 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. Conexus darbības gaitā noteiktā krājumu 
pārdošanas cena, atskaitot mainīgās pārdošanas izmaksas. 
Krājumu sastāvā uzskaitītos materiālu un rezerves daļu krājumus no-
vērtē vidējās svērtajās cenās, izņemot dabasgāzi, kuru uzskaita pēc 
FIFO metodes. Dabasgāzes krājumi tiek uzskaitīti iegādes vērtībā. 
Krājumus atzīst izdevumos peļņas vai zaudējuma aprēķinā pārskata 
periodā, kad tie ir izlietoti.
Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot vidējo svērto metodi. Pārskata 
perioda beigās krājumi tiek pārskatīti, lai identificētu to novecošanas 
pazīmes. 

UZKRĀJUMI
Uzkrājumus saistībām atzīst, ja pagātnes notikumu rezultātā Conexus 
pastāv juridisks vai prakses radīts pašreizējs pienākums un pastāv 
varbūtība, ka pienākuma izpilde prasīs noteiktu resursu aizplūdi. Uz-
krājumus atzīst, ja izmaksu summa ir ticami nosakāma. Uzkrājumus 
neveido nākotnes darbības zaudējumiem.
Uzkrājumus vērtē pēc pašreizējās vērtības saskaņā ar iespējami pre-
cīzāko aplēsi par nepieciešamajām izmaksām pārskata perioda bei-
gās. Nepieciešamie uzkrājumu summu periodiski pārskata, bet ne re-
tāk kā reizi gadā.

DARBINIEKU LABUMI 
Conexus atzīst uzkrājumus darbiniekiem gadījumā, ja tas izriet no lī-
guma vai pastāv pagātnes prakse, kas rada pamatotas saistības.

Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas valsts fondēto 
pensiju shēmā Conexus veic Latvijas Republikas normatīvos aktos 
noteiktā apjomā. Papildus Conexus veic iemaksas ārējā fiksēto ie-
maksu privāto pensiju plānā. Conexus nerodas papildus juridiskas 
vai prakses noteiktas saistības, ja valsts fondēto pensiju shēma vai 
privātais pensiju plāns nevar nokārtot savas saistības pret Conexus 
darbiniekiem. Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas 
atzīst kā izmaksas pēc uzkrājuma principa un iekļauj darbinieku iz-
maksās.

Pēcnodarbinātības un citi labumi
Saskaņā ar koplīgumu, Conexus darbiniekiem, kuru nodarbinātības 
nosacījumi atbilst noteiktiem kritērijiem, nodrošina noteiktus labumus 
darba attiecību izbeigšanas gadījumā un pārējā dzīves laikā. Pēc-
nodarbinātības pabalstu saistības aprēķina, ņemot vērā esošo algas 
līmeni, darbinieku skaitu, kuriem ir, vai nākotnē radīsies tiesības sa-
ņemt 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 aktu-
āra 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 pie-
ņēmumu novērtējumu, izmantojot periodisku padomu saņemšanu no 
aktuāra.
Shēmas saistību diskontēšanai izmantotā likme atspoguļo valdības 
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obligāciju ar sākotnējo termiņu 5 gadi un vairāk vidējo peļņas likmi, 
kas noteikta pēdējās divās izsolēs (avots: Valsts kase). Inflācijas likmi 
nosaka, atsaucoties uz CSP datiem attiecīgā gada 12 mēnešos, un tā 
atspoguļo vidējās patēriņa cenu izmaiņas %, salīdzinot ar iepriekšējo 
periodu.
Pieņēmumi par mirstību tiek noteikti atbilstoši aktuāra padomiem, sa-
skaņā ar 2016. gadā publicēto statistiku (CSP).

NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI 
Nākamo periodu izdevumi ir izmaksas, kas veiktas pirms gada pār-
skata datuma, bet ir attiecināmas uz nākamajiem pārskata periodiem.
Par ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem klasificē Conexus veiktos 
maksājumus, kas pēc to ekonomiskās būtības attiecas uz nākama-
jiem periodiem, kas sāksies pēc vairāk nekā viena gada pēc bilances 
datuma. 
Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem nosaka atzīšanas periodu un 
tos pakāpeniski atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā atbilstoši to 
ekonomiskajai būtībai. Finanšu pārskatos apgrozāmo līdzekļu sastā-
vā uzrāda tās nākamo periodu izmaksas, kas tiks atzītas peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 12 mēnešu laikā, un pārējo summu uzrāda ilg-
termiņa aktīvu sastāvā.

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI 
Uzkrātie ieņēmumi ietver tiesības uz atlīdzību par sniegtajiem pakal-
pojumiem, par kuriem pārskata datumā vēl nav izrakstīti rēķini. Šīs 
tiesības tiek atzītas parādu no līgumiem ar klientiem atlikumos.
Uzkrātie ieņēmumi ir skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem 
un pasūtītājiem realizētajām izpildes saistībām (līguma aktīvi).
Uzkrātajos ieņēmumos ir iekļautas skaidri zināmās norēķinu summas 
ar pircējiem un pasūtītājiem par dabasgāzes transportēšanu, glabā-
šanu un balansēšanas darbībām pārskata gadā, attiecībā uz kurām 
saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis 
maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesnieg-
šanas termiņš. Šīs summas aprēķina pamatojoties uz pakalpojuma 
maksu, kas noteikta noslēgtajos līgumos.

NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI
Nākamo periodu ieņēmumus atzīst, ja pārskata periodā saņemti mak-
sājumi par pakalpojumiem, kurus Conexus sniegs nākamajos (pārskata 
periodam sekojošos) periodos. Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītos 
maksājumus atzīst ieņēmumos pārskata periodā, kurā tiek realizētas iz-
pildes saistības.

Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos, saskaņā ar 15.SFPS, Conexus 
atzīst saņemtos maksājumus par rezervētās jaudas pakalpojumiem. 
Pakalpojuma sniegšanas dienā Conexus atzīst prasības pret debi-
toriem un ieņēmumus, kā arī vienlaicīgi samazina nākamo periodu 
ieņēmumus.

Ar aktīviem saistītās dotācijas 
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā, saskaņā ar 20.SGS, Co-
nexus sākotnēji atzīst ar aktīviem saistītu Eiropas Savienības finansē-
jumu Conexus ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanai. Finansējumu atzīst 
par ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu pārskatā pakāpeniski iegādāto 
pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā.

Finanšu instrumenti  
Conexus finanšu instrumenti sastāv no finanšu aktīviem (finanšu aktīvi 
amortizētajā iegādes vērtībā) un finanšu saistībām (finanšu saistības 
amortizētajā iegādes vērtībā).
Parāda instrumentu klasifikācija ir atkarīga no Conexus finanšu aktī-
vu vadības ieviestā biznesa modeļa, kā arī no tā, vai līgumiskās nau-
das plūsmas sastāv tikai no pamatsummas un procentu maksājumiem 
(TPPM). Ja parāda instrumentu tur, lai iekasētu naudas plūsmas, to var 
uzskaitīt amortizētajā iegādes vērtībā, ja tas atbilst TPPM prasībām. Fi-
nanšu aktīvi, kuru naudas plūsmas neatbilst TPPM prasībām, jāvērtē 
PVPZA (piemēram, atvasinātie finanšu instrumenti). 
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FINANŠU AKTĪVI UN SAISTĪBAS
Finanšu aktīvus atzīst brīdī, kad Conexus ir kļuvusi par līgumslēdzēju 
pusi un izpildījusi darījuma nosacījumus, t.i. tirdzniecības datumā. Sā-
kotnējā atzīšanas brīdī finanšu instrumentus vērtē to patiesajā vērtībā. 
Finanšu aktīviem un finanšu saistībām amortizētajā iegādes vērtībā 
sākotnējās atzīšanas brīdī patieso vērtību koriģē par darījuma izmak-
sām, kas ir tieši attiecināmas uz šo finanšu instrumentu.
Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzrādīti debitoru parādi, nauda un naudas 
ekvivalenti, citas personas pašu kapitāla instruments, līgumā noteik-
tas tiesības saņemt naudu vai citus finanšu aktīvus, kā arī savstarpēji 
apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu saistības, un līgums, par kuru no-
rēķināsies ar pašu kapitāla instrumentiem. Klasifikācija ir atkarīga no 
finanšu aktīva iegādes nolūka. 
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Conexus līgumsaistības 
uz finanšu aktīvu radīto naudas plūsmu izbeidzas vai, ja Conexus no-
dod finanšu aktīvu citai pusei, vai arī nododot būtiskākos aktīva riskus 
un no aktīva saņemamo atlīdzību. Finanšu aktīvu iegādi un pārdošanu 
pamatdarbības ietvaros uzskaita tirdzniecības dienā, t.i., datumā, kad 
Conexus nolemj aktīvu nopirkt vai pārdot. 
Finanšu saistību sastāvā tiek uzrādīti aizņēmumi, parādi piegādātā-
jiem un pārējiem kreditoriem.  Finanšu saistības amortizētajā iegādes 
vērtībā sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos fi-
nanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā tiek atspoguļotas amor-
tizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi, atskaitot 
uzkrājumus vērtības samazinājumam. Finanšu saistības amortizētajā 
iegādes vērtībā tiek klasificētas kā īstermiņa saistības, ja maksājums 
termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja maksājuma termiņš ir garāks par 
vienu gadu, tad tās tiek uzrādītas kā ilgtermiņa saistības. Īstermiņa de-
bitoru parādi netiek diskontēti.
Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad saistības pamatā esošs 
pienākums tiek atsaukts, atcelts vai arī tam beidzas termiņš.

Parādi no līgumiem ar klientiem un citi debitori
Parādi no līgumiem ar klientiem un citi debitori ir finanšu aktīvi ar fik-

sētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri aktīvajā tirgū netiek ko-
tēti. Īstermiņa parādi no līgumiem ar klientiem netiek diskontēti. Pa-
rādi no līgumiem ar klientiem sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā 
un turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo 
procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības samazināju-
mam. Parādu no līgumiem ar klientiem novērtēšanai Conexus izman-
to “paredzamo kredītzaudējumu” modeli, uzkrājumus zaudējumiem 
no vērtības samazināšanās atzīstot neatkarīgi no tā, vai pirms tam ir 
bijis zaudējumu notikums.
Parādiem no līgumiem ar klientiem un līgumu aktīviem Conexus pie-
mēro vienkāršotu pieeju un reģistrē mūža sagaidāmos zaudējumus 
no debitoru parādiem, pamatojoties uz kredītzaudējumu vēsturisko 
analīzi un ņemot vērā arī paredzamo turpmāko apstākļu attīstību. 
Conexus izmanto uzkrājumu matricu, kas balstīta uz debitoru termiņ-
struktūru un veidota, pamatojoties uz vēsturiski novēroto saistību ne-
izpildes līmeni par 3 (trīs gadiem), kas papildināts ar nākotnes prog-
nozēm. Paredzamos kredītzaudējumus debitoru parādiem aprēķina 
pamatojoties uz pieņēmumiem par neizpildes risku un paredzama-
jām zaudējumu likmēm. Izdarot šos pieņēmumus un izvēloties datus 
vērtības samazināšanās aprēķinam, Conexus ņem vērā savu piere-
dzi, esošos tirgus apstākļus, kā arī nākotnes aplēses katra pārskata 
perioda beigās.
Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas līdzekļiem bankā Co-
nexus  kontos.
Ja Conexus norēķinu kontiem bankās ir piešķirta kredītlīnija vai kre-
dītlimits (overdraft) un tas ir ticis izmantots, pārskata perioda beigās 
veidojot negatīvu atlikumu Conexus bankas kontā, izmantoto aizņē-
muma limitu pilnā apjomā iekļauj pie kreditoriem kā aizņēmumus no 
kredītiestādēm.

Akciju kapitāls un dividendes
Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir 
vārda akcijas. Akcijas veido pamatkapitālu . Kopējais akciju skaits ir 
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39 786 089, to nominālvērtība ir 1,00 EUR. Kopējais akcionāru skaits 
pārsniedz 4.8 tūkstošus. 97.52 % kopējā akciju skaita pieder diviem 
lielākajiem akcionāriem - AS „Augstsprieguma tīkls” (68.46 %) un “MM 
Infrastructure Investments Europe Limited” (29.06 %). Conexus ir ak-
cionāriem piederoša sabiedrība un tā izmaksā dividendes saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dividendes ir uzrādītas kā 
saistības Conexus finanšu pārskatos periodā, kurā akcionārs apstip-
rina dividenžu apmēru un izmaksas kārtību.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Latvijas Republikā no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā Uzņēmumu ie-
nākuma 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 vēr-
tību dalot ar koeficientu 0,8 un ietver:

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

 nosacīti sadalīto peļņu (piemēram, ar saimniecisko darbību nesais-
tītos 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.

Aizņēmumu izmaksas
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņē-
mumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņē-
mumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo 
procentu likmi.
Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, izņemot gadījumus, 
kad Conexus 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.
Conexus aizņēmumi ietver fiksēto un mainīgo likmes daļu. Conexus 
reizi gadā izvērtē kredītiestāžu aizņēmuma procentu likmes fiksētās 
daļas izmaiņas atbilstoši aktuālajai tirgus situācijai. 

IEŅĒMUMU ATZĪŠANA
Lai noteiktu, kad un kādā apmērā atzīt ieņēmumus, Conexus izman-
to piecu soļu modeli. Modelis paredz, ka ieņēmumus atzīst brīdī, kad 
Conexus nodod klientam kontroli pār precēm vai pakalpojumiem, un 
tādā summā, kādu Conexus paredz saņemt par to. Atkarībā no tā, vai 
ir izpildīti konkrēti kritēriji, ieņēmumus atzīst:

 laika gaitā, atspoguļojot Conexus darbības finanšu rezultātus;
 brīdī, kad klientam tiek nodota kontrole pār precēm vai pakalpoju-
miem;

 pēc aģenta uzskaites principa.
15. SFPS ir noteikti principi, kas Conexus 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.
15. SFPS paredz, ka aktīvs jāatzīst par papildu izmaksām, kas radu-
šās, iegūstot šādus līgumus ar klientiem un attiecībā uz kurām ir ie-
spējams paredzēt, ka tās tiks atgūtas. Pašreizējā Conexus 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 Conexus 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 Conexus. Conexus galveno 
ieņēmumu veidu uzskaites politikas ir izklāstītas zemāk.



59

Ieņēmumi no pārvades
Pārvades pakalpojums tiek uzskatīts par vienu izpildes pienākumu 
saskaņā ar 15. SFPS. Pārvades jaudu produktu tirdzniecība ir regu-
lēts pakalpojums, kuru Conexus 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 tirdz-
niecības produktiem, kas pēc pakalpojuma būtības nozīmē pārvades 
infrastruktūras nodrošināšanu un atbilstoši izvēlētajam produktam 
nemainās laika gaitā katrai jaudas vienībai, peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā atzīst laika gaitā par katru pārskata mēnesi proporcionāli 
lietotāja rezervētajam attiecīgā pārvades jaudas produkta periodam.

Ieņēmumi no uzglabāšanas
Uzglabāšanas pakalpojums tiek uzskatīts par vienu izpildes pienāku-
mu saskaņā ar 15. SFPS. Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas 
tirdzniecības pakalpojumu Conexus sniedz krātuves lietotājiem, kuri 
rezervējuši dabasgāzes krātuves jaudu glabāšanas sezonā, saskaņā 
ar apstiprinātiem tarifiem. Ieņēmumus no uzglabāšanas jaudu tirdz-
niecības, kas pēc pakalpojuma būtības nozīmē Inčukalna pazemes 
gāzes krātuves infrastruktūras nodrošināšanu un nemainās uzgla-
bāšanas sezonas laika gaitā, atzīst laika gaitā par katru pārskata 
mēnesi atbilstoši uzglabāšanas tarifam un proporcionāli atlikušajiem 
mēnešiem līdz uzglabāšanas sezonas beigām.

Procentu ienākumi
Procentu ienākumus atzīst, izmantojot efektīvo procentu likmi. Pro-
centu ieņēmumus no termiņdepozītiem klasificē kā citus ienākumus. 
Procentu ienākumus no naudas līdzekļiem – finanšu ienākumus.

Ienākumi no soda naudām
Līgumsodus aprēķina saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu līgu-
miem. Līgumsodus un nokavējuma naudas par kavētiem norēķiniem 
ieņēmumos atzīst, kad ir skaidri zināms, ka Conexus saņems ekono-

miskos labumus, t.i., ieņēmumu atzīšana parasti sakrīt ar brīdi, kad 
līgumsods ir saņemts.

Citi ieņēmumi
Citus ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas atzīst periodā, kad tie 
tiek sniegti: REMIT pakalpojumi (The Regulation on Wholesale Ener-
gy Market Integrity and Transparency), platformas uzturēšana. Citus 
ieņēmumus no materiālu pārdošanas atzīst tad, kad pircējs ir tos ak-
ceptējis: nolietotās datortehnikas pārdošana, nolietoto metāla izstrā-
dājumu pārdošana, kompensācijas.

Balansēšanas ieņēmumi
Conexus uztur informāciju par pārvades sistēmas lietotāju pārvades 
sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes dau-
dzumu un aprēķina nebalansu. Dienas nebalansa daudzums ir ieva-
des un izvades starpība. 
Ieņēmumus no balansēšanas atzīst par katru pārskata mēnesi, kad 
pārvades sistēmas lietotājam veidojas negatīvs nebalanss, kas radī-
jis dabasgāzes iztrūkumu pārvades sistēmā. Pozitīva nebalansa si-
tuācijā pārskata mēnesī Conexus atzīst izmaksas.  
Finanšu pārskatos ieņēmumi no balansēšanas tiek uzrādīti postenī 
Pārējie ieņēmumi neto vērtībā (no ieņēmumiem atskaitot izmaksas 
par periodiem, kad balanss ir pozitīvs). Balansēšanas neto rezultāts 
atspoguļo administratīvo izmaksu apmēru.
Lai tiktu ievērots peļņas neitralitātes princips, Conexus aprēķina neit-
ralitātes maksu. Neitralitātes maksa ir maksa, ko pārvades sistēmas 
operators maksā pārvades sistēmas lietotājiem vai saņem no tiem 
saistībā ar pārvades sistēmas balansēšanu. Šo maksu veido starpī-
ba starp pārvades sistēmas operatora izmaksām un ieņēmumiem no 
balansēšanas darbībām. 
Neitralitātes maksa var būt gan pozitīva, gan negatīva. Negatīvas 
neitralitātes maksas gadījumā pārvades sistēmas operators 
neitralitātes maksu maksā pārvades sistēmas lietotājiem. Pozitīvas 
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neitralitātes maksas gadījumā pārvades sistēmas operators 
neitralitātes maksu iekasē no pārvades sistēmas lietotājiem. SPRK 
izdotie Vienotās dabasgāzes pārvades ieejas – izejas sistēmas 
balansēšanas noteikumi nosaka, ka pārvades sistēmas operatora 
finansiālā neitralitāte tiek nodrošināta ar neitralitātes maksu.
Conexus, pildot balansēšanas administrēšanas funkcijas, darbojas 
kā aģents. Pazīmes, kas norāda, ka Conexus darbojas kā aģents, ir 
šādas:

 Conexus nav kontroles pār pakalpojumiem, pirms to nodošanas 
klientiem; 

 Conexus ir pienākums pakalpojumus iekļaut klientiem izrakstītajos 
rēķinos un iekasēt maksu, bet nav tiesību uz ieņēmumiem; 

 Conexus nav tiesību pašai tieši vai netieši noteikt pakalpojumu cenu.
Izvērtējot pieejamo informāciju, Conexus uzskata sevi par aģentu 
šajos darījumos, tādēļ balansēšanas ieņēmumi tiek atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā neto vērtībā, piemērojot aģenta uzskaites prin-
cipu (2.pielikums).

IZMAKSU ATZĪŠANA
Izmaksas tiek atzītas, pamatojoties uz uzkrāšanas principu. Aprē-
ķinot pārskata gada izmaksas, tiek ņemtas vērā visas paredzamās 
izmaksas un iespējamās saistības, kas radušās pārskatā gadā vai 
iepriekšējos gados, arī tad, ja tās kļuvušas zināmas laika posmā 
starp bilances datumu un finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, ne-
atkarīgi no rēķinu saņemšanas dienas, jo Conexus saimnieciskie da-
rījumi tiek iegrāmatoti un atspoguļoti finanšu pārskatos, ņemot vērā 

to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā norādītās uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas tiek atklātas 
finanšu pārskatu pielikumos pēc to būtības detalizētākā sadalījumā.

Ilgtermiņa un īstermiņa saistības
Conexus kreditoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un 
turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās 
procentu likmes metodi. Saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
finanšu pārskatos atspoguļo atbilstoši attaisnojuma dokumentiem 
un ierakstiem grāmatvedības reģistros no Conexus piegādātājiem 
saņemto, bet pārskata perioda beigās nesamaksāto rēķinu summas.

Uzkrātās saistības
Uzkrātās izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms 
vai maksājuma datums pārskata periodā ir skaidri zināms, bet par 
kurām vēl nav saņemti rēķini no piegādātājiem, tiek iekļautas postenī 
“Uzkrātās saistības”.
Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir 
samērā precīzi aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazā-
ka nekā uzkrājumiem. Uzkrātās saistības atzīst: pakalpojumiem, par 
kuriem piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu 
iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzē-
tais attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, 
pamatojoties uz līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpo-
jumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem; norēķiniem par darbi-
nieku ikgadējiem atvaļinājumiem un prēmijām.
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JAUNU STANDARTU, GROZĪJUMU UN 
INTERPRETĀCIJU IEVIEŠANA
Standarti un grozījumi kas stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī:

 Ienākumi pirms paredzētās pamatlīdzekļu izmantošanas, Apgrūti-
nošie līgumi – līguma izpildes izmaksas, Atsauce uz SFPS Konceptuālo 
ietvaru – 16. SGS, 37. SGS un 3. SFPS šaura apjoma grozījumi un ikga-
dējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam – grozījumi 1. SFPS, 
9. SFPS, 16. SFPS un 41. SGS. 

 16. SGS grozījumi aizliedz uzņēmumam atskaitīt no pamatlīdzekļu 
objekta izmaksām jebkādus ieņēmumus, kas saņemti, pārdodot pre-
ces, kas ražotas, kamēr uzņēmums sagatavo aktīvu tā paredzētajai 
lietošanai. Ieņēmumi no šādu objektu pārdošanas kopā ar to ražoša-
nas izmaksām tagad tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzņē-
mumam jāizmanto 2. SGS, lai novērtētu šīs izmaksas. Izmaksās netiek 
iekļauts pārbaudāmā aktīva nolietojums, jo tas nav gatavs paredzēta-
jai lietošanai. 16. SGS grozījumi arī precizē, ka uzņēmums “pārbauda, 
vai aktīvs darbojas pareizi”, kad tas novērtē aktīva tehnisko un fizisko 
veiktspēju. Aktīva finansiālie rādītāji nav nozīmīgi šim novērtējumam. 
Līdz ar to pamatlīdzeklis var darboties, kā to paredzējusi vadība, un 
tam tiek aprēķināts nolietojums, pirms tas ir sasniedzis vadības gaidī-
tos darbības rādītājus.

 37. SGS grozījumi precizē jēdziena “līguma izpildes izmaksas” nozī-
mi. Grozījumos paskaidrots, ka līguma izpildes tiešās izmaksas ietver lī-
guma izpildes papildus izmaksas; un citas attiecināmās izmaksas, kas 
ir tieši saistītas ar izpildi. Grozījumi arī precizē, ka, pirms tiek izveido-
ti atsevišķi uzkrājumi apgrūtinošam līgumam, uzņēmums atzīst visus 
vērtības samazināšanās zaudējumus, kas radušies līguma izpildei iz-
mantotajiem aktīviem, nevis aktīviem, kas paredzēti šim līgumam.

 3. SFPS tika grozīts, lai atsauktos uz 2018. gada finanšu pārskatu 
konceptuālajām pamatnostādnēm, lai noteiktu, kas uzņēmējdarbības 
apvienošanā ir aktīvs vai saistības. Pirms grozījumiem 3. SFPS atsau-
cās uz 2001. gada finanšu pārskatu konceptuālajām pamatnostādnēm. 
Turklāt 3. SFPS tika pievienots jauns izņēmums saistībām un iespēja-

mām saistībām. Izņēmums nosaka, ka attiecībā uz dažiem saistību un 
iespējamo saistību veidiem uzņēmumam, kas piemēro 3. SFPS, tā vietā 
jāatsaucas uz 37. SGS vai 21. SFPIK, nevis uz 2018. gada konceptuālo 
regulējumu. Bez šī jaunā izņēmuma uzņēmums būtu atzinis dažas sais-
tības uzņēmējdarbības apvienošanā, kuras tas neatzītu saskaņā ar 37. 
SGS. Tāpēc uzreiz pēc iegādes uzņēmumam būtu bijis jāpārtrauc šādu 
saistību atzīšana un jāatzīst peļņa, kas neatspoguļo ekonomiskos ie-
guvumus. Tika arī precizēts, ka pircējam iegādes datumā nav jāatzīst 
iespējamie aktīvi, kā noteikts 37. SGS.

 Grozījumi 9. SFPS nosaka, kuras maksas jāiekļauj 10% pārbaudē 
finanšu saistību atzīšanas pārtraukšanai. Izmaksas vai maksas var 
maksāt trešajām personām vai aizdevējam. Saskaņā ar grozījumiem 
trešajām personām maksātās izmaksas vai maksas netiks iekļautas 
10% pārbaudē.

 Ilustratīvais 13. piemērs, kas pievienots 16. SFPS, tika grozīts, lai iz-
slēgtu ilustrāciju ar iznomātāja maksājumiem par iznomāta īpašuma 
uzlabojumiem. Grozījumu mērķis ir novērst jebkādas iespējamās ne-
skaidrības par nomas stimulu uzskaiti.

 1. SFPS pieļauj atbrīvojumu, ja meitasuzņēmums piemēro SFPS vē-
lāk nekā tā mātesuzņēmums. Meitasuzņēmums var novērtēt savus 
aktīvus un saistības uzskaites vērtībās, kas tiktu iekļautas tā mātes-
uzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos, pamatojoties uz mā-
tesuzņēmuma pārejas datumu uz SFPS, ja netika veiktas korekcijas 
konsolidācijas procedūru ietvaros un uzņēmējdarbības apvienoša-
nas, kurā mātesuzņēmums iegādājās meitas uzņēmumu, seku rezul-
tātā. 1. SFPS tika grozīts, lai ļautu uzņēmumiem, kuri izmantojuši šo  
1. SFPS atbrīvojumu, novērtēt arī kumulatīvās pārvērtēšanas atšķirī-
bas, izmantojot mātesuzņēmuma uzrādītās summas, pamatojoties uz 
mātesuzņēmuma pārejas datumu uz SFPS. Ar grozījumiem 1. SFPS 
iepriekš minētais atbrīvojums tiek attiecināts uz kumulatīvām valūtas 
pārrēķinu starpībām, lai samazinātu izmaksas tiem, kas pirmo reizi pie-
mēro SFPS. Šie grozījumi attieksies arī uz asociētajiem uzņēmumiem 
un kopuzņēmumiem, kuri izmantojuši to pašu 1. SFPS atbrīvojumu.
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 Tika atcelta prasība uzņēmumiem neiekļaut nodokļu naudas plūs-
mas, nosakot patieso vērtību saskaņā ar 41. SGS. Šo grozījumu mērķis 
ir saskaņot ar standarta prasību diskontēt pēcnodokļu naudas plūs-
mas.

 Grozījumi 16. SFPS – Nomas līgumu koncesijas, kas saistītas ar Covid-19 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. aprīlī vai vēlāk). 
2020. gada maijā tika izdoti 16. SFPS grozījumi, kas paredz nomniekiem 
iespēju izmantot atbrīvojumu no standarta prasības novērtēt, vai ar 
Covid-19 saistītas koncesijas, kuru rezultātā tika samazināti nomas 
maksājumi, kas veicami 2021. gada 30. jūnija vai pirms šī datuma, ir 
nomas līguma izmaiņa (modification). 2021. gada 31. marta standarta 
grozījumi nosaka atbrīvojuma izmantošanas termiņa pagarinājumu no  
2021. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Conexus vadība uzskata, ka augstāk minētie jaunie standarti un grozī-
jumi nav ietekmējuši Conexus finanšu pārskatus.

Standarti un grozījumi kas stājas spēkā pārskata gados kas sākas 
2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai nav apstiprināti lietošanai ES:

 Grozījumi 1. SGS un 2. SFPS prakses paziņojums: Grāmatvedības 
politiku atklāšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada  
1. janvārī vai vēlāk). 1. SGS tika grozīts, lai pieprasītu uzņēmumiem atklāt 
informāciju par būtiskām grāmatvedības politikām, nevis nozīmīgas 
grāmatvedības politikas. Grozījumi sniedza būtisku grāmatvedības 
politiku informācijas definīciju. Grozījumi arī precizēja, ka grāmatvedības 
politikas informācija var tikt uzskatīta par būtisku tādā gadījumā, ja 
bez šīs informācijas finanšu pārskatu lietotāji nevarētu saprast citu 
finanšu pārskatos iekļautu būtisku informāciju. Grozījumos sniegti 
grāmatvedības politikas informācijas, kas, visticamāk, tiks uzskatīta 
par būtisku uzņēmuma finanšu pārskatiem, ilustratīvi piemēri. Turklāt 
1. SGS grozījumi precizēja, ka nebūtiska informācija par grāmatvedības 
politiku nav jāatklāj. Tomēr, ja tā tiek atklāta, tai nevajadzētu padarīt 
neskaidru būtisku grāmatvedības politikas informāciju. Papildus 

tika grozīts arī SFPS 2. prakses paziņojums “Būtiskuma spriedumu 
pieņemšana”, lai sniegtu norādījumus par to, kā piemērot būtiskuma 
jēdzienu grāmatvedības politikas informācijas atklāšanai.

 Grozījumi 8. SGS: Grāmatvedības aplēšu definīcija (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi 8. SGS 
precizēja, kā uzņēmumiem ir jānošķir grāmatvedības politikas izmai-
ņas no izmaiņām grāmatvedības aplēsēs.

 Atliktais nodoklis, kas saistīts ar aktīviem un saistībām, kas izriet no 
viena darījuma – Grozījumi 12. SGS (stājas spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk). 12. SGS grozījumi nosaka, 
kā uzskaitīt atlikto nodokli tādiem darījumiem kā, piemēram, noma un 
ekspluatācijas pārtraukšanas saistības. Noteiktos apstākļos uzņēmumi 
ir atbrīvoti no atliktā nodokļa atzīšanas, kad tie pirmo reizi atzīst aktīvus 
vai saistības. Iepriekš bija zināma neskaidrība par to, vai atbrīvojums 
attiecas uz tādiem darījumiem kā noma un ekspluatācijas pārtraukšanas 
saistības – darījumi, kuros tiek atzīts gan aktīvs, gan saistības. Grozījumi 
precizē, ka atbrīvojums netiek piemērots un ka uzņēmumiem ir jāatzīst 
atliktais nodoklis attiecībā uz šādiem darījumiem. Grozījumi nosaka, ka 
uzņēmumiem jāatzīst atliktais nodoklis par darījumiem, kuru sākotnējās 
atzīšanas brīdī rodas vienādas ar nodokli apliekamās un atskaitāmās 
pagaidu atšķirības.

 Grozījumi 16. SFPS – Noma: Nomas saistības pārdošanas un saņem-
šanas atpakaļnomā darījumos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2024. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). Grozījumi 
attiecas uz pārdošanas un saņemšanas atpakaļnomā darījumiem, kuri 
atbilst 15. SFPS pārdošanas atzīšanas prasībām. Grozījumi nosaka, ka 
pārdevējam/nomniekam turpmāk jānovērtē saistības, kas izriet no da-
rījuma, tādā veidā, lai tas neradītu peļņu vai zaudējumus, kas saistīti ar 
tā paturētajām lietošanas tiesībām. Tas nozīmē peļņas vai zaudējumu 
atzīšanas atlikšanu arī gadījumos, ja nomas saistības iekļauj mainīgus 
maksājumus, kas nav atkarīgi no indeksa vai likmes.
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 Saistību klasifikācija kā īstermiņa vai ilgtermiņa - Grozījumi 1. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas sā-
kas 2024. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). Šie grozījumi precizē, ka saistības tiek 
klasificētas kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības atkarībā no tiesībām, kas pastāv pārskata perioda beigās. 
Saistības ir ilgtermiņa, ja uzņēmumam ir būtiskas tiesības pārskata perioda beigās atlikt norēķinus vismaz 
uz divpadsmit mēnešiem. Vadlīnijas vairs neprasa, lai šīs tiesības būtu beznosacījuma. 2022. gada oktobra 
grozījumi noteica, ka aizdevuma nosacījumi, kas jāievēro pēc pārskata datuma, neietekmē parāda klasifi-
kāciju kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības pārskata datumā. Vadības plāni par to, vai tā pēc gada beigām 
izmantos tiesības atlikt norēķinus, neietekmē saistību klasifikāciju. Saistības tiek klasificētas kā īstermiņa, ja 
kāds nosacījums ir pārkāpts pārskata datumā vai pirms tā, pat ja pēc pārskata perioda beigām aizdevējs 
ir saņēmis atbrīvojumu no šī nosacījuma. Un otrādi, aizņēmums tiek klasificēts kā ilgtermiņa, ja aizņēmuma 
nosacījumi (kovenanti) tiek pārkāpti tikai pēc pārskata datuma. Turklāt grozījumi precizē klasifikācijas prasī-
bas parādiem, ko uzņēmums varētu nokārtot, konvertējot tos pašu kapitālā. “Norēķins” ir definēts kā saistību 
dzēšana ar naudu, citiem resursiem, kas ietver saimnieciskos labumus, vai paša uzņēmuma pašu kapitāla 
instrumentiem. Ir izņēmums attiecībā uz konvertējamiem instrumentiem, kurus varētu pārvērst pašu kapi-
tālā, bet tikai tiem instrumentiem, kuru konvertēšanas iespēja ir klasificēta kā pašu kapitāla instruments kā 
atsevišķa saliktā finanšu instrumenta sastāvdaļa.
Conexus pašlaik novērtē grozījumu ietekmi uz tās finanšu pārskatiem.
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32. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM

Saskaņā ar vadības izvērtējumu šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas būtiski ietekmētu Conexus finanšu pārskatu 2022. gada 31. decembrī.

Finanšu pārskatu sagatavotājs:

AIJA MARTINSONE-STAĢE
Finanšu uzskaites daļas vadītāja

 
* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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