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SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

Bilance
AKTĪVS
31.12.2020.
EUR

31.12.2019.
EUR

7

88 136
88 136

113 789

7

9 643
750
10 393
140 125

193 129

140 125
238 654

193 129
306 918

1 839 313
3 920
7 279
3 801
5 767 148
7 621 461
2 535 555

2 363 466
640
19 870
2 826
5 216 339
7 603 141
4 087 519

10 157 016

11 690 660

10 395 670

11 997 578

Piezīme

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
KOPĀ
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Radniecīgo sabiedrību parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi

8
9
10
KOPĀ

Nauda

11
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

KOPĀ AKTĪVS

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Kristaps Muzikants
Valdes loceklis

Lilita Beķere
Grāmatvedības
ārpakalpojumu uzņēmuma
vārdā
SIA Numeri valdes locekle
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113 789

SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi
Pārskata gada zaudējumi

Piezīme

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS
KREDITORI
Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzkrātās saistības
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
KOPĀ

31.12.2020.
EUR
11 500 000
(4 964 830)
(2 883 857)

12

3 651 313

13

4 000 000
4 470
113 152
315 079
840 529
1 392 230
21 018
57 879
6 744 357

7 700 000
70 173
1 361 804
195 923
879 943
1 235 716
18 849
11 462 408

6 744 357

11 462 408

10 395 670

11 997 578

14
15
16

KOPĀ KREDITORI
KOPĀ PASĪVS

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Kristaps Muzikants
Valdes loceklis

Lilita Beķere
Grāmatvedības
ārpakalpojumu uzņēmuma
vārdā
SIA Numeri valdes locekle
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31.12.2019.
EUR
5 500 000
(4 189 153)
(775 677)
535 170

SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

2020
EUR

2019*
EUR

1

39 976 796
39 976 796

42 383 853
42 383 853

2

(34 682 269)

(43 277 977)

3
4
5
6

5 294 527
(449 589)
(358 569)
94 810
(7 405 676)

(894 124)
(336 894)
(289 696)
886 730
(145 824)

-

46 574

(58 031)
(2 882 528)
(1 329)
(2 883 857)

(42 429)
(775 663)
(14)
(775 677)

(2 883 857)

(775 677)

Piezīme

Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:
b) no citām personām
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
b) citām personām
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Pārskata gada zaudējumi

*Norādītās summas nesakrīt ar 2019. gada finanšu pārskatu, korekcijas ir uzrādītas 5. piezīmē.
Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Kristaps Muzikants
Valdes loceklis

Lilita Beķere
Grāmatvedības
ārpakalpojumu uzņēmuma
vārdā
SIA Numeri valdes locekle
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SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gadu

Daļu kapitāls

Pārskata gada nesadalītā
peļņa/zaudējumi

KOPĀ

5 500 000

(4 189 153)

1 310 847

-

(775 677)

(775 677)

5 500 000

(4 964 830)

535 170

6 000 000

-

6 000 000

-

(2 883 857)

(2 883 857)

11 500 000

(7 848 687)

3 651 313

Atlikums 2018. gada 31. decembrī

Pārskata gada zaudējumi
Atlikums 2019. gada 31. decembrī
Pamatkapitāla
palielināšana
Pārskata gada zaudējumi
Atlikums 2020. gada 31. decembrī

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Kristaps Muzikants
Valdes loceklis

Lilita Beķere
Grāmatvedības
ārpakalpojumu uzņēmuma
vārdā
SIA Numeri valdes locekle
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SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gadu
31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

(2 882 528)

(775 663)

43 477
58 031

9 587
42 429

(2 781 020)
34 684

(723 647)
4 851 254

(1 018 051)
(983 367)
(3 764 387)

898 323
5 025 930
5 025 930

(28 217)
(28 217)

(119 866)
(119 866)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie aizņēmumi
Izdevumi procentu maksājumiem
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumam
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

2 300 000
(58 031)
(1 329)
2 240 640

(3 300 000)
(42 429)
(14)
(3 342 443)

Naudas pieaugums/ (samazinājums)
Nauda pārskata gada sākumā
Nauda pārskata gada beigās

(1 551 964)
4 087 519
2 535 555

1 563 621
2 523 898
4 087 519

Pamatdarbības naudas plūsma
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
b) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu
izmaiņu ietekmes korekcijām
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums
b) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu
pieaugums/(samazinājums)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 21.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Kristaps Muzikants
Valdes loceklis

Lilita Beķere
Grāmatvedības
ārpakalpojumu uzņēmuma
vārdā
SIA Numeri valdes locekle
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SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

Finanšu pārskata pielikums
Vispārīga informācija
Sabiedrības nosaukums

IGNITIS LATVIJA

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr., vieta un datums

40103642991
Rīga, 28.02.2013

Juridiskā adrese

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012

Valdes sastāvs

Kristaps Muzikants (no 24.10.2019.)

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt
atsevišķi

Padomes sastāvs

Darius Montvila (no 24.10.2019.)

Padomes priekšsēdētājs

Simona Grinevičiene (no 24.10.2019.)

Padomes priekšsēdētāja vietniece

Artūras Bortkevičius (no 24.10.2019.)

Padomes loceklis

Dalībnieki

Ignitis UAB

100.00%

Galvenie pamatdarbības veidi

35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība
35.23 Dabasgāzes tirdzniecība

Pārskata gads

01.01.2020. – 31.12.2020.

Revidents

SIA "ERNST & YOUNG BALTIC"
Reģ.nr. 40003593454
Muitas iela 1A, Rīga, Latvija, LV-1010
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr. 17
Zvērināts revidents:
Diāna Krišjāne
LR zvērināta revidenta Sertifikāts Nr. 124

Grāmatvedības pakalpojumu
sniedzējs un gada pārskata
sagatavotājs

SIA Numeri, Reģ. Nr. 40003563943
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SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a)

pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. Kā izklāstīts
iepriekš, 2020. gadā Sabiedrība cietusi zaudējumus, kas radušies cenu starpības dēļ starp dažādiem atvasinātajiem
finanšu instrumentiem, kas 2020.gadā strādāja pretēji iepriekš redzētajiem tirgus principiem. Sabiedrības vadība
uzskata, ka esošā situācija ir pārejoša un veic pasākumus, lai atjaunotu ieņēmumu apjomus iepriekšējā līmenī. Ja
esošā situācija kļūs ilglaicīga un netiks novērsta, Sabiedrībai varētu būt nepieciešams finansiāls atbalsts. Sabiedrība
ir saņēmusi savas mātes kompānijas Ignitis UAB sniegtu apliecinājumu par finansiālā atbalsta sniegšanu, ja tāds
Sabiedrībai būtu nepieciešams finanšu saistību savlaicīgai izpildei.

b)

izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;

c)

posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:


pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;



ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados,
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;



aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata
gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

d)

ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas
vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;

e)

aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;

f)

pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;

g)

norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie
posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;

h)

saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko
formu.

COVID-19 ietekme
Līdz ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas straujo izplatību pasaulē sākās vēl nepieredzēta apmēra veselības aprūpes
krīze, kas izraisīja ievērojamus traucējumus gan uzņēmumu darbībā, gan ikdienas dzīvē.
2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā dažādi ierobežojumi COVID-19 izplatības
mazināšanai, ievērojami palēninot ekonomikas izaugsmi. Šie valsts politikas pasākumi, kuru mērķis bija un joprojām ir
ierobežot COVID-19 izplatību, būtiski ietekmē saimniecisko darbību daudzās nozarēs.
Vienlaikus valdības, tajā skaitā Latvijas Republikas valdība, ieviesa dažādus finansiālā atbalsta mehānismus, lai mazinātu
COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz ekonomiku. Sabiedrība nav pieteikusies uz šādu valsts atbalstu.
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SIA „IGNITIS LATVIJA”

Finanšu pārskats
par periodu
01.01.2020. -31.12.2020.

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991

Ņemot vērā pandēmijas straujo izplatību un būtiskās nenoteiktības, ko rada nespēja ticami paredzēt tās iznākumu, šobrīd
nav iespējams pietiekami pamatoti noteikt krīzes finansiālo ietekmi uz pasaules ekonomiku un uzņēmējdarbību kopumā.
Vadības šī brīža prognozes un aplēses var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem.
Izvērtējot šos unikālos apstākļus un ar tiem saistītos riskus, Sabiedrības vadība ir secinājusi, ka nav būtiski ietekmēta.
COVID-19 pandēmijai nav bijusi tūlītēja un būtiska ietekme uz saimniecisko darbību.
Sabiedrības vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Sabiedrības dzīvotspēju un nodrošinātu
tās darbības attīstību pašreizējā uzņēmējdarbības un ekonomiskajā vidē.
Vadība turpinās cieši uzraudzīt esošo situāciju un, ja pandēmijas dēļ noteikto uzņēmējdarbības ierobežojumu periods ieilgs,
izvērtēs nepieciešamību pēc atbalsta.
Pārskata periods
Finanšu pārskats sagatavots par laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos
pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru.
Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu
ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
Grāmatvedības politikas maiņa
Pārskata periodā, lai uzlabotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvalitāti, tai skaitā, ievērojot Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma un uz likuma pamata izdoto MK noteikumu prasības, ir veiktas izmaiņas posteņu
klasifikācijā (t.sk. veikta posteņu detalizācija) salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Gadījumā, ja salīdzināmās
summas praktiski nav iespējams pārklasificēt, tad posteņu pārklasifikācija netiek veikta. Pārklasifikācijai (t.sk. posteņu
detalizācijai) nav ietekmes uz finanšu rezultātu. 2020.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par periodu 01.01.2020.31.12.2020. klasificēti pēc 2019 .gada pārskata principiem un ir salīdzināmi.
Atbilstoši minētā likuma prasībām mainīti atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances posteņu nosaukumi, kā arī
veikta posteņu klasifikācijas maiņa atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 22.decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 305.2 punkta normām, kā arī mainot iepriekšējā perioda
salīdzinošos rādītājus atbilstoši pārskata gadā lietotajiem principiem, tādejādi pārskata perioda finanšu rādītāji ir savstarpēji
salīdzināmi:
2020.gadā uzņēmumā grāmatvedības politika tika izmainīta dažu peļņas zaudējumu aprēķina posteņu atspoguļošanā
salīdzinājumā ar 2019.gadu.
Ieņēmumi no SWAP darījumiem ar saistītajiem uzņēmumiem tika pārcelti no uzņēmuma Peļņas vai zaudējumu aprēķina
neto apgrozījuma ieņēmumu pozīcijas uz pozīciju Citi uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi. Savukārt SWAP
darījumu izmaksas ar saistītajiem uzņēmumiem pārcelts no Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksu pozīcijas uz pozīciju Citas uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
uzņēmuma Peļņas vai zaudējumu aprēķina neto apgrozījumā.
Grāmatvedības politikas maiņas ietekmē laboti šādi rādītāji SIA Ignitis Latvija pārskatā par 2020. gadu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Peļņas zaudējumu aprēķina pozīcija
Neto apgrozījums
SWAP ieņēmumi darījumiem ar saistītajiem uzņēmumiem
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2019 PĒC
klasifikācijas
maiņas

Klasifikācijas
maiņa

2019 PIRMS
klasifikācijas
maiņas

-

(1 465 212)

1 465 212
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Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
SWAP izdevumi darījumiem ar saistītajiem uzņēmumiem
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
SWAP ieņēmumi darījumiem ar saistītajiem uzņēmumiem
Kopā

-

(578 723)

578 723

886 489

886 489
-

-

Grāmatvedības politikas maiņai nav ietekmes uz Gada pārskata rezultātu.
Posteņu pārklasifikācija
Pārskata periodā, lai uzlabotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvalitāti, tai skaitā, ievērojot Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma un uz likuma pamata izdoto MK noteikumu prasības, ir veiktas izmaiņas posteņu
klasifikācijā (t.sk. veikta posteņu detalizācija) salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Gadījumā, ja salīdzināmās
summas praktiski nav iespējams pārklasificēt, tad posteņu pārklasifikācija netiek veikta. Pārklasifikācijai (t.sk. posteņu
detalizācijai) nav ietekmes uz finanšu rezultātu. 2020.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par periodu 01.01.2020.31.12.2020. klasificēti pēc 2019.gada pārskata principiem un ir salīdzināmi.
Pārskata periodā nav veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā (t.sk. veikta posteņu detalizācija) salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu.
Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks
izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad
iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi darījumi
ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret euro, kas
spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro
saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.
Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu
pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas
īstermiņa posteņos.
Darījumi ar saistītajām personām
Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi,
kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un
iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska
ietekme uz tām.
Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 200 euro. Iegādātie aktīvi zem 200 euro tiek uzskaitīti
kā mazvērtīgais inventārs.
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši
attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai
lietošanai.
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Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu
pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa vērtību līdz tā
aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
Nemateriālie ieguldījumi:
Patenti, licences un preču zīmes
Datorprogrammas u.c.

10.00
33.33

%
%

25.00

%

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras
izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība
atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido
tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai
patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo
pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes
un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz
tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.
Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai
ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto
aizņēmumu procentiem periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.
Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst
bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana
Pamatlīdzekļu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu
iepriekšējā gada bilancē Sabiedrība pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs
ilgstošs. Šādas pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz iegādes izmaksām
vai ražošanas pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva, iekļauj
attiecīgajā bilances aktīva postenī, kurā norādīts pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts, un bilances pasīva postenī "Ilgtermiņa
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" iedaļā "Pašu kapitāls".
Attīstības izmaksas
Attīstības izmaksas ir izmaksas, kuras tieši attiecināmas uz attīstības pasākumiem vai kuras var pamatoti saistīt ar šiem
pasākumiem.
Debitoru parādi
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu
atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek
norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Pircēju un pasūtītāju parādi
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Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot
uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.
Citi debitori
Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru
parādu debeta atlikumus.
Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu
izmaksas".
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo
periodu ieņēmumi.
Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.
Pamatkapitāls
Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.
Rezerves
Rezerves ir daļa pārskata gada tīrās peļņas, kas novirzīta likuma un statūtu prasībām paredzētiem īpašiem mērķiem (t.sk.
zaudējumu segšanai).
Kreditoru parādi
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
Aizdevumi un aizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas
patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.
Noma
Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas
objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai
vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp
finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu.
Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.
Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par
paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto
nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas
periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks.
Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda
laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek atspoguļotas kā
ārpusbilances saistības.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes
notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana
no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai
nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa
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tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu
uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.
Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav
pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā
saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu
dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms preces vai
pakalpojuma saņemšanas.
Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta
atlikumus.
Dividendes
Prasījumi un saistības par dividendēm tiek atzītas, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu saņemšanu, tas
nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta
un aprēķināta dividendes summa.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu
parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.
Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to
iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus,
tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1)

Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;

2)

Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām
precēm;

3)

Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;

4)

Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.
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Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir
attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas
ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
a)

ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;

b)

ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek
aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti
tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;

c)

ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek aprēķināti
kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām, un iekļauti
tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;

d)

procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas
brīdī;

e)

pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.

Ieņēmumu no OIK, sadales un pārvades pakalpojumiem atzīšana
Obligātā iepirkuma komponente (OIK) tiek iekļauta Ignitis Latvija, SIA izrakstītajos rēķinos, ko klienti maksā kopā ar vienotajā
rēķinā iekļauto patērēto elektroenerģiju un sadales sistēmas pakalpojumiem. Ignitis Latvija, SIA sadales sistēmas operatora
(SSO) un pārvades sistēmas operatora (PSO) vārdā iekļauj klientiem izrakstītajos vienotajos rēķinos maksu par sadales
sistēmas vai pārvades sistēmas pakalpojumiem un tālāk šīs maksas pārskaita attiecīgi SSO vai PSO.
Ignitis Latvija, SIA pienākums ir iekasēt OIK ieņēmumus no klientiem un tālāk šos ieņēmumus pārskaitīt Sistēmas
operatoram (AS “Sadales tīkls”). OIK pamatojas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem
tarifiem. Neesot ietekmei un kontrolei pār OIK, Ignitis Latvija, SIA uzskata sevi par aģentu šajos darījumos. Tāpēc OIK, kas
saņemta no galalietotājiem un pārskaitīta sistēmas operatoram, tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā,
piemērojot aģenta uzskaites principu.
Sadales sistēmas pakalpojums un pārvades sistēmas pakalpojums pamatojas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas apstiprinātajiem tarifiem. Ignitis Latvija SIA uzskata sevi par aģentu šajos darījumos, tāpēc no klientiem saņemtās
un SSO un PSO pārskaitītās sadales sistēmas un pārvades sistēmas pakalpojumu maksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu
aprēķinā neto vērtībā, piemērojot aģenta uzskaites principu.
Ieņēmumu no gāzes tirdzniecības starpniecības pakalpojuma atzīšana
Vienotajā Baltijas un Somijas gāzes piegādes tirgū Ignitis Latvija, SIA mātes kompānija Ignitis, UAB veic dabasgāzes piegādi
klientiem Igaunijā un Somijā. Lai nodrošinātu nepieciešamās piegādes kapacitāti, Ignitis Latvija, SIA darbojas kā dabasgāzes
piegādes starpnieks mātes kompānijai. Neesot ietekmei un kontrolei pār piegādāto dabasgāzi, Ignitis Latvija, SIA uzskata
sevi par aģentu šajos darījumos un ieņēmumus no šiem darījumiem atzīst peļņas vai zaudējuma aprēķinā neto vērtībā.
Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana cenu svārstību riska mazināšanai.
Sākot ar 2019.gada 1. janvāri un 2020.gadā ir spēkā Ignitis Latvija, SIA noslēgtais līgums ar mātes uzņēmumu Ignitis, UAB
par atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu cenu svārstību riska mazināšanai. Ignitis, UAB veic cenu nākotnes darījums
par Ignitis Latvija, SIA plānoto elektrības iepirkuma apjomu, slēdzot elektroenerģijas finanšu darījumus NASDAQ
Commodities biržā un ar citiem darījumu partneriem. Tas tiek veikts ar mērķi fiksēt Nord Pool elektroenerģijas biržā iegādātās
elektroenerģijas cenas. Finanšu instrumenti tiek uzskaitīti kā fiksētās un mainīgas cenas starpība noteiktajam
elektroenerģijas apjomam patiesajā vērtībā, atzīstot patiesās vērtības izmaiņas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šie darījumi
uzņēmuma gada pārskatā tiek atspoguļoti neto vērtībā.
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Vienotais reģistrācijas numurs: 40103642991
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma
nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir
aprēķināts, ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un
piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi.
Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības
finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav
koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
1. Neto apgrozījums
No pamatdarbības
Ieņēmumi no elektrības tirdzniecības
Ieņēmumi no gāzes pārdošanas

2020

2019

38 708 768

41 855 203

1 266 191

254 707

1 837

273 943

KOPĀ: 39 976 796

42 383 853

Citi ieņēmumi

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu izmaksas
Elektroenerģijas iegādes izmaksas
Gāzes iegādes izmaksas
Pārējās ar elektroenerģiju saistītās izmaksas
KOPĀ:

Elektroenerģijas un gāzes starpniecības pakalpojumu ieņēmumi un
izdevumi neto vērtībā*
Ieņēmumi no elektroenerģijas sadales
pakalpojumiem pēc aģenta principa
Ieņēmumi no gāzes pārvades un sadales
pakalpojumiem pēc aģenta principa
Elektroenerģijas sadales pakalpojumu izmaksas pēc
aģenta principa
Gāzes pārvades un sadales pakalpojumu izmaksas
pēc aģenta principa
KOPĀ:

2020

2019

33 413 522
1 154 645
114 102

30 448 144
253 732
12 576 101

34 682 269

43 277 977

2020

2019

11 130 212

10 741 516

432 296

98 780

(11 130 212)

(10 741 516)

(432 296)

(98 780)

0

0

* Ieņēmumi no elektroenerģijas un gāzes piegādes pakalpojuma starpniecības tiek norādīti neto vērtībā ar saistītajām

elektroenerģijas un gāzes piegādes pakalpojumu starpniecības izmaksām un netiek iekļautas neto apgrozījumā un pārdotās
produkcijas ražošanas izmaksās, jo Uzņēmums konkrēto pakalpojumu sniegšanā pilda aģenta lomu
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Gāzes pārdošanas un iepirkšanas ieņēmumi un izdevumi darījumos ar
saistītajiem uzņēmumiem neto vērtībā*
Ieņēmumi no gāzes pārdošanas
Izdevumi no gāzes iepirkšanas
KOPĀ:

2020

2019

8 814 284
(8 574 472)

-

239 812

-

* Ieņēmumi no gāzes piegādes pakalpojuma starpniecības tiek norādīti neto vērtībā ar saistītajām gāzes piegādes

pakalpojumu starpniecības izmaksām un netiek iekļautas neto apgrozījumā un pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās,
jo Uzņēmums konkrēto pakalpojumu sniegšanā pilda aģenta lomu.
3. Pārdošanas izmaksas
Darba samaksa
Informatīvās sistēmas pakalpojumu izmaksas
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodeva
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Mārketinga izdevumi
Telpu noma un komunālie maksājumi
Sakaru pakalpojumi
Komandējuma izmaksas
Pārējās izmaksas
KOPĀ:

2020

2019

175 955
96 533
68 864
41 498
32 626
25 222
3 571
839
4 481

117 315
62 575
51 571
27 771
44 491
13 717
2 937
3 603
12 914

449 589

336 894

4. Administrācijas izmaksas
Darba samaksa
Pamatlīdzekļu nolietojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām
Grāmatvedības pakalpojumi
Juristu pakalpojumi
Gada pārskata un revīzijas izdevumi
Strādnieku vervēšanas un apmācības izmaksas
Biroja izdevumi
Pārējās izmaksas
KOPĀ:

2020

2019

166 640
43 822
40 623
25 133
19 638
13 313
11 000
4 591
3 223
30 586

165 248
9 587
40 299
19 958
11 898
2 047
11 005
3 410
9 488
16 756

358 569

289 696

2020

2019

91 056
3 754

886 489
241

94 810

886 730

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
SWAP darījumu ieņēmumi ar saistītajām pusēm *
Saņemtās soda naudas un procenti
Citi ieņēmumi
KOPĀ:

*Ieņēmumi no SWAP darījumiem ar saistītajiem uzņēmumiem tika pārcelti no uzņēmuma Peļņas vai zaudējumu aprēķina
neto apgrozījuma ieņēmumu pozīcijas uz pozīciju Citi uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.
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6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Soda naudas
SWAP darījumu zaudējumi*
Bankas komisija
Nord Pool komisija
Uzkrājumi nedrošajiem debitoriem**
Pārējās izmaksas
KOPĀ:

2020

2019

53
5 831 846
6 541
40 745
1 519 977
6 514

8 546
7 933
40 576
88 717
52

7 405 676

145 824

*SWAP darījumu izmaksas ar saistītajiem uzņēmumiem pārcelts no Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksu pozīcijas uz pozīciju Citas uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
uzņēmuma Peļņas vai zaudējumu aprēķina neto apgrozījumā. SWAP darījumu izdevumi rodas cenu starpības dēļ starp
dažādiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas 2020.gadā strādāja pretēji iepriekš redzētajiem tirgus principiem.
** Ekonomiskās situācijas ietekmē, kas radās 2020.gadā, tika veikts uzkrājums debitoru parādiem nesamaksāto rēķinu
apjomā vidēji gada griezumā.
7. Pamatlīdzekļi

Datorprogrammas,
licences

Pārējie
pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu
izveidošana
un nepabeigto
celtniecības
objektu
izmaksas

-

3 510

-

3 510

-

-

3 510

-

3 510
119
866
(9 587)
113 789

-

119 866
(9 587)
113 789

108 549
20 320
(40 733)
88 136

113 788
(108 549)
7 147
(2 744)
9 643

Bilances vērtība 2018.gada 31. decembrī
2019. gads
Bilances vērtība 1. janvārī
Iegāde
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī
2020.gads
Bilances vērtība 1. janvārī
Pārvietošana
Izveide, iegāde
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī

750
750

KOPĀ

113 789
28 217
(43 477)
98 529

8. Pircēju vai pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem
KOPĀ:
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31.12.2020

31.12.2019

3 379 945
(1 540 632)

2 605 075
(241 609)

1 839 313

2 363 466
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9. Citi debitori
Nodokļu pārmaksa
Drošības nauda
Avansa maksājumi par precēm vai pakalpojumiem
Depozīta iemaksas iepirkumu nodrošinājumam
KOPĀ:

31.12.2020

31.12.2019

8
6 121
1 150
-

233
6 121
1 516
12 000

7 279

19 870

31.12.2020
5 767 148

31.12.2020
5 216 339

5 767 148

5 216 339

31.12.2020

31.12.2019

2 535 555

4 087 519

2 535 555

4 087 519

10. Uzkrātie ieņēmumi
2021.gada janvārī izrakstītie rēķini par 2020.gada decembri
KOPĀ:
11. Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda bankā
KOPĀ:
12. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)
2020.gadā 30.decembrī Sabiedrībā palielināja savu pamatkapitālu par 6 000 000 EUR. Pamatkapitāla palielināšana notika,
kapitalizējot mātes uzņēmuma aizdevuma daļu. Sabiedrības daļu kapitāls ir 11 500 000 EUR un to veido 11 500 000 daļas.
Katras daļas nominālvērtība ir EUR 1. Visas kapitāla daļas ir pilnībā apmaksātas.

Pamatkapitāls
KOPĀ:

31.12.2020

31.12.2019

11 500 000

5 500 000

11 500 000

5 500 000

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.
13. Citi aizņēmumi
Kredītlīnija no Ignitis UAB ar termiņu 12 mēneši*
KOPĀ:

31.12.2020

31.12.2019

4 000 000

7 700 000

4 000 000

7 700 000

Mātes uzņēmums Ignitis UAB ir piešķīris sabiedrībai kredītlīniju Sabiedrības darbības nodrošināšanai. Procentu maksājumi
par kredītlīnijas izmantošanu tiek aprēķināti, balstoties uz likmi EONIA plus 0.8% līdz 30.04.2020 un 0.81% no 30.04.2020.
Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts uz vienu kalendāro gadu. Katru gadu tiek atjaunots kredītlīnijas apjoms un procentu likmes
apmērs, kā arī citi būtiski nosacījumi, ja tādi ir. Aizdevuma kredītlīnijas līgums ir pagarināts līdz 30.04.2021.
14. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
URN
Pievienotās vērtības nodoklis
Akcīzes nodoklis
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31.12.2020

31.12.2019

10 788
670
(6)
(2)
776 769
23 089

9 214
(225)
14
(9)
819 822
4 131
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Elektrības nodoklis

29 213

46 762

KOPĀ:

840 521

-

879 709

Nodokļu parāds
Nodokļu pārmaksa

840 529
(8)

8 79 943
(234)

31.12.2020
14 372
36 343

31.12.2019
12 499
35 010

1 326 393
15 122

1 180 205
2 544

1 392 230

1 235 716

31.12.2020

31.12.2019

20 899
119

18 848
1

21 018

18 849

31.12.2020

31.12.2019

342 595
82 121

282 563
68 070

424 716

350 633

2020

2019

11

9

Vidējais valdes locekļu skaits pārskata gadā

1

3

Vidējais padomes locekļu skaits pārskata gadā

3

0

15

12

15.Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem
Uzkrātās prēmiju izmaksas par pārskata gada darba rezultātiem
Pārējo ar elektrības un gāzes iepirkumu saistīto izmaksu
uzkrājums
Uzkrātās saistības piegādātājiem
KOPĀ:
16.Pārējie kreditori
Atlīdzība par darbu
Pārējie kreditoru parādi
KOPĀ:
17. Personāla izmaksas un darbinieku skaits

Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
KOPĀ:

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā

KOPĀ:

Atlīdzība valdes un padomes locekļiem netiek maksāta.
18. Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks
izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad
iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.
Noma

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda
laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek atspoguļotas kā
ārpusbilances saistības.
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Sabiedrība kā nomnieks noslēgusi vairākus īpašuma nomas līgumus. Kopējās ikgadējās nomas izmaksas 2020. gadā bija
26 553 EUR (2019. gadā: 17 287 EUR). 2020. gada 31. decembrī kopējos minimālos nomas maksājumus saskaņā ar
neatsaucamajiem operatīvās nomas līgumiem var atspoguļot šādi:

Ar termiņu viena gada laikā
Ar termiņu garāku par vienu gadu, bet īsāku par
pieciem gadiem
Ar termiņu garāku par pieciem gadiem
KOPĀ:

31.12.2020

31.12.2019

26 553

17 287

37 932

59 745

-

-

64 485

77 032

19. Notikumi pēc bilances datuma
Pilna COVID-19 pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību vēl nav zināma, un situācija turpina attīstīties. Vadība uzskata,
ka pēc finanšu pārskata datuma COVID-19 pandēmija Sabiedrības darbību būtiski neietekmēs. Tomēr šī pieņēmuma
pamatā ir finanšu pārskata parakstīšanas datumā pieejamā informācija, un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības spēju
turpināt savu darbību nākotnē var atšķirties no vadības novērtējuma.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi
notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
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Vadības ziņojums
Rīgā, 2021. gada 26.februārī
Sabiedrības darbības un sniegto pakalpojumu tirgus apraksts
Ignitis Latvija SIA ir neatkarīgs Lietuvas kapitāla elektroenerģijas tirgotājs, kas darbojas Latvijas tirgū. Sabiedrības
pamatdarbības virziens ir elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība, kā arī produktu, kas palielina energoefektivitāti,
tirdzniecība, saules paneļu un elektroauto uzlādes staciju uzstādīšana. Sabiedrība ir dibināta 2013. gada 28. februārī.
Sabiedrība veic elektroenerģijas piegādi Latvijas komercsabiedrībām un publisko tiesību subjektiem kopš 2013. gada
augusta, savukārt dabasgāzes piegādi Latvijas komersantiem Sabiedrība uzsāka no 2018. gada jūlija. Paplašinot darbību,
2019.gadā Sabiedrība sāka piedāvāt energoefektivitātes risinājumus un saules elektrostacijas.

Darbības laikā Sabiedrības klientu datubāze ir palielinājusies un nu jau pārsniedz 10% no kopējā Latvijas elektroenerģijas
tirgus apjoma. Lai saglabātu esošos klientus un piesaistītu jaunus, kā arī klientu apkalpošanas attīstības nolūkos Sabiedrība
pievērš pastiprinātu uzmanību aktuālajiem notikumiem un jaunumiem enerģijas sektorā, kas attiecas uz enerģijas piegādi.
Šāda pieeja ļauj Sabiedrībai piedāvāt klientiem plašu risinājumu klāstu ar pievienoto vērtību, kā arī nodrošina Sabiedrībai
konkurētspējīgu pozīciju tirgū.

Pārskats par sabiedrības finanšu stāvokli, darbību un attīstību
2020.gada laikā Sabiedrība turpināja izaugsmi, ievērojami palielinot klientu skaitu, paplašinot pārdošanu, piedāvājot jaunus
pakalpojumus. 2020.gada beigās Sabiedrībā bija 11 darbinieki.
Sabiedrība turpināja darboties atbilstoši izstrādātajai un apstiprinātajai stratēģijai – esošajiem un potenciālajiem klientiem
sākot piedāvāt energoefektivitātes risinājumus un saules elektrostacijas.
2020.gadā Sabiedrība turpināja dabasgāzes tirdzniecību juridiskajām personām, palielinot pārdošanas apjomus un klientu
skaitu.
Sabiedrība turpināja sniegt elektrības tirgus ekspertīzes un portfeļa pārvaldības pakalpojumus TET SIA, tādējādi pastarpināti
nodrošinot elektroenerģijas piegādi Latvijas mājsaimniecībām.
Sabiedrības vīzija ir balstīta uz šādām pamatvērtībām:
- Atbildība - Rūpēties. Darīt. Par dabu. Sākt ar sevi
- Sadarbība - Atšķirīgi. Spēcīgi. Kopā
- Atvērtība - Redzēt. Saprast. Dalīties. Atvērt pasauli
- Izaugsme - Zinātkāre. Drosme. Katru dienu.
Visā, ko mēs darām, mūs vieno misija padarīt pasauli enerģijas gudrāku.

Pārskats par sabiedrības pakļautību galvenajiem riskiem un neparedzētajiem notikumiem
Ekonomiskās vides risks
Sabiedrības darbība ir pakļauta elektroenerģijas un dabasgāzes cenu svārstību riskam (tirgus risks). Sākot ar 2019.gadu,
Sabiedrība ir noslēgusi SWAP līgumu ar Ignitis UAB, lai nodrošinātu atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu risku
mazināšanai.
Kredītrisks
Kredītrisks Sabiedrībai var rasties divos veidos: no pamatdarbības (pircēju un pasūtītāju parādi un pārējo debitoru parādi)
un no finanšu darbības (naudas un naudas ekvivalentiem).
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Savu pircēju un pasūtītāju parādu risku Sabiedrība pārvalda saskaņā ar Sabiedrības politiku. Pirms līguma noslēgšanas tiek
vērtēta katra potenciālā klienta kredītspēja.
Lai minimizētu šaubīgo debitoru parādus, Sabiedrība regulāri uzrauga savstarpējo nenokārtoto saistību bilanci ar saviem
pircējiem un pasūtītājiem.
Likviditātes risks
Likviditātes risks attiecas uz Sabiedrības nespēju noteiktajā termiņā izpildīt savas īstermiņa finanšu saistības.
Sabiedrības vadība pārvalda likviditātes risku, veidojot pietiekamas naudas rezerves, lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu,
izmantojot kredītlīniju, uzraugot prognozētās un faktiskās naudas plūsmas un koordinējot finanšu aktīvu un saistību termiņu
struktūru.
Sabiedrība veic ilgtermiņa naudas plūsmas prognozēšanu viena gada periodam: Sabiedrība uztur atbilstošus resursus, lai
nodrošinātu darbības izdevumu finansēšanu, Sabiedrības saistību izpildi un nepieciešamo investīciju veikšanu.
Procentu likmju risks
Procentu likmju risks attiecas uz procentu likmju, kas piemērotas Sabiedrības aktīviem un saistībām, izmaiņu
neparedzamību. Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar mainīgajām procentu likmēm, kuras
tiek piemērotas īstermiņa aizņēmumiem.
Saistībā ar to, ka kredītlīniju nodrošina mātes uzņēmums, Sabiedrība procentu likmju pārvaldīšanai neizmanto atvasinātos
finanšu instrumentus.
Ārvalstu valūtas risks
Sabiedrības pirkšanas / pārdošanas līgumi ir denominēti eiro, līdz ar to Sabiedrība nav pakļauta ārvalstu valūtas riskam.
Finanšu un nefinanšu darbības analīze
2020.gadā, aktīvās pārdošanas rezultātā, Sabiedrības gala klientiem piegādātās elektroenerģijas apjoms palielinājās līdz
869.21 GWh un dabasgāzes apjoms līdz 71.71 GWh.
Pārdošanas stratēģijas un dabasgāzes piegāžu plānošanas uzlabošanas rezultātā Sabiedrībai izdevās ievērojami palielināt
klientu skaitu, kā arī palielināt kopējo piegādātās elektroenerģijas un dabasgāzes apjomu gala klientiem. Elektroenerģijas
un dabasgāzes cenu svārstību dēļ, apgrozījums samazinājās no 43.85 miljoniem eiro uz 39.98 miljoniem eiro.
Pārskata gadu Sabiedrība noslēdza ar 2.884 miljonu eiro neto zaudējumiem (2019.gada neto zaudējumi bija 776 tūkstoši
eiro). Zaudējumu galvenie iemesli ir vīrusa Covid-19 ietekme, kuras rezultātā palielinājās cenu starpība starp dažādiem
atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas strādāja pretēji iepriekš redzētajiem tirgus principiem, kā arī debitoru apjomu
pieaugums, kā rezultātā Sabiedrība atjaunoja debitoru izvērtēšanas metodoloģiju un palielināja uzkrājumu apjomus.
Finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2020

2019

Izmaiņas

Neto apgrozījums*

39 977

42 384

(2 407)

-5.68%

Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un
amortizācijas

(2 883)

(776)

(2 107)

271.52%

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(2 884)

(776)

(2 108)

273.41%

Aktīvi

10 396

11 998

(1 602)

-13.35%

Pašu kapitāls

3 651

535

3 114

582.43%

Kreditori

6 744

11 462

(4 718)

-41.16 %

Aizņēmumi

4 000

7 700

(3 700)

-48.05 %

*Neto apgrozījums bez sadales un pārdales pakalpojumu summas
Informācija par vides un cilvēkresursu vadību
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2020. gadā tika piemērota atalgojuma sistēma, kura balstās uz darbinieku darbības novērtējuma. Tā paredz fiksētās un
mainīgās daļas piemērošanu. Fiksētā atlīdzības komponente tiek noteikta pamatojoties uz darbinieku amatu un kompetenci.
Atalgojuma mainīgā daļa tiek maksāta par izmērāmiem darba rezultātiem, t.i., izvērtējot darbinieka sasniegumus izvirzīto
personisko mērķu sasniegšanā.
Informācija par sabiedrības iegādātajām vai turētajām pašu akcijām, pārskata periodā iegādātu vai realizētu akciju
skaitu un nominālvērtību, to procentuālo daļu pamatkapitālā, informācija par maksājumiem saistībā ar pašu akciju
iegādi vai atsavināšanu
2020. gada sākumā Sabiedrībai savu akciju nebija; pārskata periodā savas akcijas netika iegādātas.
Informācija par sabiedrības filiālēm un pārstāvniecībām
Pārskata gadā Sabiedrībai nav reģistrētu filiāļu vai pārstāvniecību.
Sabiedrības vadības institūcijas
Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem Sabiedrības vadību nodrošina valde un padome.
Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas
pārstāv Sabiedrības īpašnieka – mātes uzņēmuma – intereses, uzrauga valdes darbību Komerclikuma un Sabiedrības
statūtu noteiktajā kārtībā.
Valdes un padomes kompetenci lēmumu pieņemšanā, tās ievēlēšanas un atcelšanas kārtību nosaka likumi, pārējie
normatīvie akti un Sabiedrības statūti.
Valdes un padomes sastāvs 2020.gada 31.decembrī:
Vārds Uzvārds

Ieņemamais amats

No

Līdz

Kristaps Muzikants

Valdes loceklis

24.10.2019

Šobrīd

Darius Montvila

Padomes priekšsēdētājs

24.10.2019

Šobrīd

Simona Grinevičiene

Padomes priekšsēdētāja vietniece

24.10.2019

Šobrīd

Artūras Bortkevičius

Padomes loceklis

24.10.2019

Šobrīd

Nozīmīgi notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš gada pārskata pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finanšu stāvokli,
izņemot tos, kas aprakstīti Finanšu pārskata pielikumā (Piezīme Nr.18).
Sabiedrības darbības plāni un perspektīvas
2021. gadā Sabiedrība plāno palielināt aktivitātes, piedāvājot saules paneļu un energoefektivitātes risinājumus, kā arī
palielināt elektroenerģijas un dabasgāzes pārdošanas apjomus.
Informācija par sabiedrības pētniecības un attīstības darbībām
2020. gadā pētniecības un attīstības darbības Sabiedrībā netika veiktas.
Izmantotie finanšu instrumenti
Sākot no 2019.gada Sabiedrība ir noslēgusi SWAP darījumu līgumu ar Ignitis UAB, lai izmantotu atvasinātos finanšu
instrumentus un mazinātu tirgus risku.
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