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2017. gada pārskats – 18. 04. 2018.  

 
Saīsinātie finanšu pārskati: 
 

par 2018. gada 3 mēnešiem (nerevidēti) - 31. 05. 2018. 

 

Akciju sabiedrība  „Sadales tīkls” (turpmāk tekstā – Sabiedrība)  ir lielākais no 11 
licencētiem sadales sistēmas operatoriem Latvijā, un tās darbības lauks aptver 99 
% no Latvijas Republikas teritorijas. AS „Sadales tīkls” sniedz elektroenerģijas 
sadales pakalpojumu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātiem tarifiem vairāk nekā 818 tūkstošiem klientu. 
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Starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati: 

 
par 2018. gada 9 mēnešiem (nerevidēti) – 30. 11. 2018. 

 
 
 
 
 

  

Akciju sabiedrība  "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā – Sabiedrība)  ir lielākais no 11 
licencētiem sadales sistēmas operatoriem Latvijā, un tās darbības lauks aptver 
99 % no Latvijas Republikas teritorijas. AS "Sadales tīkls" sniedz elektroenerģijas 
sadales pakalpojumu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātiem tarifiem gandrīz 821 tūkstotim klientu. 

* Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

www.sadalestikls.lv 
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KOPSAVILKUMS 
 

 
Ieņēmumi un sadalītās elektroenerģijas apjoms pieaug  
 
AS "Sadales tīkls" 2018. gada sešu mēnešu ieņēmumi pieauguši par 1 % vai 1,6 miljoniem EUR, 

salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un ir 163 miljoni EUR. Par 2 % pieaudzis sadalītās 
elektroenerģijas apjoms, sasniedzot  3 321 GWh. 
  
Elektrotīkla pieslēguma īstenošana kļūst ātrāka un vienkāršāka 
 

Pieslēgumu ierīkošanas laiks, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu,  70 % klientu objektos ar 
būvprojektu samazināts par 9 dienām un sasniedz 88 dienas,  savukārt pieslēgumu izpildes laiks 70 % 
klientu objektos bez būvprojekta samazināts par 1 dienu, sasniedzot 11 dienas. Latvijas teritorijā klientiem 
pieejams pilna servisa pakalpojums elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai, izņemot Rīgu. 
 
Elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstinās 
 

Sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam, salīdzinot ar  
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinās par 5 minūtēm jeb  5 % un sasniedz 105 minūtes, sadales 
sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma skaits vienam lietotājam samazinās par 0,07 
reizēm vai 6 % un sasniedz 1,12 reizes. 
 
Investīcijas sekmē elektrotīkla attīstību 
 

Kopējais investīciju apjoms 2018. gada 6 mēnešos ir 40,4 miljoni EUR. Ekspluatācijā nodoti  503 km 
atjaunotu elektrolīniju un pabeigta 110/20 kV apakšstaciju Viļaka un Daugavpils 20 kV slēgiekārtu pārbūve, 

pieaug uzņēmumā uzstādīto viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms, sasniedzot 498,5  tūkstošus jeb 
44 %  no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu elektroenerģijas skaitītāju skaita. 
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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 
 

 
Sabiedrība darbojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) 
izsniegtās licences nosacījumiem un sniedz sadales pakalpojumu par SPRK apstiprinātiem sadales 
pakalpojumu tarifiem. Licence AS "Sadales tīkls” ir spēkā līdz 2027. gada 30. jūnijam. Licence nosaka 
pienākumu veikt elektroenerģijas sadali, pildot sadales sistēmas operatora (turpmāk – SSO) funkcijas 
licencē noteiktajā darbības zonā, atjaunot, uzturēt un ekspluatēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos 
sadales elektrotīklus. Atbilstoši licences nosacījumiem Sabiedrībai jānodrošina atbilstoša pakalpojuma 
kvalitāte, jāievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, drošības prasības, darbinieku kvalifikācijas 
atbilstība, kā arī tehniskie noteikumi, standarti un līguma nosacījumi. Licence nosaka pienākumu 
plānveidīgi attīstīt savu darbību un piedalīties koordinētas un efektīvas energoapgādes nodrošināšanā un 
attīstīšanā.  
 
 

GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 
 

 
Darbības rādītāji 
  6 mēn. 2018 6 mēn. 2017 

    

Sadalītā elektroenerģija GWh 3 321 3 250 

    
Investīcijas: EUR'000 40 419 50 640 

-  kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē EUR'000 40 239 50 042 

-  ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos EUR'000 180 598 

    

Darbinieku skaits pārskata perioda beigās  2 020 2 486 

 
 

Finanšu rādītāji                                   EUR'000 
 6 mēn. 2018 6 mēn. 2017 

   

Ieņēmumi 162 945 161 329 

 t.sk. ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem 153 518 151 938 

EBITDA  1) 55 075 57 085* 

Peļņa / (zaudējumi) 16 648 15 308* 

Aktīvi  1 622 005 1 602 378 

Pašu kapitāls  885 709 835 858 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  52 026 60 849 

Aizņēmumi 380 167 394 609 

 
 
Finanšu koeficienti                                                                                                 % 
 6 mēn. 2018 6 mēn. 2017 

   

EBITDA rentabilitāte 2) 30,9 34,1* 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 3) 14,6 2,7* 

Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs 4)  31,0 36,0 
1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma  
2) EBITDA rentabilitāte = EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) × 100 % 
3) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa (12 mēnešu periodā) / pašu kapitāla vidējā vērtība × 100 % (pārskata perioda beigu datumā) 
4) Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs – aizņēmumu vidējā vērtība / (aizņēmumu vidējā vērtība + pašu kapitāla vidējā vērtība) 
(pārskata perioda beigu datumā) 
 
*koriģēti atbilstoši piemērotajiem SFPS  
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

Pamatojoties uz Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju (2017. – 2022.), Sabiedrība turpina īstenot 
ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu, efektīvi 
pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, samazinot sadales sistēmas vidējo 
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgumu un skaitu, kā arī pilnveidojot ar klientu apkalpošanu 
saistītos procesus, veidojot stabilu atbalstu Latvijas tautsaimniecības  attīstībai. 
 

Sabiedrības 2018. gada sešu mēnešu ieņēmumi 
pieauguši par 1 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu, un ir 163 miljoni EUR. Pozitīvu 

ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātu 2018. gada 6 mēnešos izveidoja sadalītās elektroenerģijas 
apjoma pieaugums par 71 GWh vai 2,2 %, sasniedzot 3 321 GWh (2017. gada 6 mēnešos – 3 250 GWh). 
Sadalītās elektroenerģijas pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir visos lielākajos 
patēriņa segmentos. 
 
EBITDA pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir samazinājusies un sasniedz 
55,1 miljonu EUR, par 3,2 procentpunktiem samazinājusies arī EBITDA rentabilitāte, sasniedzot 30,9 %. 
Negatīvu ietekmi uz 2018. gada 6 mēnešu saimniecisko darbību, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu, atstāja personāla izmaksu pieaugums par 3,98 miljoniem EUR jeb 14 %, kas galvenokārt saistīts 
ar papildus uzkrājumu veidošanu darba attiecību izbeigšanas pabalstiem Sabiedrības īstenoto 
efektivitātes paaugstināšanas projektu ietvaros.  
 
Sabiedrības peļņa pārskata periodā ir 16,6 miljoni EUR, un salīdzinājumā ar 2017. gada 6 mēnešu 
darbības rezultātiem pieaugums ir 1,34 miljoni EUR jeb 8,7 %. 
 

Pieslēgumu ierīkošanas laiks 70 % klientu 
objektos ar būvprojektu 2018. gada 6 mēnešos 
ir mazāks par 9 dienām un sasniedz 88 dienas 

(2017. gada 6 mēnešos – 97 dienas), savukārt pieslēgumu izpildes laiks 70 % klientu objektos bez 
būvprojekta samazināts par 1 dienu, sasniedzot 11 dienas (2017. gada 6 mēnešos – 12 dienas). 
 
Pilnveidojot klientu apkalpošanu, Sabiedrība sniedz pilna servisa pieslēguma ierīkošanas pakalpojumu 
klientiem visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu, kur turpinās optimālākā  risinājuma izstrāde. Pakalpojums 
ir pieejams, ja, ierīkojot jauno pieslēgumu, netiek skarta citu īpašnieku zeme. Turklāt pieslēguma 
ierīkošanas darbiem jānotiek esoša elektrotīkla aizsargjoslā vai arī sarkano līniju robežās.  
 
2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu (turpmāk tekstā – OIK) 
piemērošanas modelis, kura ietvaros OIK maksājumu veido mainīgā daļa proporcionāli patērētajai 
elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma 
veida. SPRK  23. maijā apstiprināja zemāku OIK fiksēto daļu, līdz ar to gala maksājums par OIK no 1. jūlija 
samazinās visām elektroenerģijas lietotāju grupām. Informācija par izmaiņām OIK, kas stājās spēkā no 
1. jūlija, publicēta Sabiedrības mājaslapā www.sadalestikls.lv sadaļā "Obligātā iepirkuma komponentes".   
  
Ar 2018. gada 30. martu stājās spēkā SPRK jaunā redakcijā apstiprinātie "Sistēmas pieslēguma noteikumi 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". Noteikumos paredzēti atviegloti nosacījumi elektroenerģijas 
sistēmas lietotājiem attiecībā uz jaudu samazināšanu un atjaunošanu. AS "Sadales tīkls" saviem klientiem 
nodrošina iespēju atteikties no tās elektrotīkla pieslēguma jaudas, kas faktiski nav nepieciešama, vai 
samazināt to pakāpeniski, un elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums. 
Kopējā lietotāju pieprasītā jauda uz 2018. gada 6 mēnešu perioda beigām ir 11 093 MVA, kas ir 
samazināta par 206 MVA jeb 1,8 %, salīdzinot ar lietotāju pieprasīto jaudu 11 299 MVA gada sākumā.  
 

Sabiedrība turpina iesākto darbu lietotājiem 
drošas un nepārtrauktas elektroenerģijas 
piegādes nodrošināšanai. 

 
2018. gada 6 mēnešos kopējais bojājumu skaits  ir  9 522 gadījumi, kas ir par 304 gadījumiem jeb 3 % 
mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgā periodā (2017. gada 6 mēnešos 9 826 gadījumi). Dabas apstākļu 
ietekmes mazināšanai 2018. gada 6 mēnešos 1 574 km apjomā veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no 
kokiem, krūmiem un potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā. Tehniski pilnveidojot elektrotīkla 
struktūru, 641 km apmērā īstenota zemsprieguma elektrotīkla pārbūve izolēta vada izpildījumā un 
pārbūvēti 38 km vidsprieguma līniju kabeļu izpildījumā.  
 
2018. gada 6 mēnešos uzlabota elektroapgādes kvalitāte, ko parāda sistēmas vidējais elektroenerģijas 
piegādes pārtraukuma ilguma (SAIDI) un pārtraukumu skaita vienam lietotājam (SAIFI) rādītāju 
samazinājums: 2018. gada 6 mēnešu kopējais sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 
ilgums vienam lietotājam samazināts par 5 minūtēm vai 5 %. Sistēmas vidējā elektroenerģijas piegādes 

Pieaug ieņēmumi un sadalītā elektroenerģija 

Elektrotīkla pieslēguma īstenošana kļūst 
ātrāka un vienkāršāka 

Elektroapgādes drošums un kvalitāte 
paaugstinās 
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pārtraukumu rādītāja ietvaros plānotais pārtraukumu ilgums ir samazināts par 8 minūtēm, savukārt 
neplāna pārtraukumu ilgums pieaudzis par 2 minūtēm, salīdzinot ar 2017. gada 6 mēnešu indikatoriem. 
 

 
Elektroenerģijas pārtraukuma ilgums 

samazinās par 5 minūtēm  

 

 
Sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam 2018. gada 6 mēnešos 
ir 1,12 reizes, salīdzinot ar 2017. gada 6 mēnešiem, samazinājums par 0,07 reizēm vai 6 % (2017. gada  
6 mēnešos – 1,19 reizes). 
 

Sabiedrība turpina mērķtiecīgu elektrotīkla 
atjaunošanu. Lai īstenotu ieguldījumus, tiek 
veikta analīze par elektrotīkla stāvokli, klientu 
apdzīvotības blīvumu un elektroenerģijas 

patēriņa apjomu Latvijas pilsētās un novados, kā arī tiek ņemti vērā gan pašvaldību, gan klientu 
priekšlikumi. 2018. gada 6 mēnešos sadales sistēmas aktīvos kopumā ieguldīti 40,4 miljoni EUR, 
salīdzinot ar 2017. gada 6 mēnešiem, ieguldījumi mazāki par 20 % (2017. gada 6 mēnešos – 50,6 miljoni 
EUR).  
  

2018. gada 6 mēnešos ekspluatācijā nodoti 
objekti, kuru ietvaros atjaunoti 503 km 
elektrolīniju, tajā skaitā 249 km vidējā 
sprieguma elektrolīniju (2017. gada 6 

mēnešos – 208 km), kabeļu risinājumā atjaunoti 38 km vidējā sprieguma līniju (2017. gada 6 mēnešos – 
6 km), 216 km zemsprieguma elektrolīniju (2017. gada 6 mēnešos – 142 km), rekonstruētas un izbūvētas 
195 transformatoru apakšstacijas (2017. gada 6 mēnešos – 130 transformatoru apakšstacijas). 
 
Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūvē un rekonstrukcijā 2018. gada 6 mēnešos ieguldīti 24 miljoni 
EUR (2017. gada 6 mēnešos – 29,3 miljoni EUR) vai 59 % no kopējiem perioda ieguldījumiem. Veiktie 
ieguldījumi samazina biežākos bojājumu cēloņus gaisvadu līnijās, samazinās bojājumu lokalizēšanas laiks 
un bojājumos iesaistīto klientu skaits, kā arī uzlabojas sprieguma kvalitāte un drošums.  
 
Lietotāju elektroietaišu pieslēgumu pieprasījumu nodrošināšanai 2018. gada 6 mēnešos izbūvēti 4 272 
pieslēgumi (2017. gadā 6 mēnešos – 4 199 pieslēgumi).  
 
Lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu, 2018. gada 6 mēnešos esošo 110 kV apakšstaciju 
vidsprieguma slēgiekārtu modernizācijā ieguldīti 1,3 miljoni EUR (2017. gada 6 mēnešos – 2,3 miljoni 
EUR). Pabeigta  110/20 kV apakšstaciju Viļaka un Daugavpils 20 kV slēgiekārtu pārbūve. 
 

AS "Sadales tīkls" turpina elektrotīklā ieviest 
digitālās tehnoloģijas un risinājumus. Tās ir 
gan operatīvajā darbā izmantotās IT 
sistēmas, ar kuru palīdzību tiek veikta dažādu 

darba uzdevumu un pieprasījumu apstrāde, gan attālināti elektroniskā vidē uzraudzīts un kontrolēts 
elektrotīkls ar elektrotīkla bojājumu vietas uzrādītājiem, attālināti vadāmiem jaudas slēdžiem un viediem 
elektroenerģijas skaitītājiem. 2018. gada 6 mēnešos viedo iekārtu uzstādīšanā ieguldīti 3,0 miljoni EUR 
(2017. gada 6 mēnešos – 2,6 miljoni EUR). Kopējais viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms sasniedz 
498,5 tūkstošus klientu objektu jeb 44 %  no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu elektroenerģijas skaitītāju 
skaita.  
 

Klientu apkalpošanas jomā Sabiedrība  
turpina attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti, 
to pieejamību e-vidē, kā arī klientu 
apkalpošanu un informētību. Ikmēneša 

klientu pieredzes monitoringa kopējais pakalpojuma apmierinātības vidējais indekss septiņiem 
būtiskākajiem klientu pieredzi veidojošajiem pakalpojumiem (zvans uz kontaktu centru, jauns pieslēgums 
vai slodzes palielināšana, bojājumu novēršana, skaitītāja maiņa, informācijas pieprasījumi un pretenzijas, 
operatīvās informācijas saņemšana, korporatīvo klientu apkalpošana) 2018. gada 2. ceturksnī ir 3,86 
(2018.gada 1. ceturksnī – 3,77) no 5. Rādītāja augšupeja pārskata ceturksnī panākta, ņemot vērā klientu 
vērtējumu un ieteikumus, kā arī pilnveidojot informācijas pieejamību.  
 
Sabiedrība rūpējas par to, lai klientu dati tiktu apstrādāti godīgi, likumīgi un pārredzami, atrastos drošībā 
un tiktu ievērotas klientu tiesības. Sabiedrības mājaslapā  izveidota sadaļa "Personas datu apstrāde", kurā 
sniegta informācija par to, kādos gadījumos tiek apstrādāti klienta personas dati, kādos nolūkos tie tiek 
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Investīcijas 40,4 miljoni EUR 

 

Ekspluatācijā nodoti  503 km atjaunotu 
elektrolīniju 

Digitālas tehnoloģijas un risinājumi elektrotīklā 

Klientu apmierinātība ar sniegto pakalpojumu 
aug  
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apstrādāti, kādi ir datu apstrādes pamati, kādi ir datu iegūšanas avoti un kādas ir klientu tiesības personas 
datu apstrādes ietvaros. 
  

Lai pievērstu maksimālu sabiedrības uzmanību 
elektrodrošības jautājumiem un novērstu 
iedzīvotāju, bērnu un jauniešu nelaimes 
gadījumu riskus elektroiekārtu tuvumā, 

Sabiedrība, tuvojoties vasarai,  uzsāka intensīvu izglītības kampaņu elektrodrošības jautājumos, 
viesojoties skolās un vadot elektrodrošības nodarbības. Tāpat interaktīvā veidā bērni un jaunieši var 
atkārtot zināšanas elektrodrošības mājaslapā https://arelektribuneriske.lv. Sabiedrības izglītošanai 
elektrodrošības jautājumos, preventīvai elektrodrošības izglītības darba popularizēšanai un 
starpinstitucionālās sadarbības veicināšanai Sabiedrība piedalījās Sarunu festivālā LAMPA, organizējot 
diskusiju "Drošības spilvens", kas veltīta bērnu traumatisma mazināšanai.  
 
Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz iespējām samazināt savus izdevumus par patērēto elektroenerģiju, 
turpinās sabiedrības izglītošana par efektīvu elektroenerģijas lietošanu gan savā mājoklī, gan uzņēmumos. 
Informācija par drošību, energoefektivitāti un efektīvu jaudu izmantošanu tiek atspoguļota laikrakstos, 
žurnālos, kā arī izveidoti informatīvi video un audio materiāli LNT, LTV7. 
 
Sabiedrība, trešo gadu piedaloties iniciatīvā Ilgtspējas indekss, atkārtoti ieguvusi vienu no augstākajiem 
novērtējumiem – nomināciju Zelta kategorijā, kas apliecina, ka uzņēmums ievēro labas korporatīvās 
pārvaldības un informācijas atklātības principus, tā korporatīvā pārvaldība ir efektīva, darbības stratēģija 
ir pārdomāta un ilgtspējīga, savukārt atbildība pret klientiem, partneriem, darbiniekiem, kā arī apkārtējās 
vides aizsardzības aktivitātes ir ļoti augstā līmenī. 
 
Vienlaikus ar Ilgtspējas indeksa vērtējumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un Labklājības 
ministrija atzina AS "Sadales tīkls" par Ģimenei draudzīgu komersantu, atzinīgi novērtējot uzņēmuma 
rūpes par saviem darbiniekiem, to ģimenēm un klientiem. 
 

Izvērtējot AS "Sadales tīkls" sistēmas 
pieslēguma ierīkošanas procesu 
elektroenerģijas ražotājiem un AS "Sadales 

tīkls"  rīcības atbilstību regulatora noteikumiem, kā arī ņemot vērā aktīvo AS "Sadales tīkls" iesaisti 
konstatēto nepilnību novēršanā, SPRK padome 2018. gada 21. jūnijā noslēdza administratīvo līgumu ar 
AS "Sadales tīkls" par nepieciešamajiem uzlabojumiem sistēmas pieslēguma procesā attiecībā uz tām 
koģenerācijas stacijām, kurām no 2012. gada 1. marta ir spēkā akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu 
paralēlam darbam ar sistēmu un izsniegta atļauja elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai. 
 
 

Finanšu risku vadība 
 

Sabiedrības darbība ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, ieskaitot tirgus risku, procentu likmju risku, 
kredītrisku un likviditātes risku.  
 
Finanšu risku vadību veic mātessabiedrība saskaņā ar Latvenergo grupas ietvaros noslēgto līgumu par 
vadības pakalpojumiem, sniedzot finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumu atbilstoši 
Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politikā noteiktajiem principiem. 
 
a) Valūtas risks 

Tā kā Sabiedrībai nav transakciju, aktīvu vai saistību citās valūtās kā tikai eiro, tad valūtas risks ir efektīvi 
ierobežots.  
 
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 noslēgtiem ilgtermiņa aizņēmuma līgumiem. 
 
Kopējā Sabiedrības ilgtermiņa aizņēmumu no mātessabiedrības summa 2018. gada 30. jūnijā bija 338 039 
tūkstoši EUR (31/12/2017: 363 497 tūkstoši EUR). 2018. gada 30. jūnijā 16 % (31/12/2017: 16 %) 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. 

 
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 faktiskā EONIA indeksa un mātessabiedrības ārējā īstermiņa finansējuma vidējās svērtās pievienotās 
procentu likmes iepriekšējā mēnesī kopsummu. Pārskata periodā par savstarpējiem īstermiņa 
aizņēmumiem aprēķinātie maksājamie procenti nav radījuši nozīmīgu procentu likmju risku. 
 
c) Kredītrisks 

Turpinām izglītot sabiedrību elektrodrošības 
jautājumos  

Administratīvais līgums ar SPRK 
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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. 2018. gada 30. jūnijā Sabiedrības kredītriska 
koncentrācija uz vienu darījumu partneri – AS "Latvenergo" – sasniedza  61 % no visiem pircēju un 
pasūtītāju parādiem (31/12/2017: 64  %). 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 labas reputācijas bankas, kuru mātessabiedrībām piešķirti investīciju pakāpes 
kredītreitingi.  
 
d) Likviditātes risks un naudas plūsmas risks 

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska un naudas plūsmas riska vadību, nodrošinot atbilstošu 
finanšu resursu pieejamību saistību segšanai noteiktajos termiņos. Sabiedrība saņem nepieciešamos 
naudas resursus no mātessabiedrības saskaņā ar Latvenergo grupas ietvaros noslēgto līgumu "Par 

savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu".  
 
e) Tirgus risks 

Sabiedrība pilda sadales sistēmas operatora funkciju un sniedz elektroenerģijas sadales pakalpojumu 
Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši SPRK apstiprinātiem tarifiem (t. i., darbojas regulētā tirgū), kas ietver 
paredzamās darbības izmaksas, investīcijas un rentabilitātes līmeni. Līdz ar to Sabiedrības sniegto 
pakalpojumu cena ir lielā mērā fiksēta un nav pakļauta tirgus cenu svārstībām, līdz ar to tirgus risks ir 
vērtējams kā nebūtisks. 
 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2018. gada 
30. jūnijā. 
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 NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE  FINANŠU PĀRSKATI  
 

 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins                                                                                                                                         

EUR'000 

  Pielikums 
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 

    

Ieņēmumi 3 162 945 161 329 

Pārējie ieņēmumi  716 492 

Izlietotās izejvielas un materiāli 4 (50 820) (50 554) 

Personāla izmaksas  (32 239) (28 262) 

Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu  
un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums 5 (35 632) (36 324) 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  (25 527) (25 920) 

Saimnieciskās darbības peļņa  19 443 20 761 

Finanšu ieņēmumi  – 1 

Finanšu izmaksas  (2 785) (3 200) 

Peļņa pirms nodokļa   16 658 17 562 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu*  (10) (2 254) 

Pārskata perioda peļņa  16 648 15 308 

*Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana ir 

pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi 

 

 
 
Visaptverošo ienākumu pārskats 

                                                 EUR'000 

   
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 

     

Pārskata perioda peļņa   16 648 15 308 

Visaptverošie ienākumi / (zaudējumi), kas nav jāpārklasificē uz 
pelņu vai zaudējumiem nākamajos periodos (atskaitot nodokļus)   – – 

Kopā pārskata periodā atzītie visaptverošie ienākumi  16 648 15 308 
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Pārskats par finanšu stāvokli 

                               EUR'000 

  Pielikums 30/06/2018 31/12/2017 

     
AKTĪVI    
Ilgtermiņa aktīvi      
Nemateriālie ieguldījumi 5 37 627 38 625 

Pamatlīdzekļi 5 1 527 671 1 524 550 

Finanšu ieguldījumi  1 1 

KOPĀ ilgtermiņa aktīvi   1 565 299 1 563 176 

     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi  6 14 590 14 353 

Parādi no līgumiem ar klientiem 7 a 39 450 47 669 

Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori 7 b 80 151 

Avansā samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  417 – 

Nākamo periodu izmaksas  1 863 992 

Nauda un naudas ekvivalenti  306 300 

KOPĀ apgrozāmie līdzekļi  56 706 63 465 

     

AKTĪVU KOPSUMMA  1 622 005 1 626 641 

    
PASĪVI    
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls  627 656 627 656 

Rezerves  303 962 304 933 

Uzkrātie zaudējumi vai nesadalītā peļņa  (45 909) 60 740 

KOPĀ pašu kapitāls  885 709 993 329 

    
KREDITORI    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi  8 287 655 312 582 

Uzkrājumi  12 530 11 939 

Nākamo periodu ieņēmumi  142 306 142 132 

KOPĀ ilgtermiņa kreditori  442 491 466 653 

    
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi 8 92 512 79 072 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem  188 414 70 061 

Uzkrājumi  – 2 487 

Nākamo periodu ieņēmumi  12 879 12 506 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības  – 2 533 

KOPĀ īstermiņa kreditori  293 805 166 659 

    

PASĪVU KOPSUMMA  1 622 005 1 626 641 
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Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā 

         EUR'000 

  

 

Attiecināms uz Sabiedrības akcionāru 

KOPĀ Akciju 
kapitāls 

Rezerves 
(Uzkrātie 

zaudējumi) / 
nesadalītā peļņa 

       

2016. gada 31. decembrī  627 656 261 313 (67 977) 820 992 

15. SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem" 
ieviešanas efekts  – – (10) (10) 

2017. gada 1. janvārī  627 656 261 313 (67 987) 820 982 

Dividendes par 2016. gadu  – – (2) (2) 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana, 
atskaitot atlikto uzņēmumu ienākuma nodokli – (594) 594 – 

Kopā pašu kapitālā atzītās iemaksas un 
peļņas sadalīšana  – (594) 592 – 

Pārskata perioda peļņa  – – 15 308 15 308 

Kopā pārskata periodā atzītie visaptverošie ienākumi – – 15 308 15 308 

2017. gada 30. jūnijā  627 656 260 719 (52 087) 836 288 
      

2017. gada 31. decembrī  627 656 304 933 60 740 993 329 

Dividendes par 2017. gadu  – – (124 268) (124 268) 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana – (971) 971 – 

KOPĀ pašu kapitālā atzītās iemaksas un 
peļņas sadalīšana  – (971) (123 297) (124 268) 

Pārskata perioda peļņa  – – 16 648 16 648 

Kopā pārskata periodā atzītie visaptverošie ienākumi – – 16 648 16 648 

2018. gada 30. jūnijā  627 656 303 962 (45 909) 885 709 

 
 

Pārskats par naudas plūsmām 

                                                                                                                                                                                    EUR'000 

    
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 

      

Pamatdarbības naudas plūsma     
Peļņa pirms nodokļa  16 658 17 562 

Korekcijas: 
   

– amortizācija un nolietojums, nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu 
vērtības samazinājums  35 632 36 324 

‒ zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas  2 483 2 028 

‒ finanšu ieņēmumi  –  1 

‒ finanšu izdevumi  2 785 3 200 

‒ uzkrājumu (samazinājums)/ pieaugums  (1 896) 278 

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību 
izmaiņām  55 662 59 391 

Krājumu pieaugums  (237) (720) 

Parādu no līgumiem ar klientiem, citu pircēju un pasūtītāju parādu 
un pārējo debitoru samazinājums  7 419 7 720 

Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru samazinājums  (4 672) (1 487) 

Nauda pamatdarbības rezultātā  58 172 64 904 

    

Izdevumi procentu maksājumiem  (3 162) (3 567) 

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  (2 983) (488) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  52 027 60 849 
     

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    
Ieņēmumi no procentu maksājumiem  – 1 

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde  (40 534) (51 430) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (40 534) (51 429) 

Finansēšanas darbības naudas plūsma    

Saņemtie aizņēmumi no mātessabiedrības  13 971 50 000 

Mātessabiedrībai atmaksātie aizņēmumi  (25 458) (59 418) 

Mātessabiedrībai izmaksātās dividendes  –  (2) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (11 487) (9 420) 

    
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums  6 – 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā  300 300 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās  306 300 
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Nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu pielikums  
 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 
 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 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. 
 
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" (juridiskā adrese Pulkveža 
Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV–1230). Konsolidēto gada pārskatu kopijas ir pieejamas Latvijas Republikas 
Uzņēmuma reģistrā. 
 
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 energoapgādes sistēmām, gan elektroenerģijas gala lietotāju 
apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, gan sadales sistēmas 
drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības, kā arī nediskriminējošus sadales sistēmas lietošanas 
nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. 
 
No 2017. gada 2. novembra līdz 2018. gada 2. aprīlim AS "Sadales tīkls" valde: Baiba Priedīte (valdes 
priekšsēdētāja), Inga Āboliņa un Raimonds Skrebs. No 2018. gada 3. aprīļa līdz šo AS "Sadales tīkls" nerevidēto 
starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu parakstīšanas dienai AS "Sadales tīkls" valde strādā šādā sastāvā: Sandis 
Jansons (valdes priekšsēdētājs), Baiba Priedīte, Inga Āboliņa, Raimonds Skrebs un Jānis Kirkovalds. 
 

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo" saskaņā ar noslēgto grāmatvedības pakalpojuma līgumu. 

 
Sabiedrības revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "PricewaterhouseCoopers". 
 
AS "Sadales tīkls" 2017. gada pārskats, iekļaujot finanšu pārskatus, ir apstiprināts 2018. gada 27. martā 
AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulcē (skatīt www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati).  
 
Nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2018. gada 30. jūnijā, 
Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 2018. gada 29. augustā (skatīt AS "Sadales tīkls" mājaslapas 
www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati). 
 
 

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI 
 

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši 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 atbilstoši sākotnējo izmaksu uzskaites principam, kas modificēts, 
izmantojot pārvērtēšanu patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā finanšu aktīviem un finanšu saistībām, 
kā arī pamatlīdzekļu pārvērtēšanu patiesajā vērtībā visaptverošo ienākumu pārskatā, kā atklāts zemāk 
aprakstītajās grāmatvedības politikās. 
 
Visi rādītāji Sabiedrības finanšu pārskatos ir norādīti tūkstošos eiro (EUR'000 jeb tūkst. EUR). 
 
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 perioda ieņēmumus un izdevumus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sadalestikls.lv/lat/par_as__sadales_tikls_/parskati/gada_parskati/
http://www.sadalestikls.lv/lat/par_as__sadales_tikls_/parskati/gada_parskati/
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3. IEŅĒMUMI   
                                                                                                                   EUR'000 

 Piemērotais  
SFPS vai SGS 

01/01-
30/06/2018 

01/01-
30/06/2017 

    
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti laika gaitā:    

Sadales sistēmas pakalpojumi 15. SFPS 153 518 151 938 

Elektrotīkla pieslēgumu maksas ieņēmumi 15. SFPS 6 611 6 119 

Reaktīvās elektroenerģijas ieņēmumi 15. SFPS 1 598 1 596 

Pārējie pakalpojumi 15. SFPS 980 1 010 

  162 707 160 663 

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti konkrētā brīdī:    
Ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem 15. SFPS 180 598 

  180 598 

KOPĀ ieņēmumi no līgumiem ar klientiem  162 887 161 261 

    
Pārējie ieņēmumi:    
Ieņēmumi no aktīvu iznomāšanas  17. SGS 58 68 

KOPĀ pārējie ieņēmumi  58 68 

KOPĀ ieņēmumi   162 945 161 329 

 

 

4. IZLIETOTĀS IZEJVIELAS UN MATERIĀLI 
                                                                                                                                                                                    EUR'000 

 01/01-
30/06/2018 

01/01-
30/06/2017 

   
Pārvades sistēmas pakalpojumi 35 123 35 564 

Elektroenerģijas izmaksas 7 830 6 125 

Sadales tīklu remontu un uzturēšanas darbu izmaksas 4 681 5 416 

Izlietoto materiālu un rezerves daļu izmaksas 3 186 3 449 

KOPĀ izlietotās izejvielas un materiāli 50 820 50 554 

 
  

5. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI 
 

a) Nemateriālie ieguldījumi 
 EUR'000 

 01/01-
30/06/2018 

01/01-
30/06/2017 

2017 

    

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā 38 625 28 542 28 542 

Iegādāts (2)* 4 672 11 843 

Norakstīts** (841) (723) (1 451) 

Aprēķinātā amortizācija (155) (154) (309) 

Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās 37 627 32 337 38 625 

* ieskaitot atgriezto nemateriālo ieguldījumu izveidošanas priekšapmaksu 13 tūkstoši EUR apmērā 
**pieslēguma lietošanas tiesību aprēķinātā amortizācija ir iekļauta Sabiedrības peļņas vai zaudējumu postenī "Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas"  

 
b) Pamatlīdzekļi 

 EUR'000 

 01/01-
30/06/2018 

01/01-
30/06/2017 

2017 

    

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā 1 524 550 1 507 158 1 507 158 

Iegādāts 40 240 45 371 92 421 

Norakstīts (1 642) (1 306) (4 015) 

Aktīvu vērtības (samazinājums)/ pieaugums (57) (187) 11 

Nolietojums (35 420) (35 983) (71 025) 

Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās 1 527 671 1 515 053 1 524 550 
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6. KRĀJUMI 

                                                                                EUR'000 

  30/06/2018 31/12/2017 

   
Izejvielas un materiāli 14 285 14 027 

Tehnoloģiskais kurināmais un eļļas 12 10 

Preces pārdošanai 716 818 

Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam (423) (502) 

KOPĀ krājumi 14 590 14 353 

 

Izmaiņas uzkrājumos krājumu vērtības samazinājumam:                                                                                        EUR'000 

 
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 
2017 

    
Pārskata perioda sākumā 502 502 599 

Uzkrājumu samazinājums 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā (79) (63) (97) 

Pārskata perioda beigās 423 536 502 

 
 
 
 

7. PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM UN PĀRĒJIE DEBITORI 
 

a) Parādi no līgumiem ar klientiem, neto                                                                                                EUR'000 

  30/06/2018 31/12/2017 

   

Debitori:   
– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma parādi 15 670 17 562 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi 3 289 3 256 

– saistīto pušu parādi  24 065 30 256 

 43 024 51 074 

Uzkrājumi parādu no līgumiem  ar klientiem vērtības samazinājumam:   
– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu parādi (565) (531) 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi (3 009) (2 874) 

  (3 574) (3 405) 

Neto debitori:   
– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma parādi 15 105 17 031 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi 280 382 

– saistīto pušu parādi  24 065 30 256 

  39 450 47 669 

 

Uzkrājumu kustība pircēju un pasūtītāju parādu vērtības samazinājumam ir šāda:                                         EUR'000 

  
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 
2017 

    

Pārskata perioda sākumā 3 405 3 194 3 194 

Norakstītie neatgūstamie debitoru parādi (34) (77) (154) 

Uzkrājumi debitoru parādu vērtības samazinājumam 203 112 365 

Pārskata perioda beigās 3 574 3 229 3 405 

 
b) Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori                                                                              EUR'000                                                                                                                                                                                                                            

  30/06/2018 31/12/2017 

   
Saistīto pušu nomas maksas parādi  38 45 

Priekšnodoklis un pārmaksātie nodokļi 1 5 

Citi īstermiņa finanšu debitori 35 99 

Citi īstermiņa debitori 6 2 

KOPĀ pārējie īstermiņa debitori 80 151 
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8. FINANŠU AKTĪVI UN SAISTĪBAS 
 
I) Aizņēmumi no mātessabiedrības                                                                                                                       EUR'000 

  30/06/2018 31/12/2017 

   
Ilgtermiņa aizņēmumi  287 655 312 582 

KOPĀ ilgtermiņa aizņēmumi 287 655 312 582 

Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 50 384 50 915 

Īstermiņa aizņēmumi  42 128 28 157 

KOPĀ īstermiņa aizņēmumi 92 512 79 072 

KOPĀ aizņēmumi 380 167 391 654 

 
Izmaiņas aizņēmumos:                                                                                                                                  EUR'000 

  
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 
2017 

    

Pārskata perioda sākumā 391 654 404 027 404 027 

No mātessabiedrības saņemtie aizņēmumi 13 971 50 000 50 000 

Mātessabiedrībai atmaksātie aizņēmumi (25 458) (59 418) (62 373) 

Pārskata perioda beigās 380 167 394 609 391 654 

 
a) Īstermiņa aizņēmumi  

  EUR'000 
 01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 
2017 

    

Pārskata perioda sākumā 28 157 41 651 41 651 

Pārskata periodā saņemtie aizņēmumi 123 216 119 564 237 317 

Pārskata periodā atmaksātie aizņēmumi (109 245) (104 542) (200 811) 

Uz ilgtermiņa aizņēmumiem pārformētie aizņēmumi –  (50 000) (50 000) 

Pārskata perioda beigās 42 128 6 673 28 157 

 
b) Ilgtermiņa aizņēmumi  

  EUR'000 
 01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 
2017 

    

Pārskata perioda sākumā 363 497 362 376 362 376 

Pārformēti aizņēmumi no īstermiņa aizņēmumiem –  50 000 50 000 

Pārskata periodā atmaksātie aizņēmumi (25 458) (24 440) (48 880) 

Pārskata perioda beigās 338 039 387 936 363 497 
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9. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM 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, kura kontrolē Sabiedrību vai kurai ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību 
saistītus lēmumus, citas AS "Latvenergo" meitassabiedrības, asociētās sabiedrības un Sabiedrības valdes locekļi, 
viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
 

    EUR'000 

  
01/01-

30/06/2018 
01/01-

30/06/2017 

    

a) ieņēmumi no darījumiem ar saistītajām pusēm:   
– mātessabiedrība 160 256 171 158 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības 14 13 

  160 270 171 171 

 tai skaitā ieņēmumi no darījumiem ar saistītajām pusēm, kas atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā neto vērtībā: 

 
 

    – mātessabiedrība (ieņēmumi no obligātā iepirkuma komponentēm) 53 812 58 964 

   
b) izmaksas no darījumiem ar saistītajām pusēm:   

– mātessabiedrība (21 347) (22 170) 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības (83 832) (87 921) 

  (105 179) (110 091) 

 tai skaitā izmaksas no darījumiem ar saistītajām pusēm, kas atzītas peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā neto vērtībā: 

  

    – AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (obligātā iepirkuma komponenšu izmaksas) (82 816) (87 025) 

 
                                                                                                                                                                         EUR'000 

  30/06/2018 31/12/2017 

   
c) gada beigu bilances atlikumi, kas ir radušies no pārdotām/ iepirktām precēm 
un sniegtajiem/ saņemtajiem pakalpojumiem: 

 
 

Pircēju un pasūtītāju parādi (7. pielikums)    
– mātessabiedrība 24 101 30 299 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības 2 2 

  24 103 30 301 

Parādi piegādātājiem    
– mātessabiedrība 8 438 9 557 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības 12 938 15 283 

– pārējās saistītās puses* 201 192 

  21 577 25 032 
* AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" 

   
d) uzkrātās izmaksas, kas radušās no darījumiem ar saistītajām pusēm:   
– par procentu maksājumiem mātessabiedrībai  1 369 1 528 

– par iepirktajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem no mātessabiedrības   2 538 451 

  3 907 1 979 

 
AS "Sadales tīkls" saņem aizņēmumus no mātessabiedrības, skatīt 8. pielikumu. 
 

 

 

10. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM 
 
Laika posmā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2018. gada 30. jūnijā. 
 

 
 

*** 


