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par Sabiedrību

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

Uzņēmums akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Reģistrācijas numurs 40203041605
LEI kods 485100Ydvp9e8Gt6pJ90
Reģistrācijas datums un vieta 2017. gada 2. janvāris, rīga
Adrese Stigu iela 14, rīga, lv – 1021, latvija
 www.conexus.lv
Lielākie akcionāri aS „augstsprieguma tīkls” (68,46 %) 
 mm infrastructure investments europe limited (29,06 %) 
Finanšu pārskatu periods 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts
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Droša sistēmas darbība Elastība un atvērtība Ilgtspējīga attīstībaProfesionāla un vienota 
komanda

vērtības

vīzija
Kļūt par uzticamāko 
enerģijas avotu 
reģionā.Misija

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

kaS mumS ir SvarīgS?

kaS mēS vēlamieS būt?

kādēļ mēS ekSiStējam?
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Reģiona dabasgāzes 
attīstība, lai sasniegtu 
ilgtspējīgu Inčukalna PGK 
darbību tirgus apstākļos

Nodrošināt drošu, pieejamu 
un tirgus apstākļiem 
atbilstošu infrastruktūru

Ieviest ilgtspējīgu 
iekšējo un ārējo resursu 
darbspējas pārvaldību

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

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

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

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

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

68,46%

2,48%
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Galvenā Conexus pārvaldības institūcija ir akcionāru sapulce, kas ie-
ceļ Conexus padomi. 
Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir vār-
da akcijas. Kopējais akciju skaits ir 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 „Augst-
sprieguma 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. martā:

aS „augStSprieguma tīklS”

mm infraStructure
inveStmentS europe limited

pārējie akcionāri

akcionāri



Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 28. aprīlim

normundS šukStS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

ilmārS šņuCinS
Padomes priekšsēdētājs

(Padomē no 
2018. gada 3. janvāra)

tomoHide Goto  
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

takumi SaSaki 
Padomes loceklis

(Padomē no 
2021. gada 12. maija)

zane āBoliņa
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

ilze alekSandroviČa
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 30. aprīļa)

viktorS SentuHovSkiS
Padomes loceklis

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

normundS šukStS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

Yukiko FuJii
Padomes locekle

(Padomē no 
2022. gada 
28. aprīļa)

zane āBoliņa
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

(Padomē no 
2021. gada 
12. maija)

viktorS SentuHovSkiS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2018. gada 
3. janvāra)

ilmārS šņuCinS
Padomes priekšsēdētājs

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

tomoHide Goto  
Padomes priekšsēdētāja  

vietnieks

(Padomē no 
2022. gada 
28. aprīļa)

ivarS moiSeJS
Padomes loceklis
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valde

uldiS 
bariSS

AS “CoNExUS BALtIC GRId” VALdES 
PRIEkšSēdētājS

Dzimis 1965. gada 29. aprīlī

valde@conexus.lv 

 

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

nepieder aS “conexus baltic grid” akcijas

gintS 
freibergS

AS “CoNExUS BALtIC GRId” VALdES 
LoCEkLIS

Dzimis 1959. gada 23. augustā

valde@conexus.lv 

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

pieder 416 aS “conexus baltic grid” akcijas

mārtiņš 
gode

AS  “CoNExUS BALtIC GRId” VALdES 
LoCEkLIS

Dzimis 1976. gada 17. augustā

valde@conexus.lv 

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

nepieder aS “conexus baltic grid” akcijas



vadībaS ziņojumS
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Būtiskākie notikumi
Sabiedrības apgrozījumu un peļņu 
tieši ietekmē pārvadītās dabasgāzes 
apjoma kritums par 11%
2022. gada pirmajos trīs mēnešos Conexus nodrošināja nepārtrauk-
tu dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas vaja-
dzībām. Kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms Latvijā sasniedza 
10,9 TWh, par 11% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.
Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasnie-
dza vien 3,6 TWh, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pērn. Dabasgā-
zes patēriņa samazinājumu ietekmēja gan gaisa temperatūra, kas 
ziemas mēnešos bija augstāka nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, 
gan arī valsts lielākajās termoelektrocentrālēs par divām trešdaļām1 

samazinājies elektroenerģijas ražošanas apjoms. Dabasgāzes patē-
riņa kritums ir ļāvis samazināt no Inčukalna PGK izņemto dabasgā-
zes apjomu, 2022. gada trīs mēnešos tika izņemtas 6,8 TWh dabas-
gāzes, tas ir 41% mazāks nekā gadu iepriekš.
No Lietuvas tika saņemtas 2,3 TWh dabasgāzes, kas ir nerakstu-
rīgi liels dabasgāzes apjoms šajā virzienā (2021. gada 3 mēnešos 

dabasgāze no Lietuvas uz Latviju netika pārvadīta). Lai nodrošinā-
tu saņemtās dabasgāzes noglabāšanu Inčukalna PGK, krātuvē tika 
uzsākta dabasgāzes iesūknēšana vēl pirms iesūknēšanas sezonas 
sākuma.

3 mēn.
2022

3 mēn.
2018

3 mēn.
2019

3 mēn.
2020

3 mēn.
2021

Pārvadītā dabasgāzeDabasgāze Latvijas patēriņam 

8.2 7.1 8.3

12.2
10.9

6.2
5.1

3.7
5.3

3.6

pārvadītā dabasgāze, TWh

(1.7)
-31%

(1.3)
-11%

1 https://ast.lv/lv/electricity-market-review
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inčukalna pGk noglabāts rekordliels 
dabasgāzes apjoms
Pārskata perioda beigās Inčukalna PGK pieejama vairāk nekā  
7,6 TWh dabasgāze, kas ir netipiski daudz izņemšanas sezonas 
noslēgumā. Tas ir par trešdaļu vairāk nekā pērn šajā laikā un apjo-
ma ziņā tikai nedaudz atpaliek no Conexus rekorda 7,8 TWh. Šādi 
dabasgāzes krājumi pieejami gan tāpēc, ka dabasgāzes patēriņš 
bija būtiski mazāks, gan arī tāpēc, ka Conexus, reaģējot uz ģeopo-
litisko situāciju Eiropā, februāra beigās uzsāka dabasgāzes iesūk-
nēšanu. Ierasti iesūknēšana Inčukalna PGK tiek uzsākta pēc izņem-
šanas sezonas noslēguma, kas noteikta 2022. gada 30. aprīlī.

Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze inčukalna pgk,
TWh pārskata perioda beigās

krātuves jaudas izsoļu rezultāti
Pārskata periodā aizvadītas vairākas Inčukalna PGK jaudas 
izsoles, kurās sistēmas lietotājiem kopumā piešķirta jauda 
17,1 TWh apjomā - viena gada grupētās jaudas produktam 
2022./2023. gada krātuves ciklam piešķirtas 13,1  TWh, divu 
gadu grupētās jaudas produktam 2022./2024. gada ciklam - 
4 TWh. Kopējais pieprasītais krātuves jaudas apjoms 1,4 
reizes pārsniedza izsolē pieejamo krātuves jaudas apjomu.  
Inčukalna PGK jaudas izsoles turpinās arī pēc 1. ceturkšņa 
beigām. Šī pārskata sagatavošanas brīdī, pēc 2022. gada 
24. maija izsoles, vēl ir atlikusi jauda 2,5 TWh apjomā, kas 
tiks izsolīta atbilstoši publicētajam jaudas produktu izsoļu 
kalendāram2.

Conexus finanšu rezultāti
Pārskata periodā Conexus neto apgrozījums sasniedza 
15 780 tūkst. EUR un ir par 16% mazāks nekā gadu ie-
priekš. Conexus EBITDA pārskata periodā ir samazināju-
sies par 25%, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, 
un sasniedza 9 978 tūkst. EUR. Gan ieņēmumus, gan arī 
EBITDA peļņu negatīvi ietekmēja pārvades pakalpojuma 
apjoma kritums. Lai arī uzglabāšanas pakalpojuma jaudas 
rezervācijas produktu apjoms Inčukalna PGK ir samazinā-
jies no 21,5 TWh 2020./2021. krātuves ciklā uz 18,9 TWh 
2021./2022. krātuves ciklā, atšķirīgie tirgus dalībnieku re-
zervēto jaudas produktu veidi un to tarifi nodrošināja pār-
skata perioda ieņēmumu un EBITDA peļņas pieaugumu 
pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

2 https://www.conexus.lv/kratuves-jaudas-izsoles

3 mēn.
2022

3 mēn.
2018

3 mēn.
2019

3 mēn.
2020

3 mēn.
2021

7.6

3.9 3.7

7.8

5.6
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Finansēšana un likviditāte
Conexus rīcībā esošie finanšu aktīvi ir pietiekami, lai nodrošinātu Co-
nexus vajadzības. Pārskata perioda beigās Conexus kopējā aizņē-
mumu summa ir 70 829 tūkst. EUR, tajā skaitā izmantotā kredītlīnija 
929 tūkst. EUR. No Conexus kopumā pieejamajām banku kredītlīni-
jām 65 000 tūkst. EUR apmērā, pārskata perioda beigās nav izman-
toti 64 071 tūkst. EUR, kas nodrošina ievērojamu likviditātes rezervi. 
Pieejamo 65 000 tūkst. EUR kredītlīniju līgumu darbības termiņi pār-
sniedz 1 gadu. 
Pārskata perioda beigās ilgtermiņa aizņēmumu vidējā svērtā procen-
tu likme ir palikusi nemainīga 0.37% (31.12.2021.: 0.37%).
Conexus esošajos līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi 
pārskata periodā ir ievēroti.

conexuS finanšu rādītāju ierobežojumi 31.03.2022 31.12.2021

Pašu kapitāla pietiekamība (>50%) 75% 71%

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

Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) (>1.2) 2.7 3.7
galvenie finanšu 
rādītāji

3 mēn. 2022 vai 
31.03.2022

3 mēn. 2021 vai 
31.03.2021 +/- %

 EUR'000 EUR'000

neto apgrozījums 15 780 18 675 (2 895) -16%

EBITDA 9 978 13 232 (3 254) -25%

neto peļņa 5 434 8 796 (3 363) -38%

Aktīvu kopsumma 449 741 484 214 (34 473) -7%

Investīcijas 3 134 3 911 (777) -20%

Sabiedrības ebitda, tūkst. EUR

EBITDA
3 mēn.
2021

EBITDA
3 mēn. 
2022

Pārvade Uzglabāšana

922

Pārskata periodā Conexus ir darbojies ar 5 434 tūkst. EUR lielu neto  
peļņu, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir sama-
zinājusies par 3 363 tūkst. EUR.

13 232

9 978

(4 176)
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regulatīvās aktivitātes 

Conexus nosaka pārvades sistēmas jaudas un 
inčukalna pGk iesūknēšanas jaudas sadales 
kārtību
Conexus ir noteicis dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas un Inču-
kalna PGK iesūknēšanas jaudas sadales kārtību, lai iespējami lielākā 
apjomā nodrošinātu no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termi-
nāļa un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma pārvadītās 
gāzes iesūknēšanu krātuvē. Conexus izstrādātā jaudas sadales kār-
tība ir atrodama Conexus tīmekļvietnē: 
https://www.conexus.lv/uploads/filedir/Aktualitates/Komercdala/Incukalna_jaudas_sada-
les_kartiba.pdf

Šāds pienākums Conexus 2022. gada 8. martā tika noteikts Ministru 
kabineta lēmumā, kas paredz agrīnās brīdināšanas līmeņa izsludinā-
šanu dabasgāzes apgādes nozarē.

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

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

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

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

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

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

dabasgāzes pārvades sistēmas tarifi

Saskaņā ar spēkā esošo lēmumu par dabasgāzes pārvades sistēmas 
pakalpojumu tarifiem, aktuālais regulatīvais (tarifu) periods noslēdzas 
2022. gada 30. septembrī. Ievērojot plašās diskusijas par iespējamo 
Lietuvas pievienošanos Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotajai ie-
ejas-izejas sistēmai (vienotajam dabasgāzes tirgum), kā arī dabasgā-
zes pārvades tarifu plānoto metodikas pārskatīšanu (ko nepieciešams 
konsultēt saskaņā ar Eiropas vienoto regulējumu), šobrīd nav precīzi 
zināms jaunā regulatīvā perioda sākums. Plānots, ka 2022. gadā tarifs 
nemainīsies.

https://www.conexus.lv/uploads/filedir/Aktualitates/Komercdala/Incukalna_jaudas_sadales_kartiba.pdf
https://www.conexus.lv/uploads/filedir/Aktualitates/Komercdala/Incukalna_jaudas_sadales_kartiba.pdf
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Juridiskās aktualitātes
 2018. gada 18. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā ap-
gabaltiesā pieteikumu par SPRK padomes 2018. gada 18. jūnija lē-
muma Nr. 69 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabas-
gāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem” apstrīdēšanu daļā 
par neiekļautajām izmaksām dabasgāzes pārvades sistēmas pakal-
pojuma tarifu projektā un jauna administratīvā akta izdošanu, pare-
dzot neiekļautās izmaksas iekļaut dabasgāzes pārvades sistēmas 
pakalpojuma tarifu projektā nākamajā periodā. Ar Administratīvās 
apgabaltiesas 2020. gada 7. aprīļa spriedumu Conexus pieteikums 
noraidīts. Par šo spriedumu 2020. gada 7. maijā Conexus iesniedza 
kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu de-
partamentā, un ir ierosināta kasācijas tiesvedība, taču lietas izskatī-
šanas datums vēl nav nozīmēts;    

 2020. gada 28. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā ap-
gabaltiesā pieteikumu par SPRK padomes 2020. gada 20. augusta 
lēmumu Nr. 109 “Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades 
sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabā-
šanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai” atcelšanu. Nā-
kamā lietas izskatīšana rakstveida procesā paredzēta 2022. gada 
26. maijā. 
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Citas aktivitātes

aktīvi turpinās eiropas kopējās nozīmes projektu 
īstenošana

2022. gadā aktīvi turpinās darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas 
projekta, kuru realizējot līdz 2025. gadam, paredzēts būtiski uzlabot 
tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu, lai krātu-
ve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas 
Baltijas pārvades sistēmā.
Tāpat arī turpinās darbs pie Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jau-
das palielināšanas projekta, lai tirgū veicinātu piekļuvi Klaipēdas sa-
šķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna PGK un Polijas-Lie-
tuvas gāzes starpsavienojumam. 
Kopējās abu projektu izmaksas mērāmas 93,5 milj. EUR apmērā.
Pārskata periodā Conexus kopumā veiktas investīcijas 3,1 milj. EUR 
apmērā, no kurām 61% ir Eiropas nozīmes projektu realizēšana.

Conexus pievienojas European Hydrogen 
Backbone iniciatīvai

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

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

Somijas un Baltijas gāzes pārvades sistēmu 
operatori turpina reģionālā tirgus integrāciju

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

noteikta inčukalna pGk tehniskā jauda 2022./2023. 
gada ciklam

Conexus ir noteicis Inčukalna PGK spēju nodrošināt maksimālo krātu-
vē uzglabājamo aktīvās dabasgāzes daudzumu jeb krātuves tehnisko 
jaudu 2022./2023. gada krātuves ciklam. Saskaņā ar veiktajiem mērīju-
miem un aprēķiniem tehniskā jauda 2022./2023. gada krātuves ciklam 
būs 24,074 TWh.
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Galvenie darbības rādītāji
 

3 mēn. 2018
vai 

31.03.2018

3 mēn. 2019
vai 

31.03.2019

3 mēn. 2020
vai 

31.03.2020

3 mēn. 2021
vai 

31.03.2021

3 mēn. 2022
vai 

31.03.2022
Δ Δ Δ %

Pārvadītā dabasgāze TWh 8.2 7.1 8.3 12.2 10.9 (1.3) -11%
Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze 
Inčukalna PGK, pārskata perioda beigās TWh 3.9 3.7 7.8 5.6 7.6 2.0 36%

Dabasgāze Latvijas patēriņam TWh 6.2 5.1 3.7 5.3 3.6 (1.7) -31%
Izņemtās dabasgāzes apjoms no
Inčukalna PGK TWh 7.9 6.4 7.1 11.5 6.8 (4.8) -41%

Ieņēmumi no pamatdarbības tūkst. EUR 20 362 16 865 16 307 18 675 15 780 (2 895) -16%
EBITDA tūkst. EUR 13 267 10 384 9 324 13 232 9 978 (3 254) -25%
Neto peļņa tūkst. EUR 9 091 6 337 5 096 8 796 5 434 (3 363) -38%
Kopējie aktīvi tūkst. EUR 367 605 360 435 362 574 484 214 449 741 (34 473) -7%
Investīcijas tūkst. EUR 836 963 1 791 3 911 3 134 (777) -20%
Nolietojums tūkst. EUR 4 126 4 005 4 189 4 391 4 449 58 1%
EBITDA rentabilitāte % 65% 62% 57% 71% 63% -8% -11%
Neto peļņas rentabilitāte % 45% 38% 31% 47% 34% -13% -27%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) % 2.8% 2.0% 1.6% 2.1% 1.6% -0.5% -24.5%
Pašu kapitāla pietiekamība* % 87% 88% 88% 85% 75% -10% -12%
Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA)** koef. 0.32 1.01 0.52 0.45 2.86 2.41 536%
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)*** koef. 7.44 7.09 9.12 8.93 2.69 (6.24) -70%

Darbinieki kopā skaits 329 327 330 335 353 5 2%

Kredītlīguma nosacījumi: 
*Pašu kapitāla pietiekamības koef.  > 50%
**Saistību sloga koef.  < 5
***Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)  > 1.2
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Segmentu  
darbības rezultāti
Conexus darbība ir organizēta divos darbības segmentos: dabasgā-
zes pārvade un dabasgāzes uzglabāšana. Dalījums veikts, pamato-
joties uz Conexus iekšējo organizatorisko struktūru, kas veido pamatu 
darbības rezultātu regulārai uzraudzīšanai, pieņemot lēmumus par 
segmentiem piešķirtajiem resursiem un novērtējot to darbības snie-
gumu. Darbības segmentos iekļautā informācija sakrīt ar informāciju, 
ko izmanto persona, kura ir atbildīga par operatīvo lēmumu pieņem-
šanu.

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

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

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

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

52% no Conexus aktīviem veido pārvades segments, arī pēc ieņēmu-
miem un EBITDA tas ir lielāks nekā uzglabāšanas segments.
2022. gada trīs mēnešos pārvades segmenta ieņēmumus negatīvi ie-
tekmēja gaisa temperatūra, kas ziemas mēnešos bija augstāka nekā 
2021. gada attiecīgajā periodā, kā arī valsts lielākajās termoelektro-
centrālēs par divām trešdaļām3 samazinājies elektroenerģijas ražoša-
nas apjoms. Tā rezultātā kopējā patērētāju nepieciešamība pēc gāzes 
bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kas radīja par 
3 610 tūkst. EUR mazākus ieņēmumus par izejas punkta izmantošanu 
Latvijas dabasgāzes lietotāju vajadzībām.

gaiSa temperatūra mēneša vidējā 
temperatūra

virs/zem 
normas

Janvāris 2021 -3.1 °C (-0.1 °C)

Februāris 2021 -5.2 °C (-2.1 °C)

Marts 2021 +1.3 °C (+1.1 °C)

Janvāris 2022 -0.9 °C (+2.1 °C)

Februāris 2022 +0.4 °C (+3.5 °C)

Marts 2022 +0.9 °C (+0.7 °C)

2022. gada trīs mēnešos kopējais pārvadītās gāzes apjoms sasniedza 
10,9 TWh, kas ir par 11% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā pe-
riodā. Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sa-
sniedza 3,6 TWh, kas ir par 31% mazāk nekā gadu iepriekš. 

3 https://ast.lv/lv/electricity-market-review
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Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 9 271 tūkst. EUR un 
EBITDA sasniedza 5 613 tūkst. EUR, kas nodrošināja 56% no Conexus ko-
pējās EBITDA. Pārvades segmenta peļņa sasniedza 3 007 tūkst. EUR (par 
58% mazāk nekā gadu iepriekš).

pārvade 3 mēn. 2022 
vai 31.03.2022

3 mēn. 2021 vai 
31.03.2021* +/- +/- %

EUR'000 EUR’000

neto apgrozījums 9 271 13 152 (3 881) -30%

EBITDA 5 613 9 789 (4 176) -43%

Segmenta neto peļņa 3 007 7 220 (4 213) -58%

Segmenta aktīvi 233 821 258 234 (24 413) -9%

Nolietojums un amortizācija 2 545 2 541 5 0%

Investīcijas 951 1 352 (402) -30%

Pārvades segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 234 milj. 
EUR, kas sastādīja 52% no kopējiem Conexus aktīviem. Pārskata 
periodā veiktas investīcijas 951 tūkst. EUR apmērā. Lielākās no tām:

• Eiropas kopējās nozīmes projekta “Latvijas-Lietuvas starpsa-
vienojuma uzlabošana” (ELLI) ietvaros Conexus 2022. gada pir-
majos trīs mēnešos vairākos apakšprojektos investēja kopā 142 
tūkst. EUR;

• veikts pazemes gāzes vadu remonts 321 tūkst. EUR apmērā;

• veikta pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalns PGK izolācijas no-
maiņa – 201 tūkst. EUR.

* 2021. gada 3 mēnešu dati re-klasificēti, lai būtu salīdzināmi ar 2022. gada datiem.

uzglabāšana
Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai 
un citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepieciešamo dabasgāzes 
uzglabāšanu Inčukalna PGK.
2021./2022. gada Inčukalna PGK jaudas rezervācijas produktu ap-
joms sasniedza 18,9 TWh, kas ir par 12% mazāk nekā gadu iepriekš. 
Tajā pašā laikā atšķirīgie tirgus dalībnieku rezervēto jaudas produktu 
veidi un to tarifi nodrošināja jaudas produktu ieņēmumu pieaugumu 
par 986 tūkst. EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lielākā daļa no 
minētā ieņēmumu pieauguma ir attiecināma uz krājumu pārcelša-
nas produkta (KPP) rezervācijas apjomu 2,2 TWh.

dabasgāze latvijas patēriņam, TWh

Janv Febr Marts Apr Maijs Jūn Jūl Aug Sept Okt Nov Dec

1.91.9

1.4

1.5

1.1 1.0
0.8

0.5
0.6

0.7

0.8

1.2

1.9

0.4 0.3

2021
2022

2.5

2.0
 

1.5
 

1.0
 

0.5
 
0



18

Uzglabāšanas segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 6 508 
tūkst. EUR un EBITDA sasniedza 4 365 tūkst. EUR. Uzglabāšanas 
segmenta peļņa sasniedza 2 426 tūkst. EUR.

uzglabāšana 3 mēn. 2021 
vai 31.03.2021

3 mēn. 2021 vai 
31.03.2021* +/- +/- %

EUR'000 EUR’000

neto apgrozījums 6 508 5 523 986 18%

EBITDA 4 365 3 443 922 27%

Segmenta neto peļņa 2 426 1 576 850 54%

Segmenta aktīvi 215 921 225 980 (10 059) -4%

Nolietojums un amortizācija 1 904 1 850 54 3%

Investīcijas 2 184 2 559 (375) -15%

* 2021. gada 3 mēnešu dati re-klasificēti, lai būtu salīdzināmi ar 2022. gada datiem.

krātuves rezervācijas produkti, TWh

01.05.2019-
30.04.2020

01.05.2020-
30.04.2021

01.05.2021-
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Segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 216 milj. EUR, kas sastādīja 48% no kopējiem Co-
nexus aktīviem. Pārskata periodā veiktas investīcijas 2,2 milj. EUR apmērā, tās ir par 375 tūkst. 
EUR mazākas nekā gadu iepriekš. Lielākās investīcijas – urbumu pārbūve un kompresoru ceha 
Nr. 2 gāzes pārsūknēšanas agregāta modernizācija, kopā 1,8 milj. EUR, ir realizētas vērienīgā 
Eiropas Savienības kopīgo interešu projekta PCI 8.2.4 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves dar-
bības uzlabošana” ietvaros.

notikumi pēc pārskata perioda 
beigām
Reaģējot uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, Conexus kā kritiskās infrastruktūras uzņēmums 
veic pastiprinātu risku izvērtējumu kiberdrošības un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
nodrošināšanas jomās.
Energoapgādes risku mazināšanai Conexus ir veicis nepieciešamās darbības dabasgāzes apjo-
ma palielināšanai krātuvē un 2022. gada 27. februārī uzsācis gāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK.
Conexus vadība operatīvi risina administratīvos jautājumus, lai nodrošinātu pamatdarbībai ne-
pieciešamo preču un pakalpojumu piegāžu nepārtrauktību.
Lai gan neskaidrība par notikumu ietekmi uz Conexus darbību nākotnē ir palielinājusies, šobrīd 
nav konstatēti apstākļi, kas ietekmētu aktīvu vērtības izmaiņas vai apdraudētu darbības turpi-
nāšanas principa piemērošanu.
Saskaņā ar vadības izvērtējumu šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas būtiski ietekmētu Conexus 
saīsinātos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

akcionāru sapulces lēmumi

28. aprīlī akcionāru sapulcē tika ievēlēta Conexus padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz 
trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā apstiprināti 7 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.
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Vienlaikus akcionāru sapulcē tika apstiprināta dividenžu izmaksa 
9 548 tūkst. EUR apmērā jeb 0.24 EUR par vienu akciju. Par dividenžu 
maksājuma datumu noteikts 2022. gada 2. jūnijs.
Akcionāru sapulcē nolemts apstiprināt nenodrošināto obligāciju emi-
siju piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū ar emisiju apjomu līdz 
80 milj. EUR uz termiņu ne mazāku kā divi gadi. Plānots, ka šogad 
emisijas tiks kotētas AS “Nasdaq Riga” ar iespēju obligācijas kotēt arī 
AB Nasdaq Vilnius un “Nasdaq Tallinn” AS.

Grozījumi enerģētikas likumā

2022. gada 21. aprīlī veikti grozījumi Enerģētikas likumā. Kā skaidrots 
likumprojekta anotācijā, likumprojekta mērķis ir noteikt, ka tiek izvei-
dotas energoapgādes drošuma rezerves, kas tiks uzglabātas Inčukal-
na PGK, lai nodrošinātu dabasgāzes nepārtrauktu apgādi. Energoap-
gādes drošuma rezerves nodrošinās, ka dabasgāze valstī ir pieejama 
pietiekamā apjomā, lai novērstu enerģētiskās krīzes iestāšanos.
Energoapgādes drošuma rezerves 2023. gadā ir nodrošināmas 1,8–
2,2 TWh apjomā atkarībā no pieejamā sašķidrinātās dabasgāzes 
kuģu piedāvājuma. Energoapgādes drošuma rezervju iegādi un uz-
glabāšanu Inčukalna PGK valsts vārdā organizē AS “Latvenergo” un 
nodrošina to iesūknēšanu Inčukalna PGK līdz 2023. gada 1. janvārim.

2022. gada 1. maijā darbu uzsāka polijas – 
lietuvas gāzes vadu starpsavienojums (Gipl)

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

SaīSinājumi un formulaS
MWh megavatstundas
TWh teravatstundas
EUR/MWh/d/g euro par megavatstundu dienā / gadā

EBITDA ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, 
nolietojuma un amortizācijas

Neto aizņēmumi aizņēmumi ieskaitot garantijas mīnus nauda un naudas ekvivalenti
EBITDA rentabilitāte EBITDA / ieņēmumi
Neto peļņas rentabilitāte neto peļņa / ieņēmumi
Pašu kapitāla atdeve (ROE) neto peļņa / pašu kapitāla vidējā vērtība (pārskata periodā)
Pašu kapitāla pietiekamība pašu kapitāls / kopējie aktīvi
Saistību slogs neto aizņēmumi / EBITDA (12 mēnešu periodā)
Saistību apkalpošanas  
koeficients (DSCR) EBITDA (12 mēnešu periodā)/ parādsaistību maksājumi

GJP viena gada grupētās jaudas produkts
2GJP divu gadu grupētās jaudas produkts
2GJP-1 divu gadu grupētās jaudas produkts no iepriekšējā krātuves cikla
AJP atslēdzamās jaudas produkts
KPP krājumu pārcelšanas produkts
TP tirgus produkts (vairs netiek piedāvāts)
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paziņojumS par 
valdeS atbildību
Conexus valde ir atbildīga par Conexus finanšu pārskatu sagatavošanu.
Conexus nerevidētie saīsinātie starpperiodu finanšu pārskati par 3 mēnešu 
periodu, kas beidzas 2022. gada 31. martā, ir sagatavoti atbilstoši Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un 
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Conexus finanšu stāvokli, darbības 
rezultātiem un naudas plūsmu.

uldiS BariSS
Valdes priekšsēdētājs

GintS FreiBerGS
Valdes loceklis

mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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finanšu pārSkati
peļņaS vai zaudējumu 
pārSkatS
  pielikums 01.01.2022.-

31.03.2022. 
01.01.2021.-
31.03.2021.  

eur eur

Ieņēmumi no pamatdarbības 5            15 779 778 18 674 941 

Pārējie ieņēmumi 6 171 974 95 540 

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas 7            (2 222 403) (1 730 493)

Personāla izmaksas 8            (3 262 905) (2 926 883)

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas 9 (488 138) (881 287)

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums

11, 12            (4 449 481) (4 391 062)

Saimnieciskās darbības 
peļņa 5 528 825 8 840 756 

Finanšu izmaksas 10                 (95 290) (44 414)

peļņa pirms nodokļiem 5 433 535 8 796 342 

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis                            -                              -   

pārskata perioda peļņa 5 433 535 8 796 342 

uldiS BariSS
Valdes priekšsēdētājs

GintS FreiBerGS
Valdes loceklis

mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

apvienotaiS pārējo 
ienākumu pārSkatS

pielikums 01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

 eur  eur 

pārskata perioda peļņa 5 433 535 8 796 342 

citi apvienotie ienākumi/(zaudējumi):  

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana -   - 

Pēcnodarbinātības pabalstu 
pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu 
izmaiņu rezultātā

- - 

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

- -

apvienotie ienākumi kopā 5 433 535 8 796 342 

Pielikumi no 26. līdz 36. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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pārSkatS par finanšu Stāvokli
 pielikums 31.03.2022. 31.12.2021. 

aktīvi  eur eur

ilgtermiņa ieguldījumi    

Nemateriālie aktīvi 11              2 101 833              2 041 249 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem                      6 720                      6 720 

Pamatlīdzekļi 12         429 294 459         430 671 322 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem              2 387 459              2 332 465 

Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi 13              1 083 455              1 108 651 

Tiesības lietot aktīvus                 434 529                 451 108 

ilgtermiņa ieguldījumi kopā:         435 308 455         436 611 515 

apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi 2 587 758 2 626 539

Parādi no līgumiem ar klientiem            10 689 894 13 373 794

Pārējie debitori 254 965 365 186 

Nākamo periodu izdevumi 445 981 417 139 

Nauda un tās ekvivalenti 454 068 14 676 110 

apgrozāmie līdzekļi kopā:             14 432 666            31 458 768 

aktīvu kopSumma:          449 741 121         468 070 283 

Pielikumi no 26. līdz 36. 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 31.03.2022. 31.12.2021. 
SaiStībaS un pašu kapitālS eur eur
pašu kapitāls:    
Akciju kapitāls            39 786 089            39 786 089 
Pašu akcijas                 (25 320)                 (25 320)
Rezerves         214 312 603         216 230 918 
Nesadalītā peļņa             83 746 648            76 412 620 
pašu kapitāls kopā:          337 820 020         332 404 307 
ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 14            30 000 000            60 282 986 
Nākamo periodu ieņēmumi            18 021 327            18 156 045 
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un koplīguma 
izmaksām              1 374 135              1 374 135 

Ilgtermiņa nomas saistības                 423 277                 447 940 
ilgtermiņa saistības kopā:            49 818 739            80 261 106 
īstermiņa saistības    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 14            40 829 197            37 772 866 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem            11 179 760              7 290 495 
Pārējās saistības              1 830 019              2 458 791 
Uzkrātās saistības              3 135 049              6 129 608 
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem                 237 284                 237 284 
Nākamo periodu ieņēmumi, pārējie                 539 021                 539 618 
No pircējiem saņemtie avansi              4 326 968                 956 811 
Īstermiņa nomas saistības                   25 064                   19 397 
īstermiņa saistības kopā:             62 102 362            55 404 870 
SaiStību un pašu kapitāla kopSumma:          449 741 121         468 070 283 

Pielikumi no 26. līdz 36. 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  -  -      (8 199 452)        8 199 452                        -   

Citi apvienotie ienākumi:

Pārvērtēšanas rezerves palielinājums  -  -                            -                              -                              -   

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi 
aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā  -  -          (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  - -  - - -

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums                            -                                -         (1 918 315)        1 900 493           (17 822)

Citi apvienotie ienākumi:      

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi 
aktuāra pieņēmumu - - - - -

Kopā citi apvienotie ienākumi  - -         -                           -   -

Pārskata gada peļņa  -  -  -         5 433 535        5 433 535 

Kopā  -   -      (1 918 315)        7 334 029        5 415 713 

2022. gada 31. martā  39 786 089    (25 320)   214 312 603      83 746 648    337 820 020 

Pielikumi no 26. līdz 36. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

uldiS BariSS
Valdes priekšsēdētājs

GintS FreiBerGS
Valdes loceklis

mārtiņš Gode
Valdes loceklis

* dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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naudaS plūSmaS pārSkatS
 pielikums 01.01.2022.-31.03.2022. 01.01.2021.-31.03.2021. 
 naudas plūsma no saimnieciskās darbības eur eur
peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa            5 433 535              8 796 342 
Korekcijas:
- pamatlīdzekļu nolietojums 12            4 275 553              4 194 347 
- tiesību lietot aktīvus nolietojums                16 579                   23 183 
- nemateriālo aktīvu amortizācija 11              157 349                 173 533 
- zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas              (12 176)                 106 637 
- uzkrājumu izmaiņas 285 780                  90 000
- ES līdzfinansējuma atzīšana ieņēmumos             (135 315)                 (84 377)
- procentu izmaksas                 94 989                   43 813 
Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās:
- parādu no līgumiem ar klientiem, pārējo debitoru un nākamo periodu 
izdevumu (palielinājums)            2 790 478 145 503

- krājumu samazinājums                 38 781 121 524
- nomas saistību, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem, uzkrāto 
saistību, no pircējiem saņemto avansu un pārējo saistību palielinājums            3 372 690            (4 641 151)

neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības           16 318 243              8 969 354 
naudas plūsma no ieguldījumu darbības
Pamatlīdzekļu iegāde         (2 971 506)            (4 174 026)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde            (217 933)               (121 772)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi                12 176                            -   
Saņemts ES līdzfinansējums                            -                3 014 116 
neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības          (3 177 262)            (1 281 682)
naudas plūsma no finanšu darbības
Samaksātie procenti             (116 342)                 (38 117)
Saņemtie aizņēmumi              929 024            25 000 000 
Aizņēmumu atmaksa       (28 155 679)            (1 026 910)
Nomas maksājumi              (18 996)                 (31 614)
Samaksātās dividendes                  (1 030)                       (252)
neto naudas plūsma no finanšu darbības           (27 363 023)            23 903 107 
neto naudas plūsma        (14 222 042) 31 590 779 
nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā          14 676 110 15 163 737 
nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās                454 068 46 754 516 

Pielikumi no 26. līdz 36. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

uldiS BariSS
Valdes priekšsēdētājs

GintS FreiBerGS
Valdes loceklis

mārtiņš Gode
Valdes loceklis

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

2. grāmatvedībaS uzSkaiteS 
politika
finanšu pārSkatu SagatavošanaS 
pamatnoStādneS
Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārska-
tu standartiem (SFPS), Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem 
(SGS) Nr.34, pēc darbības turpināšanas principa. Grāmatvedības un 
uzskaites novērtēšanas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir 
konsekventi piemēroti par visiem pārskatos ietvertajiem periodiem.
Starpperiodu pārskatā nav iekļauti visi pielikumi, kas parasti iekļauti 
gada finanšu pārskatā, līdz ar to šis pārskats jālasa kopā ar gada 
pārskatu par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī un visiem 
Conexus publiskajiem paziņojumiem pārskata periodā.

Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu periods ir 3 mēneši, no 
2022. gada 1. janvāra līdz 31. martam.
Aktīvi un saistības finanšu pārskatos ir novērtēti amortizētajā iegā-
des vērtībā. Atsevišķas pamatlīdzekļu grupas tiek atzītas pārvērtēta-
jā vērtībā. Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo 
metodi.
Sagatavojot Conexus finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, finanšu 
pārskatu posteņu atlikumi iespējami precīzi ir novērtēti, pamatojoties 
uz vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem, un 
darbībām, balstoties uz pieņēmumiem un aplēsēm. Atsevišķas aug-
stas sarežģītības un specifikācijas aplēses tiek atspoguļotas pārska-
ta pielikumos.

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

naudaS vienība un ārvalStu valūtu 
pārvērtēšana 
Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti EUR, kas ir Conexus ekonomiskās 
darbības vides funkcionālā valūta un oficiālā valūta Latvijas Repub-
likā. 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās 
bankas valūtas kursa attiecīgo darījumu norises dienā. Monetārie ak-
tīvi un saistības, kas izteiktas ārvalstu valūtā, ir pārvērtētas EUR pēc 



27

valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Ienākumi vai zaudējumi 
no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķina postenī Finanšu izmaksas vai ieņēmumi.

3. finanšu riSku vadība un 
patieSāS vērtībaS
Principi un vadlīnijas vispārējai finanšu risku vadībai ir noteikti Co-
nexus finanšu risku vadības politikā.  Kopš iepriekšējā gada beigām, 
tie nav mainījušies.

patieSā vērtība
Pamatojoties uz patiesās vērtības noteikšanai izmantoto metodi, Co-
nexus klasificē aktīvus un saistības šādos hierarhijas līmeņos:

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

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 2. līmenī izmantotajos modeļos visi būtiskākie 
dati, tieši vai netieši, ir novērojami no aktīvu vai saistību puses. Modelī 
izmantotie tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, bet 
kas ir novērojami tieši (t.i., cena), vai netieši (t.i., tiek iegūti no cenas). 

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz 
novērojamiem tirgus datiem – 3. līmenis
Vērtēšanas tehnikā, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz 
novērojamiem tirgus datiem (nenovērojamie tirgus dati), ir klasificēti 
3.līmenī. Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek uzskatīti tādi dati, 
kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvīda tirgus vai finanšu instru-
menta sarežģītības dēļ. 3.līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties 
uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem, vēsturiskiem novēro-
jumiem vai izmantojot analītiskas pieejas. 

Finanšu aktīvu un saistību klasifikācija patiesās vērtības hierarhijas 
līmeņos:

līmenis 31.03.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

aktīvi:

Parādi no līgumiem ar klientiem 3. 10 689 894 13 373 794 

Citi debitori 3. 8 753 32 300 

Nauda un naudas ekvivalenti 2. 454 068 14 676 110 

Saistības:

Aizņēmumi no kredītiestādēm 3. 70 829 197 98 055 852 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 3. 11 179 760 7 290 495 

Pārējās saistības un uzkrātās saistības 3. 1 320 629 4 416 171

Nomas saistības 3. 448 341 467 336

aktīvi un SaiStībaS, kuriem patieSā vērtība 
tiek uzrādīta
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) fi-
nanšu instrumentu, piemēram, naudas un naudas ekvivalentu, īstermi-
ņa parādi no līgumiem ar klientiem un parādu piegādātājiem un dar-
buzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai. 
Aizņēmumu no kredītiestādēm patiesā vērtība tiek novērtēta, diskontē-
jot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā kā 
procentu likmes (t.sk. nofiksētā aizdevuma likme), kas tiek piemērotas 
aizņēmumiem no kredītiestādēm, būtiski neatšķiras no tirgus procentu 
likmēm, kā arī Conexus piemērojamais riska uzcenojums nav būtiski 
mainījies, ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskai-
tes vērtībai. 



28

4. Segmentu informācija
Segmentu apraksts
Visi Conexus ieņēmumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, pie-
mērojot SPRK noteiktos tarifus. Conexus darbojas divos pamatdarbī-
bas segmentos:

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

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

Segmentu finanšu informācija un salīdzinājums ar Conexus 
finanšu informāciju
Segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini par periodu 01.01.2022.-
31.03.2022.:

pārvade uzglabāšana kopā 
conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Ieņēmumi no 
pamatdarbības 9 271 411 6 508 367 15 779 778 -

Pārējie ieņēmumi 53 172 118 802 171 974 -

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas (1 421 655) (800 748) (2 222 403) -

Personāla izmaksas (1 941 204) (1 321 701) (3 262 905) -

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas (348 848) (139 290) (488 138) -

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu 
vērtības samazinājums

(2 545 496) (1 903 985) (4 449 481) -

Finanšu izmaksas (59 903) (35 387) (95 290) -

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis - - - -

pārskata perioda peļņa 3 007 477 2 426 058 5 433 535 -
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Segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini par periodu 01.01.2021.-
31.03.2021.:

pārvade uzglabāšana kopā 
conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Ieņēmumi no 
pamatdarbības 13 152 297 5 522 644 18 674 941 -

Pārējie ieņēmumi 29 025 66 515 95 540 -

Uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas (1 142 502) (587 991) (1 730 493) -

Personāla izmaksas (1 735 061) (1 191 822) (2 926 883) -

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas (515 210) (366 077) (881 287) -

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu 
vērtības samazinājums

(2 540 745) (1 850 317) (4 391 062) -

Finanšu izmaksas (27 808) (16 606) (44 414) -

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis - - - -

pārskata perioda peļņa 7 219 996 1 576 346 8 796 342 -

Segmentu kopējie aktīvi 2022. gada 31. martā un investīcijas periodā 
01.01.2022.-31.03.2022.:

pārvade uzglabāšana kopā 
conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Segmenta aktīvi 233 820 537 215 920 584 449 741 121 -

Investīcijas 
pamatlīdzekļos un 
nemateriālajos aktīvos 
(izpilde)

950 775 2 183 669 3 134 444 -

Segmentu kopējie aktīvi 2021. gada 31. martā un investīcijas periodā 
01.01.2021.-31.03.2021.:

pārvade uzglabāšana kopā 
conexus

Star-
pības 

 EUR EUR EUR EUR

Segmenta aktīvi 258 233 899 225 979 906 484 213 805 -

Investīcijas 
pamatlīdzekļos un 
nemateriālajos aktīvos 
(izpilde)

1 352 361 2 558 774 3 911 135 -

Ģeogrāfiskā informācija
Visa Conexus darbība notiek Latvijā.

Lielākie klienti
Gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs in-
dividuāli pārstāv vismaz 10% no kopējiem Conexus pamatdarbības 
ieņēmumiem periodā 01.01.2022.-31.03.2022.:

pārvade uzglabāšana kopā 
conexus

 EUR EUR EUR

Pamatdarbības ieņēmumi no 
lielākajiem klientiem 5 576 788 4 556 886 10 133 674

Gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs in-
dividuāli pārstāv vismaz 10% no kopējiem Conexus pamatdarbības 
ieņēmumiem periodā 01.01.2021.-31.03.2021.:

pārvade uzglabāšana kopā 
conexus

 EUR EUR EUR

Pamatdarbības ieņēmumi no 
lielākajiem klientiem 8 258 734 2 843 753 11 102 487
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5. ieņēmumi
ieņēmumi no līgumiem ar 
klientiem, kas atzīti laika gaitā

piemērotais 
SfpS

01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

 EUR EUR

Ieņēmumi no pārvades 
pakalpojumiem 15.SFPS 9 137 794 13 037 879 

Ieņēmumi no uzglabāšanas 
pakalpojumiem 15.SFPS 6 508 367 5 522 644 

Ieņēmumi no balansēšanas, neto 15.SFPS 133 617 114 418 

15 779 778 18 674 941 

Visi Conexus ieņēmumi ir gūti Latvijas teritorijā.

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

01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

 EUR EUR

Ieņēmumi no balansēšanas darbībām 10 157 259 3 072 262 

Izdevumi no balansēšanas darbībām (10 023 642) (2 957 844)

133 617 114 418 

6.  pārējie ieņēmumi
01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

 EUR EUR

Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 135 315 84 377 

Citi ieņēmumi 36 659 11 163 

171 974 95 540 

7.  uzturēšanaS un 
ekSpluatācijaS izmakSaS

01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

 EUR  EUR 

Pārvades un uzglabāšanas sistēmas 
uzturēšanas pakalpojumi 1 315 780 1 072 972 

Materiālu izmaksas 223 899 159 433 

Dabasgāzes izmaksas 401 047 263 916 

IT infrastruktūras uzturēšana 203 637 162 616 

Transporta un mehānismu uzturēšana 78 040 71 556 

 2 222 403 1 730 493 

8.  perSonāla izmakSaS
01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

  EUR EUR
Darba alga 2 524 025 2 248 575 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 595 641 554 053 

Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana 139 144 122 140 
Pārējās personāla izmaksas 4 095 2 115 
 3 262 905 2 926 883 
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9. pārējāS SaimnieciSkāS 
darbībaS izmakSaS

01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

 EUR  EUR 

Nodokļi un nodevas* 203 877 271 531 

Biroja un citas administratīvās izmaksas 284 261 503 119 

Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas -   106 637 

 488 138 881 287 

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

10. finanšu izmakSaS
01.01.2022.-
31.03.2022.

01.01.2021.-
31.03.2021. 

  EUR EUR
Procentu izmaksas 89 602 38 117 
Nomas procentu izdevumi 5 387 5 696 
Pārējās finanšu izmaksas 301 601 
 95 290 44 414 
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11. nemateriālie aktīvi
nemateriālie 

ieguldījumi

nemateriālo 
ieguldījumu 

izveide
kopā

EUR EUR EUR 

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

Iegādāts -   843 894 843 894 

Pārklasificēts 789 210 (789 210) -   

Norakstīts (298 905) -   (298 905)

31.12.2021. 8 189 289               61 054 8 250 343 

amortizācija

31.12.2020. 5 832 683                         -   5 832 683 

Aprēķināts 668 959 -   668 959 

Norakstīts (292 548) -   (292 548)

31.12.2021. 6 209 094 -   6 209 094 

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

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

nemateriālie 
ieguldījumi

nemateriālo 
ieguldījumu 

izveide
kopā

EUR EUR EUR 

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

Iegādāts -   217 933 217 933 

Pārklasificēts 192 835 (192 835) -   

Norakstīts -   -   -   

31.03.2022. 8 382 124 86 152 8 468 276 

amortizācija    

perioda sākumā 31.12.2021. 6 209 094 -   6 209 094 

Aprēķināts 157 349 -   157 349 

Norakstīts -   -   -   

31.03.2022. 6 366 443 -   6 366 443 

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

uzskaites vērtība 31.03.2022. 2 015 681 86 152 2 101 833 
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12. pamatlīdzekļi 

 zeme  ēkas, būves
tehnoloģiskās 

iekārtas un 
ierīces

pārējie 
pamatlīdzekļi

avārijas 
rezerves 

daļas
 bufergāze

nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas

kopā

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vai pārvērtētā 
vērtība

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

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

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

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

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

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

uzkrātais nolietojums       

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

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

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

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

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

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

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

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

 zeme  ēkas, būves
tehnoloģiskās 

iekārtas un 
ierīces

pārējie 
pamatlīdzekļi

avārijas 
rezerves 

daļas
 bufergāze

nepabeigto 
celtniecības 

objektu izmaksas
kopā

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vai pārvērtētā 
vērtība

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

Iegādāts 8 306 11 362 40 078 70 367 - - 2 786 398 2 916 511 

Pārklasificēts - 331 590 157 555 - - - (489 145) -   

Norakstīts - (49 999) (188 100) (24 847) - - - (262 946)

31.03.2022. 1 092 474 771 380 828 134 054 439 7 835 747 1 538 779 10 708 163 22 324 268 948 934 698 

uzkrātais nolietojums       

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

Aprēķināts -   2 872 943 1 248 954 153 656 -                          -                          -   4 275 553 

Norakstīts -   (32 178) (188 100) (24 847) -                          -                          -   (245 125)

31.03.2022. -   450 588 286 63 195 012 5 856 941 -   -   -   519 640 239 

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 31.03.2022. 1 092 474 320 792 542 70 859 427 1 978 806 1 538 779 10 708 163 22 324 268 429 294 459 
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13. līdzfinanSētie projekti
Klaipēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā

31.03.2022. 31.12.2021.

 EUR EUR

Sākuma atlikums 1 310 224 1 411 010 

Ietverts pārskata perioda izmaksās (25 197) (100 786)

pārnests uz nākamajiem periodiem 1 285 027 1 310 224 

t.sk. īstermiņa daļa 100 786 100 786 

ilgtermiņa daļa 1 083 455 1 108 651 

14. aizņēmumi no kredītieStādēm
31.03.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm   30 000 000 60 282 986 

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 40 829 197 37 772 866 

70 829 197 98 055 852 

Conexus ir aizņēmumi no Ziemeļu Investīciju bankas (Nordic In-
vestment Bank), AS “SEB banka” un OP Corporate Bank plc filiā-
le Latvijā. Pārskata perioda beigās Conexus ir noslēgti kredītlīni-
ju līgumi 65 000 tūkst. EUR apmērā (31.12.2021: 90 000 tūkst. 
EUR), no kuriem pārskata perioda beigās ir izmantota kredītlīnija  
929 tūkst. EUR, savukārt atlikušās 64 071 tūkst. EUR kredītlīnijas ir 
pieejamas. Pieejamo 65 000 tūkst. EUR kredītlīniju līgumu darbības 
termiņi pārsniedz 1 gadu. Pārskata perioda beigās ilgtermiņa aiz-
ņēmumu vidējā svērtā procentu likme ir palikusi nemainīga 0.37% 
(31.12.2021.: 0.37%); īstermiņa aizņēmumu vidējā svērtā procentu 
likme ir 0.32%. Pārskata perioda beigās 43% no ilgtermiņa aizņē-
mumu apjoma ir ar fiksētu aizdevuma procenta likmi. Visi Conexus 
aizņēmumi ir eiro valūtā un bez nodrošinājuma.

15. SaiStīto perSonu darījumi
2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru re-
ģistrā, reģistrējot akciju piederības maiņu 34.0991% apjomā no 
Conexus apmaksātā pamatkapitāla – akciju atsavinātājs ir PAS 
“Gazprom”, akciju ieguvējs ir AS “Augstsprieguma tīkls”. Tādējādi 
AS “Augstsprieguma tīkls” būtiski palielināja savu līdzdalību uz-
ņēmumā (šobrīd ir 68.46% kapitāldaļas no kopējā Conexus ap-
maksātā pamatkapitāla) un tai ir izšķiroša ietekme uzņēmumā.
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16. notikumi pēc pārSkata perioda beigām

Reaģējot uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, Conexus kā kritiskās infrastruktūras uzņēmums veic pastipri-
nātu risku izvērtējumu kiberdrošības un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas nodrošināšanas jomās.
Energoapgādes risku mazināšanai Conexus ir veicis nepieciešamās darbības dabasgāzes apjoma palielināša-
nai krātuvē un 2022. gada 27. februārī uzsācis gāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK.
Conexus vadība operatīvi risina administratīvos jautājumus, lai nodrošinātu pamatdarbībai nepieciešamo preču 
un pakalpojumu piegāžu nepārtrauktību.
Lai gan neskaidrība par notikumu ietekmi uz Conexus darbību nākotnē ir palielinājusies, šobrīd nav konstatēti 
apstākļi, kas ietekmētu aktīvu vērtības izmaiņas vai apdraudētu darbības turpināšanas principa piemērošanu.
Saskaņā ar vadības izvērtējumu šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas būtiski ietekmētu Conexus saīsinātos starp-
periodu finanšu pārskatus par periodu  no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

Finanšu pārskatu sagatavotājs:

aiJa martinSone-Staģe
Finanšu uzskaites daļas vadītāja

 
* dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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