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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 
 

Darbības rādītāji 
  2021 2020 2019 2018 2017 

       

Elektropārvades līniju garums km 92 430 92 656 92 958 93 175 93 560 

Transformatoros uzstādītā jauda MVA 5 951 6 118 5 922 5 930 5 913 

Lietotāju pieprasītā jauda  MVA 11 151 11 053 11 055 11 057 11 299 

Sadalītā elektroenerģija GWh 6 470 6 286 6 532 6 600 6 463 

Elektroenerģijas sadales zudumi, tehnoloģiskais un 

saimnieciskais patēriņš GWh 271 277 293* 327 337 

Elektroenerģijas zudumi % 3,79 % 3,99 % 4,05 %* 4,4 % 4,6 % 

Vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma 

indekss (SAIDI) minūtes 208 219 246 228 261 
Vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma skaita 

indekss (SAIFI) reizes 2,3 2,3 2,7 2,5 2,8 
Investīcijas**: EUR'000 84 956 129 865 95 046 113 944 107 676 

−  kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē  EUR'000 84 956 129 865 93 820 113 172 104 264 

−  ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos EUR'000 – – 1 226 772 3 412 

       

Darbinieku skaits gada beigās  1 681 1 876 1 957 2 019 2 344 

 
Finanšu rādītāji                                                         EUR'000 
 2021 2020 2019 2018 2017 

      

Ieņēmumi 304 454 296 307 320 942 323 734 324 114 

 t.sk. ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem 283 839 276 492 300 286 304 381 302 843 

EBITDA 
1)
 106 866 108 035 127 538 110 082 102 751 

Peļņa / (zaudējumi) 10 429 22 050 29 317 33 743 124 268*** 

Aktīvi  1 819 067 1 823 934 1 683 403 1 658 744 1 626 641 

Regulējamo aktīvu bāze
2)
 1 592 699 1 585 682  1 430 326 1 416 637 1 364 078 

Pašu kapitāls  1 001 041 1 011 688 917 097 922 421 993 329 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  (19 217) (26 707) (17 475) (30 332) (33 038) 

Aizņēmumi 576 144 565 501 519 189 500 531 393 182 

 
Finanšu koeficienti                                                                                                                          % 
 2021 2020 2019 2018 2017 

      

EBITDA rentabilitāte 
3)
 35,1 36,5 39,7 34 31,7 

Peļņas rentabilitāte 
4)
 3,4 7,4 9,1 10,4 38,4 

Aktīvu atdeve (ROA) 
5)
 0,6 1,3 1,8 2,1 7,7 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 
6)
 1 2,3 3,2 3,5 13,7 

Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs 
7)
  36 36 36 32 30 

Kapitāla attiecības rādītājs 
8)
  55 56 54 56 61 

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma, amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājuma (12 mēnešu periodā) 

2) Regulējamo aktīvu bāze - sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanai efektīvi izmantojamo pamatlīdzekļu vērtība, no kuras atņemts saņemtais trešo pušu 
finansējums šo pamatlīdzekļu izbūvei 

3) EBITDA rentabilitāte – EBITDA / ieņēmumi 
4) Peļņas rentabilitāte – pārskata gada peļņa vai (zaudējumi) / ieņēmumi 
5) Aktīvu atdeve (ROA) – pārskata peļņa vai (zaudējumi) / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās) / 2) 
6) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – pārskata gada peļņa vai (zaudējumi) / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada 

beigās) / 2) 
7) Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs – aizņēmumu vidējā vērtība / (aizņēmumu vidējā vērtība + pašu kapitāla vidējā vērtība) 
8) Kapitāla attiecības rādītājs – pašu kapitāls / aktīvi (pārskata gada beigās) 
 
* 2020. gadā pārvades sistēmas operators veica piegādātās elektroenerģijas pārrēķinu par 2019. gadu, atbilstoši veikts elektroenerģijas sadales zudumu pārrēķins 
** Investīcijas - 2020. gadā īstenoti ieguldījumi 40,8 miljonu EUR apmērā - no AS "Latvenergo" nomāto aktīvu ieguldīšanas Sabiedrības pamatkapitālā un 

infrastruktūras pamatlīdzekļu un nomāto aktīvu nepabeigto kapitālieguldījumu iegādes no AS "Latvenergo". 
*** ņemot vērā Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņas, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, 2017. gadā reversētas atliktā nodokļa saistības 

102 535 tūkst. EUR 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir lielākais no 10 licencētiem sadales sistēmas operatoriem 

(SSO) Latvijā. Sabiedrība sniedz sadales sistēmas pakalpojumu līdz 800 tūkstošiem elektroenerģ ijas sadales sistēmas 

lietotāju, ar savu pakalpojumu aptverot 99 % Latvijas Republikas teritorijas. Elektroenerģiju sadales sistēmas lietotāju 

objektiem Sabiedrība saņem no 330 kV un 110 kV pārvades elektrotīkla, kā arī no sadales elektrotīklam pieslēgtajiem 

elektroenerģijas ražotājiem. Sadales sistēmas lietotāju objekti ir pieslēgti zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma 

(6 – 20 kV) elektrolīnijām. 

 

Darbības rādītāji 
 

Pārskata periodā sadalītās elektroenerģijas apjoms sasniedzis 6 470 GWh un, salīdzinot ar 2020. gadu, sadalītais 

elektroenerģijas apjoms ir lielāks par 184 GWh jeb 2,9 %. 2021. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, elektroenerģijas patēriņš 

mājsaimniecībām ir pieaudzis par 5 %, lauksaimniecības objektiem par 3,7 %, nerūpniecības  objektiem (biroji, kultūras, 

sporta centri, viesnīcas u.c.) par 3,5 % un rūpniecības sektoram par 2,3 %  – šīs izmaiņas ietekmēja gan laika apstākļi 

(aukstums ziemas mēnešos un karstums vasarā), gan Covid -19 ierobežojumu maiņa. Elektroenerģijas patēriņa kritums 

izveidojies tirdzniecības un ēdināšanas sektoros par 1,7 %, ko galvenokārt ietekmējuši Covid -19 ierobežojumi. 

 

Periodā no 2008. gada sasniegts zemākais sadales elektroenerģijas zudumu īpatsvars – 3,79 %. Zudumiem, 

tehnoloģiskajām un  saimnieciskajām vajadzībām patērētās elektroenerģijas apjoms samazināts par 6 GWh jeb 2,0 %. 

Elektroenerģijas apjoma samazinājumu sekmējusi viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana, elektroenerģijas patēriņa 

monitorings, kapitālieguldījumi un plānveida remontdarbi, kas vērsti uz zudumu samazināšanu, un saimnieciskā patēriņa 

samazinājums, īstenojot telpu, teritorijas efektivitātes projektus. 

 

2021. gadu raksturo līdz šim nepieredzēts elektroenerģijas cenas kāpums, radot lielu finansiālu slogu, elektroenerģijas 

patērētājiem Baltijas reģionā un Eiropā. 2021. gadā, vidējās svērtās elektroenerģijas cenas kāpums, kas nepieciešams 

Sabiedrībai ražošanas procesa nodrošinājumam, veido izmaksu pieaugumu par 166 % salīdzinājumā ar izmaksām gadu 
iepriekš. Elektroenerģijas cenas pieaugumu Nord Pool reģionā un biržā: cenu pieaugumu reģionā veicināja vairāki apstākļi 

- dabasgāzes cenu un CO2 emisiju kvotu vairākkārtīga sadārdzināšanās, par 5 % lielāks elektroenerģijas pieprasījums, kā 

arī zemāka vēja elektrostaciju izstrāde Eiropā.  

 

Lai mazinātu energoresursu cenu ārkārtējo pieaugumu, no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim v isiem 

elektroenerģijas gala lietotājiem ir piešķirts valsts atbalsts elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksai 50 % 

apmērā, kas tiek kompensēts no valsts budžeta. Kompensācijas mehānisms elektroenerģijas gala lietotājiem paredz 

elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu par 50 % no sistēmas pakalpojumu izmaksām gala 

lietotājam, vienlaicīgi nemainot sistēmas pakalpojumu tarifus. 

 

Valsts atbalsta pasākumu ietvaros, pamatojoties uz "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu 

likumu", laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim elektroenerģijas gala lietotājiem tiks piemērots 

elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājums pilnā apmērā, kas tiks kompensēts no valsts budžeta.  

 

2021. gadā, neskatoties uz sarežģīto sociālekonomisko situāciju, Sabiedrība veiksmīgi īstenojusi plānotos elektrotīkla 

uzturēšanas un investīciju projektus, pilnveidoti elektrotīkla digitālie un tehnoloģiskie risinājumi, paaugstināti drošuma 
rādītāji un sniegts kvalitatīvs sadales pakalpojums klientiem. Sadarbība ar klientiem un partneriem ir bijusi dinamiska, 

inovācijās balstīta un sasniegts augsts digitālo pakalpojumu servisa līmenis.  

 

Finanšu rezultāti 
 

2021. gadā Sabiedrības gūtie ieņēmumi veido 304,5 miljonus EUR, un tas ir par 8,1 miljonu EUR vairāk nekā 2020. gadā. 

Sabiedrības EBITDA pārskata periodā sasniedz 106,9 miljonus EUR un, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, 

tā ir mazāka par 1,2 miljoniem EUR. Ieņēmumu pieaugumu ietekmēja sadales sistēmas pakalpojumu apjoma kāpums, 

savukārt EBITDA rādītāja kritumu izveidojis Sabiedrības ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās 

elektroenerģijas iepirkuma cenas pieaugums .  

 

Sabiedrības peļņa pārskata periodā ir 10,429 miljoni EUR, kas salīdzinājumā ar 2020. gada darbības rezultātiem ir mazāka 

par 11,6 miljoniem EUR jeb 53 %. Lielāko negatīvo ietekmi uz 2021. gada perioda peļņu veido ievērojamais 

elektroenerģijas izmaksu pieaugums, pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugums par 12,4 miljoniem EUR, ko  ietekmēja 

2020. gada elektrotīkla, elektroiekārtu un elektrolīniju pārvērtēšana. Pozitīvu ietekmi uz saimnieciskās darbības peļņu 

sniedz elektroenerģijas sadales pakalpojuma apjoma pieaugums, īstenotais darbības izmaksu samazinājums , efektivitātes 

projektu realizācija un par 1,8 miljoniem EUR mazāks uzņēmumu ienākuma nodoklis. 
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Investīcijas 
 

Projektējot un īstenojot optimālus elektrotīkla risinājumus, 

2021. gadā iegūts kopējā elektrotīkla garuma 

samazinājums par 226 km jeb 0,2 %. 2021. gada beigās 

kopējais zemsprieguma un vidsprieguma elektrolīniju 

garums ir 92 430 km (2020. gadā – 92 656 km). Kabeļu 
līniju īpatsvars kopējā elektrolīniju apjomā 2021. gadā ir 

39 % (2020. gadā – 38 %), savukārt gaisvadu līniju garums 

un īpatsvars attiecīgi pakāpeniski samazinās .  

 

Sadales transformatoru apakšstaciju skaits – 28 386 

(2020. gadā – 28 127), un sadales elektrotīklu 

transformatoru skaits – 30 461 (2020. gadā – 31 333).  

 

Transformatoros uzstādītā jauda 5 951 MVA (2020. gadā 

– 6 118 MVA). 

 
Mērķa rādītājs 2021 2020  Komentārs  

Investīcijas, milj. EUR 85,0 
 

129,9 
 

2021. gadā īstenoti kapitālieguldījumi par 2,5 miljoniem EUR mazāk salīdzinājumā 
ar 2020. gada kapitālieguldījumiem 87,5 miljonu EUR apmērā (neskaitot ar nomāto 

aktīvu pārņemšanu saistītos ieguldījumus: 40,8 miljoni EUR nekustamie īpašumi un 
pamatlīdzekļi ieguldīti pamatkapitālā un iegādāta saistītā infrastruktūras 1,6 miljoni 

EUR).  
Rekonstruēts:    

Elektrolīnijas, km 
 

 
 

2 272 1 972 Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā 2021. gadā ieguldīts 57,1 miljons EUR 
(2020. gadā – 62,3 miljoni EUR) jeb 67 % no pārskata perioda ieguldījumiem 

elektrotīkla atjaunošanai. 

Transformatoru 
apakšstacijas, skaits 

 

522 605 Atbilstoši kapitālieguldījumu projektu plānveida realizācijai 2021. gadā, salīdzinot ar 
2020. gadu, par 83 transformatoru apakšstacijām jeb 14 % mazāk veikta 

apakšstaciju rekonstrukcija. 
 

110/6-20 kV apakšstacijas, 
skaits  

 

2 
 

4 
 

Pabeigta 110/20kV apakšstaciju Barkava un Špoģi, rekonstrukcija. Lai uzlabotu 
lietotāju elektroapgādes drošumu, 2021. gadā esošo 110 kV apakšstaciju 

modernizācijā un atjaunošanā ieguldīti 2,3 miljoni EUR.  
 

Viedo iekārtu uzstādīšana, 
tūkst. gab. 

131 161 2021. gadā viedā tīkla attīstībā ieguldīti 5,2 miljoni EUR (2020. gadā 
5,1 miljons EUR). Viedo skaitītāju īpatsvars pieaudzis līdz 971,7 tūkstošiem jeb 

90,1 % no visiem skaitītājiem. 

 

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017-2022 
 

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma 

nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi 
tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei. Stratēģisko darbības mērķu izpilde stratēģijas perioda 5 gados sniedza 

augšupejošu mērķu izpildes rezultātu. 

 

1.Uz digitālām tehnoloģijām balstīta viedā tīkla attīstība. Mērķa īstenošanā tiek ieviesti viedā elektrotīkla risinājumi un 

pilnveidotas elektrotīkla vadības metodes. 

 
Mērķa rādītājs 2022 2021 2020 2019 2018 2017  Komentārs  

Viedie skaitītāji klientu 
objektos  

100 % 90 % 77 % 63 % 49 % 36 % Kopējais uzstādīto viedo elektroenerģijas 
skaitītāju apjoms līdz 2021. gada beigām 

sasniedzis 971,7 tūkstošus jeb 90 % no kopējā 
AS "Sadales tīkls" klientu elektroenerģijas 

skaitītāju skaita. No 2017. gada viedo skaitītāju  
apjoms pieaudzis par 54 procentpunktiem. 

 
Elektroenerģijas 

patēriņa monitoringa 
sistēmas 

transformatoru 
apakšstacijās 

 

93 % 70 % 64 % 56 % 54 % 45 % Transformatoru apakšstaciju monitoringa 

sistēmu pieaugums un informācija no viedajiem 
skaitītājiem nodrošina augstāku operativitāti 

tiešsaistes informācijas iegūšanai par situāciju 
elektrotīklā, sprieguma kvalitāti un automātisku 

ziņojumu saņemšanu par notikumiem. 
 

Ieviesta automātiska 
bojājumu 

lokalizēšanas sistēma 
(FLIR), % no 20 kV 

elektrotīkla 
kopgaruma 

– – 100 % 44 % 14 % – Stratēģiskais mērķis ir sasniegts 2020. gadā, 
tāpēc mērķa rādītāja vērtība 2021. un 2022. 

gadiem nav norādīta. 24 084 km no vidējā 
sprieguma elektrotīkla kopgaruma, kur 

iespējama 20 kV gaisvadu tīkla automātiska 
sekcionēšana, 100 % ieviesta automātiskā 

bojājumu vietas lokalizācijas sistēma. 

UZSTĀDĪTĀ JAUDA 5 951  MVA  

ELEKTROLĪNIJU KOPGARUMS 92 430 km 

 

ELEKTROLĪNIJU STRUKTŪRA: 

 

32%

29%

30%

9% Gaisvadu elektrolīnijas (0.4 kV)

Gaisvadu elektrolīnijas (6-20 kV)

Kabeļu elektrolīnijas (0.4 kV)

Kabeļu elektrolīnijas (6-20 kV)
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2. Uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana. Stratēģijas periodā tiek īstenoti saimnieciskās darbības efektivitātes 

uzlabošanas projekti, vienkāršots elektrotīkla pieslēguma process, samazināti elektroenerģijas zudumi.  

 
Mērķa rādītājs 2022 2021 2020 2019 2018 2017  Komentārs  

Vienkāršot elektrotīkla 

pieslēguma procesu –
pieslēgumu realizēšanas 

laiks 70 %: 

− No objektiem ar 

būvprojektu 
(dienas) 

 

− No objektiem bez 
būvprojekta 

(dienas) 
 

 

Paaugstināt izmaksu 
efektivitāti: 

 
- Darba vietas 

- Autotransporta 
vienības 

- Bāzes 

 

 
 

 
 

90 
 

 
 

10  
 

 
 

 
 

 
 

 
810  

 

 
 

 
 

62,5 
 

 
 

2,8 
 

 
 

 
 

 
 

 
869 

384 
 

38  
(2-daļēji) 

 

 
 

 
 

61,3 
 

 
 

5,3  
 

 
 

 
 

 
 

 
689 

268  
 

32 
 

 

 
 

 
 

67,0  
 

 
 

7,3 
 

 
 

 
 

 
 

 
529  

224  
 

32 
 

 

 

 
 

 
 

80  
 

 
 

9  
 

 
 

 
 

 
 

 
480  

157  
 

29 
 

 

 
 

 
 

98  
 

 
 

12  
 

 
 

 
 

 
 

 
219  

 

 

 
 

 
 

Stratēģijā izvirzītais rādītājs uzlabots par 
27,5 dienām (31 %). 2021. gadā vidējais 

dienu skaits 100 % no objektiem sasniegts 
līdz 82,6 dienām. 

Stratēģijā izvirzītais rādītājs uzlabots par 
7,2 dienām (72 %). 2021. gadā vidējais 

dienu skaits 100 % no objektiem sasniegts 
līdz 6,6 dienām.  
 
 

2021. gadā saimnieciskās darbības 
efektivitātes projektu ietvaros ir slēgtas 

180 darba vietas, transportlīdzekļu skaits 
samazināts par 116 vienībām. Lai gūtu 

optimālāko darbinieku izvietojumu visā 
Latvijas teritorijā, 2021. gadā faktiski 

atbrīvotas 6 bāzes (t.sk.2 bāzes daļēji). 
2021. gadā sasniegti visi stratēģijas 

periodam izvirzītie izmaksu efektivitātes 
paaugstināšanas projekta mērķa rādītāji. 

 

2021. gadā Sabiedrība izpildīja 14 747 klientu elektrotīkla pieslēgumu pieteikumus (2020. gadā – 12 410 pieslēgumi), kas 

ir par 19 % vairāk nekā 2020. gadā.  

 

2021. gadā ieviestas būtiskas izmaiņas elektroenerģijas pieslēguma pakalpojumos un Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (SPRK) pieslēguma noteikumos. Klientiem nodrošināts viegli saprotams pieslēguma īstenošanas 

process un sniegta iespēja pašiem ātri un ērti aprēķināt pieslēguma ierīkošanas izmaksas www.sadalestikls.lv Jauna 

pieslēguma maksas kartē, lai ātrāk, ērtāk un vienkāršāk īstenotu jaunu elektroenerģijas pieslēgumu, pieslēguma 

atjaunošanu un slodzes maiņu lietotāja objektam. Vienkāršots mikroģeneratoru pieslēgšanas process , kura ietvaros 

lietotājam mikroģeneratora pieslēgšanu no pieteikuma līdz līguma noslēgšanai, iespējams paveikt digitāli klientu portālā 

e-st.lv. 

 

Līdz ar Vidzemes dispečervadības daļas izveidi noslēgusies pāreja no septiņiem dispečervadības centriem un trīs 

dispečervadības daļām. Vidzemes dispečervadības daļa izveidota Rīgā, apvienojot līdz šim esošos elektrotīkla vadības 

centrus Rīgā, Pierīgā un Valmierā - optimizēti tehniskie un personāla resurs i, samazinātas izmaksas. 
 

3. Elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana. Mērķa īstenošana paredz nodrošināt maksimāli drošu un kvalitatīvu 

elektroapgādi klientiem.  

 
Mērķa rādītājs 2022 2021 2020 2019 2018 2017  Komentārs  

Samazināt sistēmas 

elektroapgādes 
pārtraukuma ilgumu 

(SAIDI) (bez 
masveida 

bojājumiem), 
minūtes 

 
− SAIDI (neplāna),  

minūtes 

 

 

 
 

− SAIDI (plāna),  

minūtes 

 
Samazināt sistēmas 

elektroapgādes 
pārtraukuma 

biežumu (SAIFI) 
(bez masveida 

bojājumiem), skaits 
 

250 

 
 

 
 

 
 

 
100 

 
 

  
 
 

150  
 

 
2,50  

 
 

 
 

 

193 

 
 

 
 

 
 

 
91 

 
 

 
 
 

102 
 

 
2,182 

 
 

 
 

 

194 

 
 

 
 

 
 

 
83  

 
 

 
 
 

111  
 

 
2,081  

 
 

 
 

 

213 

 
 

 
 

 
 

 
90 

  
 

 
 
 

123  
 

 
2,357  

 
 

 
 

 

225 

 
 

 
 

 
 

 
102 

 
 

 
 
 

123  
 

 
2,44  

 
 

 
 

 

243 

 
 

 
 

 
 

 
100 

  
 

 
 
 

143  
 

 
2,6  

 
 

 
 

 

Sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas 

piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam 
2021. gadā samazināts par 1 minūti, salīdzinot 

ar 2020. gadu. 
Stratēģijā izvirzītie SAIDI neplāna un plāna 

rādītāji kopumā uzlaboti par 57 minūtēm 
(22,8 %). 

 
SAIDI neplāna 2021. gadā pieaudzis par 

8 minūtēm, salīdzinot ar 2020. gadu. Rādītāja 
pieaugumu ietekmēja laika apstākļi vasaras 

sezonā, kad bija novērojams lielāks pērkonu 
negaisu skaits. 
 

SAIDI plāna 2021. gadā samazināts par 
9 minūtēm, salīdzinot ar 2020. gadu. 

 
Sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas 

piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam 
2021. gadā pieaudzis par 0,101 reizi, salīdzinot 

ar 2020. gadu. Stratēģijā izvirzītie SAIFI 
neplāna un plāna mērķa rādītāji kopā uzlaboti 

par 0,318 reizēm (12,7 %). 

http://www.sadalestikls.lv/
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Mērķa rādītājs 2022 2021 2020 2019 2018 2017  Komentārs  

− SAIFI (neplāna), 

skaits 

 
 

 

 

 

− SAIFI (plāna), 

skaits 

 
 

Samazināt 
elektrotīkla bojājumu 

skaitu 

1,8  
 

 
 

 
 

0,7  
 

 
 

≤ 20 
tūkst. 

gab. 

1,663 
 

 
 

 
 

0,519 
 

 
 

14 969 

1,510  
 

 
 

 
 

0,571  
 

 
 

16 555 

1,789  
 

 
 

 
 

0,568  
 

 
 

18 082 

1,890 
 

 
 

 
  

0,553  
 

 
 

22 710 

2,0  
 

 
 

 
 

0,6  
 

 
 

20 832 

SAIFI neplāna skaits 2021. gadā pieaudzis par 
0,153 pārtraukumiem, salīdzinot ar 2020. gadu. 

Rādītāja pieaugumu ietekmēja laika apstākļi 
vasaras sezonā, kad bija novērojams lielāks 

pērkonu negaisu skaits. 
 

SAIFI plāna skaits 2021. gadā samazināts par 
0,052 pārtraukumiem, salīdzinot ar 2020. gadu. 

 
 

2021. gadā par 1 586 bojājumiem (9,5 %) 
samazināts kopējais elektrotīkla bojājumu 

skaits, salīdzinot ar 2020. gadu. 
Sasniegtā bojājumu skaita robeža ir par 

5 031 gadījumiem zemāka par stratēģijas 
periodā noteikto robežvērtību. 

 

Drošai un nepārtrauktai elektroenerģijas piegādei Sabiedrība veic elektrotīkla atjaunošanu – apakšstaciju un elektrolīniju 

rekonstrukciju, īsteno elektrotīkla uzturēšanas darbus, elektrolīniju trašu attīrīšanu no krūmiem. Dabas apstākļu ietekmes  

mazināšanai 2021. gadā 4 235 km apjomā (2020. gadā – 4 496 km) veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no krūmiem un 

potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā. 

 

Stratēģijas perioda finanšu mērķi: 

 

1. Nodrošināt uzņēmumā ieguldītā kapitāla ienesīgumu. Mērķis ir nodrošināt stabilu kapitāla atdeves rādītāju (ROE).  

2. Nodrošināt stabilu, nozarei atbilstošu finanšu neatkarības koeficientu. Mērķa īstenošana paredz nodrošināt stabilu 

kapitālastruktūras rādītāju – 2022. gadā noteiktā aizņemtā / aizņemtā un pašu kapitāla kopsummas attiecība ˂ 50 %.  
3. Nodrošināt dividenžu maksājumus akcionāram. Mērķis paredz nodrošināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu > 80  % 

no peļņas visā stratēģijas periodā. 

 
Mērķa rādītājs 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Nodrošināt stabilu kapitāla atdeves 

rādītāju) ROE 
 

Nodrošināt stabilu kapitāla struktūras 
rādītāju  

 
Nodrošināt dividenžu maksājumus  

akcionāram (%) 

≥ 5 

 
 

≤ 50 
 

 
> 80 

1,0 

 
 

36 
 

 
100 % 

22,050 
milj. EUR 

2,3 

 
 

36 
 

 
100 % 

29,317       
 milj. EUR 

3,2 

 
 

36 
 

 
100 % 

33,743   
milj. EUR 

3,5 

 
 

32 
 

 
100 % 

124,268 
milj. EUR 

13,7 

 
 

30 
 

 
100 % 

0,002  
 milj. EUR 

 

Sākot ar 2021. gadu ilgtspējīgas attīstības un klimatneitralitātes nodrošināšanas jomā Sabiedrība īsteno pakāpenisku  

energoresursu (elektroenerģijas, siltumenerģijas  un degvielas) patēriņa samazinājumu. Ievērojot visus efektivitātes 

principus, 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, panākts elektroenerģijas sadales zudumiem, tehnoloģiskajam un 

saimnieciskajam patēriņam elektroenerģijas apjoma samazinājums par 6 GWh jeb 2 %, degvielas patēriņa samazinājums 

par 0,8 GWh jeb 3 %. Nepieciešamo un patērēto siltumenerģijas apjomu ietekmēja āra gaisa temperatūra 2021. gada 

apkures sezonā, kas bija vidēji par 3,4 grādiem zemāka salīdzinājumā ar 2020. gadu. 

 

AS "Sadales tīkls" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2022. gada perioda mērķi – uz digitālām tehnoloģijām balstīta 

viedā tīkla attīstība, uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana, elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana ir 

izpildīta. Rādītāju sniegums 2021. gada beigās ir devis lielāku ieguvumu nekā stratēģijas periodā no 2017.-2022. gadam 
tika plānots. 2022. gadā tiks turpināts viedo skaitītāju uzstādīšanas projekts, sasniedzot viedo skaitītāju apjomu klientu 

objektos 100 % apmērā, tāpat tiks pilnveidotas un attīstītas  elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēmas, lai sasniegtu 

arvien augstāku digitalizācijas un automatizācijas pakāpi. 

Korporatīvā pārvaldība 

Līdz ar AS "Sadales tīkls" finanšu rezultātiem ir publicēts arī AS "Sadales tīkls" Korporatīvās pārvaldības ziņ ojums par 

2021. gadu. Ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu 

ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, 

gan principu ievērošanu 2021. gadā, valde uzskata, ka AS "Sadales tīkls" darbojas saskaņā ar augstākajiem labas 

pārvaldības prakses standartiem un būtiskos aspektos ir ievērojusi visus kodeksā noteiktos principus, izņemot 2 (divus) 

kritērijus, kas tiek ievēroti daļēji. Plašāka informācija ir pieejama AS "Sadales tīkls" interneta vietnē 

https://sadalestikls.lv/lv/gada-parskati. AS "Sadales tīkls" Korporatīvās pārvaldības ziņojums, pamatojoties  uz Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.1 panta pirmo daļu, tiek gatavots pirmo reizi. 

Nefinanšu paziņojums 

AS “Sadales tīkls” darbojas Latvijas iedzīvotāju interesēs, apgādājot valsts iedzīvotājus ar elektroenerģiju, un korporatīvās 

sociālās atbildības pasākumu ietvaros vērtē un plāno savu resursu ieguldījumus sabiedrības labā. Plānojot sociālās 

atbildības aktivitātes, izvēlamies tādas, kuras veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot klientu apmierinātību un 

https://sadalestikls.lv/lv/gada-parskati
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lojalitāti; darbinieku motivāciju un produktivitāti; uzlabojot sadarbību ar sabiedrību un valsts institūcijām, kā arī paaugst inot 

uzņēmuma un pakalpojumu atpazīstamību. AS "Sadales tīkls" mainās līdzi nozarei, attīsta savu ekspertīzi un ar vien aktīvāk 

iesaistās diskusijās par enerģētikas nozares nākotni. 2021. gadā organizēts pirmais nozares forums "AC/DC Tech", aicinot 

nozares ekspertus un tirgus dalībniekus kopīgi diskutēt par nākotnes iespējām un izaicinājumiem.  

 
Sadales infrastruktūra ir viens no priekšnosacījumiem Eiropas savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, tā ir pamats 

plašai izkliedētās ģenerācijas un elektromobilitātes attīstībai, datu pakalpojumu attīstībai un inovācijām nozarē. Mūsu 

elektrotīkls pārklāj visu Latvijas teritori ju, un mēs atbildīgi izturamies arī pret vidi, kurā strādājam. Savā darbā 

nepieciešamos resursus izmantojam saudzīgi un racionāli, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un paaugstinātu 

uzņēmuma darbības efektivitāti. Pievēršam uzmanību energoefektivitātei, informējam darbiniekus par iespējām, kā ietaupīt 

resursus. Uzņēmuma pārvaldības procesus veidojam atbilstoši starptautisko kvalitātes vadības standartu prasībām.  

 

Uzņēmumā ir ieviesta Vides pārvaldības sistēma, kas atbilst standarta ISO 14001:2015 prasībām darbības sfērā: 

Elektroenerģijas sadale un piegāde un Elektropārvades līniju koka balstu ražošana. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

par energoefektivitāti Vides pārvaldības sistēmu esam papildinājuši ar enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu.  

 

Rūpējoties par savu darbinieku drošību, 2019. gadā uzsākām pāreju uz spilgti dzeltenu, augstas redzamības darba 

apģērbu, kas kalpo darbiniekiem visos laika apstākļos un nodrošina arī aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību. 

Sabiedrības drošības veicināšanai, AS "Sadales tīkla" darbinieki ir kļuvuši arī par elektrodrošības vēstnešiem – katru gadu 

dodamies uz skolām, piedalāmies drošības pasākumos, izstādēs, lai gan pieaugušajiem, gan bērniem atgādinātu 

elektrodrošības noteikumus. Organizējam un atbalstām informatīvi izglītojošas programmas un kampaņas, kuru mērķis ir 
samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas nezināšanas, neuzmanības vai pārgalvības rezultātā.  

 

Plašāka informācija atrodama AS "Sadales tīkls" interneta vietnē http://sadalestikls.lv/ sadaļā Uzņēmums – Ilgtspēja un 

Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskatā (ir publiski pieejams Latvenergo interneta vietnē http://www.latvenergo.lv). 

Minētajos resursos aplūkoti tādi jautājumi kā korporatīvā sociālā atbildība, ekonomiskā atbildība, atbildība par produktu, 

sabiedrība, darbinieki un darba vide, vides aizsardzība utt. 

Turpmākā attīstība 

2021. gada rudenī AS "Sadales tīkls" padome apstiprināja uzņēmuma stratēģiju 2022. -2027. gadam. Tā ir integrēta 

Latvenergo koncerna stratēģijā 2022.-2026. gadam. 

 

Sabiedrības stratēģiskie mērķi noteikti, ņemot vērā paredzamos nākotnes izaicinājumus, iekšējo un ārējo faktoru analīzes 

rezultātus, kā arī Eiropas Sadales sistēmas operatoru asociācijas EDSO un citu starptautisko organizāciju prognozes. 

Sadales sistēmas operatoru loma tuvākajos desmit gados būtiski mainīsies. Enerģētikas nākotne būs decentralizēta, 

dekarbonizēta un digitāla, un Sabiedrībai būs jānodrošina kvalitatīva elektroapgāde, vienlaikus veidojot nākotnes 
vajadzībām piemērotu tīklu. Stratēģijas izstrādē tika ņemts vērā arī uzņēmuma sadarbības partneru redzējums par 

elektroenerģijas nozares attīstības tendencēm. 

 

Sabiedrības vispārējais ilgtermiņa mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma 

nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi 

tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, vienlaikus sekmējot klimatneitralitātes mērķu  sasniegšanu. 

 

Lai tiektos uz uzņēmuma vīzijas un vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanu, 2022.-2027. gadam ir izvirzīti četri darbības 

mērķi un divi finanšu mērķi. Darbības mērķi: 

 

1) Elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana – sadales elektrotīkls tiek veidots, pievēršot uzmanību elektrotīkla 

drošumam un sprieguma kvalitātei katrā objektā un elektrotīklā kopumā. Galvenie darbības virzieni šī mērķa 

sasniegšanai ir tīkla attīstība un uzturēšana, viedā tīkla pārvaldība, kā arī izmantoto materiālu ilgtspēja un pārvaldība.  

 

2) Uzņēmuma digitālā transformācija – uzņēmums mērķtiecīgi attīsta digitālos risinājumus, kas balstīti uz automatizētiem, 

standartizētiem procesiem un centralizētu datu apmaiņu, kā arī pilnveido digitālo vidi un pakalpojumus klientiem. 
Galvenie darbības virzieni šī mērķa sasniegšanai ir digitālie risinājumi, datos balstīta attīstība un zinātība, informācijas 

sistēmu drošība un attīstība. Digitālā transformācija paredz līdz 2027. gadam ieviest standartizētu un centralizētu datu  

apmaiņa starp tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem un nodrošināt, ka 99 % darbību tiek veiktas e -vidē. 

 

3) Uzņēmuma nebeidzama pilnveide un vērtības palielināšana – stratēģijas periodā plānots turpināt uzņēmuma darbības 

efektivitātes paaugstināšanu. Galvenie darbības virzieni šī mērķa sasniegšanai ir uzņēmuma procesu attīstība, 

sinerģija ar citiem operatoriem un komunikāciju turētājiem, kā arī finanšu ilgtspēja un resursu efektīva pārvaldība . 

 

4) Ilgtspējīgas attīstības un klimatneitralitātes nodrošināšan a – galvenie darbības virzieni šī mērķa sasniegšanai ir 

uzņēmuma ilgtspējīga attīstība, darbinieki un klimatneitralitāte. 

 

Finanšu mērķi: 

1) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE). 

2) Nodrošināt dividenžu izmaksu akcionāram. 

  

http://www.latvenergo.lv/
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2022. gada mērķi izriet no Sabiedrības Vidējā termiņa stratēģijas (2022.-2027.). 2022. gadā Sabiedrība turpinās pilnveidot 

elektrotīkla attīstību un uzturēšanu, viedā elektrotīkla pārvaldību, kā arī materiālu ilgtspēju un pārvaldību, lai sasniegtu 

arvien zemākus SAIDI un SAFI rādītājus, tādejādi panākot arvien augošu elektrotīkla drošumu un kvalitāti. Tiks veicinātas 

aktivitātes, kas ietver e -vides īpatsvara pieaugumu, elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas 

testa vides izveidi, kā arī uzņēmuma vērtības pieauguma nodrošināšanu, ko sniegs saimnieciskās darbības procesu un 
izmaksu pilnveide. 

 

Lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, būtisks uzdevums būs paaugstināt darbinieku iesaisti un lojalitāti, saglabāt 

klientu apmierinātību, kā arī veicināt uzņēmuma reputācijas un tēla attīstību. Attiecībā uz klimatneitralitātes veicināšanu 

2022. gadā Sabiedrība plāno īstenot publisko pieslēgumu punktu (atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas metodikai) elektroauto uzlādei  izveides nodrošināšana elektrotīklā un siltumnīcefekta gāzes (oglekļa dioksīds) 

emisijas samazinājumu, nodrošinot izkliedētās AER ģenerācijas pieslēgumus tīklā . 

 

Īstenojot 2022. gada plānotos uzdevumus, tiks nodrošināta virzība Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā (2022.-

2027.) izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Finanšu risku vadība 

Sabiedrības darbība ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, ieskaitot tirgus risku, procentu likmju risku, kredītrisku un 

likviditātes risku. Sabiedrības vadība minimizē potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli. 

 
Finanšu risku vadība tiek veikta atbilstoši Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politikā noteiktajiem principiem.  

 

a) Valūtas risks 

Valūtas risks rodas, ja nākotnes transakcija vai aktīvi, vai saistības ir izteiktas citā valūtā nekā Sabiedrības funkcionālā 

valūta. Ja Sabiedrībai kādu iemeslu dēļ rastos valūtas risks, tad tas tiktu efektīvi ierobežots atbilstoši Finanšu risku vadības 

politikā noteiktajiem principiem. 

 

b) Procentu likmju risks  

Procentu likmju risks Sabiedrībai ir saistīts ar izsniegtajiem un saņemtajiem kredītiem no mātessabiedrības saskaņā ar 

Latvenergo grupas ietvaros noslēgto līgumu "Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu" un atbilstoši noslēgtajiem 

ilgtermiņa aizņēmumu līgumiem. 
 

Saskaņā ar Latvenergo grupas ietvaros noslēgto līgumu "Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu" savstarpējiem 

īstermiņa aizdevumiem un aizņēmumiem tiek piemērota gada procentu likme, kas vienāda ar faktiskās viena mēneša 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) likmes un mātessabiedrībai AS "Latvenergo" piesaistītā ārējā īstermiņa 

finansējuma vidējās svērtās pievieno tās likmes kopsummu. Gadījumā, ja viena mēneša EURIBOR likme ir ar negatīvu 

vērtību, tad procentu likme ir vienāda ar mātessabiedrībai AS "Latvenergo" piesaistītā ārējā īstermiņa finansējuma vidējo 

svērto pievienoto likmi. Pārskata gadā par savstarpējiem īstermiņa aizņēmumiem aprēķinātie maksājamie procenti nav 

radījuši nozīmīgu procentu likmju risku. 
 

Kopējā Sabiedrības ilgtermiņa aizņēmumu no mātessabiedrības  AS "Latvenergo" summa 2021. gada 31. decembrī ir 

564 786 tūkstoši EUR (31/12/2020: 554 155 tūkstoši EUR). 2021. gada 31. decembrī 5,38 % (31/12/2020: 5 %) no 

Sabiedrības ilgtermiņa aizņēmumiem bija noteikta mainīga procentu likme, ko ietekmē starpbanku 6 mēnešu EURIBOR 

likmes izmaiņas. Pārējiem ilgtermiņa aizņēmumiem tiek piemērota fiksēta procentu likme, tādējādi ierobežojot procentu 
likmju pieauguma risku. 

 

c) Kredītrisks 

Finanšu aktīvi, kas potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska pakāpei, ir galvenokārt īstermiņa aizdevumi, parādi 

no līgumiem ar klientiem, avansa maksājumi trešajām pusēm un naudas līdzekļi. Izņemot mātessabiedrību 

AS "Latvenergo", Sabiedrībai nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu darījumu partneri vai darījumu 

partneru grupu. 2021. gada 31. decembrī Sabiedrības kredītriska koncentrācija uz vienu darījumu partneri – 

AS "Latvenergo" – sasniedza 32 % no visiem pircēju un pasūtītāju parādiem (31/12/2020: 60 %). Sabiedrība uzskata, ka 

saistīto pušu parādi ir pilnībā atgūstami. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri 

naudas līdzekļu darījumos ir lielākās vietējās bankas  ar labu reputāciju, kuru mātessabiedrībām piešķirti investīciju 

pakāpes kredītreitingi. 

 

d) Likviditātes risks 

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finanšu resursu pieejamību saistību nokārtošanai 

noteiktajos termiņos. Sabiedrība saņem nepieciešamos naudas resursus no mātessabiedrības atbilstoši Latvenergo 
grupas ietvaros noslēgtajam līgumam "Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu".  
 

Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmu un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem 

noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami finanšu resursi, lai tās likviditāte nebūtu 

apdraudēta. 
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Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

2022. gada 31. janvārī no Ekonomikas ministrijas saņemts maksājums 15,7 miljonu EUR apmērā par 2021. gada decembra 

elektroenerģijas galalietotājiem sniegtā sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, ieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi". 

 

Sabiedrībai nav noslēgtu nozīmīgu līgumu ar uzņēmumiem Krievijā, Baltkrievijā vai Ukrainā, kas šī brīža situācijā varētu 

radīt būtisku negatīvu ietekmi uz Sabiedrības darbību. Papildus ietekmi uz Sabiedrības finanšu rezultātiem varētu atstāt 

vispārēja ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. 

 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finanšu 

pārskatus par 2021. gadu. 
 

Ziņojums par vadības atbildību  

Pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" valdes rīcībā esošo informāciju, "AS "Sadales tīkls" 2021. gada pārskats", kas ietver 

vadības ziņojumu, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par AS "Sadales tīkls" aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, un vadības ziņojumā ir ietverta 

patiesa informācija. 

Priekšlikums par peļņas sadali 

Ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un kapitāla struktūras rādītājus, 

AS "Sadales tīkls" valde ierosina 2021. gada pārskata peļņu 100 % jeb 10 429 tūkstošus EUR izmaksāt mātessabiedrībai 

dividendēs. Par dividenžu izmaksu lemj AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce.  

 

AS "Sadales tīkls" valde: 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sandis Jansons 

valdes priekšsēdētājs 

 

  

Baiba Priedīte 

valdes locekle 

Kristīne Sarkane 

valdes locekle 

Jānis Kirkovalds 

valdes loceklis 

Raimonds Skrebs                               

valdes loceklis 
 

 

 

 

 

Rīgā 2022. gada 21. martā 
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FINANŠU PĀRSKATI  
 

 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins                                                                                          
                                                                                                                                EUR'000 

  Pielikums 2021 2020 

   
 

Ieņēmumi 5 304 454 296 307 

Pārējie ieņēmumi  1 170 913 
Izlietotās izejvielas un materiāli 6 (108 893) (95 454) 

Personāla izmaksas 7 (55 148) (56 390) 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 (34 717) (37 341) 

EBITDA  106 866 108 035 
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, 

nolietojums un vērtības samazinājums 10, 11, 12  (82 968) (70 597) 

Saimnieciskās darbības peļņa    23 898 37 438 
Finanšu ieņēmumi 9 a 1 4 

Finanšu izmaksas 9 b (7 957) (8 063) 

Peļņa pirms nodokļa    15 942 29 379 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 18 b (5 513) (7 329) 

Pārskata gada peļņa    10 429 22 050 

 

 

Visaptverošo ienākumu pārskats 
                                                                                                                               EUR'000 

  Pielikums 2021 2020 

     

Pārskata gada peļņa    10 429 22 050 
Visaptverošie ienākumi / (zaudējumi), kas nav jāpārklasificē uz pelņu vai 

zaudējumiem nākamajos periodos:   
  

– ienākumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas  18 – 96 264 

– ienākumi / (zaudējumi) no pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas  18, 22 a 974 (300) 

Kopā visaptverošie ienākumi pārskata gadā   974 95 964 

KOPĀ pārskata gadā atzītie visaptverošie ienākumi   11 403 118 014 

 

Pielikums, kas atspoguļots no 15. līdz 45. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sandis Jansons 

valdes priekšsēdētājs  

 

 

Baiba Priedīte 

valdes locekle 

Kristīne Sarkane 

valdes locekle 

Jānis Kirkovalds 

valdes loceklis 

Raimonds Skrebs                               

valdes loceklis 

 

 

 

Liāna Ķeldere 

AS "Latvenergo" Grāmatvedības direktore 

 

 

 
 

Rīgā 2022. gada 21. martā 
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Pārskats par finanšu stāvokli 

                                                                                                                             EUR'000 
  Pielikums 31/12/2021 31/12/2020 

     

AKTĪVI       

Ilgtermiņa aktīvi       

Nemateriālie ieguldījumi 10 31 271 33 818 
Pamatlīdzekļi 11 a 1 727 086 1 727 215 

Tiesības lietot aktīvus 12 3 211 4 189 
Ieguldījuma īpašumi 11 d 127 – 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 13 1 1 

Ilgtermiņa aktīvi kopā   1 761 696 1 765 223 

      

Apgrozāmie līdzekļi       

Krājumi un aktīvi pārdošanai 14 15 098 17 281 

Parādi no līgumiem ar klientiem 15 41 767 40 919 
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un īstermiņa debitori  127 117 

Nākamo periodu izmaksas   78 92 
Nauda un naudas ekvivalenti 16 301 302 

Apgrozāmie līdzekļi kopā   57 371 58 711 

        

AKTĪVU KOPSUMMA   1 819 067 1 823 934 

PASĪVI    
Pašu kapitāls     

Akciju kapitāls 17 652 693 652 693 
Rezerves 18 a 379 514 388 145 

Uzkrātie zaudējumi    (31 166) (29 150) 

Pašu kapitāls kopā 1 001 041 
 

1 011 688 
 

KREDITORI     
Ilgtermiņa kreditori     

Aizņēmumi  19 467 786 477 507 
Nomas saistības 12 2 555 3 321 

Uzkrājumi 22 8 004 8 905 
Nākamo periodu ieņēmumi 23 a 136 275 138 833 

Ilgtermiņa kreditori kopā   614 620 628 566 

    
Īstermiņa kreditori     

Aizņēmumi 19 108 358 87 994 
Nomas saistības 12 691 903 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 21 79 214 78 908 
Uzkrājumi 22 178 1 597 

Nākamo periodu ieņēmumi 23 b 14 965 14 278 

Īstermiņa kreditori kopā   203 406 183 680 

      

PASĪVU KOPSUMMA   1 819 067 1 823 934 
 
 

Pielikums, kas atspoguļots no 15. līdz 45. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sandis Jansons 

valdes priekšsēdētājs  

 

 

Baiba Priedīte 

valdes locekle 

Kristīne Sarkane 

valdes locekle 

Jānis Kirkovalds 

valdes loceklis 

Raimonds Skrebs                               

valdes loceklis 

Liāna Ķeldere 

AS "Latvenergo" Grāmatvedības direktore 

 

 

 
 

Rīgā 2022. gada 21. martā 
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Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā 
 
 

         EUR'000 

  

Pielikums 

Attiecināms uz Sabiedrības akcionāru 
KOPĀ Akciju 

kapitāls 
Rezerves 

Uzkrātie 
zaudējumi  

 
2019. gada 31. decembrī   646 799 296 967 (26 669) 917 097 

      
Akciju kapitāla palielinājums  5 894 – – 5 894 

Dividendes par 2019. gadu 18 b – – (29 317) (29 317) 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana  18 a – (4 786) 4 786 – 

KOPĀ pašu kapitālā atzītās iemaksas un peļņas sadalīšana   5 894 (4 786) (24 531) (23 423) 

Pārskata gada peļņa   – –  22 050 22 050 

Pārskata gada visaptverošie ienākumi  18 a, 22 a  – 95 964 –  95 964 

Kopā pārskata gadā atzītie visaptverošie ienākumi   – 95 964 22 050 118 014 

2020. gada 31. decembrī   652 693 388 145 (29 150) 1 011 688 
      

Dividendes par 2020. gadu 18 b – – (22 050) (22 050) 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana  18 a – (9 605) 9 605 – 

KOPĀ pašu kapitālā atzītās iemaksas un peļņas sadalīšana    – (9 605) (12 445) (22 050) 

      
Pārskata gada peļņa   – – 10 429 10 429 

Pārskata gada visaptverošie ienākumi    974 – 974 

Kopā pārskata gadā atzītie visaptverošie ienākumi 18 a, 22 a  – 974 10 429 11 403 

2021. gada 31. decembrī  652 693 379 514 (31 166) 1 001 041 

 

Pielikumi, kas atspoguļoti no 15. līdz 45. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
 
   Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sandis Jansons 

valdes priekšsēdētājs  

 

 

Baiba Priedīte 

valdes locekle 

Kristīne Sarkane 

valdes locekle 

Jānis Kirkovalds 

valdes loceklis 

Raimonds Skrebs                               

valdes loceklis 

Liāna Ķeldere 

AS "Latvenergo" Grāmatvedības direktore 

 

 

 
 

Rīgā 2022. gada 21. martā 
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Pārskats par naudas plūsmām 

                
                                                                                                                                                                                       EUR'000  

   Pielikums 2021 2020 

      
Pamatdarbības naudas plūsma    

Peļņa pirms nodokļa  15 942 29 379 
     

Korekcijas:    
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvu 

amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums 10, 11, 12 82 968 70 597 
‒ ilgtermiņa aktīvu norakstīšana  5 054 5 555 

‒ finanšu ieņēmumi 9 a (1) (4) 
‒ finanšu izdevumi 9 b 7 957 8 063 

‒ uzkrājumu samazinājums 22 a, b (1 345) (905) 

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām   110 575 112 684 

Krājumu samazinājums / (palielinājums)  2 177 (2 420) 
Parādu no līgumiem ar klientiem, citu debitoru  (palielinājums) / samazinājums    (803) 2 292 

Parādu piegādātājiem un kreditoru samazinājums  (27 962) (65 090) 
Ietekme uz aizņēmumu no mātessabiedrības no savstarpējo ieskaitu 

veikšanas koncerna sabiedrību debitoru un kreditoru parādiem, neto  19 (97 634) (66 783) 

Nauda pamatdarbības rezultātā  (13 647) (19 317) 
     

Samaksātie procentu maksājumi par nomu  12 (57) (61) 
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  (5 513) (7 329) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  (19 217) (26 707) 

     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde   (88 380) (85 814) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma   (88 380) (85 814) 

     
Finansēšanas darbības naudas plūsma     

Samaksātie maksājumi par nomu 12 (669) (670) 

Saņemts ES finansējums  – 164 

Saņemtie aizņēmumi no mātessabiedrības, neto  19 108 265 113 027 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   107 596 112 521 

     
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums  (1) – 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā   302 302 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 16 301 302 

 

 

Pielikums, kas atspoguļots no 15. līdz 45. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sandis Jansons 

valdes priekšsēdētājs  

 

 

Baiba Priedīte 

valdes locekle 

Kristīne Sarkane 

valdes locekle 

Jānis Kirkovalds 

valdes loceklis 

Raimonds Skrebs                               

valdes loceklis 

Liāna Ķeldere 

AS "Latvenergo" Grāmatvedības direktore 

 

 

 
 

Rīgā 2022. gada 21. martā 
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Finanšu pārskata pielikums 
 

 
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 
 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (tālāk tekstā – Sabiedrība) ir energoapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar 

elektroenerģijas sadali, elektroietaišu, kā arī ar ēku, būvju vai to daļu būvēšanu, inženiersistēmu montāžu un 

elektropārvades līniju balstu ražošanu. Sabiedrības juridiskā adrese ir Šmerļa iela 1, Rīga, LV–1160, Latvija. 
Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta 2006. gada 18. septembrī Nr. 40003857687. Faktiski Sabiedrības 

objekti ir izvietoti visā Latvijas teritorijā. 

 

AS "Sadales tīkls" galvenie uzdevumi atbilstoši Latvijas Republikas Enerģētikas likumam, Latvijas Republikas 

Elektroenerģijas tirgus likumam un Tīkla kodeksam ir nodrošināt gan vienotas sadales sistēmas darbību, sadales 

tīklu ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energ oapgādes sistēmām, gan elektroenerģijas galalietotāju 

apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, gan sadales sistēmas 

drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības, kā arī nediskriminējošus sadales sistēmas li etošanas 

nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. 

 

Sabiedrības vienīgais akcionārs, kam pieder visas AS "Sadales tīkls" akcijas un kas sagatavo konsolidēto gada 

pārskatu, tajā kā savu meitassabiedrību iekļaujot AS "Sadales tīkls", ir AS "Latvenergo" (j uridiskā adrese Pulkveža 

Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230), skatīt AS "Latvenergo" mājaslapas sadaļu "Investoriem" 
(http://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/). 

  

No 2021. gada 18. janvāra AS "Sadales tīkls" valde strādā šādā sastāvā: valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons, 
valdes locekļi – Jānis Kirkovalds, Baiba Priedīte, Raimonds Skrebs un Kristīne Sarkane. 

 

2020. gada 14. jūlijā tika izveidota AS "Sadales tīkls" padome, kas darbojās šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs 

Kristaps Ločmelis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Edijs Šaicāns un padomes locekles Inese Zīle, un Viktorija 

Meikšāne.  
 

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo" (40003032949) saskaņā ar noslēgto grāmatvedības 

pakalpojuma līgumu, licence Nr.AGL0000199.  
 

Sabiedrības revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "Ernst & Young  Baltic" (40003593454), licence 

Nr. 17, un atbildīgā zvērinātā revidente Diāna Krišjāne, sertifikāts Nr. 124. 

 

AS "Sadales tīkls" 2021 gada pārskatu, iekļaujot finanšu pārskatus, 2022. gada 21. martā ir apstiprinājusi 

Sabiedrības valde. Lēmumu par finanšu pārskatu apstiprināšanu pieņem akcionāru sapulce (skatīt 

www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati). 
 

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI 
 

Šajā pielikuma sadaļā ir atklāti galvenie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi jeb politikas, kas ir izmantotas, 

sagatavojot Sabiedrības finanšu pārskatus. Šīs politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par visiem 

pārskatā ietvertajiem periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav noteikts citādi.  
 

2.1. Uzskaites principi 
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem 

finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Ņemot vērā Eiropas Savienības apstiprināšanas procedūru, šajā pielikumā 

ir atspoguļoti arī standarti un interpretācijas, kas nav apstiprinātas piemērošanai Eiropas Savienībā, jo šiem 

standartiem un interpretācijām var būt ietekme uz Sabiedrības finanšu pārskatiem nākamajos periodos, ja tie tiek 

apstiprināti. 

 

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējo  izmaksu uzskaites principu, kas modificēti, 

izmantojot pārvērtēšanu patiesajā vērtībā finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kā arī noteiktu   pamatlīdzekļu 

atzīšanu pārvērtētajā vērtībā, kā atklāts zemāk aprakstītajās grāmatvedības politikās. 

 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes, veicot korekcijas, lai saskaņotu peļņu p irms nodokļiem 

ar pamatdarbības naudas plūsmu. 
 

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti eiro valūtā (EUR), un visi rādītāji, izņemot ne-monetāros rādītājus, šajos 

finanšu pārskatos ir uzrādīti tūkstošos EUR (EUR'000). Visi rādītāji ir noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim, ja nav 

norādīts citādi.  

 

Atsevišķas monetārās summas, procenti un citas summas tiek noapaļotas. Tāpēc tabulās atspoguļotās summas 

reizēm aritmētiski var nesakrist ar iepriekš norādītajām summām, bet summu, kas tekstā un tabulās izteiktas 

procentos, kopsumma var nebūt 100 procenti. 
 

http://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/
http://www.sadalestikls.lv/lat/par_as__sadales_tikls_/parskati/gada_parskati/
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Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas 

ietekmē finanšu pārskatā uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un iespējamo aktīvu un saistību atspoguļošanu, kā 

arī pārskata gada ieņēmumus un izdevumus. Lai arī šādas aplēses pamatotas ar Sabiedrības vadībai pieejamo 

ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. 

4.  pielikumā ir aprakstītas tās jomas, kas pakļautas augstākai sprieduma vai sarežģītības pakāpei, vai jomas, 
attiecībā uz kurām piemērotie pieņēmumi un aplēses ir būtiskas finanšu pārskatu sagatavošanā. 
 

Jaunu un / vai grozītu SFPS, Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS)  un Starptautisko finanšu 

pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) interpretāciju piemērošana 
 

a) Standarti, kas ir izdoti un ir stājušies spēkā, un ir svarīgi Sabiedrības darbībai 
 

• Procentu likmju etalona reforma. 2. posms: 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS (grozījumi) 
2020. gada augustā SGSP publicēja Procentu likmju etalona reformas 2. posma ietvaros veiktos 9.  SFPS, 39. SGS, 

7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS grozījumus, tādējādi pabeidzot darbu saistībā ar starpbanku kredītu procentu l ikmju 

(IBOR) (Interbank Offered Rates) reformu. Grozījumi paredz pagaidu atvieglojumus, kas attiecas uz finanšu 

pārskatu ietekmi, ja starpbanku piedāvātā procentu likme (IBOR) tiek aizvietota ar alternatīvu procentu likmi, kas 

būtu gandrīz bez riska (RFR). Grozījumi piedāvā praktisku paņēmienu, kas izmantojams, uzskaitot izmaiņas finanšu 

aktīvu un saistību līgumisko naudas plūsmu aprēķina bāzē, un kas paredz efektīvās procentu likmes korekcijas 

atbilstoši tirgus procentu likmes izmaiņām. Tāpat grozījumi ievieš atvieglojumus no riska ierobežošanas attiecību 

pārtraukšanas, tostarp pagaidu atbrīvojumu no nepieciešamības izpildīt atsevišķi identificējamu prasību, ja RFR 

instruments ir noteikts kā kādas riska daļas ierobežošanas instruments. Grozījumi veikt i arī 7. SFPS “Finanšu 

instrumenti”, kas paredz tādas informācijas sniegšanu, kas dod iespēju finanšu pārskatu lietotājiem izprast procentu 

likmju etalona reformas ietekmi uz uzņēmuma finanšu instrumentiem un riska pārvaldības stratēģiju. Grozījumi ir 

spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 

piemērošana Sabiedrības finanšu pārskatus šie grozījumi nav ietekmējuši . 

 

• 16. SFPS “Noma”: Ar CΟVID-19 pandēmiju saistītie nomas maksas atvieglojumi (grozījumi) 

Grozījumi piemērojami retrospektīvi un ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020.  gada 1. jūnijā vai 
vēlāk. To agrāka piemērošana ir atļauta, tajā skaitā finanšu pārskatos, kas 2020.  gada 28. maijā vēl nebija 

apstiprināti izdošanai. SGSP grozījusi šo standartu, lai atbrīvotu nomniekus no 16.  SFPS prasību piemērošanas 

attiecībā uz to nomas maksas atvieglojumu uzskaiti, kas piešķirti tieši saistībā ar COVID -19 pandēmiju. Grozījumi 

piedāvā nomniekiem praktisku paņēmienu, kā uzskaitīt jebkādas nomas maksājumu izmaiņas, kas izriet no nomas 

maksas atvieglojumiem saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Šādas izmaiņas uzskaitāmas tādā pašā viedā, kādā 

uzņēmums saskaņā ar 16. SFPS būtu uzskaitījis izmaiņas, ja tās nebūtu nomas l īguma grozījumi, tikai tādā 

gadījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi: 

− nomas maksājumu izmaiņu rezultātā mainītā nomas maksa būtībā ir tāda pati vai mazāka par tieši pirms 

attiecīgo izmaiņu veikšanas spēkā esošo nomas maksu; 

− jebkāda nomas maksājumu samazināšana attiecas tikai uz tiem maksājumiem, kuru sākotnējais 

maksāšanas termiņš bijis 2021. gada 31. jūnijs vai agrāk;  

− citi nomas līguma nosacījumi nav būtiski mainīti. 

Sabiedrība kā nomnieks nav izmantojusi šādus atbrīvojumus , un Sabiedrības finanšu pārskatus šie grozījumi nav 

ietekmējuši. 
 

b) Standarti un to grozījumi, kas ir izdoti un vēl nav stājušies spēkā, bet ir svarīgi Sabiedrības darbībai  
 

• Grozījumi 1. SGS – Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija 

Grozījumi sākotnēji bija spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2022.  gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir 

pieļaujama to agrāka piemērošana. Tomēr, reaģējot uz Covid -19 pandēmiju, SGSP ir atlikusi  šo grozījumu spēkā 

stāšanos uz vienu gadu, proti, līdz 2023. gada 1. janvārim, lai uzņēmumiem būtu vairāk laika ieviest jebkādas šajos 

grozījumos paredzētās klasifikācijas izmaiņas. Grozījumu mērķis ir veicināt konsekventu prasību piemērošanu, 
palīdzot uzņēmumiem noteikt, vai finanšu stāvokļa pārskatā uzrādītās parādsaistības un citi kreditoru parādi ar 

nenoteiktu norēķinu datumu būtu jāklasificē kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības. Grozījumi ietekmē saistību 

uzrādīšanu finanšu stāvokļa pārskatā un neietekmē esošās prasības attiecībā uz aktīvu, saistību, ieņēmumu vai 

izmaksu novērtēšanu vai atzīšanas laiku. Minētie grozījumi neietekmē arī par šiem posteņiem atklātās informācijas 

apjomu. Grozījumi paskaidro klasifikācijas prasības attiecībā uz tām parādsai stībām, kuras iespējams nokārtot, 

emitējot pašu kapitāla instrumentus.  

2021. gada novembrī SGSP laida klajā publiskotu projektu (PP), kurā precizēts, kā uzskaitīt saistības, kas pakļautas 

noteiktiem nosacījumiem pēc pārskata perioda beigām. SGSP iesaka sašaurināt 1. SGS grozījumu tvērumu, kas 

faktiski atceļ 2020. gada grozījumus, kas lika uzņēmumiem kā īstermiņa klasificēt tās saistības, kuru nosacījumi 

bija izpildāmi tikai nākamo divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, ja attiecīgie nosacījum i nebija 

izpildīti pārskata perioda beigās. Tā vietā jaunie priekšlikumi paredz, ka uzņēmumiem ir atsevišķi jāuzrāda visas 

ilgtermiņa saistības, kas pakļautas nosacījumiem, kas jāizpilda tikai 12 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. 

Turklāt, ja uzņēmumi neizpilda šādus nākotnes nosacījumus pārskata perioda beigās, tiem savos finanšu pārskatos 

jāsniedz papildu informācija. Minētie priekšlikumi stāsies spēka attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 

2024. gada 1. janvārī vai vēlāk, un tie būs jāpiemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS. Vienlaikus ir atļauta arī to 

agrāka piemērošana. SGSP arī ierosinājusi atlikt 2020. gada grozījumu spēkā stāšanās datumu, lai uzņēmumiem 

nevajadzētu mainīt pašreizējo praksi pirms ierosināto grozījumu spēkā stāšanās. Šos gr ozījumus, tostarp PP 
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priekšlikumus, ES vēl nav apstiprinājusi. Sabiedrība izvērtēs šo grozījumu ietekmi uz saistību klasifikāciju un finanšu 

pārskatiem, lai noteiktu, vai tiem varētu būt būtiska ietekme uz Sabiedrības finanšu stāvokli. 

• 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana”, 16. SGS “Pamatlīdzekļi”, 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās 

saistības un iespējamie aktīvi” un ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam (grozījumi) 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to 

agrāka piemērošana. SGSP izdevusi šādus neliela tvēruma SFPS grozījumus:  

− 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” grozījumi atjaunina 3. SFPS sniegto atsauci uz SFPS 

konceptuālajām pamatnostādnēm, nemainot uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaites prasības. 

− 16. SGS “Pamatlīdzekļi” grozījumi liedz uzņēmumam no pamatlīdzekļu izmaksu vērtības atskaitīt 

summas, kas saņemtas no saražoto aktīvu pārdošanas laikā, kamēr uzņēmums attiecīgo aktīvu ir gatavojis 

tā paredzētajai lietošanai. Tā vietā uzņēmumam šādi pārdošanas ieņēmumi un saistītās izmaksas jāatzīst 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

− 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” grozījumi paskaidro, kādas izmaksas 

uzņēmumam jāiekļauj līguma izpildes izmaksu aprēķinā, lai noteiktu, vai līgums ir apgrūtinošs.  

− Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam ietver nelielus grozījumus šādos standartos” 

1. SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana”, 9. SFPS “Finanšu instrumenti” 

un 41. SGS “Lauksaimniecība”, kā arī 16. SFPS “Noma” paskaidrojošajos piemēros. 

Sabiedrība izvērtēs šo grozījumu ietekmi uz finanšu pārskatiem, lai noteiktu vai tiem varētu būt būtiska ietekme uz 

Sabiedrības finanšu pārskatiem un informācijas atklāšanu. 
 

• 16. SFPS “Noma”: Ar CΟVID 19 pandēmiju saistītie nomas maksas atvieglojumi pēc 2021. gada 30. jūnija 

(grozījumi) 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. aprīlī vai vēlāk. To agrāka piemērošana 

ir atļauta, tajā skaitā finanšu pārskatos, kas šo grozījumu publicēšanas dienā vēl nebija apstiprināti izdošanai. 

2021. gada martā SGSP grozījusi 16. SFPS ietvertā praktiskā paņēmiena nosacījumus, kas atbrīvoja nomn iekus 

no 16. SFPS prasību piemērošanas attiecībā uz to nomas maksas atvieglojumu uzskaiti, kas piešķirti tieši saistībā 

ar COVID-19 pandēmiju. Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem praktiskais paņēmiens piemērojams atvieglojumiem, 

saskaņā ar kuriem nomas maksas  samazinājums attiecas tikai uz tiem maksājumiem, kuru veikšanas termiņš 

sākotnēji bijis 2022. gada 30. jūnijs vai agrāk, ja ir izpildīti pārējie praktiskā paņēmiena piemērošanas nosacījumi. 

Sabiedrība kā nomnieks nav paredzējusi izmantot šādus atbrīvojumus un Sabiedrības finanšu pārskatu šie 

grozījumi neietekmēs. 
 

• 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un SFPS 2. prakses nostādne: Informācijas atklāšana par 

grāmatvedības politikām (grozījumi) 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to 

agrāka piemērošana. Grozījumi attiecas uz būtiskuma principa piemērošanu informācijas sniegšanā par 

izmantotajām grāmatvedības politikām. 1. SGS grozījumos prasība sniegt informāciju par “nozīmīgām” 

grāmatvedības politikām aizstāta ar prasību atklāt informāciju par “būtiskām” grāmatvedības politikām. Šajā 

prakses nostādnē sniegti arī norādījumi un ilustratīvi piemēri, kas palīdz saprast, kā šis būtiskuma princips 

piemērojams attiecībā uz grāmatvedības politiku atspoguļošanu finanšu pārskatā. Šos grozījumus ES vēl nav 

apstiprinājusi. Sabiedrība izvērtēs šo grozījumu ietekmi uz finanšu pārskatiem, lai noteiktu vai tiem varētu būt 

būtiska ietekme uz Sabiedrības finanšu pārskatiem un informācijas atklāšanu. 
 

• 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”: Grāmatvedības aplēšu 

definīcija (grozījumi) 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to 

agrāka piemērošana. Grozījumi attiecas uz izmaiņām grāmatvedības politikās un grāmatvedības aplēsēs, kas 

radušās vai veiktas minētā perioda sākumā vai vēlāk. Grozījumā sniegta jauna grāmatvedības aplēšu definīcija, 

proti, grāmatvedības aplēses ir finanšu pārskatā uzrādītas naud as summas, kuru novērtējumam piemīt 

nenoteiktība. Grozījumi arī paskaidro, kas ir izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kā tās atšķiras no izmaiņām 

grāmatvedības politikās un kļūdu labojumiem. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Sabiedrība izvērtēs šo 

grozījumu ietekmi uz finanšu pārskatiem, lai noteiktu vai tiem varētu būt būtiska ietekme uz Sabiedrības finanšu 

pārskatiem un informācijas atklāšanu. 
 

• 12. SGS “Ienākuma nodokļi”: Atliktais nodoklis saistībā ar aktīviem un saistībām, kas rodas no viena 

darījuma (grozījumi) 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to 

agrāka piemērošana. 2021. gada maijā SGSP izdeva 12. SGS grozījumus, sašaurinot 12. SGS noteiktā sākotnējās 

atzīšanas izņēmuma tvērumu, un precizē, kā uzņēmumiem jāuzskaita atliktais nodoklis par tādiem darījumiem kā 

noma un ekspluatācijas pārtraukšanas saistības. Saskaņā ar šiem grozījumiem sākotnējās atzīšanas izņēmums 

neattiecas uz darījumiem, kuri sākotnējā atzīšanas brīdī rada vienādas apliekamas un atskaitāmas pagaidu 

starpības. Tas piemērojams tikai tādā gadījumā, ja nomas aktīva un nomas saistību (vai ekspluatācijas 

pārtraukšanas saistību un ekspluatācijas pārtraukšanas aktīvu ) atzīšana rada tādas apliekamas un atskaitāmas 

pagaidu starpības, kas ir atšķirīgas. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Sabiedrība izvērtēs šo grozījumu 
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ietekmi uz finanšu pārskatiem, lai noteiktu vai tiem varētu būt būtiska ietekme uz Sabiedrības finanšu pārskatiem 

un informācijas atklāšanu. 
 

Ir veikti arī citi SFPS un SGS grozījumi, bet tiem nebūs ietekmes uz Sabiedrības darbību un finanšu pārskatiem: 

• 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” un tā grozījumi, spēkā no 2023. gada 1. janvāra; 

• Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un 

kopuzņēmumos”: Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai 

kopuzņēmumu. 

 

2.2. Darbības turpināšana 

2021. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par 

146 035 tūkstošiem EUR (31/12/2020: 124 969 tūkstošiem EUR). Īstermiņa saistības pārsvarā veidojas no 

aizņēmumiem no mātessabiedrības un parādiem mātessabiedrībai.  

 

Sabiedrības vadība prognozē, ka 2022. gadā Sabiedrībai nebūs likviditātes problēmu un tā spēs norēķināties ar 

kreditoriem noteiktajos termiņos, jo ir paredzams, ka Sabiedrībai būs pozitīva operatīvā naudas plūsma. Kredītriska 

vadību saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem veic Sabiedrības vadība. Sabiedrībai ir nozīmīga kredītriska 

koncentrācija tikai attiecībā uz mātessabiedrību AS "Latvenergo" (sadales sistēmas pakalpojumi). Sabiedrība 

nebūs pakļauta būtiskam likviditātes riskam, jo saistības pārsvarā veidojas no parādiem saistītajām pusēm un 

Sabiedrības vadība ir pārliecināta, ka tās piekritīs saistību termiņu atlikšanai vai mātessabiedrība nodrošinās 

papildu finansējumu, lai netiktu apdraudēta Sabiedrības maksātspēja. 

 

Sabiedrība 2022. gada 17. februārī ir saņēmusi atbalsta vēstuli no mātessabiedrības. Tā apliecina, ka AS "Sadales 
tīkls" 2021. gada finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu, un ka 

AS "Latvenergo" kā 100 % AS "Sadales tīkls" daļu īpašnieka nostāja ir nodrošināt, lai AS "Sadales tīkls" tiktu vadīta 

tā, lai tai būtu pietiekami finanšu līdzekļi, lai tā spētu veikt komercdarbību un izpildīt savas saistības, kā arī 

nepieciešamības gadījumā nepieprasīt aizdevuma pamatsummas  atmaksu, kā arī uzkrāto procentu atmaksu no 

AS "Sadales tīkls", ja tas varētu radīt bažas par AS "Sadales tīkls" spēju turpināt saimniecisko darbību vismaz 

12 mēnešus pēc AS "Sadales tīkls" 2021. gada pārskata apstiprināšanas. 
 

Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams finanšu pārskatu sagatavošanā. 

 

2.3. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
 

a) Funkcionālā un uzrādīšanas valūta 

Finanšu pārskatu posteņi tiek mērīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā uzņēmums darbojas (funkcionālā valūta). 

Sabiedrības finanšu pārskatu posteņi ir izteikti eiro (EUR), kas ir Sabiedrības funkcionālā valūta. Visi rādītāji ir 

noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim, ja nav norādīts citādi. 

 

b) Darījumi un atlikumi 

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti funkcionālajā valūtā pēc attiecīgo darījumu veikšanas dienā noteiktajiem 

Eiropas Centrālās bankas (ECB) valūtas kursiem. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteiktas ārvalstu valūtās, tiek 

pārvērtētas funkcionālajā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Gūtie 

ienākumi vai zaudējumi tiek iekļauti Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

 

2.4. Nefinanšu aktīvi un saistības 
 

2.4.1. Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi sākotnēji tiek uzskaitīti iegādes vērtībā. Turpmāk pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālie 

ieguldījumi tiek atzīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus vērtības 

samazinājumam. 

 

Izveidošanas izmaksas tiek atzītas pārskatā par finanšu stāvokli nemateriālajos ieguldījumos un tiek novērtēti 

izmaksu vērtībā, līdz nemateriālie ieguldījumi tiek izveidoti un saņemti  

 

a) Pieslēgumu lietošanas tiesības 

Pieslēgumu lietošanas tiesības ir maksājums par tiesībām lietot sadales sistēmas elektrotīklu un tiek uzskaitītas to 

sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās , kas tiek 

aprēķināta pēc lineārās metodes, lai norakstītu pieslēgumu l ietošanas tiesību sākotnējo vērtību līdz to atlikušajai 

vērtībai visā aplēstajā komerciālo attiecību ar pakalpojuma sniedzēju (pieslēgumu ierīkotāju) laikā – 20 gados. 

 

b) Licences un datorprogrammas 
Licences un datorprogrammas tiek uzskaitītas iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrāto vērtības 

samazinājumu. Amortizācija tiek aprēķināta pēc lineārās metodes, lai norakstītu lietošanas tiesību, licenču un 

datorprogrammu iegādes vērtību to lietderīgās izmantošanas periodā. Datorprogrammu izstrādes izmaksas, kas 

atzītas kā aktīvi, tiek amortizētas to lietderīgās izmantošanas laikā, kas nepārsniedz līgumā noteikto lietošanas 

laiku (3 – 10 gadi). 
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2.4.2. Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi sākotnēji tiek uzskaitīti iegādes vērtībā. Pēc sākotnējās uzskaites pamatlīdzekļi tiek uzrādīti sākotnējā 

vērtībā vai pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu, ja tād s ir. 

 

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas veido iegādes cena, transportēšanas izmaksas, uzstādīšanas un citas tiešās 
izmaksas, kas attiecināmas uz iegādi vai ieviešanu. Pašu izveidotu pamatlīdzekļu izmaksas ietver materiālu 

izmaksas, pakalpojumu un darbaspēka izmaksas. Turpmākajos periodos radušās izmaksas tiek iekļautas aktīva 

uzskaites vērtībā vai arī atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, ja no tām ir sagaidāmi nākotnes ekonomiskie labumi 

Sabiedrībai un aktīva izmaksas var ticami noteikt. Visas pārējās remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas 

Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. Aizņēmumu izmaksas tiek kapitalizētas uz 

pamatlīdzekļiem proporcionāli pamatlīdzekļu nepabeigtās celtniecības izmaksu summai pamatlīdzekļa izbūves 

laikā.  

 

Ja pamatlīdzekļa komponentēm (sastāvdaļām) ir atšķirīgi lietderīgās lietošanas laiki un šo komponenšu 

(sastāvdaļu) iegādes vērtības ir būtiskas attiecībā pret pamatlīdzekļa vērtību, tad tās uzskaita pa pamatlīdzekļa 

komponentēm (sastāvdaļām). 

 

Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, 

lai norakstītu katra pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību līdz tā atlikušajai vērtībai visā tā lietderīgās lietošanas laikā 

šādā veidā: 
Pamatlīdzekļu veidi Aplēstais lietderīgās lietošanas laiks gados  

Ēkas un inženierbūves 15 – 80 

Sadales sistēmas elektrolīnijas un elektroiekārtas:  
– elektrolīnijas 30 – 50 

– transformatoru apakšstaciju elektroiekārtas 30 – 35  
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 8 – 10 

Pārējie pamatlīdzekļi 2 – 20 

 

Aktīvu atlikušās vērtības un lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katra 

pārskata gada beigās. Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, 

attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai.  

 
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp gūtajiem ieņēmumiem un 

bilances vērtību un tiek iekļauti Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ja tiek pārdoti vai norakstīti pārvērtētie 

pamatlīdzekļi, attiecīgās summas no pārvērtēšanas rezerves tiek pārklasificētas uz iepriekšējo periodu nesadalīto 

peļņu. 

 

Nepabeigtā celtniecība tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā, un tā atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto 

celtniecības objektu izmaksas. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības un montāžas izmaksas un citas ar 

pamatlīdzekļa izveidi saistītās tiešās izmaksas. Vispārējās un specifiskās aizņēmumu izmaksas, kas tieši attiecas 

uz atbilstošo aktīvu, tiek pievienotas šo aktīvu izveidošanas vai iegādes izmaksām līdz brīdim, kad šie aktīvi faktiski   

būs gatavi paredzamajai izmantošanai. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, iekams at tiecīgie 

aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā, vērtības samazināšanās tiek pārbaudīta ikreiz, kad notikumi un apstākļi 

liecina par iespējamu to bilances vērtības neatgūstamību individuāli vai naudu ienesošas vienības līmenī. 

Zaudējumi no vērtības samazināšanās ir novērtēti kā starpība starp uzskaites vērtību un prognozēto atgūstamo 

vērtību, kas ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas un tā lietošanas 

vērtību.  

 
Sabiedrība tādus ilgtermiņa aktīvus , kuru uzskaites vērtība tiks atgūta no pārdošanas darījuma drīzāk nekā no 

aktīva lietošanas, klasificē kā pārdošanai turētus ilgtermiņa aktīvus. Pārdošanai turētie ilgtermiņ a aktīvi tiek 

novērtēti zemākajā vērtībā no uzskaites vērtības vai patiesās vērtības, kas samazināta par pārdošanas izmaksām. 

 

2.4.3. Ieguldījuma īpašumi 

Ieguldījuma īpašumi ir zeme vai ēkas vai ēku daļas, kas ir Sabiedrības īpašumā, un tiek izmantotas, lai iegūtu 

ieņēmumus no to iznomāšanas vai vērtības pieauguma, nevis piegādājamo preču vai pakalpojumu ražošanai vai 

administratīviem mērķiem, vai arī pārdošanai komercdarbībā pieņemtajā kārtībā. Ieguldījuma īpašums rada naudas 

plūsmas neatkarīgi no citiem uzņēmuma turētiem aktīviem. Sākotnēji ieguldījuma īpašumi tiek atzīti un pēc tam 

uzskaitīti iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājuma zaudējumi. 

Izmantotās nolietojuma normas ir atbilstošas attiecīgo pamatlīdzekļu kategoriju aplēstajam lietderīgās 

izmantošanas periodam – no 15 līdz 80 gadiem. 
 

Sabiedrība piemēro izmaksu metodi, lai novērtētu ieguldījuma īpašumus. Zeme vai ēkas vai ēku daļas, kuras ir 

Sabiedrības īpašumā un tiek izmantotas, lai iegūtu ieņēmumus no to iznomāšanas vai vērtības pieauguma, nekā 

lai izmantotu tās piegādājamo preču vai pakalpojumu ražošanai vai administratīviem mērķiem, vai arī pārdošanai 

komercdarbībā pieņemtajā kārtībā atbilstoši Sabiedrības vadības pieņemtajiem lēmumiem, sākotnēji tiek atzītas kā 

ieguldījuma īpašumi un uzskaitītas iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājuma zaudējumi. 
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2.4.4. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana tiek veikta ar pietiekamu regularitāti, lai nodrošinātu, ka pārvērtēšanai pakļauto 

pamatlīdzekļu uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no vērtības, kāda tiktu noteikta, novērtējot tos patiesajā vērtībā 

pārskata perioda beigās. 
 

Regulāri, bet ne retāk kā reizi 5 gados tiek pārvērtēti sadales sistēmas aktīvi (pamatlīdzekļi): 

− elektrolīnijas, 

− transformatoru apakšstaciju elektroiekārtas . 
 

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek atzīts visaptverošo ienākumu pārskatā kā "Ilgtermiņa aktīvu 

pārvērtēšanas rezerves" izmaiņas pašu kapitālā. Ja pārvērtēšanas rezultātā ir radies vērtības samazinājums, tas 

vispirms tiek norakstīts no iepriekšējos gados visaptverošos ienākumos vērtības pieauguma, ja samazinājums 

pārsniedz pārvērtēšanas rezervi, tad pārsniegums tiek atzīts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

Pārvērtēšanas datumā sākotnējo uzskaites vērtību un uzkrāto nolietojumu palielina vai samazina proporcionāli 

aktīva uzskaites vērtības izmaiņām tā, lai aktīva uzskaites vērtība pēc pārvērtēšanas būtu vienāda ar tā pārvērtēto 

vērtību. 

 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezervi samazina un pārnes uz nesadalīto peļņu brīdī, kad pārvērtētais 
pamatlīdzeklis tiek norakstīts vai atsavināts. 

 

Pārvērtēšanas rezervi nedrīkst sadalīt dividendēs, ieguldīt pamatkapitālā, izlietot zaudējumu segšanai, ieskaitīt 

citās rezervēs, ne arī izmantot citiem mērķiem. 

 

2.4.5. Vērtības samazinājums 

Aktīvu, kas tiek pakļauti nolietojumam vai amortizācijai, zemes vērtība tiek pārskatīti ikreiz, kad notikumi un apstākļi 

liecina par iespējamu to bilances vērtības neatgūstamību. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti vērtībā, 

kas ir starpība starp aktīva bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā 

aktīva patiesās vērtības, atskaitot norakstīšanas izmaksas un tā lietošanas vērtības. Lai noteiktu lietošanas vērtību, 

novērtētā nākotnes naudas plūsma tiek diskontēta līdz tās tagadnes vērtībai, izmantojot pēcnodokļa diskonta likmi, 

kas atspoguļo tirgus īstermiņa sagaidāmo naudas vērtību un aktīvam atbilstošos riskus. Ja aktīvs nerada būtisku 

neatkarīgu naudas plūsmu, atgūstamā vērtība tiek noteikta tai naudas plūsmu radošajai vienībai, kuras sastāvā 

attiecīgais aktīvs iekļauts. Zaudējumi no vērtības samazināšanās aktīviem, kas uzskaitīti pārvērtētajā vērtībā, tiek 

atzīti kā visaptverošie ienākumi ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves ietvaros, bet vērtības samazināšanās 

aktīviem, kas uzskaitīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu un vērtības samazinājumu, vai aktīviem, kas uzskaitīti 
pārvērtētajā vērtībā gadījumā, ja zaudējumi no šo aktīvu vērtības samazināšanās pārsniedz iepriekš atzīto atlikušo 

pārvērtēto vērtību – peļņas vai zaudējumu aprēķinā pamatlīdzekļu nolietojuma, nemateriālo ieguldījumu 

aprēķinātās amortizācijas izmaksu un aktīvu vērtības samazinājuma pozīcijās.  

 

Pamatpieņēmumi, kurus izmanto, nosakot aktīvu atgūstamo vērtību, tiek pamatoti ar Sabiedrības vadības iespējami 

precīzāko aplēsi par to saimniecisko apstākļu kopumu, kuri pastāvēs aktīva atlikušajā lietderīgās izmantošanas 

laikā uz jaunākajiem apstiprinātajiem finanšu budžetiem un Sabiedrības vadības apstiprinātajām prognozēm, kas 

aptver maksimāli 10 gadu periodu. Aplēses tiek balstītas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes apstiprināto Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.  Aktīvi, kuru 

vērtība ir tikusi samazināta, katra pārskata gada beigās tiek izvērtēti, lai noteiktu, vai ir bijuši notikumi vai apstākļu 

izmaiņas, kuru ietekmē uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās būtu jāpārskata. Apvērstais uzkrājumu 

samazinājums aktīviem, kas tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, atskaitot noli etojumu un vērtības samazinājumu, tiek 

atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Apvērstais pārvērtēto pamatlīdzekļu vērtības samazinājums tiek atzīts peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā atbilstoši iepriekš peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītajiem zaudējumiem no vēr tības 

samazināšanās šiem pašiem pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem. Atlikušais apvērstais pārvērtēto pamatlīdzekļu 

vērtības samazinājums tiek atzīts visaptverošajos ienākumos . 
 

2.4.6. Noma 

Klasifikācija 

Līguma noslēgšanas brīdī Sabiedrība izvērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu. Līgums ir noma vai ietver nomu, 

ja līgums piešķir tiesības kontrolēt identificējama aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu apmaiņā pret atlīdzību.  
 

Nomnieks 

Lai izvērtētu, vai līgums ir noma vai ietver nomu, Sabiedrība izvērtē, vai: 

− līgums paredz identificējamā aktīva izmantošanu – aktīvs var tikt norādīts tieši vai netieši , un tam ir jābūt fiziski 

nošķiramam vai jāatspoguļo visa aktīva kapacitāti no fiziski nošķirama aktīva. Ja piegādātājam ir nozīmīgas 

tiesības aizstāt aktīvu, aktīvs nav identificējams; 

− Sabiedrībai ir tiesības gūt visus saimnieciskos labumus no identificējamā aktīva izmantošanas visā tā 

lietošanas periodā; 

− Sabiedrībai ir tiesības noteikt identificējamā aktīva izmantošanas veidu. Sabiedrībai ir tiesības noteikt 

izmantošanas veidu, kad tā var pieņemt lēmumu par to, kā un kādā nolūkā aktīvs tiks izmantots. Gadījumos, 

kad attiecīgi lēmumi par to, kā un kādā nolūkā aktīvs tiek izmantots, ir iepriekš no teikti, Sabiedrībai ir jāvērtē, 

vai tai ir tiesības darboties ar aktīvu vai norīkot darbošanos ar aktīvu noteiktā veidā vai Sabiedrība ir 

izstrādājusi aktīvu tādā veidā, kas iepriekš nosaka to, kā un kādā nolūkā aktīvs tiks izmantots.  
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Līguma, kas ietver nomas sastāvdaļu vai vairākas nomas sastāvdaļas, sākotnējā novērtēšanā vai atkārtotas 

novērtēšanas gadījumā Sabiedrība attiecina uz katru nomas sastāvdaļu to relatīvo atsevišķo cenu.  
 

Nomas saistības un tiesības lietot aktīvus tiek atzītas visiem ilgtermiņa nomas līgumiem, kas atbilst 16. SFPS 

kritērijiem (standarta ieviešanas brīdī atlikušais nomas periods ir garāks par 12 mēnešiem).  

Mazas vērtības nomas tiek uzskaitītas pilnībā, nepiemērojot papildu atbrīvojumu.  
 

Noma tiek atzīta kā tiesības lietot aktīvu un tam atbilstošās nomas saistības datumā, kad nomātais aktīvs ir pieejams 

Sabiedrībai lietošanā. Tiesību izmantot aktīvu izmaksas veido:  

− nomas saistību sākotnējā novērtējuma summas; 

− jebkuri nomas maksājumi, kas izdarīti sākuma datumā vai pirms tā, atskai tot saņemtos nomas veicināšanas 

maksājumus; 

− jebkuras sākotnējās tiešās izmaksas. 
 

Tiesības lietot aktīvu atzītas kā atsevišķs postenis ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā un tiek klasificētas atbilstoši 

pamatlīdzekļu grupām. Sabiedrībā uzskaita tiesības lietot zemi, ēkas un inženierbūves. 

 

Tiesības lietot aktīvu tiek amortizētas pēc lineārās metodes no sākuma datuma līdz pamatā esošā aktīva lietderīgās 

lietošanas laika beigām. Nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes no nomas sākuma datuma līdz nomas 

termiņa beigām, ja vien nav plānots aktīvu izpirkt. Tiesības lietot aktīvu periodiski tiek samazinātas par zaudējumiem 

no vērtības samazināšanās, ja tādi ir, un koriģētas, ņemot vērā nomas saistību pārvērtēšanu.  

 
Aktīvi un saistības, kas izriet no nomas to sāko tnējās piemērošanas datumā, tiek novērtēti atlikušo nomas 

maksājumu pašreizējā vērtībā, kas diskontēta, izmantojot Sabiedrības salīdzināmo procentu likmi. Nomas saistībās 

iekļauj šādu nomas maksājumu pašreizējo vērtību: 

– fiksēti nomas maksājumi (ieskaitot pēc būtības fiksētos nomas maksājumus), atskaitot nomas veicināšanas 

maksājumus; 

– mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes; 

– maksājumi, kas jāveic nomniekam saskaņā ar atlikušās vērtības garantijām;  

– pirkšanas iespējas izmantošanas cena, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomnieks izmantos šo iespēju ; 

– soda naudas maksājumi par nomas izbeigšanu, ja nomas termiņš atspoguļo to, ka nomnieks izmanto iespēju 

izbeigt nomu. 
 

Nomas saistības tiek atkārtoti novērtētas, ja mainās nākotnes nomas maksājumi, jo ir mainījies indekss vai likme, 

ko lieto šo maksājumu noteikšanai, ja mainās Sabiedrības aplēse par paredzamo maksājumu apmēru vai ja 

Sabiedrība maina savu izvērtējumu par pi rkšanas iespējas izmantošanu, nomas termiņa pagarināšanu vai 

izbeigšanu. Kad nomas saistības tiek atkārtoti novērtētas, attiecīga korekcija tiek veikta lietošanas tiesību aktīva 

uzskaites vērtībā vai atzīta peļņas un zaudējumu aprēķinā, ja lietošanas tiesību aktīva uzskaites vērtība samazinās 

līdz nullei. 
 

Katrs nomas maksājums tiek sadalīts starp nomas saistībām un procentu izdevumiem par nomas saistībām. Nomas 

saistību procentu izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas periodā, lai veidotu konstantu 

periodisku procentu likmi atlikušajai nomas saistībai katrā periodā. 
 

Nomas maksājumi, kas saistīti ar īstermiņa nomu, tiek atzīti kā izdevumi pēc lineārās metodes peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā. Īstermiņa noma ir noma, kuras nomas termiņš sākuma datumā ir 12 mēneši vai mazāk. 

 

2.4.7. Krājumi 

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Neto pārdošanas vērtība ir normālas 
Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot mainīgās pārdošanas izmaksas. 

Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot vidējo svērto metodi. 
 

Krājumu pirkšanas izmaksas ietver pirkšanas cenu, ievedmuitu un citus nodokļus un nodevas, transportēšanas un 
ar to saistītās izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas tieši saistītas  ar materiālu un preču piegādi. Nosakot krājumu 

vērtību, tiek atskaitītas tirdzniecības atlaides, rabati un tiem līdzīgas atlaides. 

 

Katra pārskata gada beigās krājumi tiek pārskatīti, lai identificētu to novecošanās pazīmes. Konstatējot novecojušus 

vai bojātus krājumus, tiek atzīti uzkrājumi līdz to atgūstamai vērtībai. Papildus pārskata gadā ne retāk kā reizi 

mēnesī tiek veikta krājumu vērtības pārskatīšana lēnas kustības krājumiem, lai identificētu morāli un fiziski 

novecojušus krājumus. Šāda veida krājumiem tiek veidoti uzkrājumi vērtības samazināšanai. 
 

Lēnas kustības krājumu uzkrājumu veidošanai ir šādi pamatprincipi: 

− krājumiem, kuri nav apgrozījušies 6 mēnešu laikā, uzkrājumi tiek veidoti 50 % apmērā,  

− krājumiem, kuri nav apgrozījušies 12 mēnešu laikā, uzkrājumi tiek veidoti 100 % apmērā. 

 
2.4.8. Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir juridiskas vai cita veida pamatotas saistības kāda pagātnes notikuma dēļ un 

pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no 

Sabiedrības un ka saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Nākotnes saimnieciskās darbības 

zaudējumiem uzkrājumi netiek veidoti. 
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Pārskatā par finanšu stāvokli uzkrājumi tiek uzrādīti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas būtu 

nepieciešama, lai dzēstu saistības bilances beigu datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti tikai tiem izdevumiem, attiecībā 

uz kuriem uzkrājumi tika sākotnēji atzīti, un uzkrājumi tiek samazināti gadījumā, ja iespējamā resursu aizplūšana 

vairs nav paredzama. 
 

Uzkrājumi tiek novērtēti, ņemot vērā to izdevumu pašreizējo vērtību, kas ir sagaidāma, lai nokārtotu pastāvošās 

saistības, diskontēšanai izmantojot procentu likmi, kas ietver sevī pašreizējo naudas vērtības tirgus novērtējumu 

un konkrētām saistībām piemītošos riskus. Uzkrājumu pašreizējās vērtības pieaugums noteiktā laika periodā tiek 

atzīts kā procentu izmaksas. 
 

a) Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem 

Sabiedrība nodrošina noteiktus labumus darba attiecību izbeigšanas gadījumā tiem darbiniekiem, kuru 

nodarbinātības nosacījumi atbilst noteiktiem kritērijiem. Pabalstu saistības tiek aprēķinātas, ņemot vērā esošo algas 

līmeni un to darbinieku, kuriem ir jāsaņem maksājumi, skaitu, vēsturisko darba attiecību izbeigšanas gadījumu 

skaitu, kā arī aktuāra pieņēmumus. 
 

Neatkarīgi aktuāri katru gadu pārrēķina noteiktās pabalstu saistības, izmantojot plānotās vienības kredītmetodi.  
 

Sabiedrības pārskatā par finanšu stāvokli atzītās saistības attiecībā uz pēcnodarbinātības pabalstiem tiek 

atspoguļotas to pašreizējā vērtībā konkrētā pārskata par finanšu stāvokli datumā. Pabalstu saistību pašreizējā 

vērtība tiek noteikta pietiekami regulāri, diskontējot paredzamos nākotnes naudas plūsmas izejošos maksājumus , 

izmantojot vidējo svērto diskonta likmi no EIOPA noteiktās diskontēšanas likmes, Latvij as valsts vērtspapīru (ar 

termiņu 5 gadi) tirgus likmi un EURBMK BBB elektroenerģijas industrijas likmes. Lietotā diskontēšanas likme tiek 

noteikta, izmantojot valsts obligāciju tirgus ienesīgumu, jo augstas kvalitātes uzņēmumu obligāciju tirgus nav 

attīstīts. Sabiedrība izmanto plānoto vienību kredītmetodi, lai novērtētu savu fiksēto pabalstu saistību pašreizējo 

vērtību un ar tiem saistītās pašreizējās un iepriekšējās darba izmaksas. Atbilstoši šai metodei tiek uzskatīts, ka 

katrs nostrādātais periods rada pabalsta saņemšanas tiesību papildvienību un visu šādu vienību summa veido 

kopējās sabiedrības pēcnodarbinātības pabalstu saistības. Sabiedrība izmanto  objektīvus un savstarpēji 

savietojamus aktuāra pieņēmumus par mainīgajiem demogrāfiskajiem faktoriem un  finanšu faktoriem (tajā skaitā 

par paredzamo darba atlīdzības pieaugumu un noteiktām izmaiņām pabalstu apmēros ). 

Aktuāra ieguvumi vai zaudējumi, kas radušies no pieredzē balstītiem aprēķiniem un izmaiņām aktuāra 

pieņēmumos, tiek iekļauti Sabiedrības visap tverošo ienākumu pārskatā tajā pārskata periodā, kad tie radušies. 

Iepriekšējās darba izmaksas nekavējoties tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 

b) Uzkrājumi darba attiecību izbeigšanas pabalstiem 

Darba attiecību izbeigšanas pabalsti tiek novērtēti saskaņā ar SGS Nr. 19 un ir izmaksājami darbiniekiem, ar kuriem 

Sabiedrība pārtrauc darba attiecības pirms noteiktā pensionēšanās datuma, vai ja darbinieks pieņem brīvprātīgu 

atlaišanu apmaiņā pret šiem pabalstiem. Sabiedrība atzīst darba attiecību izbeigšanas pabalstus pirms šādiem 

datumiem: (a) kad Sabiedrība vairs nevar atsaukt šo pabalstu piedāvājumu; un (b) kad Sabiedrība atzīst 

pārstrukturēšanas izmaksas atbilstoši SGS Nr. 37 nosacījumiem un ietver tajās darba attiecību izbeigšanas 

pabalstu izmaksu. Attiecībā uz piedāvājumu darbiniekiem, kas paredzēts, lai veicinātu brīvprātīgu darba attiecību 

izbeigšanu, darba attiecību izbeigšanas pabalstus nosaka, paredzot to darbinieku skaitu, kuri akceptēs 

piedāvājumu. Pabalstus, kuru izmaksas termiņš pārsniedz 12 mēnešus pēc pārskata perioda beigām, diskontē līdz 

to pašreizējai vērtībai. Sabiedrības vadības aplēses, kas ir saistītas ar darba attiecību izbeigšanas pabalstu 

novērtēšanu, ir izklāstītas 4. pielikumā. 

 

2.5. Finanšu aktīvi un saistības 
 

2.5.1. Finanšu aktīvi un saistības  

Sabiedrība klasificē savus finanšu aktīvus saskaņā ar 9. SFPS šādās novērtējuma kategorijās:  

− tie, kas turpmāk jānovērtē patiesajā vērtībā (ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos vai peļņas  

vai zaudējumu aprēķinā), un  

− tie, kas jānovērtē amortizētajās izmaksās. 

 

Klasifikācija ir atkarīga no uzņēmējdarbības modeļa finanšu aktīvu pārvaldībai un naudas plūsmu līguma 

noteikumiem. Aktīvus, kurus tur līgumā paredzēto naudas plūsmu iekasēšanai, ja šīs naudas plūsmas ir tikai 

pamatsummas un procentu maksājumi, novērtē pēc amortizētajām izmaksām. 
 

Aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā, ieņēmumus un zaudējumus uzskaita peļņā vai zaudējumos, vai 

visaptverošajos ienākumos. Attiecībā uz ieguldījumiem pašu kapitāla instrumentos, kas netiek turēti tirdzniecībai, 

klasifikācija būs atkarīga no tā, vai Sabiedrība sākotnējās atzīšanas brīdī ir veikusi neatsaucamu izvēli, lai uzskaitītu 

pašu kapitāla ieguldījumus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu visaptverošajos ienākumos. 
 

Sabiedrība pārklasificē parāda ieguldījumus tikai un vienīgi tad, kad mainās to uzņēmējdarbības modelis šo aktīvu 

pārvaldīšanai. 

 

Sākotnēji visi finanšu aktīvi tiek atzīti to patiesajā vērtībā, pieskaitot darījumu izmaksas, izņemot tos finanšu aktīvus, 

kas atzīti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu iegāde vai pārdošana, 

kas paredz aktīvu piegādi noteiktā laika posmā, kuru nosaka ar konkrētiem tirgus noteikumiem vai vienošanos 
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(regulāri tirdzniecības darījumi), tiek atzīta iegādes/pārdošanas brīdī, t.i., datumā, kad Sabiedrība ir apņēmusies 

iegādāties vai pārdot aktīvu.  
 

Parāda instrumenti 

Parāda instrumentu turpmākā novērtēšana ir atkarīga no Sabiedrības uzņēmējdarbības modeļa aktīvu 

pārvaldīšanas un aktīvu naudas plūsmas raksturlielumiem. Pastāv viena novērtēšanas kategorija, kurā Sabiedrība 

klasificē savus parāda instrumentus: 

− amortizētajās izmaksās. Aktīvus, kurus tur līgumā paredzēto naudas plūsmu iekasēšanai, ja šīs naudas 

plūsmas ir tikai pamatsummas un procentu maksājumi, novērtē pēc amortizētajām izmaksām. Jebkuru peļņu 

vai zaudējumus, kas rodas no atzīšanas pārtraukšanas, atzīst tieši peļņā vai zaudējumos. Vērtības  

samazināšanos uzrāda kā atsevišķu posteni peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijā "Pārējās saimnieciskās 

darbības izmaksas". 
 

Kapitāla instrumenti 

Turpmāk Sabiedrība novērtē visus kapitāla instrumentus patiesajā vērtībā. Ja vadība ir izvēlējusies uzrādīt patiesās 

vērtības peļņu vai zaudējumus no kapitāla instrumentiem visaptverošajos ienākumos, tad pēc atzīšanas 

pārtraukšanas patiesās vērtības izmaiņas netiek pārklasificētas peļņā vai zaudējumos.  
 

Finanšu saistības 

Finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajās izmaksās vai patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai 

zaudējumos. Finanšu saistības klasificē pēc patiesās vērtības peļņā vai zaudējumos, ja tās klasificē kā turētas 

tirdzniecībai, tās ir atvasinātas vai tās ir norādītas kā tādas sākotnējā atzīšanā. Finanšu saistības pēc patiesās 

vērtības peļņā vai zaudējumos novērtē patiesajā vērtībā, un neto guvumus vai zaudējumus, tostarp procentu 

izdevumus atzīst peļņā vai zaudējumos. Citas finanšu saistības turpmāk novērtē amortizētajās izmaksās, izmantojot 

efektīvo procentu metodi. Procentu izdevumus un ārvalstu valūtas peļņu un zaudējumus atzīst peļņā vai 

zaudējumos. 

 

Atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu aktīva (vai arī, ja iespējams, finanšu aktīva daļas vai līdzīgu finanšu aktīva posteņu grupas daļas) atzīšanas 

pārtraukšana notiek, kad: 

− izbeidzas līgumā paredzētās tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva,  

− Sabiedrība nodod līgumā paredzētās tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva vai uzņemas 

pārskaitīt saņemtos naudas līdzekļus trešajām personām pilnā apmērā bez būtiskas kavēšanās atbilstoši 

starpniecības līgumam; vai arī, ja a) Sabiedrība būtībā ir nodevusi visus finanšu aktīva riskus un ieguvumus 
un ja b) Sabiedrība nav ne nodevusi, ne saglabājusi būtībā visus finanšu aktīva riskus un ieguvumus, bet ir 

nodevusi kontroli pār finanšu aktīvu. 

 

Sabiedrība pārtrauc atzīt finanšu saistības, ja tās līgumsaistības tiek izpildītas vai atceltas, vai arī tās zaudē spēku. 

Sabiedrība pārtrauc atzīt finanšu saistības arī tad, ja to noteikumi ir grozīti, un grozīto saistību naudas plūsmas ir 

būtiski atšķirīgas, un tādā gadījumā jaunas finanšu saistības, kuru pamatā ir grozītie noteikumi, tiek atzītas patiesajā 

vērtībā. Attiecībā uz finanšu saistību atzīšanas pārtraukšanu starpību starp dzēsto uzskaites vērtību un samaksāto 

atlīdzību (ieskaitot pārvestos ārpus skaidrās naudas aktīvus vai uzņemtās saistības) atzīst peļņā vai zaudējumos. 

 

Vērtības samazināšana 

Sabiedrība, pamatojoties uz nākotnes apsvērumiem, novērtē sagaidāmos kredītzaudējumus, kas saistīti ar to 

parāda instrumentiem, kas atzīti amortizētajās izmaksās. Izmantotā vērtības samazināšanās metodika ir atkarīga 

no tā, vai ir bijis būtisks kredītriska pieaugums. Zaudējumu no vērtības samazināšanās novērtēšanas un atzīšanas 

principi ir atklāti 4.b pielikumā. 

 
Sabiedrība piemēro  divus sagaidāmos kredītzaudējumu novērtējuma modeļus: darījuma partnera modeli un 

portfeļa modeli.  

 

Darījuma partnera modeli izmanto atsevišķiem līgumiem ar saistītajām pusēm, naudai un tās ekvivalentiem, un 

nozīmīgajiem debitoru parād iem. Sagaidāmie kredītzaudējumi saskaņā ar šo modeli ir balstīti uz individuālā 

darījuma partnera saistību neizpildes riska novērtējumu, pamatojoties uz Moody's 12 mēnešu sagaidāmām 

attiecīgās nozares uzņēmumu saistību neizpildes un atgūšanas likmēm, ja nav identificēts būtisks kredītriska 

pieaugums. Apstākļi, kas norāda uz būtisku kredītriska pieaugumu ir būtisks pieaugums Moody's saistību neizpildes 

un parādu atgūšanas likmēm (par vienu procentu punktu)  vai darījuma partnera nespēja veikt maksājumus 

noteiktajos termiņos (kavējums 30 un vairāk dienu, maksātnespēja vai bankrots, vai uzsāktas līdzīgas juridiskās 

procedūras un citas norādes uz nespēju maksāt). Ja identificēts būtisks kredītriska pieaugums, tiek aprēķināti mūža 

sagaidāmie kredītzaudējumi.  

 

Lai novērtētu sagaidāmos kredītzaudējumus nesaņemtajiem individuāli nozīmīgākiem enerģijas industrijas un 

saistīto pušu debitoru parādiem , Sabiedrība piemēro  vienkāršoto pieeju un uzskaita sagaidāmos kredītzaudējumus 

pamatojoties uz saistību neizpildes un parādu atgūšanas likmēm. 
 

Portfeļa modelis tiek izmantots debitoru parādiem, kas sagrupēti pēc līdzīgām riska iezīmēm un kavējuma dienām, 

un ir noteikts uzņēmējdarbības pamatdarbības virzieniem. Debitoru parādiem, kas sagrupēti pēc portfeļa modeļa, 
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Sabiedrība piemēro vienkāršotu pieeju un atzīst sagaidāmos kredītzaudējumus no debitoru parādiem, pamatojoties 

uz vēsturiski novēroto saistību neizpildes līmeni, kas papildināts ar nākotnes prognozēm, ja tām ir būtiska ietekme. 

 

2.5.2. Parādi no līgumiem ar klientiem un citi debitori 

Parādi no līgumiem ar klientiem un citi debitori tiek iedalīti šādās grupās  
a) elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu debitori, 

b) pieslēgumu maksas un pārējo sadales sistēmas pakalpojumu debitori, 

c) saistīto pušu parādi. 
 

Parādus no līgumiem ar klientiem sākotnēji atzīst to rašanās brīdī. Debitoru  parādus bez būtiskas finansēšanas 

komponentes sākotnēji novērtē pēc darījuma cena un turpmāk novērtē amortizētajās izmaksās. 
 

Sabiedrība izvērtē pierādījumus par vērtības samazināšanos parādiem no līgumiem ar klientiem un citiem debitoru 
parādiem gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Visi atsevišķi nozīmīgie debitoru parādi un enerģijas industrijas 

uzņēmumu un saistīto pušu parādi tiek novērtēti individuāli attiecībā uz vērtības samazināšanos. Tos, kam nav 

konstatēta vērtības samazināšanās, kopā novērtē attiecībā uz jebkādu vērtības samazināšanos, kas radusies, bet 

vēl nav apzināta. Debitoru parādus, kas nav atsevišķi nozīmīgi, attiecībā uz vērtības samazinājumu novērtē pēc 

portfeļa modeļa. Kolektīvo novērtējumu veic, sagrupējot debitoru parādus ar līdzīgām riska iezīmēm un kavējuma 

dienām. Sabiedrība ir piemērojušas divus sagaidāmā kredītriska modeļus: portfeļa modeli un darījuma partnera 

modeli.  

 

Sagaidāmo zaudējumu likmes ir balstītas uz klientu maksājumu profiliem un attiecīgajiem vēsturiskajiem 

kredītzaudējumiem, kas radušies šajā periodā. Sabiedrība piemēro 9. SFPS vienkāršoto pieeju, lai noteiktu 

sagaidāmos kredītzaudējumus no šiem debitoru parādiem, izmantojot mūža sagaidāmos kredītzaudējumus 

(4.b pielikums). 
 

Attiecībā uz individuāli nozīmīgiem citiem debitoru parādiem un citiem enerģijas industrijas uzņēmumu un saistīto 

pušu parādiem izmanto darījuma partnera modeli, pamatojoties uz individuāla līguma principu. Sagaidāmie 

kredītzaudējumi atbilstoši šim modelim ir balstīti uz individuālā darījuma partnera saistību neizpildes riska 

novērtējumu, pamatojoties uz Moody's attiecīgās nozares uzņēmumu saistību neizpildes un atgūšanas likmēm.  
 

2.5.3. Nauda un naudas ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas atlikuma banku kontos, pieprasījuma depozītiem bankās un citiem 

īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem.  
 

2.6. Dividenžu sadale 

Sabiedrības akcionāram izmaksājamās dividendes tiek atspoguļotas kā saistības Sabiedrības finanšu pārs katos 

periodā, kurā Sabiedrības akcionārs dividendes ir apstiprinājis. 

 
2.7. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts par sadalīto peļņu. Sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek 

piemērota 20 procentu nodokļu likme no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. Uzņēmumu ienākuma nodoklis  

par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā, k ad attiecīgās 

dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem – brīdī, kad izmaksas radušās pārskata 

gadā. 
 

2.8. Dotācija 

Valsts dotācijas atzīst, ja ir pamatota pārliecība, ka dotācija tiks saņemta un tiks ievēroti ar to saņemšanu saistītie 

nosacījumi. Valsts dotācijas sistemātiski atzīst par ienākumiem tajos periodos, kuros tās nepieciešams saskaņot ar 

attiecīgajām izmaksām, kuras paredzēts kompensēt. 

 

Sākot no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim , atbils toši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 

"Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", visiem elektroenerģijas gala lietotājiem ir piešķirts valsts 

atbalsts elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksai 50 % apmērā, kas tiek kompensēts no valsts 

budžeta. Kompensācijas mehānisms elektroenerģijas gala lietotājiem paredz elektroenerģijas sistēmas 

pakalpojuma maksas samazinājumu par 50 % no sistēmas pakalpojumu izmaksām galalietotājam, vienlaicīgi 

nemainot sistēmas pakalpojumu tarifus. 
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nav mainījusi sadales sistēmas pakalpojumu tarifu un Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" nosaka , ka valsts atbalsts tiek 

piešķirts galalietotājiem, attiecīgi nosakot atbalsta saņēmējus (klientus), atbalsta samazinājuma apmēru un periodu. 

Sabiedrība netiek uzskatīta par valsts atbalsta saņēmēju, jo pakalpojums tiek sniegts pilnā apmērā, un ieņēmumi 

ir atzīti kā sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumi, saskaņā ar 15. SFPS (2.9 I) pielikums.). 

Dotācijas saistībā ar izdevumu posteņiem  

Ja dotācija ir saistīta ar izdevumu posteni un tam noteikti vairāki nosacījumi, sākotnēji tā tiek atzīta patiesajā vērtībā 

kā nākamo periodu ieņēmumi. Dotācija sistemātiski tiek atzīta ieņēmumos periodos, kuru laikā saistītās izmaksas, 

kuras paredzēts kompensēt, tiek atzītas izdevumos.  

 

Dotācija, kas saņemta par daļēji finansētām pētniecības projekta izmaksām, tiek atzīta kā izmaksu samazinājums 

periodā, kad radušās faktiskās izmaksas. 
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Ar aktīviem saistītas dotācijas 

Pamatlīdzekļi, kas saņemti no citām sabiedrībām bez atlīdzības, tiek atspoguļoti kā dotācijas. Šīs dotācijas tiek 

novērtētas patiesajā vērtībā kā nākamo periodu ieņēmumi, kas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc 

lineārās metodes atbilstošo aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā. 

 
2.9. Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem  

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem atbilstoši 15.SFPS ietvertajiem kritērijiem ir parastās darbības (pamatdarbības) 

rezultātā pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi . Sabiedrība pielieto turpmāk minētos kritērijus, lai identificētu 

līgumus ar klientiem: 

− līguma puses ir apstiprinājušas līgumu (rakstiski, mutiski vai saskaņā ar citu ierasto komercdarbības praksi) 

un ir apņēmušās izpildīt savus attiecīgos pienākumus; 

− var noteikt katras puses tiesības  attiecībā uz nododamajām precēm vai pakalpojumiem;  

− var noteikt maksājumu noteikumus par nododamajām precēm vai pakalpojumiem;  

− līgumam ir komerciāls raksturs (t.i., ir paredzams, ka līguma rezultātā mainīsies uzņēmuma nākotnes naudas 

plūsmu risks, grafiks vai summa);  

− pastāv varbūtība, ka uzņēmums iekasēs atlīdzību, kas tam pienāksies apmaiņā pret precēm vai 

pakalpojumiem, kuri tiks nodoti klientam.  
Novērtējot, vai ir iespējams iekasēt atlīdzības summu, Sabiedrība praktisku apsvērumu nolūkā piemēro portfeļa 

metodi visiem sadales sistēmas klientiem. Sabiedrība saprātīgi sagaida, ka ietekme uz finanšu pārskatiem, 

piemērojot šīs prasības portfelim, būtiski neatšķirsies no prasību piemērošanas katram atsevišķam līgumam 

portfeļa ietvaros. Pārējiem klientiem iekasēšana ir novērtēta individuāli. 
 

Sabiedrība ņem vērā tikai klienta spējas un nodomu laikus atmaksāt atlīdzības summu.  

 

Izpildes pienākums ir līgumos ar Sabiedrības klientiem noteikts apsolījums (tieši vai netieši norādīts) nodot klientam 

vai nu atšķirīgas preces un pakalpojumus, vai arī tādu atšķirīgu preču un pakalpojumu virkni, kas būtiski ir vienādas, 

un kam ir tādas pašas iezīmes attiecībā uz nodošanu klientam.  

 

Apsolītās preces vai pakalpojumi ir atsevišķi izpildes pienākumi, ja prece vai pakalpojums ir atšķirīgs. Apsolītā prece 

vai pakalpojums tiek uzskatīts par atšķirīgu, ja klients var gūt labumu no preces vai pakalpojuma atsevišķi vai ar 

citiem viegli pieejamiem resursiem (t. i., individuāli atšķirīgs) un prece vai pakalpojums ir atsevišķi nodal āms no 

citiem līgumiskajiem apsolījumiem (t. i., atšķirīgs līguma ietvaros). Abiem minētajiem kritērijiem jābūt izpildītiem, lai 

secinātu, ka prece vai pakalpojums ir atšķirīgs. 

 

Līgumos ar Sabiedrības klientiem noteiktie būtiskie atšķirīgie izpildes pienākumi ir sadales sistēmas pakalpojumu 
sniegšana. Sabiedrība ir novērtējusi, ka klienta pieslēgšana sadales tīklam kā atsevišķs izpildes pienākums nav 

uzskatāms par atšķirīgu līguma kontekstā, esot savstarpēji ļoti atkarīgai un saistītai ar sad ales sistēmas 

pakalpojumu (4.c I pielikums). 

 

Attiecībā uz līgumiem ar klientiem, kas iekļauj mainīgo atlīdzību, līguma sākumā Sabiedrība aplēš mainīgo atlīdzību, 

kas sagaidāma attiecīgo līgumu darbības laikā, un atjauno šo aplēsi katrā pārskata periodā. Ierobežota mainīgā 

atlīdzība ir noteikta saistībā ar sadales sistēmas pakalpojumiem.    

 

Sabiedrība atzīst ieņēmumus, kad (vai tiklīdz) tā ir izpildījusi pienākumu nodot klientam apsolīto preci vai 

pakalpojumu. Ieņēmumi tiek atzīti, kad klients iegūst kontroli pār noteikto preci vai pakalpojumu. 

Sabiedrība izmanto rezultātu metodi, lai novērtētu uzņēmuma progresu virzībā uz izpildes pienākumu pilnīgu 

īstenošanu. Ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem tiek atzīti laika gaitā, jo šo preču un pakalpojumu 

nepārtraukta piegāde tiek veikta attiecīgo līgumu termiņa laikā. 

 

Šādiem līgumiem  ieņēmumus no pabeigties izpildes pienākumiem atzīst laikā gaitā, ja ir izpildīts viens no 
turpmākajiem kritērijiem: 

− klients vienlaicīgi saņem un patērē ieguvumus; 

− klients kontrolē aktīvu brīdī, kad aktīvs tiek veidots vai uzlabots; 

− darbība neveido aktīvu ar alternatīvu pielietojumu, bet ir tiesības uz maksājumu par laikus pabeigtu darbību . 

 
Ieņēmumi no izpildes pienākumu realizēšanas tiek atzīti, pamatojoties uz noteikto darījuma cenu. Darījuma cena 

atspoguļo summu, uz kādu Sabiedrībai ir tiesības pašreizējā līguma ietvaros. Tā ir attiecināta uz atšķirīgajiem 

izpildes pienākumiem, pamatojoties uz līgumā apsolīto preču vai pakalpojumu atsevišķajām cenām. Sabiedrība  

attiecina darījuma cenu uz atšķirīgajiem izpildes pienākumiem proporcionāli to novērojamajām atsevišķajām cenām 

un atzīst ieņēmumus, kad izpildes pienākumi tiek izpildīti. 

 

Maksājuma termiņi, atbilstoši līgumu nosacījumiem par klientiem nodotajām precēm v ai pakalpojumiem, ir 20 līdz 

45 dienas pēc pakalpojumu sniegšanas vai preču pārdošanas. Rēķini pārsvarā tiek izrakstīti mēneša ietvaros.  
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I) Ieņēmumi, atzīti laika gaitā 

Sadales sistēmas pakalpojumi 

Ieņēmumi no elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem tiek atzīti, pamatojoties uz Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, reaktīvās enerģijas ieņēmumi uz Ministru kabineta 

noteikumiem "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" un tiek atzīti katra mēneša beigās, 
pamatojoties uz automātiski nolasītajiem vai klientu ziņotajiem skaitītāju rādījumiem.   

 

Sākot no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem N r. 50 

"Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", visiem elektroenerģijas gala lietotājiem ir piešķirts valsts 

atbalsts elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksai 50 % apmērā, kas tiek kompensēts no valsts 

budžeta. Kompensācijas mehānisms elektroenerģijas gala lietotājiem paredz elektroenerģijas sistēmas 

pakalpojuma maksas samazinājumu par 50 % no sistēmas pakalpojumu izmaksām gala lietotājam, vienlaicīgi 

nemainot sistēmas pakalpojumu tarifus. 

 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" grozījumi nemaina 

līgumu par pakalpojuma sniegšanas apmēru un nemaina apstiprinātos sadales sistēmas tarifus,  attiecīgi nemainot 

Sabiedrības ieņēmumu atzīšanas principus, bet gan darījuma maksas saņemšanu un pakalpojuma apmaksas 

veicēju. Sabiedrībai par pakalpojuma sniegšanu ir tiesības iekasēt visu atlīdzību par sniegto pakalpojumu: no klienta 

noteiktā termiņā par samazināto cenu un cenas samazinājumu apmaksu saņem no  valsts. 

 

Sadales sistēmas pieslēgumu maksa 
Sadales sistēmas pieslēgumu maksa ir neatmaksājami avansa maksājumi, ko klienti maksā, lai nodrošinātu 

pieslēgumu sadales tīklam, un šie maksājumi nav atšķirīgi izpildes pienākumi, jo tie ir saistīti ar sadales sistēmas 

pakalpojumu. Pieslēgumu maksa daļēji sedz tās infrastruktūras izmaksas, kas nepieciešamas, lai pieslēgtu 

attiecīgo klientu tīklam. Sadales sistēmas pieslēgumu maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem. 

 

Sadales sistēmas pieslēgumu maksas ieņēmumi sākotnēji tiek atzīti kā līguma saistības un tiek atzīti aplēstajā 

komerciālo attiecību ar klientu perioda laikā – 20 gados (4.c pielikums). 

 

II) Ieņēmumi, atzīti pēc aģenta principa 

Obligātā iepirkuma komponente  

Ieņēmumi no Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) ir ieņēmumi, kurus veido elektroenerģijas galalietotāju 

maksājumi, sedzot obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas elektroenerģijas publiskajam tirgotājam SIA 

"Enerģijas publiskais tirgotājs". Elektroenerģijas tirgus likums paredz, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma 

izmaksas kompensē visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Līdz ar to OIK tiek iekļauta vienotā rēķinā, ko klienti 

maksā par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem. Sabiedrībai kā sadales sistēmas operatoram ir 
pienākums iekasēt OIK ieņēmumus no klientiem vai tirgotājiem un tālāk šos ieņēmumus pārskaitīt publisk ajam 

tirgotājam. 

 

Obligātā iepirkuma komponente (OIK) tiek pamatota ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

apstiprinātajiem tarifiem. Neesot kontrolei pār OIK, nododot to klientam, Sabiedrība uzskata sevi par aģentu šajos 

darījumos. Tāpēc OIK tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā, p iemērojot aģenta uzskaites principu 

(4. c pielikums). 

 

2.10. Saistītās puses 

Puses tiek uzskatītas par saistītām tādā gadījumā, kad vienai no pusēm ir iespēja kontrolēt otru pusi vai arī tai ir 

būtiska ietekme pār otru pusi, pieņemot lēmumus par finanšu un saimniecisko darbību. 

 

Sabiedrības saistītās puses ir mātessabiedrība, citas Latvenergo koncerna sabiedrības, Sabiedrības valdes locekļi, 

padomes locekļi un jebkurai no iepriekš minētajām personām tuvs ģimenes locekļis, kā arī sabiedrības, kuras šīs 

personas kontrolē vai kurās tām ir būtiska ietekme.  

 

2.11. Notikumi pēc bilances datuma 

Notikumi pēc bilances datuma, kas sniedz būtisku papildu informāciju par Sabiedrības finanšu stāvokli bilances 
sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi), ir atklāti finanšu pārskatos. Notikumi pēc bilances datuma, kas nav 

koriģējoši, tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski  (26. pielikums). 
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3. FINANŠU RISKU VADĪBA 

3.1. Finanšu risku faktori 

Sabiedrības darbība pakļauj to dažādiem finanšu riskiem: tirgus riskam (ieskaitot cenu risku regulētā tirgus vidē un 

procentu likmju risku), kredītriskam un likviditātes riskam. 

 

Finanšu risku, izņemot cenu risku, vadību veic mātessabiedrības Finanšu un kredītu vadības funkcija 

(AS "Latvenergo" FKV) atbilstoši Latvenergo koncerna mātessabiedrības valdes apstiprinātai Finanšu risku vadības 

politikai. Vispārējā finanšu risku vadība koncentrējas uz finanšu tirgus nenoteiktību un cenšas mazināt tās potenciāli 

negatīvo efektu uz koncerna uzņēmumu finanšu rezultātiem. AS "Latvenergo" FKV identificē, novērtē un veic 

finanšu risku ierobežošanas pasākumus, cieši sadarbojoties ar Sabiedrības biznesa vienībām. Mātessabiedrības 

valde, apstiprinot Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politiku, ir noteikusi principus vispārējai finanšu risku 

vadībai, kā arī noteiktas rīcības politikas attiecībā uz procentu likmju risku, valūtas risku, likvidi tātes risku un 

kredītrisku, turklāt nosaka procedūras, definē pieņemamos finanšu instrumentus un principus finanšu resursu 
izvietošanai. 

Nākamajā tabulā ir atklātas finanšu riskiem pakļautās  finanšu aktīvi un finanšu saistību pozīcijas sadalījumā pa to 

novērtējuma kategorijām:                                                                                                                                 EUR'000 

 
                                                                                                                                                                                 EUR'000 

 
 

a) Tirgus risks 

I) valūtas risks 

Valūtas risks rodas, ja nākotnes transakcija vai aktīvi, vai saistības ir izteikti citā valūtā nekā Sabiedrības funkcionālā 

valūta. 2021. gada 31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī Sabiedrībai ieņēmumi un finanšu aktīvi un saistības 

bija izteikti eiro, līdz ar to Sabiedrība netiek pakļauta nozīmīgam valūtas riskam. 

 

Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politikas mērķis ir ierobežot valūtas risku visām sagaidāmajām naudas 

plūsmām ārvalstu valūtās (kapitālieguldījumiem vai preču un pakalpojumu iegādei), kas var radīt nozīmīgu valūtas 

risku. 2021. un 2020. gadā Sabiedrībai nebija kapitālieguldījumu projektu, kuru sagaidāmie darījumi radītu nozīmīgu 

valūtas risku. 

 

II) procentu likmju risks 
Procentu likmju risks galvenokārt rodas no  mātessabiedrības saņemtajiem aizņēmumiem, kuriem ir noteikta 

mainīga procentu likme, radot risku, ka finanšu izmaksas Sabiedrībā nozīmīgi pieaug situācijās, kad procentu likme 

palielinās. Sabiedrības politika nosaka vairāk nekā 35 % aizņēmumu nodrošināt fiksētās procentu likmes un uzturēt 

vidējo fiksētās likmes periodu robežās no 2 līdz 4 gadiem. 

 

 

Pielikums 

Finanšu aktīvi 

patiesajā vērtībā ar 
atspoguļojumu 

visaptverošajos 
ienākumos 

Finanšu aktīvi 
amortizētajā 

vērtībā 

    

Finanšu aktīvi 2021. gada 31. decembrī    
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  13 1 ‒ 

Parādi no līgumiem ar klientiem  15 ‒ 41 767 
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un īstermiņa debitori  ‒ 127 

Nauda un naudas ekvivalenti 16 ‒ 301 

  1 42 195 

Finanšu aktīvi 2020. gada 31. decembrī 
 

 
 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 13 1 ‒ 

Parādi no līgumiem ar klientiem 15 ‒ 40 919 
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un īstermiņa debitori  ‒ 117 

Nauda un naudas ekvivalenti 16 ‒ 302 

  1 41 338 

 
Pielikums 

Finanšu saistības 
 amortizētājā vērtībā 

Finanšu saistības 2021. gada 31. decembrī 
 

 

Aizņēmumi 19 576 144 
Nomas saistības 12 3 246 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 21 68 280 

   647 670 

Finanšu saistības 2020. gada 31. decembrī 
 

 

Aizņēmumi 19 565 501 

Nomas saistības 12 4 224 
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 21 68 975 

   638 700 
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2021. gada 31. decembrī 94,62 % (31/12/2020: 95 %) no Sabiedrības aizņēmumiem bija ar fiksētu procentu likmi 

un vidējais fiksētās procentu likmes periods bija 3,14 gadi (2020: 3,36 gadi). 

  

Sabiedrībā regulāri tiek analizētas procentu likmju pozīcijas. Dažādi scenāriji tiek modelēti, ņemot vērā iespējamo 

aizņēmumu refinansēšanu, esošo pozīciju atjaunošanu un risku ierobežošanas aktivitātes. Balstoties uz šiem 
scenārijiem, koncernā tiek aprēķināta procentu likmju izmaiņu ietekme uz peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijām, 

kā arī uz naudas plūsmu. 

 

Nākamo divpadsmit mēnešu laikā, ja eiro aizņēmumu procentu likmes pie mainīgajām bāzes procentu likmēm būs 

par 50 bāzes punktiem augstākas, salīdzino t ar procentu likmēm pēc situācijas 2021. gada 31. decembrī, pieņemot, 

ka pārējie mainīgie saglabātos konstanti, tad Sabiedrības peļņa būtu par 130 tūkstošiem EUR mazāka (2020. gada 

31. decembrī: par 127 tūkstoti EUR mazāka). 
 

Sabiedrības aizņēmumi ar fiksētām procentu likmēm nerada patiesās vērtības procentu likmju risku.  
 

III) Cenu risks 

Cenu risks ir risks, kā ietekmē finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības un naudas plūsmas nākotnē svārstīsies 

citu iemeslu dēļ nekā procentu likmju riska vai valūtas riska radīto izmaiņu dēļ. Sabiedrībā saņemto un sniegto 

pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu brīvā tirgus apstākļos, kā arī kapitālieguldījumos izmantoto resursu pirkšanu 

ietekmē cenu risks. Visnozīmīgākais cenu risks ir saistīts ar pakalpojumu iegādi. 
 

Sabiedrība pilda sadales sistēmas operatora funkciju un sniedz elektroenerģijas sadales pakalpojumu Latvijas 

Republikas teritorijā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem tarifiem (t. i., darbojas 

regulētā tirgū), kas ietver paredzamās darbības izmaksas, investīcijas un rentabilitātes līmeni. Sabiedrības darbību 

ietekmē sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanai piemērotā regulētā tirgus vide, un tādējādi sniegto pakalpojumu 

cena ir lielā mērā fiksēta un nav pakļauta tirgus cenu svārstībām, līdz ar to tirgus risks ir vērtējams kā nebūtisks.  
 

b)  Kredītrisks 

Sabiedrības kredītrisku galvenokārt rada nauda un naudas ekvivalenti , un pircēju un pasūtītāju parādi , un citi 

debitori. Kredītriska vadību saistībā ar naudu un naudas ekvivalentiem veic AS "Latvenergo" FKV atbilstoši 

Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politikai. 
 

Kredītriska vadību saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem veic Sabiedrības vadība.  Sabiedrībai ir nozīmīga 

kredītriska koncentrācija attiecībā uz AS "Latvenergo" (norēķini par sadales sistēmas pakalpojumiem un obligātā 

iepirkuma komponentēm). Bruto debitoru apjoms ir samazināts par to vērtības samazinājumu (15. pielikums). 

 

Attiecībā uz finanšu aktīviem maksimālo atklāto kredītriska pozīciju veido naudas un naudas ekvivalentu bilances 

vērtība (skat. tabulu zemāk un 16. pielikumu) un pircēju un pasūtītāju parādi , un citi debitori (15. pielikums). 

 

Maksimālā iespējamā kredītriska riska novērtējums                                                                                     EUR'000 

  Pielikums 31/12/2021 31/12/2020 

    
Parādi no līgumiem ar klientiem, neto  15 41 767 40 919 

Citi pircēju un pasūtītāju parādi un īstermiņa debitori  127 117 
Nauda un naudas ekvivalenti 16 301 302 

   42 195 41 338 
 

Saistībā ar bankām un finanšu institūcijām tiek akceptēti darījumu partneri ar pašu vai mātesbanku starptautiskas 

kredītreitinga aģentūras noteikto minimālo kredītreitingu vismaz investīciju pakāpes līmenī. Ja darījumu partnerim 

nav šāda kredītreitinga, AS "Latvenergo" FKV atbilstoši Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politikai veic 

riska kontroli un novērtē darījuma partnera kredītkvalitāti, ņemot vērā darījumu partnera finan šu stāvokli, iepriekšējo 

pieredzi un citus faktorus, un tiek noteikti indiv iduāli riska limiti atbilstoši Finanšu risku vadības politikas principiem. 

Finanšu aktīvu kredītkvalitātes izvērtēšanai, kam nav pienācis izpildes termiņš un kam netiek veidoti uzkrājumi, tiek 
izmantoti finanšu reitingu aģentūru piešķirtie kredītreitingi, bet, ja tādu nav, tad par pamatu tiek ņemta līdzšinējā 

klientu maksājumu vēsture. 
 

Atbilstoši 9. SFPS Sabiedrība novērtē debitoru saistību neizpildes varbūtību jau pēc debitoru parādu sākotnējās 
atzīšanas, un katrā bilances datumā apsver, vai kopš parādu sākotnējās atzīšanas ir būtiski palielinājies to 

kredītrisks (2.5.1. un 2.5.2. pielikumi). 
 

Sagaidāmais kredītrisks tiek regulāri uzraudzīts un pārskatīts. 
Kredītrisks saistībā ar naudu un naudas ekvivalentiem tiek pārvaldīts, sabalansējot finanšu aktīvu izvietojumu, lai 

vienlaikus saglabātu iespēju izvēlēties izdevīgākos piedāvājumus un samazinātu iespējamību zaudēt finanšu 

līdzekļus. 
 

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās 301 tūkstoša EUR apmērā (31/12/2020: 302 tūkstoši EUR) tiek 

glabāti AS "SEB Banka" un AS "Swedbank" ar to mātessabiedrībām noteikto investīciju līmeņa kredītreitingu. 
 

Pārskata gada noteiktie kredītlimiti nav pārsniegti, un Sabiedrības vadība nesagaida zaudējumus kredītriska 

iestāšanās rezultātā. 
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c) Likviditātes risks 

AS "Latvenergo" FKV uzrauga Sabiedrības likviditātes stāvokli, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši finanšu resursi 

saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 

 

AS "Sadales tīkls" ir Grupas kontu dalībniece AS "SEB Banka" un AS "Swedbank", kas noslēgti, lai efektīvi un 
vienoti pārvaldītu Latvenergo koncerna finanšu resursus. 

 

Sabiedrības likviditātes risks tiek vadīts, izmantojo t Grupas kontus, Latvenergo koncerna ietvaros noslēgto līgumu 

"Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu" un ilgtermiņa finanšu līgumus, tādējādi tiek nodrošināti naudas 

un naudas ekvivalentu resursi, ilgtermiņa un īstermiņa finansējuma pieejamība, lai pildītu savas saistības atbilstoši 

Sabiedrības stratēģiskajiem plāniem, kā arī lai kompensētu naudas plūsmas svārstības, kas radušās dažādu 

finanšu risku ietekmē. 

 

Sabiedrības vadība uztur nepārtrauktas Sabiedrības naudas plūsmas un likviditātes rezervju prognozes, kas sastāv 

no naudas un naudas ekvivalentu kopējā apjoma izvērtējuma (16. pielikums). 

 

Nākamajā tabulā analizētas Sabiedrības finanšu saistības, kas sagrup ētas vecuma grupās atbilstoši to izpildes 

termiņiem. Summas veidojas no nediskontētām naudas plūsmām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Aizņēmumu 

naudas plūsmas noteiktas, ņemot vērā spēkā esošās procentu likmes pārskata perioda beigās.  

 

Likviditātes analīze (līgumiskās nediskontētās bruto naudas plūsmas)                                                         EUR'000 

 
Mazāk par 1 

gadu 

No 1 līdz 2 

gadiem 

No 3 līdz 5 

gadiem 

Virs 5 

 gadiem 
KOPĀ 

      

2021. gada 31. decembrī      

Aizņēmumi no mātessabiedrības 114 408 100 877 231 445 155 295 602 025 

Nomas saistības (12. pielikums) * 762 602 1 503 374 3 241 

Īstermiņa finanšu saistības (21. pielikums)  68 280 ‒ ‒ ‒ 68 280 

 183 450 101 479 232 948 155 669 673 546 

      

           

2020. gada 31. decembrī      

Aizņēmumi no mātessabiedrības 94 518 93 907 236 630 170 295 595 350 

Nomas saistības (12. pielikums) * 943 740 1 676 1 205 4 564 

Īstermiņa finanšu saistības (21. pielikums) 68 975 ‒ ‒ ‒ 68 975 

 164 436 94 647 238 306 171 500 668 889 
* nomas saistības uzskaites vērtībā (diskontētas) 2021. gada 31. decembrī ir 3 246 tūkstoši EUR (31/12/2020: 4 224 tūkstoši EUR) 

 

3.2. Kapitāla riska vadība 

Sabiedrības mērķi riska vadībā ir nodrošināt Sabiedrības ilgtspējīgu darbību un investīciju programmām 

nepieciešamo finansējumu. 

 

Lai uzturētu noteiktu kapitāla struktūru vai to mainītu nepieciešamā veidā, Sabiedrība izvērtē jaunu investīciju 

programmu finansēšanai nepieciešamo aizņēmumu apjomu un saņemšanas periodu vai nepieciešamību iniciēt 

akcionāru ieguldījumu pamatkapitālā. 

 

Pašu kapitāla rādītāji ir šādi:                               EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 

   

Pašu kapitāls 1 001 041 1 011 688 
Aktīvi 1 819 067 1 823 934 

Pašu kapitāla rādītājs 55 % 55 % 

 
4. BŪTISKAS GRĀMATVEDĪBAS APLĒSES UN NOVĒRTĒJUMI 
 

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti prasa Sabiedrības vadībai piemērot tādus pieņēmumus un spriedumus, 

sagatavojot finanšu pārskatus, kas ietekmē aktīvu un saistību vērtības, kā arī pārskata datumā atklājamo 

informāciju, kā arī pārskata periodā atzīto ieņēmumu un izdevumu summas. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm 

aplēsēm. Izņemot zemāk minētās, nav citu jomu, kas prasītu nozīmīgu vai sarežģītu pieņēmumu izdarīšanu vai 

jomu, kur izdarītie pieņēmumi un aplēses būtu nozīmīgas finanšu pārskatu kontekstā. 

 

Sabiedrības vadība ir izvērtējusi situāciju pārskata beigu datumā un ir konstatējusi, ka Covid -19 izplatība un ar to 

saistītie ierobežojumi, ņemot vērā Sabiedrības sniegto pakalpo jumu specifiku un nepārtrauktību, nav atstājuši 

būtisku negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu rezultātiem. Pārskata periodā elektroenerģijas patēriņa 

samazinājums ir atsevišķās sadales pakalpojumu lietotāju grupās, kas atklāts vadības ziņojumā un ko ietekmēja 

Covid-19 izplatības novēršanai radītie ierobežojumi.  
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Sabiedrības darbība Covid -19 pandēmijas laikā 2021. gadā netika būtiski traucēta, un Sabiedrības vadība arī 

turpmāk neprognozē ievērojamus darbības traucējumus , kas varētu ietekmēt Sabiedrības darbības turpināšanu un 

aktīvu un saistību novērtējumu. 
 

a) Aplēses attiecībā uz pamatlīdzekļiem  

I) pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiks 

Sabiedrība veic aplēses attiecībā uz pamatlīdzekļu lietderīgo izmantošanas laiku un atlikušo vērtību. Šīs aplēses 

izriet no iepriekšējās pieredzes, kā arī no nozares prakses un tiek izvērtētas katra pārskata gada beigās. 
Pamatlīdzekļiem, kuriem ir plānota rekonstrukcija, atlikušais lietderīgās lietošanas laiks tiek noteikts līdz 

rekonstrukcijas datumam. Iepriekšējā pieredze liecina, ka faktiskais pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks 

dažreiz ir bijis ilgāks nekā aplēsts. Pilnībā nolietoto pamatlīdzekļu vērtības ir atklātas 11. a pielikumā. Paredzamais 

lietderīgās izmantošanas laika izmaiņu ietekmes novērtējums nav precīzi aplēšams, tādēļ jutīguma analīzes 

ietekme netiek atklāta. 
 

II) pamatlīdzekļu atgūstamā vērtība 

Sabiedrība veic pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās testu ikreiz, kad notikumi un apstākļi liecina par iespējamu 

to bilances vērtības neatgūstamību. Pamatlīdzeklim ir noteikta naudu ienesošā vienība. Atbilstoši testu 

invertējumam, ja nepieciešams, aktīvu vērtība tiek norakstīta līdz to atgūstamajai vērtībai. Vērtības samazināšanās 

izvērtēšanā vadība izmanto dažādas aplēses naudas plūsmai, kas rodas no aktīvu izmantošanas, pārdošanas, 

uzturēšanas un pamatlīdzekļu remontiem, kā arī inflācijas un procentu lik mju pieauguma. Aplēses izriet no 

vispārējās ekonomiskās vides, patēriņa un elektroenerģijas sadales tarifu prognozēm . Aplēses tiek pamatotas ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprināto Elektroenerģijas sadales sistēmas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Pārskata gadā nav atzīta pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās  

(11. c pielikums). 
 

III) pārvērtēšana 

Sabiedrības pamatlīdzekļu (sadales sistēmas aktīvu) pārvērtēšanu veic neatkarīgi, ārēji, sertificēti vērtētāji, 

izmantojot pamatlīdzekļu amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi. Vērtējums tiek veikts pēc īpašuma vērtēšanas 

standartiem un pamatojot ar pamatlīdzekļu esošo izmantošanu, kas tiek uzskatīta par iespējami labāko un 

efektīvāko. Pārvērtēšanas rezultātā tiek noteikta katra pamatlīdzekļa atlikusī aizvietošanas vērtība. Atlikusī 

aizvietošanas vērtība ir starpība starp analoga pamatlīdzekļa aizstāšanas vai atjaunošanas izmaksām vērtēšanas 

brīdī un uzkrāto kopējo fizisko, funkcionālo (tehnoloģisko) un ekonomisko (ārējo) nolietojumu (11. pielikums). 
 
 

b) Finanšu aktīvu vērtības samazinājums  

Sabiedrībai ir šādi finanšu aktīvu veidi, uz kuriem attiecas sagaidāmo kredītzaudējumu modelis: 

− parādi no līgumiem ar klientiem; 

− citi pircēju un pasūtītāju parādi un īstermiņa debitori; 

− nauda un naudas ekvivalenti. 
 

Uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam ir balstīti uz pieņēmumiem par saistību neizpildes risku un 

paredzamām kredītzaudējumu likmēm. Sabiedrība izmanto novērtējumu, veicot šīs aplēses un atlasot datus 

vērtības samazinājuma aprēķinam, pamatojoties  uz Sabiedrības iepriekšējo vēsturi, esošajiem tirgus apstākļiem, 

kā arī uz nākotni vērstām aplēsēm katra pārskata perioda beigās . 
 

Sabiedrība piemēro divus sagaidāmo kredītzaudējumu modeļus: portfeļa modeli un darījuma partnera modeli. 
 

Izmantojot portfeļa modeli, Sabiedrība piemēro 9. SFPS vienkāršoto pieeju, lai novērtētu sagaidāmos 

kredītzaudējumus, veicot mūža sagaidāmo kredītzaudējumu uzkrājumu noteikšanu pircēju un pasūtītāju p arādiem, 

kas saistīti ar pamatdarbību. Lai noteiktu sagaidāmos kredītzaudējumus, šie debitoru parādi ir sagrupēti, pamatojo t 

to ar kopīgām kredītriska pazīmēm un nokavētajām dienām. Atbilstoši tam Sabiedrība ir secinājusi, ka paredzamās 

kredītzaudējumu likmes šiem debitoru parādiem ir noteiktas iespējami tuvu to atbilstošajam kredītriskam. 

Sagaidāmo kredītzaudējumu likmes ir noteiktas atbilstoši pārdoto preču un pakalpojumu maksājumu profiliem 

izvērtējot attiecīgos vēsturiskos kredītzaudējumus. Vēsturiskajām kredītzaudējumu likmēm nav veiktas korekcijas, 

kas atspoguļotu pašreizējo un uz nākotni vērsto informāciju par makroekonomiskajiem faktoriem, kuri ietekmē 
klientu spēju segt debitoru parādus, jo Sabiedrība ir izvērtējusi, ka makroekonomiskā situācija un tās nākotnes 

prognozes būtiski neietekmē sagaidāmos kredītzaudējumus. 
 

Darījuma partnera modeli izmanto, izvērtējot atsevišķus līgumus ar klientiem un pircēju un pasūtītāju parādus ar 
lieliem klientiem un saistītām pusēm, un naudu un tās ekvivalentus. 
 

Ja nav identificēts būtisks kredītriska pieaugums, sagaidāmie mūža kredītzaudējumi, atbilstoši šim modelim  tiek  

pamatoti ar individuālā darījuma partnera nozares saistību neizpildes riska novērtējumu un Moody's kredītreitingu 
aģentūras tam noteiktajām 12 mēnešu sagaidāmo kredītzaudējumu atgūšanas likmēm. Apstākļi, kas norāda uz 

būtisku kredītriska pieaugumu, ir būtisks pieaugums Moody's saistību neizpildes un parādu atgūšanas likmēm (par 

vienu procentu punktu) vai darījuma partnera nespēja veikt maksājumus noteiktajos termiņos (kavējums 30 un 

vairāk dienu, maksātnespēja vai bankrots, vai uzsāktas līdzīgas juridiskās procedūras un citas norādes uz nespēju 

maksāt). Ja identificēts būtisks kredītriska pieaugums, tiek aprēķināti mūža sagaidāmie kredītzaudējumi. 
 

Kaut arī uz naudu un tās ekvivalentiem attiecas arī 9. SFPS prasības attiecībā uz vērtības samazinājuma atzīšanu, 

konstatētie zaudējumi no vērtības samazinājuma bija nebūtiski, ņemo t vērā arī faktu, ka visi naudas un naudas 
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ekvivalenti tiek turēti finanšu iestādēs, kurām pašām vai to mātesbankām piešķirts investīciju pakāpes kredītreitings 

(galvenokārt "A" pakāpes kredītreitinga līmenis) (atbilst kredītriska 1. līmenim).  

c) Aplēses attiecībā uz ieņēmumu atzīšanu no līgumiem ar klientiem 

I) Pieslēgumu pakalpojuma maksas atzīšana  
Sadales sistēmas pieslēgumu maksas netiek uzskatītas par atsevišķu (atšķirīgu) izpildes pienākumu, jo nav 

atšķirīgas individuāli vai līguma kontekstā. Sadales sistēmas pakalpojums tiek sniegts pēc klienta veiktā maksājuma 

par elektrotīkla pieslēgumu, tāpēc elektrotīkla pieslēgumu maksa un sadales sistēmas pakalpojums ir savstarpēji 

ļoti atkarīgi un saistīti. 

 

Ieņēmumi no pieslēgumu maksas tiek atzīti nākamajos periodos, jo nepārtrauktās darbības pakalpojums ir 

identificēts kā daļa no līguma ar klientu, lai sniegtu sadales sistēmas pakalpojumu un tiek atzītas atbilstoši 15. SFPS 

"Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem". Pieslēgumu maksas tiek atzītas kā ieņēmumi visā paredzamajā komerciālo 

attiecību ar klientu perioda laikā. Pamatojot ar vadības aplēsi, 20 gadu ir paredzamais komerciālo attiecību ar klientu 

perioda laiks, kas ir aplēsts kā periods , pēc kura beigām tehnoloģisku izmaiņu rezultātā varētu būtiski mainīties 

pieprasītās jaudas pieslēgumu objektos. 
 

Ieņēmumu atzīšanas periods tiek pamatots ar vadības aplēsi, jo ir pamatota pārliecība, ka aktīvus, kuru izbūves 

izmaksas daļēji nosedz saņemtās pieslēgumu maksas, izmantos sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanai ilgākā 

laika periodā, kāds ir noteikts, slēdzot pieslēguma līgumu ar klientu. 

II) Obligātās iepirkuma komponentes atzīšana (OIK) 

Sabiedrības vadība ir izvērtējusi šādas pazīmes, kas norāda, ka Sabiedrība darbojas kā aģents:  

− Sabiedrībai nav kontroles pār OIK pirms tās nodošanas klientiem; 

− Sabiedrībai ir pienākums iekļaut klientiem izrakstītajos rēķinos OIK un iekasēt maksu, bet tai nav tiesību uz 

ieņēmumiem, kurus valsts noteiktā atbalsta mehānismā sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli 

savam elektroenerģijas patēriņam; 

− Sabiedrībai nav tiesību tieši vai netieši noteikt OIK maksu. 
 

d) Uzkrājumu atzīšana un novērtēšana 

Sabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus pēcnodarbinātības pabalstiem. Šo saistību izpildes apmērs un laiks ir 

nenoteikts. Lai noteiktu šo uzkrājumu pašreizējo vērtību, tiek izmantoti noteikti pieņēmumi un aplēses, tai skaitā 

paredzamās nākotnes izmaksas, inflācijas tempi un izmaksu laika grafiki. Faktiskās izmaksas var atšķirties no 

izveidotajiem uzkrājumiem saistībā ar izmaiņām likumdošanas normās, kā arī trešo pušu segtajām izmaksām. Lai 

novērtētu uzkrājumus pēcnodarbinātības pabalstiem, tiek aplēsta darba attiecību izbeigšanas iespējamība dažādās 

darbinieku vecuma grupās, par pamatu izmantojot iepriekšējo pieredzi,  kā arī dažādus pieņēmumus par 

mainīgajiem demogrāfiskajiem un finanšu faktoriem (ieskaitot paredzamo darba atlīdzības pieaugumu un noteiktas 

izmaiņas pabalstu apmēros). Varbūtība un citi faktori tiek noteikti , balstoties uz iepriekšējo pieredzi. 
 

Uzkrājumi darba attiecību izbeigšanas pabalstiem tiek atzīti atbilstoši AS "Sadales tīkls" vidējā termiņa darbības 

stratēģijai 2017.-2022. gadam, kurā paredzēts īstenot efektivitātes programmu, kuras ietvaros paredzēts samazināt 

darbinieku skaitu līdz 2022. gadam. Pamatpieņēmumi, kas izmantoti, lai noteiktu uzkrājumu apmēru, atspoguļoti 

22. pielikumā. 
 

e) Nomas termiņš un klasifikācija 

Nosakot nomas termiņu, vadība ņem vērā visus faktus un apstākļus, kas rada ekonomiska rakstura stimulu izmantot 

iespēju pagarināt nomu vai neizmantot iespēju izbeigt nomu. Iespēja pagarināt nomu (vai periodi pēc nomas 

termiņa beigām) tiek iekļauti nomas termiņā, ja pastāv pamatota pārliecība, ka noma tiks pagarināta (vai netiks 

izbeigta). Novērtējums tiek pārskatīts, iestājoties būtiskam notikumam vai būtiskām apstākļu izmaiņām, kas ietekmē 

novērtējumu un atrodas nomnieka kontrolē. 

 

Saimnieciskās darbības veikšanai Sabiedrība ir noslēgusi nomas līgumu par sadales sistēmas tīklu infrastruktūrai 

piekrītošās un ar to saistītās zemes un  ēku un inženierbūvju nekustamo īpašumu nomu. Balstoties uz līguma 
noteikumu izvērtējumu, ka īpašumtiesības netiek nodotas, iznomātājs saglabā visus būtiskos riskus un ieguvumus 

no šo aktīvu īpašuma tiesībām, Sabiedrība uzskaita līgumus kā operatīvo nomu līdz 16. SFPS ieviešanai. 
 

f) Patiesās vērtības novērtēšana 
Patiesā vērtība ir cena  par kādu ir iespējams pārdot aktīvu vai kura ir jāmaksā par saistību nodošanu , pamatojot 

to ar darījumu starp tirgus dalībniekiem to novērtēšanas datumā. 

Šādas metodes un pieņēmumi tiek izmantoti, lai novērtētu Sabiedrības aizņēmumu patieso vērtību  (20. pielikums): 

− aizņēmumu ar mainīgajām procentu likmēm patiesā vērtība atbilst to atlikušajai bilances vērtībai, jo to 

mainīgās procentu likmes aptuveni atbilst šādu līdzīgu Sabiedrībai pieejamu finanšu instrumentu tirgus cenai; 

− aizņēmumi ar fiksētām procentu likmēm ir ar fiksētu vai noteiktu atmaksas laiku, un tie netiek kotēti aktīvu 

tirgū;  

− finanšu instrumentu, kas nav kotēti aktīvā tirgū, patiesās vērtības tiek noteiktas, izmantojot novērtēšanas 

metodes 

− Sabiedrība lieto dažādas metodes un modeļus, kā arī izdara pieņēmumus, kas balstīti uz tirgus nosacījumiem 

par procentu likmēm un citiem pieņēmumiem, kādi ir spēkā katra pārskata perioda beigu datumā ;  

− aizņēmumu patiesā vērtība tiek aprēķināta, diskontējot to naudas plūsmas, kā diskonta faktoru izmantojot 
atbilstošas eiro procentu likmju mijmaiņas darījumu likmes, kas palielinātas par Sabiedrības kredītriskam 

atbilstošu riska uzcenojumu. 
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Sabiedrības vadība ir novērtējusi, ka naudas un naudas ekvivalentu, debitoru, kreditoru un citu īstermiņa aktīvu un 

saistību patiesās vērtības ir tuvas  to uzskaites vērtībai, ņemot vērā šo finanšu instrumentu īso termiņu.   

 

5. IEŅĒMUMI   
                                                                  EUR'000 

 Piemērotais SFPS  2021 2020 

    
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti laika gaitā:    

Sadales sistēmas pakalpojumi 15. SFPS 283 839 276 492 

Elektrotīkla pieslēgumu maksas ieņēmumi 15. SFPS 15 968 15 099 

Reaktīvās elektroenerģijas ieņēmumi 15. SFPS 3 251 3 185 

Pārējie pakalpojumi 15. SFPS 1 324 1 436 

Ieņēmumi no aktīvu iznomāšanas  16. SFPS  72 95 

KOPĀ ieņēmumi   304 454 296 307 

 

No 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 

"Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi",  visiem elektroenerģijas galalietotājiem ir piešķirts valsts 

atbalsts elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksai 50 % apmērā jeb 13 008 tūkstoši EUR,  kas tiek 

kompensēts no valsts budžeta un atzīti kā sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumi  (2.9. pielikums). 

Kompensācijas mehānisms elektroenerģijas galalietotājiem paredz elektroenerģijas sistēmas pakalpoj uma maksas 

samazinājumu par 50 % no sistēmas pakalpojumu izmaksām galalietotājam, vienlaicīgi nemainot sistēmas 

pakalpojumu tarifus. 

 

AS "Sadales tīkls" pakalpojumu un preču pārdošanas tirgus ir Latvijas teritorija.  

 

6. IZLIETOTĀS IZEJVIELAS UN MATERIĀLI 
                                                                                                                                                                                    EUR'000 

 2021 2020 

   

Pārvades sistēmas pakalpojumi 70 694 70 097 

Elektroenerģijas izmaksas 26 999 10 649 

Sadales tīklu remontu un uzturēšanas darbu izmaksas 6 419 9 658 

Izlietoto materiālu un rezerves daļu izmaksas 4 781 5 050 

KOPĀ izlietotās izejvielas un materiāli 108 893 95 454 

 

7. PERSONĀLA IZMAKSAS                                                                        
                       EUR'000 

 2021 2020 

   
Atlīdzība par darbu 39 857 41 596 

Darba attiecību izbeigšanas izmaksas  3 310 1 495 

Iemaksas pensiju plānā 2 717 2 034 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 338 9 948 

Citi darba koplīgumā noteiktie pabalsti 592 607 

Dzīvības apdrošināšanas izmaksas 264 901 

Kapitalizētās personāla izmaksas (930) (191) 

KOPĀ personāla izmaksas, ieskaitot vadības atalgojumu 55 148 56 390 

   
Tajā skaitā atlīdzība Sabiedrības vadībai:   

Atlīdzība par darbu 820 679 

Iemaksas pensiju plānā 6 10 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 194 164 

Citi darba koplīgumā noteiktie pabalsti 1 2 

Dzīvības apdrošināšanas izmaksas – 2 

KOPĀ atlīdzība Sabiedrības vadībai 1 021 857 
 

 

 2021 2020 

Darbinieku skaits pārskata gada beigās 1 681 1 876 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 1 784 1 936 
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8. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS 
              EUR'000  

 2021 2020 
   

Informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana  10 400 9 805 

Transporta izmaksas 6 039 6 479 

Telekomunikāciju un sakaru pakalpojumi 4 314 4 374 

Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidēšanas un pārdošanas 3 416 4 154 

Telpu un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana  2 859 2 722 

Izdevumi vadības pakalpojumiem 2 824 2 828 

Klientu apkalpošanas izmaksas 1 105 1 241 

Dabas aizsardzības un darba drošības izmaksas 917 1 024 

Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 601 609 

Nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu noma  97 378 

Revīzijas izmaksas 15 15 

Citas izmaksas 2 130 3 712 

KOPĀ pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  34 717 37 341 

 

 

9. FINANŠU IEŅĒMUMI UN IZMAKSAS 
                                                                                                                                                                  EUR'000 

 2021 2020 
 

a) Finanšu ieņēmumi 
  

Procentu ieņēmumi  (1) (4) 

KOPĀ finanšu ieņēmumi (1) (4) 

b) Finanšu izmaksas 
  

Aizņēmumu procentu izmaksas  8 222 8 421 

Aktīvu nomas procentu izdevumi (12. pielikums) 58 68 

Kapitalizētās aizņēmumu procentu izmaksas (11. a pielikums) (323) (426) 

KOPĀ finanšu izmaksas 7 957 8 063 

 

10. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI  
        EUR'000 

 
Pieslēgumu 

 lietošanas 
 tiesības  

 

Dator- 
programmas 

 

Izveidošanas 
izmaksas  

Nemateriālie 

ieguldījumi 
KOPĀ 

     

     
2019. gada 31. decembrī    

Sākotnējā vērtība 46 745 2 933 147 49 825 

Uzkrātā amortizācija (12 642) (1 299) – (13 941) 

Atlikusī vērtība 34 103 1 634 147 35 884 

     
2020. gads     

Iegādāts – – 610 610 
Pārgrupēts 638 2 (640) – 
Aprēķinātā amortizācija (2 410) (266) – (2 676) 

Atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī 

 

32 331 1 370 117 33 818 

2020. gada 31. decembrī     
Sākotnējā vērtība 47 383 2 936 117 50 436 

Uzkrātā amortizācija (15 052) (1 566) – (16 618) 

Atlikusī vērtība 32 331 1 370 117 33 818 

     

2021. gads     
Iegādāts – – 158 158 

Pārgrupēts – 92 (92) – 

Aprēķinātā amortizācija (2 440) (265) – (2 705) 

Atlikusī vērtība 2021. gada 31. decembrī 
 

29 891 1 197 183 31 271 

2021. gada 31. decembrī     

Sākotnējā vērtība 47 383 3 028 182 50 593 
Uzkrātā amortizācija (17 492) (1 830) – (19 322) 

Atlikusī vērtība 29 891 1 198 182 31 271 
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11. PAMATLĪDZEKĻI  
 

a) Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                            EUR'000 

 
Zeme, ēkas 
un inženier-

būves 

Sadales 

 sistēmas 
elektrolīnijas un 

elektroiekārtas 

Tehnoloģis-
kās iekārtas 

un ierīces 

 
Pārējie 

pamatlīdzekļi 

 
Nepabeigtā 
celtniecība  

Pamat-
līdzekļi 
KOPĀ  

            

2019. gada 31. decembrī      

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība 1 858 2 921 856 2 085 56 134 23 564 3 005 497 
Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums (93) (1 410 082) (1 278) (19 620) (302) (1 431 375) 

Atlikusī vērtība 1 765 1 511 774 807 36 514 23 262 1 574 122 

          

2020. gads       
Iegādāts – – – – 88 361 88 361 
Ieguldīts pamatkapitālā  39 858 5 28 1 003 – 40 894 

Pārgrupēts 2 390 78 201 42 8 838 (89 471) – 
Pārklasificēts uz ilgtermiņa aktīvi 
pārdošanai – – (21) (21) – (42) 

Norakstīts (245) (5 340) (5) (42) (23) (5 655) 

Aktīvu vērtības palielinājums 
pārvērtēšanas rezultātā – 96 264 – – – 96 264 
Apvērsts vērtības samazinājums 
pārvērtēšanas rezultātā, neto – 8 660 – – – 8 660 

Aktīvu vērtības samazinājums – – – – (14) (14) 

Nolietojums (1 596) (65 946) (275) (7 558) – (75 375) 

Atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī  42 172 1 623 618 576 38 734 22 115 1 727 215 

 

2020. gada 31. decembrī      

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība 43 851 3 006 915 2 108 65 710 22 431 3 141 015 
Uzkrātais nolietojums un vērtības 
samazinājums (1 679) (1 383 297) (1 532) (26 976) (316) (1 413 800) 

Atlikusī vērtība 42 172 1 623 618 576 38 734 22 115 1 727 215 
 
2021. gads           
Iegādāts – – – – 84 798 84 798 

Pārgrupēts 2 694 83 272 24 6 706 (92 696) – 
Pārklasificēts uz ieguldījuma 
īpašumiem, neto (127) – – – –  (127) 
Pārklasificēts uz ilgtermiņa aktīviem 
pārdošanai (7) – – (78) – (85) 

Norakstīts (65) (5 198) – (61) (20) (5 344) 

Apvērsts vērtības samazinājums – – – – 31 31 

Nolietojums (1 848) (70 241) (184) (7 129) – (79 402) 

Atlikusī vērtība 2021. gada 31. decembrī  42 819 1 631 451 416 38 172 14 228 1 727 086 

 
2021. gada 31. decembrī      

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība 46 361 3 031 453 2 107 71 178 14 513 3 165 612 
Uzkrātais nolietojums un vērtības 
samazinājums (3 542) (1 400 002) (1 691) (33 006) (285) (1 438 526) 

Atlikusī vērtība 42 819 1 631 451 416 38 172 14 228 1 727 086 

 

Sabiedrības pamatlīdzekļi nav ieķīlāti , un tie nav pakļauti citiem īpašumtiesību apgrūtinājumiem. 
 

2021. gada 31. decembrī pilnībā nolietoto, bet joprojām izmantoto pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir 

27 767 tūkstoši EUR (31/12/2020: 14 816 tūkstoši EUR).  
 

2021. gadā Sabiedrībā ir kapitalizētas aizņēmumu procentu izmaksas 323 tūkstošu EUR apmērā (2020. gadā: 

426 tūkstoši EUR) (9. b pielikums). Aizņēmumu procentu izmaksu kapitalizācijas likme ir 1,46 % 

(2020. gadā: 1,58 %). 

 

2020. gada 28. janvārī mātessabiedrība AS "Latvenergo" veica mantisko ieguldījumu Sabiedrības akciju kapitālā 

5 894 tūkstoši EUR, ieguldot Sabiedrības iepriekš nomāto AS "Latvenergo" piederošo sadales sistēmai piekrītošo 
nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļus  40 894 tūkstošu EUR apmērā un tai piekrītošas saistības (aizdevumus) – 

35 000 tūkstoši EUR.  

 

b) Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 

Sadales sistēmas elektroiekārtas tika pārvērtētas pēc stāvokļa uz 2020. gada 1. aprīli, kā rezultātā uzskaites vērtība 

palielinājās par 30 739 tūkstošiem EUR, kur 30 870 tūkstoši EUR apmērā atzīti ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas 

rezervē pašu kapitāla sastāvā (skatīt 18. pielikumu), savukārt vērtības samazinājums 131 tūkstoša EUR apmērā  

atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
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Veicot elektroiekārtu pārvērtēšanu vērtētājs izmantoja izmaksu pieeju un izvērtēja, kā mainījušās minēto 

pamatlīdzekļu aizstāšanas vai atjaunošanas izmaksu komponentes kopš iepriekšējās pārvērtēšanas. Pamatlīdzekļu 

apakšgrupu vērtības tika indeksētas pa izmaksu komponentēm. Materiālu izmaksas indeksētas atbilstoši  Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem par cenu izmaiņām vai Sabiedrības sniegto informāciju par izbūves/izveides izmaksām 

no veiktajiem iepirkumiem pēdējo 12 mēnešu laikā. Savukārt darba samaksas komponenti indeksēti balstoties uz 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem par darba samaksas pieaugumu attiecīgajā periodā.  Atbilstoši Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem laikā kopš iepriekšējās pārvērtēšanas darbaspēka izmaksu pieaugums (pret iepriek šējo 

periodu) bijis robežās no 1,47 % līdz 9,51 % gadā, un materiālu cenu izmaiņas bijušas robežās no -4,28 % līdz 2,7 % 

gadā. Materiāliem, kuru vērtības noteikšanai izmantota Sabiedrības sniegtā informācija, cenu izmaiņas laikā kopš 

iepriekšējās pārvērtēšanas bijušas robežās no -12,65 % līdz 11,2 %. Pēc aplēstās aizstāšanas vai atjaunošanas 

vērtības noteikšanas vērtētājs katram pamatlīdzeklim aplēsa tā fizisko un funkcionālo nolietojumu.  
 

Sadales sistēmas elektrolīnijas pārvērtētas pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī, un pārvērtēšanas rezultāts atzīts 

2020. gada finanšu pārskatos kā koriģējošs notikums, kā rezultātā uzskaites vērtība palielinājās par 

74 185 tūkstošiem EUR, kur 65 394 tūkstoši EUR atzīti ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezervē pašu kapitāla 

sastāvā, bet iepriekš atzītais vērtības samazinājums apvērsts 8 791 tūkstoša EUR apmērā un atzīts peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā pozīcijā "Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, 

nolietojums un vērtības samazinājums”.  

 

Veicot elektrolīniju pārvērtēšanu, ārējais vērtētājs izmantoja izmaksu pieeju, nosakot Sabiedrības elektrotīklu izbūvei 

izmantoto elektrolīniju kontroltāmes izmaksu pozīciju vērtības. Kontroltāme ir tāme elektrolīniju izbūves vai 

rekonstrukcijas mediānas objektam, kas atbilst cenas mediānas vērtībai katrā elektrolīniju (pamatlīdzekļu) grupā, 

neņemot vērā izbūves izmaksu ekstrēmus. Aizvietošanas izmaksu aprēķinā kontroltāmju izmaksu pozīcijas izcenotas 

atbilstoši tirgus cenām uz 2021. gada 1. janvāri. Vērtēšanā tika noteiktas 1 km elektrolīniju sākotnējās aizvietošanas 

vērtības pa elektrolīniju grupām, pa reģioniem, teritorijas apdzīvotības līmeņiem. Kā tirgus cenu avoti tika izmantotas 

specializētās tāmētāju datu bāzes, citu būvdarbu pasūtītāju un būvkomersantu tāmes Latvijā, kas attiecināmas uz 

vērtēšanas datumu. Pēc aplēstās aizstāšanas vai atjaunošanas vērtības noteikšanas vērtētājs katram pamatlīdzeklim 

aplēsa tā fizisko un funkcionālo nolietojumu. 
 

Pārvērtēto elektrolīniju un elektroiekārtu pamatlīdzekļu uzskaites vērtības salīdzinājumā, ja tos uzskaitītu iegādes 

vērtībā, ir šādas:                                                                                                                                                                EUR'000 

  Iegādes vērtībā Pārvērtētajā vērtībā 

2021. gada 31. decembrī  
 

Sākotnējā vērtība 2 888 611 – 

Pārvērtētā vērtība – 3 031 453 

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (1 524 828) (1 400 002) 

Atlikusī vērtība 1 363 783 1 631 451 

    
2020. gada 31. decembrī  

 

Sākotnējā vērtība 2 864 034 – 
Pārvērtētā vērtība – 3 006 915 

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (1 518 164) (1 383 297) 

Atlikusī vērtība 1 345 870 1 623 618 

 

Zemāk ir atspoguļoti nozīmīgāko pārvērtēšanas aprēķina ietekmējošo pieņēmumu jutīguma analīzes rādītāji uz 

pārvērtēšanas datumu:                                                                                                                                     EUR'000 

 Pārvērtēšanas 

datums 

Darbaspēka izmaksas Materiālu izmaksas 
Lietderīgās lietošanas  

ilgums 
pieaugums 

par 1 % 
samazinājums 

par 1 % 
pieaugums 

par 1 % 
samazinājums 

par 1 % 
pieaugums 

par 1 % 
samazinājums 

par 1 % 

Elektroiekārtu 

pārvērtēšana 01/04/2020 742 (743) 2 963 (2 476) 2 130 (2 140) 

Elektrolīniju 

pārvērtēšana 31/12/2020 5 484 (5 499) 5 387 (5 438) 6 772 (6 592) 
 

Kvantitatīvā informācijas apkopojums par nozīmīgākajiem ievaddatiem: 

  
Pārvērtēšanas 

datums 

Darbaspēka izmaksu 

īpatsvars (%) 

Materiālu izmaksu 

īpatsvars (%) 

Lietderīgās lietošanas  

ilgums (gadi) 

No – līdz Vidēji No – līdz Vidēji No - līdz 

Elektroiekārtu 

pārvērtēšana 01/04/2020 0-30 23 70-100 77 30-35  

Elektrolīniju 

pārvērtēšana 31/12/2020 25-49 38 51-75 62 30-50 

 

c) Vērtības samazinājums  

Vērtības samazinājuma izvērtēšana sadales sistēmas aktīviem veikta saskaņā ar SGS, ņemot vērā lietošanas 

vērtības aprēķinu, un papildus vērtības samazinājums 2021. gadā netika atzīts (2020: netika atzīts). Naudas plūsmu 

ģenerējošās vienības sastāv no sadales sistēmas aktīviem. Lai noteiktu lietošanas vērtību naudas plūsmu 
ģenerējošajai vienībai, diskontējot naudas plūsmu, izmantotā nominālā pirmsnodokļu diskonta likme ir 4,37% (2020: 

4,40 %), kas ir noteikta saskaņā ar elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu aprēķināšanas metodiku. Vērtības  
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samazinājuma izvērtēšanā ņemtas vērā arī cenu prognozes galvenajām ieņēmumu plūsmām atkarībā no regulatora 

sniegtā apstiprinājuma un pieņēmumi saistībā ar kapitālieguldījumu plāniem. Modelī piemērots vidējais ieņēmumu 

pieaugums 1,8% gadā (1,6% 2020. gadā). 

 

Citas būtiskākās grāmatvedības aplēses un novērtējumi  ir ietverti 4.a II pielikumā. 
 

d) Ieguldījuma īpašumi                                                                                                                                 EUR'000 
 2021 2020 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā – – 

Pārklasificēts no pamatlīdzekļiem 127 – 

Atlikusī vērtība gada beigās 127 – 

 
Sākotnējā vērtība 134 – 

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (7) – 

Atlikusī vērtība gada beigās 127 – 

 

No pamatlīdzekļiem pārklasificēta zeme un ēkas, kas paredzēta atsavināšanai. 

 

12. NOMA 
 

a) Tiesības lietot aktīvus un nomas saistības 

Sabiedrība ir noslēgusi vairākus līgumus par zemes  un telpu nomu, un sadales sistēmas tīklu infrastruktūrai 

piekrītošo un ar to saistīto nekustamo īpašumu nomu. Saimnieciskās darbības veikšanai AS "Sadales tīkls" 

noslēdzis līgumu ar mātessabiedrību – AS "Latvenergo" par sadales sistēmas tīklu infrastruktūrai piekrītošās un ar 

to saistītās zemes, ēku un inženierbūvju nekustamo īpašumu nomu. 2020. gadā mātessabiedrība AS "Latvenergo" 

veica mantisko ieguldījumu Sabiedrības akciju kapitālā, ieguldot iepriekš nomāto AS "Latvenergo" piederošo 

sadales sistēmai piekrītošo nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļus. 
 

Sabiedrība uzskaita tiesības lietot zemi, ēkas un inženierbūves. 
                                                                                                                                                                                              EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 
 

Tiesības lietot aktīvus 

  

Atlikusī vērtība gada sākumā 4 189 14 711 

Atzītas izmaiņas nomas līgumos (86) (9 330) 

Nolietojums (892) (1 192) 

Atlikusī vērtība gada beigās 3 211 4 189 
 

Nomas saistības 
  

Atlikusī vērtība  gada sākumā 4 224 14 824 

Atzītas izmaiņas nomas līgumos (107) (9 431) 

Nomas saistību samazinājums  (929) (1 237) 
Aktīvu nomas procentu izdevumi (5. pielikums) 58 68 

Atlikusī vērtība gada beigās 3 246 4 224 
tajā skaitā:   

− Ilgtermiņa  2 555 3 321 

− īstermiņa 691 903 
 

Nomas maksājumi tiek sadalīti starp pamatsummu un finanšu izmaksām. Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņā vai 

zaudējumos nomas perioda laikā, lai iegūtu nemainīgu periodisku procentu likmi par katra perioda saistību atlikumu. 

 

b) Nomas maksas izdevumi (16.SFPS) 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotas šādas vērtības attiecībā uz nomām:                                      EUR'000 

 2021 2020 

Tiesību lietot aktīvu nolietojums (zeme, ēkas un inženierbūves)  892 1 192 

Aktīvu nomas procentu izdevumi (iekļauti finanšu izmaksās) 58 68 

Īstermiņa nomas izmaksas 46 162 

Mainīgās nomas maksājumu izmaksas, kas netiek iekļautas nomas saistībās 72 316 

Neto ienākumi, kas ir saistīti ar daļēju nomas izbeigšanu  (21) (101) 

KOPĀ nomas izmaksas 1 047 1 637 

 

Pārskatā par naudas plūsmām par 2021. gadu nomas maksājumi 245 tūkstošu EUR apmērā 

(2020: 1 206 tūkstoši EUR) saistītajām pusēm veikti ar savstarpējo ieskaitu un iekļauti pamatdarbības naudas 

plūsmā apgrozāmā kapitālā izmaiņās. Pārējie samaksātie maksājumi par nomu 726 tūkstošu EUR apmērā (2020: 

731 tūkstoši EUR) ir iekļauti finansēšanas darbības (samaksātie maksājumi par nomu) un pamatdarbības 

(samaksātie procentu maksājumi) naudas plūsmā. 
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c) Nomas maksas ieņēmumi                                                                                                                                  EUR'000 

  2021 2020 

    

Nomas maksas ieņēmumi (Sabiedrība ir iznomātājs) (5.pielikums) 72 95 
 

 

 

Nākotnes minimālās saņemamās nomas maksas atbilstoši operatīvās nomas līgumiem pēc to termiņiem : EUR'000 

 2021 2020 

   

– 1 gads vai mazāk 46 73 
– 1 – 5 gadi 232 363 

KOPĀ nomas maksa 278 436 
 

 
13. ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 
 

Sabiedrība 
Atrašanās 

vieta 

   
Uzņēmējdarbības 

veids 

31/12/2021 31/12/2020 

Līdzdalības 

daļa, % EUR'000 

Līdzdalības 

daļa, % EUR'000 

AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" Latvija 
Pensiju plānu 
pārvaldīšana 0,93 % 1 0,93 % 1 

 
Sabiedrībai kopā ar SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" uz 2021. gada 31. decembri kopā pieder viena AS "Pirmais 

Slēgtais Pensiju Fonds" akcija, kuras nominālvērtība ir 1 422 EUR (1,85 % akciju īpatsvars pamatkapitālā), līdz ar 

to katrai pusei piederot 1/2 domājamās daļas no akcijas 711 EUR apmērā.  

 

Sabiedrība ir tikai nominālais akcionārs, jo visus riskus vai labumus, kas rodas sabiedrības darbības rezultātā, 

uzņemas vai iegūst Sabiedrības darbinieki – pensiju plāna dalībnieki. Lai gan šis ieguldījums ir pakļauts arī patiesās 

vērtības novērtēšanai, identificētās patiesās vērtības izmaiņas ir nebūtiskas. 

 
14.  KRĀJUMI 
                                                                                  EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 

   
Izejvielas un materiāli 14 680 16 637 

Preces pārdošanai 744 982 
Ilgtermiņa aktīvi pārdošanai 37 44 

Uzkrājumi izejvielu un materiālu vērtības samazinājumam (363) (382) 

KOPĀ krājumi 15 098 17 281 

 
 

Izmaiņas uzkrājumos krājumu vērtības samazinājumam:                                                                             EUR'000 

 2021 2020 

   

Pārskata gada sākumā 382 613 
Uzkrājumu samazinājums peļņas vai zaudējumu aprēķinā (19) (231) 

Pārskata gada beigās 363 382 

 

Izmaiņas uzkrājumos krājumu vērtības samazinājumam kā periodā atzītās izmaksas ir iekļautas peļņas vai 

zaudējumu aprēķina postenī "Izlietotās izejvielas un materiāli".  

 

15. PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM 
 

Parādi no līgumiem ar klientiem pēc sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) izvērtējuma modeļa, neto:             EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 
   

Parādi ar mūža SKZ izvērtējumu pēc vienkāršotās pieejas (portfeļa modelis) 5 771 16 429 
Parādi ar SKZ izvērtējumu bez būtiska kredītriska pieauguma (darījuma partnera modelis) 35 996 24 490 

KOPĀ parādi no līgumiem ar klientiem  41 767 40 919 

 

Sabiedrība nav pakļauta ievērojamai kredītriska koncentrācijas pakāpei, jo ir liels ar kl ientiem noslēgto līgumu 
skaits. Lielākais elektroenerģijas sadales pakalpojuma debitors AS "Latvenergo" tiek izvērtēts pielietojot darījuma 

partnera modeli (skatīt 24. b pielikumu).   
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Parādi no līgumiem ar klientiem, neto :                   EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 

   

Parādi no līgumiem ar klientiem:   

– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (portfeļa modelis) 6 111 16 897 
– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (darījuma partnera modelis) 22 493 – 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi (portfeļa modelis) 2 128 2 434 
– saistīto pušu parādi uzskaites vērtībā (darījuma partnera modelis) 13 541 24 511 

  44 273 43 842 

Uzkrājumi parādu no līgumiem ar klientiem sagaidāmajiem kredītzaudējumiem:   
– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (portfeļa modelis) (624) (737) 

– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (darījuma partnera modelis) (28) – 
– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi (portfeļa modelis) (1 844) (2 165) 

– saistīto pušu parādi uzskaites vērtībā (darījuma partnera modelis) (10) (21) 

  (2 506) (2 923) 
Parādi no līgumiem ar klientiem, neto:   

– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (portfeļa modelis) 5 487 16 160 
– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (darījuma partnera modelis) 22 465 – 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi (portfeļa modelis) 284 269 
– saistīto pušu parādi uzskaites vērtībā (darījuma partnera modelis) 13 531 24 490 

  41 767 40 919 

 

Parādu no līgumiem ar klientiem sadalījums pa kavētām dienām un mūža sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) 

izvērtējums pēc portfeļa modeļa:                                                                                                                                     EUR'000 

Samaksas termiņa 

kavējums dienās  
SKZ likme 

31/12/2021 
 

31/12/2020 

Parādi no 

klientiem 

Uzkrājumi 

SKZ 
Neto 

 

Parādi no 

klientiem  

Uzkrāju

mi SKZ 
Neto 

         
    

Nav kavēts 0.20 % 5 523 (12) 5 511  16 026 (38) 15 988 
< 30 3 % 224 (7) 217  350 (10) 340 

30 - 59  20 % 10 (2) 8  42 (8) 34 

60 - 89  50 % 6 (3) 3  27 (13) 14 
90 - 179  60 % 34 (21) 13  43 (26) 17 

180 - 359  75 % 78 (59) 19  144 (108) 36 

> 360  100 % 1 941 (1 941) –  2 259 (2 259) – 
Individuāli izvērtēti*                           100 % 423 (423) –    440 (440) – 

  8 239 (2 468) 5 771  19 331 (2 902) 16 429 
*debitori, kuriem ir izsludināts maksātnespējas process 

 

 

Uzkrājumu kustība parādu no līgumiem ar klientiem vērtības samazinājumam:                                                 EUR'000 

  2021 2020 
   

Pārskata gada sākumā 2 923 3 246 
Norakstītie neatgūstamie debitoru parādi (403) (406) 

Uzkrājumi sagaidāmajiem kredītzaudējumiem (14) 83 

Pārskata gada beigās 2 506 2 923 

 

Sabiedrības vadības aplēses un metodoloģija finanšu aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanai un vērtības 

samazinājuma riska izvērtēšanai ir aprakstītas 2.5.2. un 4. b pielikumā. 

 

16. NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI 
                                                                                                                                                                       EUR'000 

 31/12/2021 31/12/2020 

   

Nauda bankā 301 302 

KOPĀ nauda un naudas ekvivalenti 301 302 

 

Pašreizējā procentu likmju vidē norēķinu kontu atlikumi faktiski negūst procentu ienākumus.  
 

AS "Latvenergo" un tās meitassabiedrības  ir divu Grupas kontu dalībnieces AS "SEB Banka" un AS "Swedbank", 

kas noslēgti, lai efektīvi un vienoti pārvaldītu Latvenergo koncerna finanšu resursus. AS "Sadales tīkls" ir abu 

Grupas kontu dalībniece un, noslēdzot šos līgumus, ir uzņēmusies meitassabiedrības tiesības un pienākumus. 
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17. AKCIJU KAPITĀLS 
 

2021. gada 31. decembrī reģistrētais AS "Sadales tīkls" akciju kapitāls ir 652 693 tūkstoši EUR (31/12/2020: 

652 693 tūkstoši EUR), un to veido 652 693 tūkstoši parasto akciju (31/12/2020: 652 693 tūkstoši) ar nominālvērtību 

1 EUR katra (31/12/2020: 1 EUR). Visas akcijas ir pilnībā apmaksātas. 

 
18. REZERVES, DIVIDENDES UN PEĻŅA UZ AKCIJU 
 

a) Rezerves 
2021. gada 31. decembrī Sabiedrības rezerves 379 514 tūkstošu EUR apmērā (31/12/2020: 388 145 tūkstoši EUR) 

veidojas no ilgtermiņa aktīvu (pamatlīdzekļu) pārvērtēšanas  rezerves un pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas 

rezerves. Sabiedrībā nevar tikt sadalītas dividendēs rezerves no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas un 

pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas.                                          
                                                                                                                                                                                             EUR'000 

 
Ilgtermiņa aktīvu 

pārvērtēšanas 
rezerve 

Pēcnodarbinātības 

pabalstu 
novērtēšanas 

rezerve 

KOPĀ  

2019. gada 31. decembrī 297 903 (936) 296 967 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana  (4 786) – (4 786) 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves pieaugums 
pārvērtēšanas rezultātā 96 264 – 96 264 

Zaudējumi no pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas –  (300) (300) 

2020. gada 31. decembrī 389 381 (1 236) 388 145 

 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana  (9 605) – (9 605) 

Ieņēmumi no pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas –  974 974 

2021. gada 31. decembrī 379 776 (262) 379 514 

 

b) Dividendes 

2021. gadā Sabiedrības īpašniekiem pasludināto dividenžu apjoms bija 22 050 tūkstoši EUR jeb 0,03378 EUR par 

vienu akciju un peļņas sadales brīdī tika aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis 5 513 tūkstošu EUR apmērā 

(2020. gadā: 29 317 tūkstoši EUR vai 0,04492 EUR par vienu akciju un aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis 

7 329 tūkstošu EUR apmērā). 

 

Ņemot vērā Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un kapitāla struktūras 
rādītājus, AS "Sadales tīkls" valde ierosina 2021. gada pārskata gada peļņu 100 % jeb 10 429 tūkstošus EUR jeb 

0,01598 EUR par vienu akciju izmaksāt mātessabiedrībai dividendēs. Lēmumu par 2021. gada AS "Sadales tīkls" 

peļņas izlietošanu un dividenžu apmēru pieņem Sabiedrības akcionāru sapulce. 

 

Šajos finanšu pārskatos šī dividenžu summa netiek atzīta saistībās, jo 2021. gada 31. decembrī dividendes nav 

apstiprinātas. 

 
19. AIZŅĒMUMI 

                      EUR'000  

  31/12/2021 31/12/2020 
   

Ilgtermiņa aizņēmumi no mātessabiedrības 467 786 477 507 

Ilgtermiņa aizņēmumu no mātessabiedrības īstermiņa daļa  97 000 76 648 
Īstermiņa aizņēmumi no mātessabiedrības 10 000 10 000 

Uzkrātās saistības par aizņēmumu procentu izmaksām 1 358 1 346 

KOPĀ Aizņēmumi 576 144 565 501 

 

Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumu sadalījums pēc atmaksas termiņiem:                                                     EUR'000 
 31/12/2021 31/12/2020 

   

– 1 gads vai mazāk  108 358 87 994 

– 1 – 5 gadi 315 672 311 665 

– virs 5 gadiem 152 114 165 842 

 576 144 565 501 
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Izmaiņas aizņēmumos no mātessabiedrības :                                                                                                 EUR'000 

  2021 2020 

Pārskata gada sākumā 565 501 519 189 

Neto īstermiņa aizņēmumu izmaiņas ar naudas norēķinu, t .sk.: 108 265 113 027 
- saņemtie aizņēmumi  231 467 217 453 

- atmaksātie aizņēmumi  (123 202) (104 426) 

Neto aizņēmumu izmaiņas no savstarpējo ieskaitu veikšanas  ar koncerna sabiedrību, t.sk: (97 634) (66 783) 

- atmaksātie īstermiņa aizņēmumi  (20 985) (9 502) 
- saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi  – 20 000 

- atmaksātie ilgtermiņa aizņēmumi (76 648) (77 281) 
Izmaiņas uzkrātajās procentu saistībās 12 68 

Izmaiņas aizņēmumos, neto 10 643 46 312 

Pārskata gada beigās 576 144 565 501 
 

 

Aizņēmumu sadalījums pēc atmaksas termiņiem:                                                                                                EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 
   

Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi ar fiksētu procentu likmi:   

– 1 gads vai mazāk (ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa) 87 594 69 577 

– 1 – 5 gadi 298 929 290 746 

– virs 5 gadiem 147 910 165 842 

  534 433 526 165 
    

Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi ar mainīgo procentu likmi:   

– 1 gads vai mazāk (īstermiņa aizņēmumi) 10 000 10 000 

– 1 gads vai mazāk (ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa) 10 764 8 416 

– 1 – 5 gadi 16 743 20 920 

– virs 5 gadiem 4 204 – 
 41 711 39 336 

KOPĀ aizņēmumi 576 144 565 501 
 

2021. gada 31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī visi Sabiedrības aizņēmumi ir denominēti eiro. 
 

Īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumu ar mainīgajām procentu likmēm patiesā vērtība atbilst to atlikušajai uzskaites 

vērtībai, jo to mainīgās procentu likmes aptuveni atbilst līdzīgu Sabiedrībai pieejamu finanšu instrumentu tirgus 

cenai un to pārvērtēšana patiesajā vērtībā nerada būtiskas izmaiņas. 
 

Īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumu ar fiksētajām procentu likmēm patiesā vērtība pārsniedz to atlikušo uzskaites 

vērtību par 10 890 tūkstošiem EUR (2020: 27 673 tūkstošiem EUR). Patiesā vērtība tiek aprēķināta, diskontējot to 

naudas plūsmas, kā diskonta faktoru izmantojot atbilstošas eiro procentu likmju mijmaiņas darījumu likmes, kas 

palielinātas par Sabiedrības kredītriskam atbilstošu riska uzcenojumu. Ilgtermiņa aizņēmumu diskontēto naudas 

plūsmu vidējā procentu likme ir 0,76  % (2020: 0,11 %). 
 

a)  Aizņēmumi no saistītajām pusēm 

Saskaņā ar Latvenergo grupas ietvaros noslēgto līgumu "Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu" 

savstarpējiem īstermiņa aizdevumiem un aizņēmumiem tiek piemērota gada procentu likme, kas vienāda ar 

faktiskās viena mēneša EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) likmes un mātessabiedrībai AS "Latvenergo" 
piesaistītā ārējā īstermiņa finansējuma vidējās svērtās pievienotās likmes kopsummu. Gadījumā, ja viena mēneša 

EURIBOR likme ir ar negatīvu vērtību, tad procentu likme ir vienāda ar mātessabiedrībai AS "Latvenergo" piesaistītā 

ārējā īstermiņa finansējuma vidējo svērto pievienoto likmi. Pārskata gadā par savstarpējiem īstermiņa 

aizņēmumiem aprēķinātie maksājamie procenti nav radījuši nozīmīgu procentu likmju risku.  
      

b) Īstermiņa aizņēmumi no saistītajām pusēm 

Finanšu darījumi starp saistītajām pusēm tiek veikti, izmantojot īstermiņa aizņēmumus, lai efektīvi un centralizēti 

pārvaldītu Latvenergo grupas uzņēmumu finanšu līdzekļus, izmantojot Grupas kontus. Pārskata gadā AS "Sadales 

tīkls" saņēma aizņēmumus no mātessabiedrības – AS "Latvenergo" saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu "Par 

savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu". 2021. gada laikā vidējā efektīvā aizdevumu procentu likme ir 0,77 % 

(2020: 0,53 %). 
                                                                          

EUR'000 
 31/12/2021 31/12/2020 

   
Pārskata gada sākumā 10 000 15 183 

Saņemtie aizņēmumi 389 040 435 909 

Atmaksātie aizņēmumi (301 760) (332 384) 

Aprēķinātie aizņēmumu procenti 71 81 

Samaksātie aizņēmumu procenti (71) (81) 

Izmaiņas aizņēmumos, neto 87 280 103 525 

Uz ilgtermiņa aizņēmumiem pārformētie aizņēmumi (87 280) (108 708) 

Pārskata gada beigās 10 000 10 000 
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c) Ilgtermiņa aizņēmumi no mātessabiedrības, ieskaitot īstermiņa daļu                                               EUR'000 
Līguma 

noslēgšanas 
datums 

Aizdevumu 

līgumu 
pamatsumma 

Neatmaksātā 

aizdevuma summa Procentu likme 
Atmaksas 

termiņš 

  31/12/2021 31/12/2020   
      

29/09/2011 316 271 20 919 29 300 6 mēnešu EURIBOR + fiksētā likme 01/09/2025 

06/02/2013 42 686 2 134 6 403 Fiksēta likme 10/09/2022 

18/09/2013 42 686 8 537 12 806 Fiksēta likme 10/08/2023 
29/10/2014 90 000 30 000 40 000 Fiksēta likme 10/09/2024 

20/10/2015 90 000 40 000 50 000 Fiksēta likme 21/10/2025 

22/08/2016 60 000 33 333 40 000 Fiksēta likme 22/08/2026 
22/08/2016 50 000 30 000 35 000 Fiksēta likme 14/06/2027 

14/12/2018 260 000 203 875 231 938 Fiksēta likme 31/01/2030 

03/03/2020 200 000 195 988 108 708 Fiksēta likme + mainīgā likme 25/03/2030 

KOPĀ 1 151 643 564 786 554 155     

2021. gada 31. decembrī 5,38 % (31/12/2020: 5 %) no mātessabiedrības saņemtajiem ilgtermiņa aizņēmumiem 

bija noteikta mainīga procentu likme, kuru ietekmē starpbanku 6 mēnešu EURIBOR likmes izmaiņas. 2021. gada 

laikā vidējā efektīvā aizdevumu procentu likme visiem ilgtermiņa aizņēmumiem bija 1,42  % (2020: 1,53 %). 

2021. gada 31. decembrī ilgtermiņa aizņēmumam ar mainīgo procentu likmi 6 mēnešu EURIBOR likme bija -0,523 

% (31/12/2020: EURIBOR -0,474 %). Ilgtermiņa aizņēmumi nav nodrošināti ar ķīlu vai citādā veidā. 
EUR'000 

 2021 2020 

   

Pārskata gada sākumā 555 501 504 006 

Saņemts aizņēmums ar ieskaitu – 20 000 

Atmaksātie aizņēmumi (76 649) (77 281) 

Aprēķinātie aizņēmumu procenti 8 151 8 340 

Samaksātie aizņēmumu procenti (8 139) (8 272) 

Izmaiņas aizņēmumos, neto (76 637) (57 213) 

Pārformēti aizņēmumi no īstermiņa aizņēmumiem 87 280 108 708 

Pārskata gada beigās 566 144 555 501 
tai skaitā: 

Ilgtermiņa daļa 467 786 477 507 

Īstermiņa daļa 97 000 76 648 

Uzkrātās procentu saistības 1 358 1 346 

 

d) Ķīlas 

Sabiedrība savus aktīvus aizņēmumu nodrošināšanai nav ieķīlājusi. 

 
20. PATIESĀS VĒRTĪBAS NOVĒRTĒŠANA  
 

Šajā pielikumā ir atklāta Sabiedrības finanšu aktīvu, saistību un pārvērtēto pamatlīdzekļu patieso vērtību 

novērtēšanas hierarhija. 

Aktīvu patiesās vērtības novērtēšanas hierarhijas kvantitatīvie rādītāji pārskata gada beigās:                      EUR'000 

 Patiesās vērtības novērtējums  

Kotētās tirgus 
cenas 

(1. līmenis) 

Uz novērojamiem 
tirgus datiem 

balstīti pieņēmumi 
(2. līmenis) 

Pieņēmumi, kas nav 
balstīti uz 

novērojamiem tirgus 
datiem  

(3. līmenis) KOPĀ 

     

2021. gada 31. decembrī     
Aktīvi, kuri atklāti patiesajā vērtībā      

Ieguldījumu īpašumi – – 127 127 
Parādi no līgumiem ar klientiem – – 41 767 41 767 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori – – 127 127 
Nauda un naudas ekvivalenti – 301 – 301 

     
Patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi     

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – – 1 1 
Pārvērtētie pamatlīdzekļi (11. pielikums) – – 1 631 451 1 631 451 

     

2020. gada 31. decembrī     
Aktīvi, kuri atklāti patiesajā vērtībā      

Parādi no līgumiem ar klientiem – – 40 919 40 919 
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori – – 117 117 

Nauda un naudas ekvivalenti – 302 – 302 
     

Patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi     
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – – 1 1 

Pārvērtētie pamatlīdzekļi (11. pielikums) – – 1 623 618 1 623 618 

Pārskata periodā aktīvi nav pārgrupēti starp 1. līmeni un 2. līmeni. 



AS "SADALES TĪKLS" – 2021. GADA PĀRSKATS     42  

 

 

Pārvērtēto pamatlīdzekļu kvantitatīvais informācijas apkopojums par nozīmīgākajiem ievaddatiem un j utīguma 

analīzes rādītājiem atklāti 11. pielikumā. 
 
 

Saistību patiesās vērtības novērtēšanas hierarhijas kvantitatīvie rādītāji pārskata gada beigās:                 EUR'000 

 Patiesās vērtības novērtējums  

Kotētās tirgus 
cenas 

(1. līmenis) 

Uz novērojamiem tirgus 
datiem balstīti 

pieņēmumi 
(2. līmenis) 

Pieņēmumi, kas 
nav balstīti uz 
novērojamiem 
tirgus datiem  

(3. līmenis) 

KOPĀ 

     
2021. gada 31. decembrī     

Saistības, kuras atklātas patiesajā vērtībā     
Aizņēmumi ar mainīgām procentu likmēm – 41 711 – 41 711 

Aizņēmumi ar fiksētām procentu likmēm – 534 433 – 534 433 
Nomas saistības – – 3 246 3 246 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem – – 68 280 68 280 

     
2020. gada 31. decembrī     

Saistības, kuras atklātas patiesajā vērtībā     
Aizņēmumi ar mainīgām procentu likmēm – 39 335 – 39 335 

Aizņēmumi ar fiksētām procentu likmēm – 526 165 – 526 165 
Nomas saistības – – 4 224 4 224 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem – – 68 975 68 975 
 

Pārskatā periodā saistības starp 1. līmeni un 2. līmeni nav pārgrupētas. 

 
Turpmāk ir atklāts Sabiedrības finanšu instrumentu veidu salīdzinājums pēc to novērtēšanas uzskaites vērtībās 

un patiesajās vērtībās, izņemot tos instrumentus, kuru uzskaites vērtības aptuveni atbilst to patiesajām vērtībām :  
                                                                                                                                                                                      EUR'000 

 Uzskaites vērtība Patiesā vērtība 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Finanšu saistības     
Procentu likmju izmaiņām pakļautās saistības, t.sk.:     

– aizņēmumi ar fiksētām procentu likmēm 534 433 526 165 546 628 553 837 

 
21. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN PĀRĒJIEM KREDITORIEM  
                                                                                                                                                                                            EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 
   

Finanšu saistības:   
Parādi saistītajām pusēm (24. b pielikums) 38 971 42 369 

Parādi par materiāliem un pakalpojumiem  24 232 21 588 
Uzkrātās saistības izmaksām saistītajām pusēm (24. c pielikums) 255 592 

Uzkrātās saistības  4 417 4 029 
Pārējās īstermiņa finanšu saistības 405 397 

KOPĀ finanšu saistības 68 280 68 975 

   
Nefinanšu saistības:   

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pārējie nodokļi 4 275 3 722 
Saņemtie avansa maksājumi* 5 222 4 685 

Pārējās īstermiņa saistības 1 437 1 526 

KOPĀ  nefinanšu saistības 10 934 9 933 

KOPĀ parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 79 214 78 908 
* t.sk 2020. gadā saņemts Eiropas Savienības finansējums "Pētniecības un inovācijas programmas" ietvaros 164 tūkstošu EUR apmērā vienotās 
Eiropas mēroga energosistēmas informācijas tehnoloģiju platformas "OneNet" izveidei 

 

Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem bilances vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai.  

 

22. UZKRĀJUMI  
    EUR'000 

 31/12/2021 31/12/2020 

Ilgtermiņa   

 - pēcnodarbinātības pabalsti 8 004 8 455 

 - darba attiecību izbeigšanas pabalsti – 450 

  8 004 8 905 

Īstermiņa   
 - darba attiecību izbeigšanas pabalsti 178 1 597 

 8 182 10 502 
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a) Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem                                                                                                         EUR'000     

  2021 2020 
 

  

Pārskata gada sākumā 8 455 7 989 

Kārtējās darba izmaksas 811 719 
Procentu izmaksas 78 46 

Izmaksātie pēcnodarbinātības pabalsti (366) (767) 
(Ienākumi) / Zaudējumi aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā  (974) 300 

Darbinieku pāreja no AS "Latvenergo" – 168 

Pārskata gada beigās 8 004 8 455 
 

Kopējie izveidotie un norakstītie uzkrājumi ir iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijā "Personāla izmaksas" kā 

darba attiecību izbeigšanas izmaksas (7. pielikums), savukārt aktuāra pieņēmumu izmaiņu rezultātā radušies 

ienākumi ir iekļauti Sabiedrības visaptverošo ienākumu pārskatā:                                                                                          EUR'000 
  2021 2020 
   

Pārskata gada sākumā 8 455 7 989 

Izmaiņas iekļautas visaptverošo ienākumu pārskatā (974) 300 
Izmaiņas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā  523 166 

Pārskata gada beigās 8 004 8 455 
 

Diskonta likme, ar kuru diskontēti pēcnodarbinātības pabalstu pienākumi, 2021. gadā noteikta 0,92 % apmērā 

(2020: 0,58 %), ņemot vērā vidējo svērto bezriska diskonta likmi no EIOPA, Latvijas valsts vērtspapīru tirgus likmi 

un EURBMK BBB elektroenerģijas industrijas likmi pārskata gada beigās. Sabiedrības Darba koplīgums paredz 

darbinieku darba samaksas indeksāciju vismaz inflācijas apmērā, kas, aprēķinot ilgtermiņa pēcnodarbinātības 

pabalstu uzkrājumus, noteikta 3,0 % apmērā (2020: 3,0 %). Aprēķinot šos uzkrājumus, ņemta vērā arī darba 

attiecību izbeigšanas varbūtība dažādās darbinieku vecuma grupās, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi.  
 

Zemāk ir atspoguļoti nozīmīgāko uzkrājuma apjomu ietekmējošo pieņēmumu jutīguma analīzes rādītāji pārskata 

gada beigās:                                                                                                                                                     EUR'000 

Pieņēmumi 
Novērtē- 
šanas  

datums 

Diskonta likme 
Darba samaksas 

nākotnes izmaiņas 
Darba attiecību 

izbeigšanas varbūtība 

pieaugums 
par 1 % 

samazinā-

jums  
par 1 % 

pieaugums 
par 1 % 

samazinā-

jums  
par 1 % 

pieaugums 
par 1 % 

samazinā- 

jums par  
1 % 

Uzkrājumu izmaiņas 

pēcnodarbinātības 
pabalstiem  

31/12/2021 1 033 (931) 1 089 (917) 1 210 (1 004) 

31/12/2020 673 (994) (1 165) (979) 1 291 (1 068) 

Augstāk atklāto jutīguma analīzes rādītāju aprēķins pamatojas uz metodi, kura ekstrapolē pārskata perioda beigās 

notikušo pamatpieņēmumu samērojamo izmaiņu ietekmi uz noteiktajām pabalstu saistībām.  
 

b) Uzkrājumi darba attiecību izbeigšanas pabalstiem 

Izmaksātie darba attiecību izbeigšanas pabalsti ir iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijā "Personāla 

izmaksas" darba attiecību izbeigšanas izmaksās, kamēr darba attiecību izbeigšanas pabalsti un paredzamās 

nākotnes saistības ir atzītas kā saistības Pārskatā par finanšu stāvokli un kā uzkrātās izmaksas darba attiecību 

izbeigšanas izmaksās (7. pielikums):                                                                                                               EUR'000     

  2021 2020 
   

Pārskata gada sākumā 2 047 3 118 
Izmaksātie darba attiecību izbeigšanas pabalsti (4 133) (2 097) 

Uzkrājumu izmaiņas 2 264 1 026 

Pārskata gada beigās 178 2 047 
 

Uzkrājumi darba attiecību izbeigšanas pabalstiem ir iekļauti AS "Sadales tīkls" vidējā termiņa darbības stratēģijā 

2017.-2022. gadam, kurā paredzēts īstenot efektivitātes programmu, un tās ietvaros samazināt darbinieku skaitu 

līdz 2022. gadam.  
 

Darba attiecību izbeigšanas pabalstu aprēķināšanā izmantotie pieņēmumi – darbinieka darba stāžs koncernā, 

darbinieka vidējā izpeļņa uzkrājuma veidošanas brīdī, ar plānoto pieaugumu (amatalgas indeksāciju) 2022. gadam 

7,9 % (2021: 0 %), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme 2022. un 2021. gadam ir 23,59 %. 
 

23. NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI 
                                                                                                                                                                                     EUR'000 

 31/12/2021 31/12/2020 

a) ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi:   

Pieslēgumu maksas līgumiem ar klientiem 136 223 138 756 

Pārējie nākamo periodu ieņēmumi 52 77 

 136 275 138 833 

b) īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi   
Pieslēgumu maksas līgumiem ar klientiem 14 795 14 167 
Saistības no līgumiem ar klientiem – nākamo periodu ieņēmumi  

no sadales sistēmas pakalpojumiem 170 111 

 14 965 14 278 

KOPĀ 151 240 153 111 
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Nākamo periodu ieņēmumu no pieslēguma maksas kustība:                                                                 EUR'000 
 2021 2020 

   

Pārskata gada sākumā 152 923 156 088 

Saņemtie maksājumi 12 556 10 749 

Iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (14 461) (13 914) 

Pārskata gada beigās 151 018 152 923 
 

Nākamo periodu ieņēmumi no pieslēgumu maksas pēc saņemšanas perioda:           EUR'000 
 31/12/2021 31/12/2020 

   

– 1 gads vai mazāk 14 795 14 167 

– 1 – 5 gadi 59 180 56 668 

– virs 5 gadiem 77 043 82 088 

  151 018 152 923 

 

24. DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM 
 

Sabiedrības akcijas 100 % pieder AS "Latvenergo". Mātessabiedrība un netieši arī AS "Sadales tīkls" un citas 

Latvenergo koncerna sabiedrības ir Latvijas valsts kontrolē. Saistītās puses ir Sabiedrības akcionārs jeb 

mātessabiedrība, Sabiedrības valdes locekļi, padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās 

minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
 

Parastie tirdzniecības darījumi ar Latvijas valdību, ieskaitot ministrijas un valsts aģentūras, kā arī darījumi ar valsts 

kontrolētām kapitālsabiedrībām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem nav uzskatāmi par darījumiem ar saistītajām 

pusēm un netiek atklāti informācijā par saistīto pušu darījumiem. Sabiedrība veic darījumus ar daudzām no šīm 

iestādēm, atbilstīgi godīgas konkurences principam.  
 

Darījumi ar valsts kontrolētām saistītajām pusēm ietver sadales sistēmas pakalpojuma pārdošanu un ar to saistītos 

pakalpojumus, bet neietver individuāli būtiskus darījumus, un kvantitatīva darījumu atspoguļošana ar šīm 

saistītajām pusēm nav iespējama plašā Sabiedrības klientu skaita dēļ, izņemot darījumus ar pārvades sistēmas 

operatoru AS "Augstsprieguma tīkls" un no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 25. novembrim arī ar AS "Latvijas 

elektriskie tīkli". 
 

a) preču, pamatlīdzekļu un pakalpojumu pārdošanā / iegāde saistītajām pusēm :                           EUR'000 

  2021 2020 

 
Latvenergo 

koncerna 

sabiedrības 

Pārējās 
saistītas 

puses 

Latvenergo 
koncerna 

sabiedrības 

Pārējās 
saistītas 

puses* 

Preču, pamatlīdzekļu un pakalpojumu pārdošana, finanšu ieņēmumi:     
– Preču un pakalpojumu pārdošana 165 896 155 182 121 151 

– Pamatlīdzekļu pārdošana 12 – – – 

– Procentu ieņēmumi 1 – 4 – 

 165 909 155 182 125 151 

Preču, pamatlīdzekļu un pakalpojumu iegāde, finanšu izmaksas:     
– Preču un pakalpojumu iegāde 20 801 70 813 21 295 72 008 

– Pamatlīdzekļu iegāde un būvniecības pakalpojumi 171 2 440 1 540 1 407 
– Aktīvu noma 265 380 819 487 

– Procentu izdevumi 8 222 – 8 421 – 

 29 459 73 633 32 075 73 902 

Obligātā iepirkuma komponentes bruto summas piemērojot aģenta 
uzskaites principu, atzītas neto vērtībā:     

– AS "Latvenergo" 62 156 – 85 244 – 
– SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" (108 264) – (139 686) – 

 

 b) prasījumi un saistības, kas ir radušies no pārdotām / iepirktām precēm un sniegtajiem / saņemtajiem 

pakalpojumiem:                                                                                                                                                           EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 

Pircēju un pasūtītāju parādi (15. pielikums:)   
– AS "Latvenergo"  13 531 24 502 

– Elektrum Eesti OÜ  – 3 
– AS "Augstsprieguma tīkls" 17 13 

  13 548 24 518 

Parādi piegādātājiem ar pārējiem kreditoriem (21. pielikums):   
– AS "Latvenergo"  22 948 23 556 

– SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs"  9 702 12 432 
    – SIA "Liepājas enerģija" 10 9 

– AS "Augstsprieguma tīkls" 6 077 6 110 
– pārējās saistītās puses *  234 262 

 38 971 42 369 
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                                                                                                                                                                                 EUR'000 

  31/12/2021 31/12/2020 

    

c) uzkrātās izmaksas, kas radušās no darījumiem ar saistītajām pusēm:   

– par procentu maksājumiem AS "Latvenergo" (19. pielikums) 1 358 1 346 
– par iepirktajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem no AS "Latvenergo"  

(21. pielikums) 255 592 

  1 613 1 938 
d) avansa maksājumi saistītajām pusēm:   

– AS "Augstsprieguma tīkls" 182 35 
* AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" 

 

AS "Sadales tīkls" saņem aizņēmumus no mātessabiedrības, skatīt 19. pielikumu. 

 

Informācija par Sabiedrības vadības atlīdzību atklāta 7. pielikumā. 

 
25. NĀKOTNES SAISTĪBAS UN IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS 
 

2021. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija nākotnes saistības 31 830 tūkstošu EUR apmērā (31/12/2020 līdz galam: 

37 550 tūkstoši EUR) attiecībā uz līgumiem atbilstoši investīciju plānam par sadales sistēmas aktīvu iegādi, 

izveidošanu un kapitālajiem remontiem, kas bilances datumā vēl nebija īstenoti.  
 

Sadalot 2021. gada peļņu dividendēs, Sabiedrība aprēķinās uzņēmumu ienākuma nodokli 20/80 apmērā no 

dalībniekiem izmaksājamās neto summas. Ja visu 2021. gada neto peļņu sadalīs kā dividendes dalībniekiem, 

Sabiedrībai radīsies 2 607 tūkstoši EUR (31/12/2020: 5 513 tūkstoši EUR) uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības. 

Aprēķinā izmantota nodokļa likme, kas ir spēkā 2021. gada 31. decembrī.  

 
26. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM 
 

2022. gada 31. janvārī no Ekonomikas ministrijas saņemts maksājums 15,7 miljonu EUR apmērā par 2021. gada 

decembra elektroenerģijas gala lietotājiem sniegtā sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli , saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi". 
 

2022. gada 8. martā Sabiedrība ir noslēgusi  vienošanos ar mātessabiedrību AS "Latvenergo" par ilgtermiņa 

aizņēmumu saņemšanu 175 milj. EUR apmērā. 
 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finanšu 

pārskatus par 2021. gadu. 
 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

AS „Sadales tīkls” akcionāram 

Atzinums 

Mēs esam veikuši AS „Sadales tīkls” („Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 11. līdz 

45. lappusei, revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver 2021. gada 31. decembra bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu 

kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kā arī finanšu pārskata 

pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju. 

 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS „Sadales tīkls” finanšu stāvokli 2021. gada 

31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī saskaņā ar 

Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 

Atzinuma pamatojums 

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti 

šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā „Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. Mēs esam neatkarīgi no 

Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu ētikas standartu padomes (SGĒSP) izdotā Starptautiskā profesionālu grāmatvežu 

ētikas kodeksa (tajā skaitā Starptautisko neatkarības standartu) (SGĒSP kodekss) prasībām un Latvijas Republikas Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas 

Republikā. Mēs esam ievērojuši pārējos Revīzijas pakalpojumu likumā un SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas principus. Mēs uzskatām, 

ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Cita informācija ietver: 

• Vispārīgo informāciju par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā, 

• Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 4. līdz 10. lappusei.  

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot 

to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā „Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski 

neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.  

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mēs 

secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā šajā ziņā nav nonākuši 

nekādi apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktas vēl citas ziņošanas prasības attiecībā uz vadības ziņojumu. Šīs papildu 

prasības nav ietvertas SRS.  

Mūsu pienākums ir izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likuma prasībām.  
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Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

• vadības ziņojumā par finanšu gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 

prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada 

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams 

sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot 

informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien 

vadība neplāno likvidēt Sabiedrību vai pārtraukt tās darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības likvidēšana vai 

darbības pārtraukšana. 

Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas 

neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, 

ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 

kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 

saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, 

izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz 

pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir 

augstāks nekā kļūdu izraisītu neatbilstību risks, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu 

neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas 

revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās 

informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas 

pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 

par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 

uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācija finanšu pārskatā nav sniegta, 

mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma 

datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu 

pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus. 
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Personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par 

svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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