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Informācija par atkarīgo sabiedrību 

Atkarīgās sabiedrības nosaukums Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Atkarīgās sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 40203041605, Rīga, 2017.gada 2.janvārī 

Adrese  Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 

Valdošā sabiedrība Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” 

Revidents “PricewaterhouseCoopers”SIA 

Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, 

LV-1010 

Licences Nr.5 

Atbildīgā zvērinātā revidente:  

Ilandra Lejiņa  

sertikārts Nr. 168 
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Atkarības pārskats  

Sabiedrība, būdama atkarīgā sabiedrība laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, 

ir iesaistījusies darījumos ar valdošo sabiedrību. 

Sabiedrība Attiecības ar atkarīgo sabiedrību 

AS “Augstsprieguma tīkls” valdošā sabiedrība  

 

Darījumi ar valdošo sabiedrību vai citām ar valdošo sabiedrību koncernā apvienotām 

sabiedrībām, kā arī darījumi, kurus atkarīgā sabiedrība noslēgusi šo sabiedrību interesēs vai 

pamudinājuma rezultātā. 

Darījumi ar valdošo sabiedrību AS “Augstsprieguma tīkls”: 

 
Izpildījums Pretizpildījums 

Tīrais 

rezultāts 
 EUR EUR EUR 

Izdevumi no darījumiem ar valdošo sabiedrību 

pārskata gadā: 
 

  

Saņemti pakalpojumi 545 -545 - 

 

Sabiedrības parāds valdošai sabiedrībai 31.12.2020. bija 0 EUR. Naudas pārskaitījums par precēm un 

pakalpojumiem valdošajai sabiedrībai veikts 372 EUR apmērā. Sabiedrības parāds valdošai sabiedrībai 

31.12.2021. bija 173 EUR. 

 

Sabiedrība par katru augstākminēto darījumu ar valdošo uzņēmumu vai ar valdošo sabiedrību koncernā 

apvienotu sabiedrību ir saņēmusi atbilstošu pretizpildījumu.  

Laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim Sabiedrība nav noslēgusi darījumus ar 

valdošo sabiedrību vai citām sabiedrībām, kas ir apvienotas koncernā ar valdošo sabiedrību, kas būtu 

pilnīgi vai daļēji neizdevīgi, saistīti ar īpašu risku vai arī kas būtiski atšķirtos no parasti veiktās 

uzņēmējdarbības. 
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Citi pasākumi, kurus Sabiedrība ir veikusi vai no kuriem atturējusies gada laikā valdošās 

sabiedrības vai citas ar valdošo sabiedrību koncernā apvienotas sabiedrības interesēs vai 

pamudinājuma rezultātā 

Laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim Sabiedrība nav veikusi pasākumus vai no 

tiem atturējusies valdošās sabiedrības vai citas ar valdošo sabiedrību koncernā apvienotas sabiedrības 

interesēs vai pamudinājuma rezultātā, kas būtu Sabiedrībai pilnīgi vai daļēji neizdevīgi, kas saistīti ar 

īpašu risku vai arī kas būtiski atšķiras no parasti veiktās uzņēmējdarbības. 

Pasākumi, kas veikti pārskata gada laikā, lai faktiski atlīdzinātu Sabiedrībai radušos zaudējumus. 

Laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim Sabiedrībai nav radušies zaudējumi no 

darījumiem ar tās valdošo sabiedrību. Pasākumi valdošās sabiedrības vai citu ar valdošo sabiedrību 

koncernā apvienoto sabiedrību interesēs, vai to pamudinājuma rezultātā, kas būtu radījuši Sabiedrībai 

zaudējumus, nav bijuši. 
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Uzskaites un novērtēšanas politika 

Vispārīgie principi 

Atkarības pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas “Koncernu likuma” prasībām. Jēdzieni 

“valdošais uzņēmums” un  “atkarīgā sabiedrība”, kā arī citi jēdzieni  šajā pārskatā lietoti minētā likuma 

izpratnē. 

Būtiskums 

Atspoguļojot un vērtējot darījumus un citus pasākumus Atkarības pārskatā, Sabiedrība vadījusies pēc 

būtiskuma principa.  

Par būtiskiem tiek uzskatīti tādi darījumi (pasākumi), to apstākļi un vērtējumi, kuru neiekļaušana 

Atkarības pārskatā mainītu kompetenta lietotāja viedokli par atkarīgās sabiedrības attiecībām ar valdošo 

uzņēmumu pārskata gadā kopumā.    

Darījumu un pasākumu atspoguļošana 

Atkarības pārskatā sabiedrībai neizdevīgi darījumi un citi neizdevīgi pasākumi atspoguļoti to faktiskā 

izpildījuma un pretizpildījuma apjomā.  

Atkarības pārskatā ir ietverti visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi (izpildījums un 

pretizpildījums), kas ietekmē pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, neatkarīgi no rēķinu 

izrakstīšanas vai saņemšanas, kā arī maksājumu datuma. Iepriekšējos pārskata gados veikto darījumu 

ietekme uz pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu tiek atspoguļota atkarības pārskatā tikai 

gadījumos, ja šo darījumu izpildījums atšķīrās no to pretizpildījuma darījuma veikšanas brīdī.  

Ja valdošais uzņēmums līdz pārskata gada beigām ir rakstveidā informējis atkarīgo sabiedrību par to, 

kad un kādā veidā tiks atlīdzināti neizdevīga darījuma vai pasākuma rezultātā radušies zaudējumi, minētā 

atlīdzinājuma summa atspoguļota rindā “Piešķirtās prasījuma tiesības uz atlīdzību”. 

Izpildījums un pretizpildījums 

Par darījuma izpildījumu uzskata darījuma saistības no atkarīgās sabiedrības puses. Pretizpildījums ir 

darījuma saistības no atkarīgās sabiedrības darījuma partnera puses. Izpildījums (pretizpildījums) var būt 

samaksa, preču piegāde vai pakalpojums, tai skaitā, saimnieciskās darbības ietvaros veiktas darbības, 

nemateriālu vērtību  un tiesību, kā arī saistību nodošana, lai atturētos no kādas rīcības vai pieļautu 

darbību, lietu noma utml.  

Izpildījums un pretizpildījums tiek norādīts to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība ir summa, par kuru 

darījuma objektu var apmainīt starp labi informētām, savstarpēji ieinteresētām un finansiāli nesaistītām 

pusēm. 

Darījumu un pasākumu patiesās vērtības noteikšana 

Sabiedrības darījumi un pasākumi vērtēti:  

1. salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem pārskata gadā vai iepriekšējā gadā veiktiem Sabiedrības 

pasākumiem vai darījumiem ar nesaistītām pusēm; 

2. ja iepriekš minētais nav bijis iespējams, salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem pārskata gadā vai 

iepriekšējā gadā veiktiem nozares uzņēmumu pasākumiem vai darījumiem; 

3. ja iepriekš minētais nav bijis iespējams, salīdzinājumā ar citu informāciju par darījumu vai pasākumu 

iespējamo novērtējumu. 
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Uzskaites un novērtēšanas politika (turpinājums) 

Pilnīgi vai daļēji neizdevīgi darījumi un pasākumi  

Par pilnīgi vai daļēji neizdevīgiem tiek uzskatīt tādi darījumi un pasākumi,  

1. kurus uzsākot, ir paredzams  zaudējums, 

2. kuri dod  bruto zaudējumu vai  

3. tādi, kuros, nebūdama atkarīga, Sabiedrība noteikti nebūtu iesaistījusies to paredzamā finanšu 

rezultāta dēļ.  

Īpašs risks  

Ar īpašu risku saistīti darījumi vai pasākumi ir tādi, kas riska ziņā būtiski atšķiras no Sabiedrības darbībai 

vai nozarei raksturīgā riska, kā arī tādi darījumi un pasākumi, kurus, nebūdama atkarīga, Sabiedrība 

noteikti nebūtu uzņēmusies riska dēļ.   

No pamatdarbības būtiski atšķirīgi darījumi un pasākumi  

No pamatdarbības būtiski atšķirīgi pasākumi un darījumi ir tādi, kas krasi atšķiras no Sabiedrības 

pamatdarbībai vai nozarei raksturīgajiem darījumiem vai pasākumiem un kuros, nebūdama atkarīga, 

Sabiedrība noteikti neiesaistītos. 
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Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes paziņojums 

Sabiedrības Valde apliecina, ka atkarības pārskatā ir atspoguļoti visi darījumi un citi pasākumi, kuros 

Sabiedrība iesaistījusies vai no kuriem atturējusies, būdama atkarīga Sabiedrība Koncernu likuma 

izpratnē, un ka minētais pārskats sniedz vispārīgu priekšstatu par AS “Conexus Baltic Grid” attiecībām 

ar valdošo sabiedrību.  

Atbilstoši apstākļiem, kas Sabiedrības Valdei bija zināmi atkarības pārskatā atspoguļoto darījumu 

noslēgšanas vai citu pasākumu veikšanas brīdī vai brīdī, kad tā ir atturējusies no to veikšanas, Sabiedrība 

par katru darījumu ir saņēmusi atbilstošu pretizpildījumu. 

Sabiedrības Valde uzskata, ka, veicot citus pasākumus vai atturoties no pasākumu veikšanas valdošās 

sabiedrības vai citas ar valdošo sabiedrību koncernā apvienotas sabiedrības interesēs, Sabiedrībai netika 

nodarīti zaudējumi. 

 

 

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

(paraksts*)  (paraksts*)  (paraksts*) 

Uldis Bariss 

Valdes priekšsēdētājs 

 Gints Freibergs 

Valdes loceklis 

 Mārtiņš Gode 

Valdes loceklis 
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