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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
 

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) 
ir vertikāli integrēts dabasgāzes pārvades, 
uzglabāšanas, sadales un realizācijas operators Latvijā. 
Sabiedrība nodrošina dabasgāzes piegādi 443,6 tūkst. 
klientu Latvijā, bet apkures sezonā – no Inčukalna 
pazemes gāzes krātuves arī Igaunijai, Krievijas 
ziemeļrietumu daļai un Lietuvai. 

2015. gadā galvenais Sabiedrības mērķis bija nodrošināt 
drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi esošajiem 
lietotājiem līgumos noteiktajos apjomos un kvalitātē. Lai 
šo nodrošinātu, galvenie uzdevumi, kas tika sekmīgi 
veikti, bija kapitālieguldījumu uzraudzība un realizācija. 

Darbības vides raksturojums  

 2015. gads pasaules naftas tirgos iezīmējās ar būtisku cenu 
kritumu, kas atstāja ietekmi gan uz Latvijas Gāzes vidējo 
dabasgāzes iepirkumu cenu, gan arī uz 2015. gada ieņēmumiem. 

 Realizācijas apjoms salīdzinot ar 2014. gadu pieaug par 2% un 
sasniedz 1,3 mljrd.m3.  

 Neskatoties uz ieņēmumu kritumu dēļ cenas samazinājuma, 
EBITDA saglabājas iepriekšējā gada līmenī, un ir 68.1 milj. EUR. 

 

  

 

Galvenie darbības rādītāji 
(milj. m3, ja nav noteikts cits) 

2015 2014 

Dabasgāzes realizācija Latvijā 1 318 1 294 
IPGK1 iesūknētās gāzes apjoms 1 550 1 907 
Klientu skaits (adreses), tūkst. 444 443 
Darbinieku skaits, vidējais 1 264 1 255 
Sadales līniju garums, km 5 044 4 967 
Pārvades līniju garums, km 1 193 1 242 

                                                           
 

1 IPGK - Inčukalna Pazemes Gāzes Krātuve 

 

Galvenie finanšu rādītāji  
(tūkst. EUR) 

2015 2014 

Neto apgrozījums 444,686 503,076 
EBITDA2 68,077 68,582 
Neto peļņa 30,517 30,069 
Kopējie aktīvi 750,015 747,970 
Pašu kapitāls 611,403 610,182 
Peļņa uz akciju, EUR 0.765 0.754 
 

                                                           
 

2 EBITDA - Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentiem, nolietojuma un amortizācijas 

NAFTAS CENU 

SAMAZINĀŠANĀS ĻAUJ 

LIETOTĀJIEM 

PIEMĒROT ZEMĀKU 

CENU 
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Segmentu darbības rezultāti 

Sabiedrībai ir četri darbības segmenti: gāzes pārvade (ietver dabasgāzes transportēšanu pa augsta spiediena vadiem, lai 
piegādātu to attiecīgai sadales sistēmai vai tieši lietotājiem), gāzes glabāšana (dabasgāzes uzglabāšana Inčukalna 
pazemes gāzes krātuvē), gāzes sadale (ietver dabasgāzes transportēšanu pa augsta, vidēja un zema spiediena vadiem) 
un gāzes tirdzniecība (kas ietver dabasgāzes iepirkšanu pārdošanai un pārdošanu dabasgāzes lietotājiem). Darbības 
segmentos iekļautā informācija sakrīt ar informāciju, ko izmanto persona, kura ir atbildīga par operatīvo lēmumu 
pieņemšanu. 

Lai gan 2015. gadā EBITDA 68,1 milj. EUR saglabājās iepriekšējā gada līmenī, pie krītoša apgrozījuma, tas nodrošina 
EBITDA maržas pieaugumu, kā rezultātā tā bija 15,3% salīdzinot ar 13,6% iepriekšējā gadā.  

Pēc aktīvu apjoma, lielākais darbības segments ir sadales segments, un tā aktīvi sastāda 34% no kopējiem Sabiedrības 
aktīviem. Sadale ir arī lielākais segments pēc nodarbināto personu skaita, tajā strādā 53% no Sabiedrības darbiniekiem. 
Sadales segmentā EBITDA 2015.gadā bija 23,7 milj. EUR, šim segmentam bija lielākais EBITDA īpatsvars visā 
Sabiedrībā, un 2015. gadā tas sastādīja 35% no kopējās Sabiedrības EBITDA. Sadales segmenta apgrozījumu un 
ienesīgumu ietekmē Latvijā realizētās dabasgāzes apjoms, kā arī klientu īpatsvars patēriņa grupās.  

Pārvades segments ieņēmumus gūst gan no dabasgāzes patēriņa Latvijā, gan no starptautiskiem dabasgāzes 
pārvadājumiem, gan arī no dabasgāzes kustības iesūknējot vai izsūknējot dabasgāzi no Inčukalna pazemes gāzes 
krātuves. 2015. gadā tas ir vienīgais darbības segments, kur vērojams EBITDA maržas samazinājums, un tas skaidrojams 
ar samazināto pārvadītās dabasgāzes apjomu starptautiskajos darījumos, tai skaitā samazināto dabasgāzes 
iesūknēšanas apjomu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Pārvades segmenta EBITDA 2015. gadā bija 15,7 milj. EUR, un 
tās īpatsvars kopējā Sabiedrības EBITDA bija 23%. Pārvades segments ir otrs lielākais segments pēc aktīvu apjoma. 
Segmenta aktīvi 2015. gada beigās ir 193,6 milj. EUR, un sastāda 26% no kopējiem Sabiedrības aktīviem.  

Glabāšanas darbības segmentā neto apgrozījums, salīdzinot ar 2014. gadu ir samazinājies par 13%, kas skaidrojams ar 
iesūknētās un izsūknētās dabasgāzes apjoma samazinājumu. Tajā pašā laikā apjoma samazinājums neatstāja negatīvu 
ietekmi uz segmenta ienesīgumu. Segmenta EBITDA 2015. gadā bija 15,9 milj. EUR, un tas ir otrs lielākais segments pēc 
EBITDA rādītājiem.  

Dabasgāzes tirdzniecības segments ir lielākais segments no neto apgrozījuma viedokļa. Segmenta ieņēmumi sastāda 
342,4 milj. EUR, un to īpatsvars Sabiedrības kopējos ieņēmumos ir 77%. Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības cenas 
samazinājumu, arī segmenta ieņēmumi samazinājās par 13% salīdzinājumā ar 2014. gadu. Segmenta EBITDA salīdzinot 
ar 2014. gadu palielinājās par 2,9 milj. EUR, un tas galvenokārt saistīts ar mazākiem uzkrājumiem nedrošiem parādiem un 
iespējamām saistībām, kas tika iekļautas 2014. gada rezultātos.  

Regulācijas vides apraksts  

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/73/EK „Par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu” (turpmāk – Direktīva 2009/73) prasībām ES 
valstīm ir pienākums ieviest nacionālajā normatīvajā regulējumā noteikumus, kas izveidotu efektīvu iekšējo enerģijas tirgu. 
Būtiskākais no ieviešamajiem noteikumiem paredz tīkla darbības nodalīšanu no tirdzniecības un ražošanas darbībām, tai 
skaitā obligātu dabasgāzes pārvades tīklu nodalīšanu, kā arī, pastāvot objektīvai un pierādāmai nepieciešamībai, 
dabasgāzes uzglabāšanas un sadales infrastruktūras nodalīšanu no ražošanas un tirdzniecības darbībām. 

Ņemot vērā ES tiesisko regulējumu, 2016. gada 11. februārī Saeima ir pieņēmusi grozījumus Enerģētikas likumā nosakot, 
ka: 

1) līdz 2017.gada 3.aprīlim no Latvijas Gāzes jānodala uzņēmums, kuram piederētu dabasgāzes pārvades un 
uzglabāšanas infrastruktūra un kurš neietilptu Latvijas Gāzē kā vertikāli integrētā uzņēmumā; 

2) līdz 2017.gada 31.decembrim nodrošināt, ka dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas darbības netiek kontrolētas 
no to personu puses, kuras ir saistītas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību (dabasgāzes uzglabāšanas un 
pārvaldes infrastruktūras atsavināšana); 
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3) līdz 2018.gada 1.janvārim nodrošināt, ka dabasgāzes sadales sistēmas infrastruktūra tiek nošķirta kā atsevišķs 
meitas uzņēmums, kas ietilpst Latvijas Gāzē kā vertikāli integrētā uzņēmumā, vienlaikus nodrošinot likumā 
paredzētās neatkarības prasības. 

2016. gada 9. februārī Ministru Kabinets pieņēma izmaiņas Dabasgāzes tirdzniecības noteikumos, pēc būtības dodot 
iespēju Latvijas patērētājiem dabasgāzi iegādāties no citiem tirgotājiem ārpus Latvijas.  

Akcijas un akcionāri 
 

Kopš 1999. gada 15. februāra Sabiedrības akcijas tiek 
kotētas NASDAQ OMX Riga biržā un tās akciju 
tirdzniecības kods no 2004. gada 1. augusta ir GZE1R. 
Kopējais vērtspapīru skaits nav mainījies kopš 1999. 
gada. 

 ISIN LV0000100899 
Biržas kods   GZE1R 
Saraksts Otrais saraksts 
Nominālvērtība 1,40 EUR 
Kopējais vērtspapīru skaits   39 900 000 
Vērtspapīru skaits publiskā 
apgrozībā   

 
25 328 520 

Likviditātes nodrošinātāji Nav 

Sabiedrības akcijas ir iekļautas šādu indeksu grozos 
OMXBBGI, OMXBBCAPGI, OMXBGI, OMXRGI.  

OMX Baltic - visu akciju indekss, kas ir Baltijas līmeņa 
indekss. Tā grozu veido Baltijas biržu Oficiālā un Otrā 
saraksta akcijas. Indekss atspoguļo pašreizējo stāvokli 
un izmaiņas Baltijas tirgū kopumā. OMX Riga - visu 
akciju indekss, kas ir vietējais indekss. Tā grozu veido 
NASDAQ OMX Riga biržas Oficiālā un Otrā saraksta 
akcijas. Indekss atspoguļo pašreizējo stāvokli un 
izmaiņas NASDAQ OMX Riga biržā. 

Sabiedrības kapitalizācijas vērtība 2015. gada 12 
mēnešos sasniedza EUR 389,4 milj. – par EUR 24,7 
milj. vairāk nekā iepriekšējā pārskata perioda 12 
mēnešos. Pēc akciju tirgus kapitalizācijas Sabiedrība 
ieņēma 2. vietu starp Nasdaq Riga kotētiem 
uzņēmumiem un 6. vietu starp Nasdaq Baltic kotētiem 
uzņēmumiem. 

 

 

 

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk tekstā – 
Sabiedrība) vadība ir atbildīga par nerevidēto 
Sabiedrības starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu 
sagatavošanu.  

Nerevidētie 2015. gada saīsinātie finanšu pārskati, kas 
ietver vadības ziņojumu, ir sagatavoti atbilstoši Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem 

starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un visos 
būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu 
par Sabiedrības finanšu stāvokli, darbības rezultātiem 
un naudas plūsmām. 

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015. gada 
nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati ir apstiprināti 
valdē 2016. gada 23. februārī. 

Pārskatus 2016. gada 23. februārī ir apstiprinājusi AS "Latvijas Gāze" valde, un tos valdes vārdā paraksta: 
 

         
Aigars Kalvītis 

valdes 
priekšsēdētājs 

     Zane Kotāne 
valdes locekle 

  

  



AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS GĀZE" 
2015. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI 

 

6 
 

FINANŠU PĀRSKATS 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
 

  Pielikums 
2015 2014 

    EUR'000 EUR'000 

Ieņēmumi no pamatdarbības 2 444,686  503,076  
Pārējie ieņēmumi 3 3,319  3,602  
Materiālu izmaksas 4 (334,552) (391,929) 
Personāla izmaksas 5 (29,215) (27,151) 
Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums  (33,756) (33,832) 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (16,161) (19,016) 
Bruto peļņa   34,321  34,750  
Finanšu ieņēmumi, izdevumi, neto   535  684  
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības 
norakstīšana   

(65) (112) 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   34,791  35,322  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 7 (4,274) (5,253) 
Pārskata gada peļņa   30,517  30,069  

    EUR EUR 
Peļņa uz vienu akciju 

 
0.765 0.754 

 

VISPĀRĒJO IEŅĒMUMU PĀRSKATS 
  Pielikums 2015 2014 
    EUR'000 EUR'000 

Pārskata gada peļņa   30,517  30,069 
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana   197 239 
Atliktais nodoklis no pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem  (30) (36) 
Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtēšana   (735) (80) 
Citas korekcijas  - (3) 
Neto ieņēmumi vai izmaksas, kas tieši atzītas pašu kapitālā  (568) 120 

Pavisam pārskata perioda apvienotie ienākumi   29,949 30,189  

Finanšu pārskata pielikumi ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

 

Pārskatus 2016. gada 23. februārī ir apstiprinājusi AS "Latvijas Gāze" valde, un tos valdes vārdā paraksta: 
 

         
Aigars Kalvītis 

valdes 
priekšsēdētājs 

     Zane Kotāne 
valdes locekle 

  

 

  



AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS GĀZE" 
2015. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI 

 

7 
 

BILANCE 
  Pielikums 31.12.2015 31.12.2014 

   EUR'000 EUR'000 

AKTĪVS      
Ilgtermiņa ieguldījumi      
Pamatlīdzekļi 10 557,450 561,675 
Nemateriālie aktīvi 9 2,282 2,229 
Pārējie debitori 12 8 8 
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  559,740 563,912 
Apgrozāmie līdzekļi      
Krājumi 11 80,747 80,253 
Debitori 12 27,873 51,659 
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 13 2,448 1,022 
Nauda  79,207 51,124 
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  190,275 184,058 
AKTĪVU KOPSUMMA:  750,015 747,970 

       
PASĪVS      
Pašu kapitāls:      
Akciju kapitāls 17 55,860 55,860 
Akciju emisijas uzcenojums  20,376 20,376 
Rezerves  478,059 491,944 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  26,591 11,933 
Pārskata gada nesadalītā peļņa  30,517 30,069 
Pašu kapitāls kopā:  611,403 610,182 
Ilgtermiņa saistības      
Nākamo periodu ieņēmumi 14 27,948 28,339 
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstu saistībām 16 5,233 4,486 
Atliktā nodokļa saistības 8 52,398 54,644 
Ilgtermiņa saistības kopā:  85,579 87,469 
Īstermiņa saistības      
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  11,794 3,785 
Nākamo periodu ieņēmumi 14 1,213 1,187 
Pārējās saistības 15 40,026 45,347 
Īstermiņa saistības kopā:  53,033 50,319 
PASĪVU KOPSUMMA:  750,015 747,970 

Finanšu pārskata pielikumi ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pārskatus 2016. gada 23. februārī ir apstiprinājusi AS "Latvijas Gāze" valde, un tos valdes vārdā paraksta: 
 

         
Aigars Kalvītis 

valdes 
priekšsēdētājs 

     Zane Kotāne 
valdes locekle 

  

 

  



AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS GĀZE" 
2015. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI 

 

8 
 

PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ 

  Akciju 
kapitāls 

Akciju emisijas 
uzcenojums Rezerves 

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā 

  EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 

2013.gada 31.decembrī 56,773  20,376  491,990  39,582  608,721  
Dividendes -  - -  (28,728) (28,728) 
Pamatkapitāla konvertācija EUR (913) - 913 - - 
Ieskaitīts rezervēs - - 876 (876) - 
Izslēgti pamatlīdzekļi - - (2,304) 2,304 - 
Atliktais nodoklis izslēgtajiem 
pamatlīdzekļiem - - 346 (346) - 

Vispārējie ieņēmumi - - 123 (3) 120 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -  - -  30,069  30,069  
2014.gada 31.decembrī 55,860  20,376  491,944  42,002  610,182  
Dividendes - - -  (28,728) (28,728) 
Ieskaitīts rezervēs  - - 828 (828) - 
Korekcija starp posteņiem - - (11,350) 11,350 - 
Izslēgti pamatlīdzekļi - - (3,288) 3,288 - 
Atliktais nodoklis izslēgtajiem 
pamatlīdzekļiem - -  

493 
 

(493) 
 

- 
Vispārējie ieņēmumi - - (568) - (568) 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  -  - -  30,517  30,517 
2015.gada 31.decembrī 55,860  20,376  478,059  57,108  611,403  
Finanšu pārskata pielikumi ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
 

  Pielikums 31.12.2015 31.12.2014 
    EUR’000 EUR’000 
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības       
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   34,791  35,322  
Korekcijas:       
- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma   32,685  32,464  
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma   1,071  1,379  
- uzkrājumu veidošana, (izņemot uzkrājumus -nedrošiem parādiem)   (1,354) 1,792  
- ārvalstu valūtu kursu svārstības   1  (13) 
- ienākumi no līdzdalības     (1,191) (1,169) 
- zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas   2,460  1,148  
Korekcijas:       
- debitoros   23,852  (12,213) 
- krājumos   (477) 104,927  
- kreditoros   4,836  (120,760) 
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 18 (7,544) (5,528) 
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības   89,130  37,349  
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības       
Pamatlīdzekļu iegāde   (31,296) (29,153) 
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi   102  47  
Nemateriālo aktīvu iegāde   (1,124) (861) 
Saņemts līdzfinansējums no EK    - 3  
Izņemtie termiņdepozīti   - 38,900  
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības    (32,318) 8,936  
Naudas plūsma no finanšu darbības       
Samaksātās dividendes   (28,728) (28,728) 
Neto naudas plūsma no finanšu darbības    (28,728) (28,728) 
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts   (1) 13  
Neto naudas plūsma   28,083  17,570  
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā   51,124  33,554  
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās   79,207  51,124  
Finanšu pārskata pielikumi ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

Segmentu informācija

Sabiedrībai ir četri darbības segmenti: gāzes pārvade 
(ietver dabasgāzes transportēšanu pa augsta spiediena 
vadiem, lai piegādātu to attiecīgai sadales sistēmai vai 
tieši lietotājiem), gāzes glabāšana (dabasgāzes 
uzglabāšana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē), gāzes 
sadale (ietver dabasgāzes transportēšanu pa augsta, 

vidēja un zema spiediena vadiem) un gāzes tirdzniecība 
(kas ietver dabasgāzes iepirkšanu pārdošanai un 
pārdošanu dabasgāzes lietotājiem). Darbības 
segmentos iekļautā informācija sakrīt ar informāciju, ko 
izmanto persona, kura ir atbildīga par operatīvo lēmumu 
pieņemšanu. 

1. Segmentu informācija 

31.12.2015. 
Gāzes 

pārvade 
Gāzes 

glabāšana 
Gāzes 
sadale 

Gāzes 
realizācija 

KOPĀ 

   EUR'000   EUR'000   EUR'000   EUR'000   EUR'000  

Neto apgrozījums no pārdošanas ārējiem klientiem        4,620         13,363        1,029       425,674        444,686  
Iekšējie ieņēmumi/izdevumi       21,392         14,422       47,466       (83,280)               -   
Peļņa pirms nodokļiem        1,437  8,750 12,208 12,396 34,791 

Aktīvi     193,643        149,515     261,704       145,153        750,015  

Nolietojums un amortizācija       14,163           7,195       11,823           575         33,756  

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde       11,691         13,619        6,377        733         32,420  
 

31.12.2014. 
Gāzes 

pārvade 
Gāzes 

glabāšana 
Gāzes 
sadale 

Gāzes 
realizācija KOPĀ 

  EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 

Neto apgrozījums no pārdošanas ārējiem klientiem        5,594         17,610           911       478,961        503,076  

Iekšējie ieņēmumi/izdevumi       20,825         14,179       48,570       (83,574)               -   

Peļņa pirms nodokļiem 3,187 10,515 12,395         9,225  35,322 

Aktīvi 199,995 143,037 254,124 150,814       747,970  

Nolietojums un amortizācija       13,952           7,396       11,633            851         33,832  

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde       14,858           8,016        6,499            641         30,014  
 

 



AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS GĀZE" 
2015. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI 

11 
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

2. Ieņēmumi  

Ieņēmumi no pamatdarbības 2015 2014 
  EUR'000 EUR'000 

Dabasgāzes tirdzniecība 425,632  478,915  
Dabasgāzes glabāšana un 
transportēšana 18,025  23,250  

Citi pamatdarbības ieņēmumi 1,029  911  
  444,686  503,076  

3. Pārējie ieņēmumi  

Pārējie ieņēmumi 2015 2014 
  EUR'000 EUR'000 
Ieņēmumi no pievadu būvniecības 1,196  1,169  
Soda naudas 930  1,241  
Ieņēmumi no aktīvu izslēgšanas 829  851  
Citi ieņēmumi 364  341  
  3,319  3,602  

4. Materiālu izmaksas 

Materiālu izmaksas 2015 2014 

  EUR'000 EUR'000 

Dabasgāzes iepirkšana 323,760  376,515  
Materiālu, rezerves daļu un 
degvielas izmaksas 7,557  10,134  

Dabasgāze tehnoloģiskām 
vajadzībām 3,235  5,280  

  334,552  391,929  

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas 

2015 2014 

  EUR'000 EUR'000 
Telpu un teritorijas uzturēšanas un 
citu pakalpojumu izmaksas 4,705  4,582  

Citas izmaksas 3,420  5,603  
Ziedojumi, finansiālais atbalsts 2,309  3,136  
Nodokļi un nodevas 2,200  2,170  
Biroja un citas administratīvās 
Izmaksas 1,295  1,222  

Pārdošanas un reklāmas 
izmaksas 1,221  1,035  

IT sistēmu uzturēšanas izmaksas 
un sakari un transporta izmaksas 1,011  987  

Uzkrājumi bezcerīgajiem 
debitoriem, neto* -  281  

  16,161  19,016  

5. Personāla izmaksas 

Personāla izmaksas 2015 2014 
  EUR'000 EUR'000 
Darba alga 22,612  21,149  
Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 4,749  4,346  

Dzīvības, veselības un pensiju 
apdrošināšana 1,405  1,306  

Pārējās personāla izmaksas 449  350  
  29,215  27,151  
tai skaitā Valdes un Padomes atalgojums 
  2,982 2,279  
Vidējais darbinieku skaits gadā 1,264  1,255  

7. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2015 2014 
  EUR'000 EUR'000 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 6,057  6,746  
Atliktais nodoklis (1,783) (1,493) 
  4,274  5,253  

*2015. gadā neto uzkrājumi bezcerīgajiem debitoriem 
438 tūkst. EUR apmērā ir iekļauti pārējie ieņēmumu 
sadaļā kā ieņēmumi no aktīvu izslēgšanas.  
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8. Atliktais uzņēmumu ienākumu nodoklis 

Atliktā nodokļa aplēse 2015 2014 

  EUR’000 EUR’000 
Peļņa pirms nodokļiem 34,791 35,322 
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi 5,219 5,298 
Nodokļu ietekme:     
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu, neto 243 1210 
Nodokļu atlaide ziedojumiem (1,188) (1,255) 

Nodokļu izdevumi (4,274) (5,253) 
 

Atliktā nodokļa aprēķins 2015 2014 
  EUR'000 EUR’000 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā          54,644           56,447  
Atliktā nodokļa saistību palielinājums no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas (attiecināts pret 
pašu kapitālu)                 30                  36  

Atliktā nodokļa saistību samazinājums (ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā)           (1,783)           (1,493) 
Atliktais nodoklis par izslēgtajiem pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem (attiecināts pret 
pašu kapitālu)              (493)              (346) 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās          52,398   54 644  
Atliktā nodokļa pagaidu atšķirības:     
Pamatlīdzekļu nolietojuma atšķirība (izlīdzināsies 12 mēnešu laikā)            1,020             2,318  
Pamatlīdzekļu nolietojuma atšķirība (izlīdzināsies ilgāk nekā 12 mēnešu laikā)          55,381           56,145  
Uzkrājumu slikto un šaubīgo debitoru vērtības samazinājumam atšķirība (izlīdzināsies 
12 mēnešu laikā)*           (1,528)           (1,128) 

Uzkrāto izmaksu neizmantotiem atvaļinājumiem un prēmijām atšķirība (izlīdzināsies 
12 mēnešu laikā)           (1,015)           (1,213) 

Uzkrājumu pēcnodarbinātības pabalstiem un citām saistībām pret darbiniekiem 
atšķirība (izlīdzināsies ilgāk nekā 12 mēnešu laikā)              (663)              (673) 

Citu uzkrāto saistību atšķirība (izlīdzināsies 12 mēnešu laikā)              (734)              (739) 
Uzkrājumu lēnas aprites un novecojušu krājumu vērtības samazinājumam atšķirība 
(izlīdzināsies 12 mēnešu laikā)                (63)                (66) 

Atliktā nodokļa saistības, neto          52,398           54,644  
* Aprēķinā ir iekļauti uzkrājumi to slikto un šaubīgo debitoru vērtības samazinājumam, kuri būs atskaitāmi uzņēmumu 
ienākuma nodokļa mērķiem tuvākajā nākotnē. Minētie debitori atrodas sabiedrību likvidācijas stadijā. 
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Bilance 

9. Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi 2015 2014 

  EUR’000 EUR’000 
Sākotnējā vērtība     
Uz perioda sākumu 13,346  12,616  
Iegādāti 1,124  860  
Norakstīti (124) (67) 
Korekcija -  (63) 
Uz perioda beigām 14,346  13,346  
      
Amortizācija     
Uz perioda sākumu 11,117  9,826  
Amortizācija pārskata gadā 1,071  1,379  
Par norakstīto (124) (25) 
Korekcija -  (63) 
Uz perioda beigām 12,064  11,117  
      
Atlikusī vērtība perioda 31. decembri 2,282  2,229  

Nemateriālo ieguldījumu sastāvā ir iekļauti pilnībā nolietoti nemateriālie ieguldījumi ar kopējo sākotnējo vērtību EUR 7 407 
tūkstoši (31.12.2014.: EUR 7 407 tūkstoši). 

10. Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi Zeme Bufergāze Ēkas, būves 
Iekārtas 

un 
mašīnas 

Pārējie 
pamatl-
īdzekļi 

Nepa-
beigto 

celtniec-
ības 

objektu 
izmaksas 

KOPĀ 

  EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 
31.12.2014. 2,584  9,377  1,054,386  133,904  20,956  16,739  1,237,946  
Iegādāts -  - - - - 31,543  31,543  
Pārklasificēts - - 32,069  2,507  1,212  (35,788) - 
Pārvērtēts - - 195  2  - - 197  
Norakstīts - - (9,117) (1,390) (659) (9) (11,175) 
Korekcija - - 1  (5) (548) (3) (555) 
31.12.2015. 2,584  9,377  1,077,534  135,018  20,961  12,482  1,257,956  
                
Nolietojums                 
31.12.2014. -  - 589,655  71,954  14,662  - 676,271  
Aprēķināts - - 24,205  6,655  1,837  - 32,697  
Norakstīts - - (5,980) (1,281) (646) - (7,907) 
Korekcija - - - (9) (546) - (555) 
31.12.2015. - - 607,880  77,319  15,307  - 700,506  
                
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2015. 

2,584  9,377  469,654  57,699  5,654  12,482  557,450  

Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2014. 

2,584  9,377  464,731  61,950  6,294  16,739  561,675  
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Pamatlīdzekļi Zeme Bufergāze Ēkas, būves 
Iekārtas 

un 
mašīnas 

Pārējie 
pamatl-
īdzekļi 

Nepa-
beigto 

celtniec-
ības 

objektu 
izmaksas 

KOPĀ 

  EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

31.12.2013. 2,584  9,377  1,042,126  131,556  20,770  8,723  1,215,136  
Iegādāts -  - - - - 29,504  29,504  
Pārklasificēts - - 15,562  4,812  1,048  (21,422) - 
Pārvērtēts - - 239  - - - 239  
Norakstīts - - (3,541) (2,464) (862) (66) (6,933) 
31.12.2014. 2,584  9,377  1,054,386  133,904  20,956  16,739  1,237,946  
                
Nolietojums                 
31.12.2013. - - 568,164  67,337  13,527  - 649,028  
Aprēķināts - - 23,679  6,803  1,982  - 32,464  
Norakstīts - - (2,188) (2,186) (847) - (5,221) 
31.12.2014. - - 589,655  71,954  14,662  - 676,271  
                
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2014. 

2,584  9,377  464,731  61,950  6,294  16,739  561,675  

Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2013. 

2,584  9,377  473,962  64,219  7,243  8,723  566,108  

Nekustamā īpašuma vērtība 
pēc Valsts Zemes dienesta 
datiem 

2015 2014 

  EUR'000 EUR'000 
Inženierbūves 61,335 59,128 
Ēkas 10,064 10,038 
Zeme 4,578 4,616 

 

Pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti pilnībā nolietoti 
pamatlīdzekļi ar kopējo sākotnējo vērtību EUR 18 141 
(31.12.2014.: EUR 13 242 tūkstoši). 

 

11. Krājumi 

Krājumi 31.12.2015 31.12.2014 
  EUR'000 EUR'000 
Dabasgāze un degviela (iegādes 
vērtība) 52,592 74,277 

Avansa maksājumi par 
dabasgāzi 24,122 - 

Materiāli un rezerves daļas 4,348 6,351 
Avansa maksājumi par 
materiāliem 106 63 

Uzkrājumi lēnas aprites 
krājumiem (421) (438) 

  80,747  80,253 

 
 
 
Uzkrājumi lēnas aprites un 
novecojušu krājumu vērtības 
samazinājumam 

2015 2014 

  EUR'000 EUR'000 
Uzkrājumi gada sākumā  438  461  
Izmaksas, kas iekļautas peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā 3  9  

Ieņēmumi, kas iekļauti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā (11) (30) 

Norakstīti (9) (2) 
Uzkrājumi gada beigās 421  438  
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12. Debitori 

Debitori 31.12.2015 31.12.2014 
  EUR'000 EUR'000 
Ilgtermiņa debitori uzskaites 
vērtībā 

12 12 

Uzkrājumi ilgtermiņa debitoru 
vērtības samazinājumam 

(4) (4) 

  8 8 
īstermiņa debitori uzskaites 
vērtībā 38,059 62,279 

Uzkrājumi īstermiņa debitoru 
vērtības samazinājumam (10,186) (10,620) 

  27,873 51,659 
 

Uzkrājumi slikto un šaubīgo 
debitoru vērtības samazinājumam 

2015 2014 

  EUR'000 EUR'000 

Uzkrājumi gada sākumā  10,722  10,514  
Izmaksas, kas iekļautas peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā 1,708  2,175  

Ieņēmumi, kas iekļauti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā (2,145) (1,894) 

Neto izmaiņas, kas iekļautas 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

(437) 281  

Norakstīti bezcerīgi parādi (95) (73) 
Uzkrājumi gada beigās 10,190  10,722  

 
Uzkrājumi parādiem tika izveidoti, balstoties uz 
atsevišķu klientu grupu finansiālā stāvokļa un 
saimnieciskās darbības novērtējumu. Galīgie zaudējumi 
var atšķirties no pašreizējā novērtējuma, jo konkrētās 
summas tiek periodiski pārskatītas un izmaiņas tiek 
atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

13. Pārējie apgrozāmie līdzekļi 

Pārējie apgrozāmie līdzekļi 2015 2014 
  EUR'000 EUR'000 
UIN avanss 1,956  469  
Priekšapmaksas un nākamo 
periodu izdevumi 391  405  

Citi debitori 193  246  
  2,540  1,120  
Uzkrājumi slikto un šaubīgo 
debitoru vērtības 
samazinājumam 

(92) (98) 

 
2,448  1,022  

 

 

14. Nākamo periodu ieņēmumi 

Nākamo periodu ieņēmumi 31.12.2015. 31.12.2014. 
  EUR’000 EUR’000 

Ieņēmumi no iedzīvotāju un sabiedrību līdzdalības 
daļas gāzes vadu celtniecībā:  
Ilgtermiņa daļa 19,344 19,468 
Īstermiņa daļa 946 919 
  20,290 20,387 
      
Atlikums gada sākumā 20,387 20,517 
Saņemts no iedzīvotājiem un 
sabiedrībām pārskata gadā 827 769 

Ietverts pārskata gada 
ieņēmumos (924) (899) 

Pārnests uz nākamajiem 
gadiem 

20,290 20,387 

Ieņēmumi no EK līdzfinansējuma:  
Ilgtermiņa daļa 8,603 8,871 
Īstermiņa daļa 268 268 
  8,871 9,139 

 

Nākamo periodu ieņēmumu kustība:  
Atlikums gada sākumā 9,139 9,407 
Atzīts finansējums no EK 
pārskata gadā -  2 

Iekļauts pārskata gada 
ieņēmumos (268) (270) 

Pārnests uz nākamajiem 
gadiem 

8,871 9,139 

Pavisam pārnests uz 
nākamajiem gadiem 

29,161 29,526 

Saskaņā ar EK 2008.gada 13.augusta lēmumu C(2010) 
5554 par finansiālā atbalsta piešķiršanu regulas (EK) 
Nr.663/2009 jomā gāzes un elektroenerģijas 
starpsavienojumiem Sabiedrībai ir piešķirts finansējums 
50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 10 milj. pasākumu 
Nr.EEPR-2009-INTg-RF-LV-LT SI2.566527 „15 urbumu 
rekonstrukcija Inčukalna pazemes gāzes krātuvē” un 
SI2.566531 „Zemūdens pārejas pāri Daugavai 
rekonstrukcija un jauna cauruļvadu apkopes iekārtas 
pieņemšanas punkta būvniecība” realizācijai. Objekti 
ekspluatācijā tika nodoti 2011.gadā. Neizmantotā 
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finansējuma daļa tika izlietota divu citu urbumu 
rekonstrukcijai. Pēdējais maksājums no EK tika saņemts 
2013.gadā. 

15. Pārējās saistības 
 
Pārējās saistības 2015 2014 
  EUR'000 EUR’000 

Saņemtās priekšapmaksas 12,153 12,111 
Pievienotās vērtības nodoklis 9,066 12,789 
Pārējās īstermiņa saistības 6,897 6,886 
Uzkrātās izmaksas piemaksai par 
pārskata gada rezultātiem 5,565 6,850 

Akcīzes nodoklis 2,519 2,740 
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu 
izmaksas 1,245 1,318 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 888 848 
Darbinieku atalgojums 781 752 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 554 585 
Uzkrātās izmaksas citām izmaksām 312 403 
Dabas resursu nodoklis 29 65 
Nekustamā īpašuma nodoklis 17 - 
  40,026 45,347 

 

 

 

 

 

16. Uzkrājumi nodarbinātības un pēcnodarbinātības 
pabalstiem 

Uzkrājumi nodarbinātības un 
pēcnodarbinātības pabalstiem 

2015 2014 

  EUR’000 EUR’000 
Uzkrājumi pārskata gada 
sākumā 

   4,486     5,812  

Izveidoti uzkrājumi 159  (1,206) 
Izmaksāti  (147) (200) 
Procentu izdevumi 10  (24) 
Pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu 
izmaiņu rezultātā 

   725        104  

Uzkrājumi pārskata gada beigās    5,233     4,486  

 

Pārējā informācija 

17. Akcijas un Akcionāri 

Pašu kapitāls 
  

31.12.2015. 31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2014. 
% no kopējā 

akciju kapitāla Akciju skaits 
% no kopējā 

akciju kapitāla Akciju skaits 

Pašu kapitāls         
Vārda (slēgto akciju emisiju) akcijas 36,52 14 571 480 36,52 14 571 480 
Uzrādītāja (publisko akciju emisiju) akcijas 63,48 25 328 520 63,48 25 328 520 
  100,00 39 900 000 100,00 39 900 000 

Akcionāri         
Uniper Ruhrgas International GmbH (ietverot 
vārda (slēgto akciju emisiju) akcijas 7 285 740) 47,23 18 846 385 47,23 18 846 385 

Itera Latvija SIA 16,00 6 384 001 16,00 6 384 001 
PAS "Gazprom" (ietverot vārda (slēgto akciju 
emisiju) akcijas 7 285 740) 34,00 13 566 701 34,00 13 566 701 

Valstij piederošās akcijas* 0,00 117 0,00 117 
Uzrādītāja (publisko akciju emisiju) akcijas  2,77 1 102 796 2,77 1 102 796 
  100,00 39 900 000 100,00 39 900 000 
*Valstij piederošās akcijas nodotas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas turējumā.  
 
Reģistrētais, parakstītais un apmaksātais akciju kapitāls 2015.gada 31.decembrī sastāv no 39 900 000 parasto akciju, ar 
nominālvērtību EUR 1,40 katra. Visām akcijām ir vienādas balsošanas tiesības un tiesības uz dividendēm.  
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18. Nodokļi 

Nodokļu kustība 
Saistības Pārmaksa Aprēķināts Samaksāts Saistības Pārmaksa 

31.12.2014. 31.12.2014. 2015 2015 31.12.2015. 31.12.2015. 
  EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 

Pievienotās vērtības nodoklis 12,789  -  86,805  (90,528) 9,066  - 
Akcīzes nodoklis 2,740  - 20,317  (20,538) 2,519  - 
Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 848  - 7,249  (7,209) 888  - 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 469  6,057  (7,544) - 1,956  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 585  - 4,606  (4,637) 554  - 
Nekustamā īpašuma nodoklis - - 1,205  (1,188) 17  - 
Dabas resursu nodoklis 65  - 296  (332) 29  - 
Ieturējumi no nerezidentiem 4  - - (4) - - 
  17,031  469  126,535  (131,980) 13,073  1,956  
 

Saistīto personu darījumi 

19. Prasības un saistības ar saistītām personām 

Darījumi ar saistītām personām 2015 2014 
  EUR'000 EUR'000 

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas 
PAS “Gazprom” 15,140 21,207 

  
Izdevumi par dabasgāzes iegādi 
PAS “Gazprom” 289,422 265,122 
      
Izdevumi par pakalpojumu iegādi no saistīto uzņēmumu kontrolētiem uzņēmumiem 
PAS “Gazprom” kontrolētie uzņēmumi 6,523 4,273 
E.ON Global Commodities SE -  25 
  6,523 4,298 

 

Prasības un saistības ar saistītām personām 31.12.2015. 31.12.2014. 
  EUR'000 EUR'000 

Parādi pret saistītiem uzņēmumiem par dabasgāzi un pakalpojumiem* 
PAS “Gazprom” 7,893 470 
PAS “Gazprom” kontrolētie uzņēmumi 1,390 402 
  9,283 872 

      
Saistīto uzņēmumu parādi par dabasgāzes tranzītu** 
PAS “Gazprom” 35 2,364 
      
Avansa maksājums saistītam uzņēmumam par pakalpojumiem 
PAS “Gazprom” 24,122 -  
PAS “Gazprom” kontrolētie uzņēmumi 460 1,052 
  24,582 1,052 
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Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas 

principi 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz zemāk 
minētajiem grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas 
principiem. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja vien 
nav norādīts citādi. Sagatavojot 2015. gada nerevidēto 
saīsināto finanšu pārskatu veiktas korekcijas salīdzinošajos 
2014. gada rādītājos, lai nodrošinātu, ka attiecīgie pārskati ir 
salīdzināmi.  

Pamatlīdzekļi 

Sabiedrības ēkas, gāzes transportēšanas un sadales sistēma 
un iekārtas uzrādītas to patiesajā vērtībā, kas noteikta 
saskaņā ar Valdes apstiprināto pamatlīdzekļu pārvērtēšanas 
politiku, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības 
samazinājuma norakstīšanu. Pārvērtēšana jāveic regulāri, lai 
nodrošinātu, ka uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no 
patiesās vērtības, kas tiku noteikta pārskata perioda beigās. 
Pārvērtēšana tiek veikta ik pēc 5 gadiem, izmantojot 
amortizēto aizvietošanas vērtības metodi. Pārējie 
pamatlīdzekļi (t.sk. zeme un bufergāze) ir uzrādīti iegādes 
vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības 
samazinājuma norakstīšanu. Iegādes vērtībā ir iekļauti 
izdevumi, kas tieši saistīti ar pamatlīdzekļa iegādi.  

Aktīvi, kuri iegādes brīdī nav gatavi paredzētajam 
pielietojumam vai ir uzstādīšanas procesā, ir klasificēti kā 
“Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas”. Turpmākās 
izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā 
atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo 
posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs 
Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Pārējās 
pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek 
iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās 
ir radušās. 

Veicot pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, uzkrātais nolietojums tiek 
izmainīts proporcionāli pārvērtēto pamatlīdzekļu bruto vērtības 
izmaiņām. Ēku, gāzes transportēšanas un sadales sistēmu un 
iekārtu pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek 
uzrādīts pašu kapitāla postenī “Pārvērtēšanas rezerve”, bet 
vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados 
minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības 
pieauguma pamatkapitālā, pārsniegumu iekļaujot pārskata 
perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārvērtētā 
pamatlīdzekļa izslēgšanas rezultātā, pārvērtēšanas rezerve, 
kas attiecas uz šo pamatlīdzekli, tiek izslēgta no 
pārvērtēšanas rezerves un tiek iekļauta nesadalītās peļņas 
sastāvā. 

Zeme, bufergāze, avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem un 
nepabeigtās celtniecības izmaksas netiek pakļautas 

nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu 
aprēķina pēc lineārās metodes, lai norakstītu pamatlīdzekļa 
iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai 
vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, sākot no 
dienas, kad aktīvs ir gatavs lietošanai, izmantojot šādus 
periodus:             gadi 

Ēkas       60 - 100 
Gāzes transportēšanas un sadales sistēma     40 - 50 
Iekārtas un tehniskais aprīkojums        5 - 20 
Mēbeles un biroja iekārtas         5 - 10 
Datori un aprīkojums           3,33 

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz 
EUR 250 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz vienu gadu. 
Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas 
periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti 
katrā pārskata gada datumā. 

Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir 
augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa 
vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamajai 
vērtībai.  

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek 
palielināta perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un citām 
tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz 
jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā 
pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par 
aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek veikti aktīvi 
nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi. 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek 
aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un 
pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti 
attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Kad 
pārvērtētie pamatlīdzekļi tiek pārdoti, “Pārvērtēšanas rezervē” 
iekļautās vērtības tiek iekļautas nesadalītās peļņas sastāvā. 

Krājumi 

Dabasgāzes krājumi Inčukalna PGK un maģistrālo gāzes 
vadu sistēmā tiek novērtēti atsevišķi pēc FIFO metodes 
(pirmais iekšā, pirmais ārā), pamatojoties uz kopējo 
dabasgāzes kustības bilanci. Dabasgāzes izmaksas veido 
gāzes iepirkšanas izmaksas. Materiāli, rezerves daļas, 
skaitītāji un pārējie krājumi tiek novērtēti pēc vidējās svērtās 
metodes. Uz ražošanas izmaksām attiecināmās tiešās 
darbaspēka izmaksas un pārējās tiešās izmaksas tiek 
attiecinātas saskaņā ar uzkrājumu principu periodā, kurā tās 
radušās.  
Krājumi bilancē norādīti zemākajā no iegādes vai neto 
pārdošanas vērtībām. Neto pārdošanas vērtību veido 
normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu 
pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un 
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pārdošanas izmaksas. Nepieciešamības gadījumā 
novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtībai ir 
izveidoti uzkrājumi. 

Debitori  

Debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un 
turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot 
efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības 
samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek 
veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka 
Sabiedrība nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši 
sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Būtiskas debitora 
finanšu grūtības, varbūtība,  
ka tiks sākta bankrota procedūra vai reorganizācija, kā arī 
maksājumu saistību nepildīšana vai pārkāpumi ir pazīmes, ka 
debitoru parādu vērtība ir samazinājusies. Uzkrājums vērtības 
samazinājumam ir starpība starp  aktīva bilances vērtību un 
aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas 
noteikta, diskontējot ar efektīvo procentu likmi. Uzkrājumu 
izmaiņas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Ja nākamajā periodā pēc vērtības samazināšanās atzīšanas 
zaudējumu summa samazinās un šis samazinājums var būt 
objektīvi saistīts ar notikumu pēc vērtības samazināšanās 
atzīšanas (piemēram, uzlabojās debitora kredītreitings), tad 
iepriekš atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās aplēse 
tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek 
noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata 
gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās 
uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu. 

Darbinieku labumi 

Prēmijas 

Sabiedrība atzīst saistības un izmaksas par prēmijām, 
pamatojoties uz formulu, kas ņem vērā Sabiedrības 
akcionāriem pienākošos peļņu pēc noteiktiem labojumiem. 
Sabiedrība atzīst uzkrājumus gadījumā, ja tas izriet no līguma 
vai ir pagātnes prakse, kas rada cita veida pamatotas 
saistības.  

Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas 

Sabiedrība veic sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts 
pensiju apdrošināšanai valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā 
ar Latvijas normatīvajiem aktiem. Valsts fondēto pensiju 
shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru 
Sabiedrībai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi. 
Sabiedrība veic iemaksas arī ārējā fiksēto iemaksu privāto 
pensiju plānā. Sabiedrībai nerodas papildus juridiskas vai 

prakses radītas saistības veikt papildus maksājumus, ja valsts 
fondēto pensiju shēma vai privātais pensiju plāns nevar 
nokārtot savas saistības pret darbiniekiem. Sociālās 
apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas tiek atzītas kā 
izmaksas, izmantojot uzkrājumu principu, un ir iekļautas 
darbinieku izmaksās. 

Pēcnodarbinātības pabalsti un citi labumi 

Sabiedrība darbiniekiem, kuru nodarbinātības nosacījumi 
atbilst noteiktiem kritērijiem, saskaņā ar Koplīgumu nodrošina 
noteiktus labumus darba attiecību izbeigšanas gadījumā un 
pārējā dzīves laikā. Pabalstu saistības tiek  

aprēķinātas, ņemot vērā esošo algas līmeni un darbinieku 
skaitu, kuriem ir vai nākotnē radīsies tiesības saņemt šos 
maksājumus, kā arī aktuāra pieņēmumus. Pabalstu saistības 
tiek aprēķinātas reizi gadā.  

Pašreizējā vērtība pabalsta saistībām tiek noteikta, diskontējot 
plānoto naudas plūsmu, izmantojot tirgus likmes par valdības 
obligācijām. Aktuārie guvumi un zaudējumi, kas rodas no 
korekcijām un aktuāra pieņēmumu izmaiņām, tiek iekļauti 
pašu kapitālā apvienoto ienākumu pārskatā tajā periodā, kurā 
tie radušies. 

Ieņēmumu atzīšana  

Sabiedrība atzīst ieņēmumus, ja ieņēmumu summu var ticami 
novērtēt, pastāv liela varbūtība, ka nākotnes saimnieciskie 
labumi ieplūdīs uzņēmumā, un ja ir izpildīti īpaši kritēriji, kas 
attiecas uz katru no Sabiedrības darbībām, kā aprakstīts 
turpmāk. Sabiedrība savus aprēķinus pamato ar vēsturiskiem 
rezultātiem, ņemot vērā klienta veidu, darījuma veidu un 
katras vienošanās specifiku. 

Dabasgāzes pārdošanas ieņēmumi 

Ieņēmumi tiek atzīti brīdī, kad ir notikusi gāzes piegāde, 
atskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu, tirdzniecības 
atlaides, akcīzes nodokli. Dabasgāzes pārdošanas ieņēmumi 
no iedzīvotājiem tiek atzīti, balstoties uz skaitītāju rādītājiem, 
ko nolasa klienti. Kur nepieciešams, ir iekļautas piegādātās 
dabasgāzes pārdošanas ieņēmumu aplēses par periodu starp 
pēdējo gāzes skaitītāju rādījumu nolasīšanu un pārskata 
perioda beigām. Dabasgāzes pārdošanas ieņēmumi no 
sabiedrībām tiek atzīti, pamatojoties uz rēķiniem, kas izsniegti 
saskaņā ar klientu skaitītāju nolasījumiem. 

Ieņēmumi no dabasgāzes transportēšanas un glabāšanas 

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti brīdī, kad 
pakalpojums tiek sniegts, atskaitot pievienotās vērtības 
nodokļa summu un tirdzniecības atlaides, bet iekļaujot akcīzes 
nodokli. Ieņēmumi no dabasgāzes transportēšanas un 
glabāšanas tiek atzīti, balstoties uz faktiski transportēto un 
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uzglabāto gāzes daudzumu, kas tiek noteikts pēc skaitītāju 
mērījumiem. 

Piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu aprēķina, 
pamatojoties uz pēdējiem zināmajiem datiem. Aprēķinos 
izmanto ECB noteikto EUR/USD kursu iepriekšējā mēneša 
pēdējā darba dienā, pēdējā mēneša faktisko dabasgāzes 
siltumspēju un plānoto saņemtās un padotās gāzes plūsmu. 
Faktiskās dabasgāzes iepirkuma izmaksas tiek aprēķinātas 
saskaņā ar SPRK padomes apstiprināto metodiku, ņemot vērā 
EUR/USD kursu iepriekšējā mēneša pēdējā darba dienā, kā 
arī faktisko gāzes siltumspēju un faktisko padotās gāzes 
plūsmu no piegādātājiem.  

Procentu ienākumi 

Procentu ienākumi tiek atzīti saskaņā ar laika proporcijas 
principu, izmantojot efektīvo procentu likmi. Procentu 
ieņēmumi no termiņdepozītiem ir klasificēti kā Citi ienākumi, 
un procentu ieņēmumi no naudas līdzekļiem - kā Finanšu 
ienākumi. Procentu ienākumu uzkrāšana tiek pārtraukta, ja to 
saņemšana ir apšaubāma. 

Ienākumi no soda naudām 

Līgumsodus, t.sk. nokavējuma naudu par kavētiem 
norēķiniem par piegādāto dabasgāzi, ieņēmumos atzīst, kad ir 
skaidri zināms, ka Sabiedrība saņems ekonomiskus labumus 
un kā ieņēmumu summa var tikt novērtēta precīzi. Tāpēc, 
ieņēmumu atzīšana parasti sakrīt ar līgumsodu saņemšanu.  

Ieņēmumi no iedzīvotāju un uzņēmumu līdzdalības daļas 

gāzesvadu celtniecībā 

Ieņēmumi no iedzīvotāju un sabiedrību līdzdalības daļas 
gāzesvadu celtniecībā tiek atspoguļoti kā nākamo periodu 
ieņēmumi, kas tiek pakāpeniski ietverti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas 
perioda, vidēji 30 līdz 40 gadu, laikā. 

Citi ieņēmumi 

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie 
tiek sniegti.  

 

Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Laika periodā kopš gada pārskata pēdējās dienas līdz 
pārskatu parakstīšanai nav bijuši notikumi, kas būtiski 
ietekmētu 2015. gada pārskatus.  

 

 

 

 


