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2017. gada pārskats – 18. 04. 2018.  

 
Saīsinātie finanšu pārskati: 
 

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

par 2018. gada 6 mēnešiem (nerevidēti) - 31. 08. 2018.  
 

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 vairāk nekā 818 tūkstošiem klientu. 
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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. 

Sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem  
 

 

www.sadalestikls.lv 
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KOPSAVILKUMS 
 

 
Ieņēmumi un EBITDA pieaug  
 
Pieaug AS „Sadales tīkls” ieņēmumi par 8,4 miljoniem EUR vai 3 % un EBITDA par 4,7 miljoniem EUR 

vai 4,7 %. EBITDA pieaugumu pozitīvi ietekmē sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums, 
pārvades sistēmas operatora un elektroenerģijas izmaksu samazinājums. 
  
Elektrotīkla pieslēgumu process paātrinās 
 

Pieslēgumu izpildes laiks objektos ar būvprojektu samazināts par 2 dienām un sasniedz 98 dienas,  
savukārt pieslēgumu izpildes laiks objektos bez būvprojekta samazināts par 4 dienām, sasniedzot 
12 dienas. 
 
Elektroapgādes kvalitāte un drošums pieaug 
 

Sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam samazināts par 25 
minūtēm jeb  9 %. Kopējais elektrotīkla  bojājumu skaits samazinājies par 2 226 gadījumiem vai 10 %. 
 
Investīcijas sadales elektrotīklos palielinās 
 

Kopējais investīciju apjoms 2017. gadā ir 107,7 miljoni EUR, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu, tas veido pieaugumu 1,4 miljonu EUR apmērā vai 1,3 %. Atjaunoti 1 647 km elektrolīniju un 
pabeigta 110/20 kV apakšstaciju Centrālā, Priekule, Rūjiena un Bišuciems rekonstrukcija atbilstoši AS 
„Sadales tīkls” desmit gadu attīstības plānam, kas paredz sadales sistēmas infrastruktūras pilnīgu 
atjaunošanu ne biežāk kā vienu reizi piecdesmit gadu laikā. 
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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 
 

 
Darbības rādītāji 
  2017 2016 

 
Sadalītā elektroenerģija GWh 6 463 6 465 

    

Investīcijas EUR’000 107 678 106 268 

 t.sk. kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē EUR’000 104 266 98 983 

         ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos EUR’000 3 412 7 285 

 
 

   

Darbinieku skaits gada beigās  2 343 2 521 

 

Finanšu rādītāji 
 2017  2016 

 
EUR’000 EUR’000 

Ieņēmumi 324 114 315 697 

 t.sk. ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem 302 843  290 923 

EBITDA 1) 102 751 98 090* 

Peļņa / (zaudējumi) 124 268** (79)* 

Aktīvi 1 626 641 1 597 690 

Pašu kapitāls 993 329 820 992 

Naudas plūsma no pamatdarbības 113 741 94 851 

Ilgtermiņa aizņēmumi 363 496 362 376 

 
Finanšu koeficienti 
 2017 2016 

 
% % 

EBITDA rentabilitāte 2) 31,7 31,1* 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 3) 13,7 0,0 

Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs 4) 30,5 36,5* 
 

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma  
2) EBITDA rentabilitāte – EBITDA / ieņēmumi) 
3) Pašu kapitāla atdeve (ROE)  – peļņa (12 mēnešu periodā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz pārskata gada 31. decembrim)/ pašu 
kapitāla vidējā vērtība  (pārskata perioda beigu datumā) 
4) Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs – neto aizņēmumu vidējā vērtība/ (neto aizņēmumu vidējā vērtība + pašu kapitāla vidējā vērtība) 
(pārskata perioda beigu datumā) 
 
* koriģēti atbilstoši piemērotajiem SFPS (skat. 2. pielikuma apakšpunktu „Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā 
piemērošana”) 
** ņemot vērā Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņas, kas  stājas spēkā  2018. gada 1. janvārī, un paredz atliktā nodokļa 
saistību atlikuma summu 102 535  EUR’000 norādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

Sabiedrība darbojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) 
izsniegtās licences nosacījumiem un sniedz sadales pakalpojumu par SPRK apstiprinātajiem 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 nepieciešamo 
sadales sistēmas infrastruktūru. Saskaņā ar licences nosacījumiem Sabiedrībai jānodrošina atbilstoša 
elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāte, ievērojot saistošo normatīvo aktu un standartu prasības. 
 

Sabiedrība sniedz sadales sistēmas pakalpojumu 
vairāk nekā 818 tūkstošiem elektroenerģijas 
sadales sistēmas lietotāju un nodrošina 
elektroenerģijas piegādi aptuveni 1,1 milj. 
sadales sistēmas lietotāju objektiem, ar savu 
pakalpojumu aptverot 99 % Latvijas 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. 
 

2017. gada beigās kopējais zemsprieguma un 
vidsprieguma elektrolīniju garums ir  93 560 
km (2016. gadā – 93 813 km), samazinājums 
par 0,3 % apliecina efektīvāku elektrotīkla 
izmantošanu, palielinot sadalītās 
elektroenerģijas apjomu uz 1 km arī par 0,3 %, 
piemērotāku tehnisko risinājumu ieviešanu, kā 
arī  sprieguma kvalitātes rādītāju 
uzlabojumus. Kabeļu līniju īpatsvars kopīgajā 
elektrolīniju apjomā 2017. gadā ir 34 % (2016. 
gadā – 33 %), savukārt zemsprieguma 
gaisvadu līniju garums un īpatsvars attiecīgi 

pakāpeniski samazinās. Sadales transformatoru apakšstaciju skaits – 27 085 (2016. gadā – 26 916) un 
sadales elektrotīklu transformatoru  skaits – 29 967 (2016. gadā – 29 899). Kopējā uzstādītā jauda 5 913 
MVA (2016. gadā – 5 892 MVA). 
 
AS „Sadales tīkls” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2022. gadam 

 
2017 .gada 22. februārī akcionāru sapulcē tika apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 
2017.–2022. gadam. 
 
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. 
 
Lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu Sabiedrība ir izvirzījusi trīs galvenos darbības mērķus: 

 uz digitālām tehnoloģijām balstīta viedā tīkla attīstība 

 uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana 

 elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana 
 

Sabiedrība nodrošina sabalansētu finanšu vadību un īsteno kapitālieguldījumus, kas ilgtermiņā veicina 
pieaugošu rentabilitāti, peļņas rādītāju samērību, pozitīvu kredītspēju, līdzsvarotu kapitāla struktūru un 
dividenžu izmaksas akcionāram.  
 
Stratēģijas periodā Sabiedrība noteikusi trīs finanšu mērķus: 

1) nodrošināt stabilu kapitāla atdeves rādītāju (ROE)  ≥ 5 % 
2) nodrošināt stabilu kapitāla struktūras rādītāju – aizņemtā / aizņemtā un pašu kapitāla kopsummas 

attiecību ˂ 50 % 
3) nodrošināt dividenžu maksājumus > 80 % no peļņas. 

 
Izvērtējot stratēģijas perioda pirmajā gadā sasniegto un ņemot vērā mērķa izpildes rādītāju rezultātus 
2017. gadā, lai sasniegtu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto, Sabiedrība turpinās – pilnveidot 
klientu vajadzībām atbilstošu, uz digitālajām tehnoloģijām balstītu viedu un efektīvi pārvaldītu sadales 
elektrotīklu, nodrošināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu, vienkāršot elektrotīkla pieslēguma procesus un attīstīt sabiedrībai, apkalpojošam 
personālam un videi drošu elektrotīklu. 
 

 
Klientu skaits 818 570 
Elektrolīniju kopgarums 93 560 km 
Uzstādītā jauda 5 913 MVA 
 

Elektrolīniju struktūra:

 

36%

30%

26%

8%
Gaisvadu līnijas (0,4 kV)

Gaisvadu līnijas (6-20 kV)

Kabeļu līnijas (0,4 kV)

Kabeļu līnijas (6-20 kV)

93 560
KM
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2017. gadā Sabiedrības peļņa, kas gūta ikgadējās saimnieciskās darbības rezultātā, ir 21 733 tūkst. EUR. 
Atbilstoši Latvijas Republikas realizētai nodokļu reformai un normatīvo aktu izmaiņām atliktā nodokļa 
saistības, kas atzītas iepriekšējos pārskata periodos, ir reversējamas 2017. gada peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, tādējādi palielinot AS „Sadales tīkls" 2017. gada peļņu par 102 535 tūkst. EUR. Kopējā 
Sabiedrības peļņa 2017. gadā ir 124 268 tūkst. EUR. 
 

Sabiedrības 2017. gada ieņēmumi pieauguši par 
3 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu, un ir 324,1 miljons EUR, savukārt 

EBITDA palielinājusies par 4,7 %, sasniedzot 102,8 miljonus EUR.  
 
Sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumi, kas veido 93 % no Sabiedrības ieņēmumiem, 2017. gadā 
pieaug par 11,9 milj. EUR vai 4,1 %. Pieaugumu ietekmēja sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas, 
kas stājās spēkā 2016.gada 1.augustā, paredzot tarifu diferencēšanu fiksētajā un mainīgajā daļā. Fiksēto 
maksājumu daļa ļauj segt tās Sabiedrības izmaksas, kas nepieciešamas elektrotīkla infrastruktūras, tai 
skaitā pieslēgumu, pastāvīgai nodrošināšanai neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa. 
 
EBITDA pieaugumu sekmēja pārvades sistēmas operatora pakalpojuma izmaksu samazinājums par 2 % 
vai 1,4 miljoniem EUR un elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 11 % vai 1,6 miljoniem EUR. 
Sabiedrība turpina saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanu. Pārskatot 
saimnieciskās darbības procesus Sabiedrība plāno līdz 2022.gadam visā Latvijā optimizēt darbaspēka un 
resursu pārvaldību,  tai skaitā paredzot ģeogrāfiskās atrašanās vietu skaitu samazinājumu no 50 līdz 27. 
Sabiedrības finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja izveidotais uzkrājums personāla darba tiesisko attiecību 
izbeigšanai līdz 2022.gadam. 
  
AS „Sadales tīkls” 2017. gadā turpina īstenot virzību uz ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu 
elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. 2017. gadā ir panākts: 

 elektrotīkla pieslēgumu īstenošanas laika samazinājums, 

 viedo skaitītāju īpatsvara pieaugums, 

 paveikts ievērojams darbs klientu apkalpošanas jomā, 

 elektroenerģijas piegādes kvalitātes un drošuma uzlabojums, par ko liecina sistēmas vidējais 
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma samazinājums klientam. 

 
Pieslēgumu izpildes laiks objektos ar būvprojektu 
samazināts par 2 dienām un sasniedz 98 dienas 
(2016. gadā – 100 dienas), savukārt pieslēgumu 
izpildes laiks objektos bez būvprojekta samazināts 

par 4 dienām, sasniedzot 12 dienas (2016. gadā –16 dienas). 
 
Pilnveidojot klientu apkalpošanu, Sabiedrība piedāvā pilna servisa pieslēguma ierīkošanas pakalpojumu 
klientiem 80 % pašvaldībās visā Latvijā. Pakalpojuma  ietvaros Sabiedrība organizē pieslēguma 
ierīkošanu, veicot gan būvprojekta izstrādi, gan izbūves darbus, nodrošinot klientiem ātrāku un ērtāku 
pieslēguma izbūves procesu. 2017.gadā klientiem izbūvēti 125 pilna servisa pakalpojuma pieslēgumi.  
Klientu ērtībām ieviests ērts pieslēguma process mājsaimniecībām e-vidē, piedāvājot 100 % elektronisku 
dokumentu plūsmu vai apriti, vienlaikus samazinot iesniedzamo dokumentu skaitu. Pakalpojums klientiem 
pieejams sākot ar 2017. gada augustu.  2017. gadā  76 % no pieteikumiem ir pieteikti elektroniski klienta 
portālā www.e-st.lv. 
 

Attīstot uz digitālām tehnoloģijām balstītu viedo 
elektrotīklu, Sabiedrība turpina klientiem uzstādīt 
viedos elektroenerģijas skaitītājus, nodrošinot 
arvien vairāk klientiem elektroenerģijas patēriņa 

datus pa dienām un stundām, kā arī iespēju tiem sekot līdzi. 2017. gadā viedo elektroenerģijas skaitītāju 
īpatsvars sasniedzis jau 36 % no kopējā tīklā uzstādīto elektroenerģijas skaitītāju skaita jeb 405 tūkstoši. 
82 % no kopējā tīklā uzstādīto viedo elektroenerģijas skaitītāju skaita ir savietoti ar datu nolasīšanas 
sistēmu, kas nozīmē, ka 82 % no visa elektroenerģijas patēriņa ikmēnesi tiek nolasīti attālināti.  
Lai nodrošinātu savietojamību starp dažādu viedo elektroenerģijas skaitītāju ražotāju sistēmām un 
iekārtām, ir ieviests vienotais datu protokols (IDIS Country Specific Extencion). 
 
Uzlabojot viedo skaitītāju attālinātu vadību un pilnveidojot transformatoru apakšstaciju monitoringu, 
nodrošināta elektrotīkla pārvaldības operativitāte  tiešsaistes  informācijas saņemšanai, par situāciju 
elektrotīklā.  
 
Apzinoties digitālās pasaules straujo attīstību, izrietošos riskus un apdraudējumus, kiberdrošības loma 
kļūst arvien nozīmīgāka uzņēmuma kvalitatīvai darbībai. Sabiedrība izmanto tehnoloģiskās sistēmas, to 
starpā specifiskās iekārtas elektrotīkla kontrolei un viedās uzskaites nodrošināšanai, kuru nepārtrauktas 
darbības nodrošināšanai nepieciešami dažādi specifiski drošības risinājumi. Lai būtu iespēja sadarboties, 
apmainīties ar informāciju un pieredzi, kā arī nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību informācijas aizsardzībā un 
procesu pilnveidošanā, Sabiedrība kļuvusi par ENCS (European Network for Cyber Security) organizācijas 
informācijas apmaiņas biedru. ENCS ir 2012. gadā dibināta bezpeļņas organizācija, kas apvieno kritiskās 

Pieaug ieņēmumi un EBITDA 

Paātrinās elektrotīklu pieslēgumu process  

Viedo skaitītāju īpatsvara pieaugums  

http://www.e-st.lv/
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infrastruktūras uzņēmumus (tajā skaitā sadales sistēmas operatori) un drošības ekspertus, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un atbalstītu kompetenču attīstību viedo tīklu kiberdrošības un drošas infrastruktūras 
nodrošināšanā. 
 

Sabiedrība ik gadu veic klientu apmierinātības 
vērtējumu (CSI), lai novērtētu pakalpojuma un 
klientu apkalpošanas servisa kvalitāti. 2017. gadā 
kopējais mājsaimniecību un juridisko klientu 
apmierinātības, lojalitātes, noturības rādītājs  ir 
samazinājies par 3 indeksa punktiem salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu un veido 58 indeksa punktus, 
kas kopumā vērtējams kā vidēji augsts vērtējums. 
Kopējo indeksa kritumu galvenokārt ietekmē 

rādītāja būtiska pazemināšanās juridisko klientu segmentā (no 61 punkta 2016. gadā uz 55 punktiem 2017. 
gadā), savukārt mājsaimniecību klientu rādītājs ir saglabājies stabils kopš 2016. gada (61 indeksa punkts). 
Uzņēmumu grupā rādītāju samazinājumu noteica mazo uzņēmumu grupas pārstāvji, kuru vērtējumu 
ietekmēja 2016. gadā ieviestie līdzsvarotie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi, kas rosināja klientus 
izvērtēt esošo jaudu izmantošanas paradumus un aktualizēja jautājumu par izvēlētās elektrotīkla 
pieslēguma jaudas efektīvu izmantošanu. Vidējo un lielo uzņēmumu grupās, salīdzinot ar 2016. gadu, 
vērojams rādītāju kāpums. Indeksa saglabāšana 2016. gada līmenī mājsaimniecību segmentā apliecina 
veiksmīgi īstenotu tarifu ieviešanas komunikāciju un skaidrošanu.  
 
Lai kļūtu par vienu no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā arī klientu apkalpošanas jomā, 
būtiski regulāri sekot līdzi sniegto pakalpojumu procesu un klientu apkalpošanas kvalitātes aspektiem, kā 
arī veikto aktivitāšu un uzlabojumu ietekmei uz kopējo klientu apmierinātību.  2017. gadā ieviests klientu 
pieredzes monitorings, kas nodrošina ik mēneša klientu apmierinātības vērtējumu par saņemtā 
pakalpojuma kvalitāti un apkalpošanas servisu. Klientu pieredzes monitorings tiek veikts 7 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). 2017. gadā visu pakalpojumu kopējais 
vērtējums ir 3,8 (no 5), kas vērtējams kā vidēji augsts.   
Tiecoties uz augstu klientu apkalpošanas un apmierinātības līmeni, Sabiedrība turpina attīstīt sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, to pieejamību e-vidē, kā arī klientu apkalpošanu un informētību.  
 
Sabiedrības izglītošanai elektrodrošības jautājumos 2017. gadā apmeklētas 129 Latvijas vispārējās 
izglītības iestādes. Kā plašākie izglītojošie pasākumi, kuros Sabiedrība aktīvi iesaistījās, minami „Zelta 
Zivtiņas Čempionāts 2017”, dalība izstādēs „Māja I” un „Bērnu pasaule 2017”, kā arī dalība 22 publiskos 
izglītības un drošības pasākumos visā Latvijā. Sadarbībā ar bērnu mūzikas projektu „Brīnumskapis”, 
īstenots elektrodrošības projekts, kura ietvaros radīta koncertizrāde „Brīnumskapis un Elektriskā ģimene” 
un kopā ar Latvijas jauniešu elku – reperi Edavārdi – radīta dziesma „Respekts elektrībai!” un animācijas 
video klips, kas draudzīgā veidā skaidro elektrodrošības nozīmi. Latvijas skolās, kurās ir Lattelecom WI FI 
internets, ievietots baneris par elektrodrošību, kas ved uz informatīvo elektrodrošības lapu 
arelektribuneriske.lv. 
 
2017. gadā sadalītās elektroenerģijas apjoms nav būtiski mainījies un ir 6 463 GWh (2016. gadā – 
6 465 GWh). 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visās patēriņa grupās, izņemot iedzīvotāju un 
tirdzniecības sektorus, ir sadalītās elektroenerģijas pieaugums, kur spēcīgākā ietekme uz elektroenerģijas 
patēriņa pieaugumu bija rūpniecības sektoram, ko sekmējis rūpniecības produkcijas izlaides apjomu 
pieaugums visās rūpniecības nozarēs.  

 
Elektrotīklu drošība un saimnieciskās darbības 
efektivitāte joprojām ir Sabiedrības  prioritātes. 
2017. gadā 0,4 - 20kV elektrotīklu bojājumu skaits  

ir 20 832 gadījumi, kas veido samazinājumu par 2 226 gadījumiem vai 10 % (2016. gadā - 23 058 
gadījumi).  
 
2017. gadā 5 742 km apjomā (2016. gadā – 6 677 km) veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no kokiem, 
krūmiem un potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā. Preventīvi veicot elektrolīniju trašu 
attīrīšanu, būtiski tiek mazināta dabas apstākļu ietekme nepārtraukta sadales pakalpojuma piegādes 
nodrošināšanai. Tehniski pilnveidota elektrotīkla struktūra, īstenojot 1 103 km (2016. gadā – 1 119 km) 
zemsprieguma elektrotīkla pārbūvi izolēta vada izpildījumā un  palielināts veikto darbu apjoms, neatslēdzot 
spriegumu. 
 
2017. gadā uzlabota elektroapgādes kvalitāte, ko parāda sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes 
pārtraukuma ilguma (SAIDI) un pārtraukumu skaits vienam lietotājam (SAIFI) rādītāju samazinājums. 
2017. gadā sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam samazināts 
par 25 minūtēm vai 9 %. Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu rādītāja ietvaros plānotais pārtraukumu 
ilgums ir samazināts par 13 minūtēm un neplāna pārtraukumu ilgums samazināts par 4 minūtēm, salīdzinot 
ar 2016. gada indikatoriem. 
 

Klientu apmierinātības indekss  

 

Paaugstinās elektroapgādes kvalitāte un 
drošums  
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61 61
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Uzņēmumi Mājsaimniecības
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Samazinās sistēmas vidējais elektroenerģijas 

piegādes pārtraukuma ilgums  vienam lietotājam 

par 25 minūtēm  

 

 
Sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam 2017. gadā ir 2,8 reizes, 
salīdzinot ar 2016. gadu, samazinājums par 0,3 reizēm vai 10 % (2016. gadā  – 3,1 reizes). 
 

Sabiedrība visā Latvijā pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu 
un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus. 
2017. gadā sadales sistēmas aktīvos kopumā ieguldīti 107,7 miljoni 
EUR, salīdzinot ar 2016. gadu, pieaugums ir 1,3 % (2016. gadā – 
106,3 miljoni EUR). 

 
Lai pilnveidotu klientiem piedāvāto pakalpojumu nepārtrauktību, inovatīvu tehnisko risinājumu 
izmantošanu  un sniegtu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādes pakalpojumu, Sabiedrība īsteno 
kapitālieguldījumu projektus, pamatojoties uz elektrotīkla izmantošanas ilgtermiņa perspektīvu un 
efektīviem kapitālieguldījumiem atbilstoši AS „Sadales tīkls” desmit gadu attīstības plānam, kas paredz 
sadales sistēmas infrastruktūras modernizāciju kā arī pilnīgu atjaunošanu ne biežāk kā vienu reizi 
piecdesmit gadu laikā. 
  

2017. gadā atjaunoti 1 647 km elektrolīniju, tajā skaitā 637 km 
vidējā sprieguma elektrolīniju (2016.gadā – 768 km), kabeļu 
risinājumā atjaunoti 211 km vidējā sprieguma līniju (2016. 
gadā – 208 km), 799 km zemsprieguma elektrolīniju (2016. 

gadā – 673 km), rekonstruētas un izbūvētas 726 transformatoru apakšstacijas (2016. gadā – 773 
transformatoru apakšstacijas). 
 
Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūves un rekonstrukcijas projektu īstenošanai  2017. gadā ieguldīti 
59,8 miljoni EUR (2016. gadā – 43,3 miljoni EUR) vai 56 % no kopējiem perioda ieguldījumiem. Īstenotie 
ieguldījumi samazina biežākos bojājumu cēloņus gaisvadu līnijās, bojājumu lokalizēšanas laiku un 
bojājumos iesaistīto klientu skaitu, kā arī uzlabo sprieguma kvalitāti un drošumu. 
 
Pabeigta 110/20 kV apakšstaciju Centrālā, Priekule, Rūjiena un Bišuciems rekonstrukcija.  

 
Lietotāju elektroietaišu pieslēgumu pieprasījumu nodrošināšanai 2017. gadā izbūvēti 8 907 pieslēgumi 
(2016. gadā  – 9 242 pieslēgumi), kas ir par 335 pieslēgumiem mazāk. Klientu pieslēgumu izbūvei  
2017. gadā ieguldīti 18,4 miljoni EUR (2016.gadā - 13,6 miljoni EUR). 
 
Lai uzlabotu elektroapgādes sistēmas drošumu, pabeigta dzēšspoļu rekonstrukcija apakšstacijās 
Daugava, Ilūkste, Ventspils, Priedaine, Koknese, Malta, Ezerkrasts un Madona.  
 
2017. gadā esošo 110/10 kV apakšstaciju vidsprieguma slēgiekārtu modernizācijā ieguldīti 6,9 miljoni EUR 
(2016. gadā – 8,8 miljoni EUR). 
 
Enerģijas patēriņa, elektrotīkla noslodzes izsekojamībai, elektroapgādes kvalitātes monitoringam un 
enerģijas gala lietotāju energoefektivitātes paaugstināšanai Sabiedrība turpina viedā elektrotīkla attīstību. 
2017. gadā viedo iekārtu uzstādīšanai ieguldīti 5,5 miljoni EUR (2016. gadā – 9,6 miljoni EUR). 
 
AS „Sadales tīkls” 2017. gada nerevidētie  saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).  Sabiedrība 
piemērojusi SFPS saskaņā ar 1. SFPS „Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā 
piemērošana”. Pārejas datums, ar kuru tiek piemēroti SFPS, ir 2016. gada 1. janvāris. 
 
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.  
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Investīcijas 108 miljoni EUR 

 

 Atjaunoti 1 647 km elektrolīniju 
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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 aizņēmumu no mātessabiedrības summa 2017. gada 31. decembrī bija 363 496 562 
EUR (31/12/2016: 362 376 354 EUR). 2017. gada 31. decembrī 16 % (31/12/2016: 22 %) 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 

Finanšu aktīvi, kas potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska pakāpei, ir galvenokārt īstermiņa 
aizdevumi, pircēju un pasūtītāju parādi, 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. 2017. gada 31 decembrī Sabiedrības kredītriska 
koncentrācija uz vienu darījumu partneri – AS „Latvenergo” – sasniedza  64 % no visiem pircēju un 
pasūtītāju parādiem (31/12/2016: 69  %). 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. 
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 NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE  FINANŠU PĀRSKATI  
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins  

Pielikums 2017 2016* 

  EUR’000 EUR’000 

Ieņēmumi 3 324 114 315 697 

Pārējie ieņēmumi  872 1 092 

    

Izlietotās izejvielas un materiāli 4 (101 355) (107 161) 

Personāla izmaksas  (65 212) (53 799) 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  (55 668) (57 739) 

EBITDA  102 751 98 090 

Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu  
un pamatlīdzekļu  vērtības samazinājums  (71 323) (93 362) 

Saimnieciskās darbības peļņa  31 428 4 728 

Finanšu ieņēmumi  1 – 

Finanšu izmaksas  (6 308) (6 515) 

Peļņa pirms nodokļa  25 120 (1 787) 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 5 (3 388) (854) 

Atliktā nodokļa izmaiņas 5 102 535 ** 2 562 

Pārskata gada peļņa  124 268 (79) 

*  kolonnā atspoguļoti rādītāji pārejas datumā uz SFPS – 2016. gada 1. janvārī 
** Atliktā nodokļa saistības reversētas 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu 
izmaiņām, kas stājās spēkā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri 

 
 

Vispārējo ieņēmumu pārskats 

 2017 2016 

 
EUR’000 EUR’000 

Pārskata gada peļņa 124 268 (79) 

   
Vispārējie ieņēmumi / (zaudējumi), kas nav jāpārklasificē uz pelņu vai zaudējumiem 
nākamajos periodos (atskaitot nodokļus):   

 - ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas – 243 549 

 - ieņēmumi / (zaudējumi) no pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas  2 408 (1 583) 

Kopā vispārējie ieņēmumi pārskata gadā, atskaitot nodokļus 2 408 241 966 

   

Kopā pārskata gadā atzītie vispārējie ieņēmumi 126 676 241 887 
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Pārskats par finansiālo stāvokli 

Pielikums 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016* 

AKTĪVS 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Ilgtermiņa aktīvi     

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 6 1 563 175 1 535 700 1 249 038 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  1 1 1 

KOPĀ Ilgtermiņa aktīvi   1 563 176 1 535 701 1 249 039 

     
Apgrozāmie līdzekļi     
Krājumi  7 14 353 15 483 16 114 

Pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori 8 47 820 45 214 43 749 

Nākamo periodu izmaksas  992 992 883 

Nauda un naudas ekvivalenti  300 300 300 

KOPĀ apgrozāmie līdzekļi   63 465 61 989 61 046 

AKTĪVU KOPSUMMA  1 626 641 1 597 690 1 310 085 

     

PASĪVS     

Pašu kapitāls     

Akciju kapitāls  627 656 627 656 627 656 

Rezerves  304 933 261 313 19 707 

Nesadalītā peļņa / (uzkrātie zaudējumi)  60 740 (67 977) (68 258) 

KOPĀ pašu kapitāls   993 329 820 992 579 105 

     
Ilgtermiņa kreditori     

Aizņēmumi 9 e 312 582 313 496 302 376 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības**  – 148 208 108 070 

Uzkrājumi   11 939 9 615 8 111 

Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi   142 132 141 817 142 593 

KOPĀ ilgtermiņa kreditori   466 653 613 136 561 150 

Īstermiņa kreditori     
Aizņēmumi 9 b 79 072 90 531 98 118 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem    75 081 61 420 60 657 

Nākamo periodu ieņēmumi  12 506 11 611 11 055 

KOPĀ īstermiņa kreditori   166 659 163 562 169 830 

PASĪVU KOPSUMMA  1 626 641 1 597 690 1 310 085 

*  kolonnā atspoguļoti rādītāji pārejas datumā uz SFPS – 2016. gada 1. janvārī 
** Atliktā nodokļa saistības 102 535 tūkst. EUR reversētas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un 45 673  tūkst. EUR  rezervēs, jo sākotnēji tika uzskaitīts 
rezervju sastāvā, 2017.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņām, kas stājās spēkā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri 

 
 

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā 
 

Akciju kapitāls Rezerves 
Nesadalītā 

peļņa 
KOPĀ 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

2016. gada 1. janvārī  627 656 19 707 (68 258) 579 105 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves 
norakstīšana, atskaitot atlikto uzņēmumu 
ienākuma nodokli – (1 943) 1 943  – 

Kopā pašu kapitālā atzītās iemaksas un 
peļņas sadalīšana – (1 943) 1 943 – 

Pārskata gada zaudējumi – – (79)  (79)  

Vispārējie ieņēmumi / (zaudējumi) – 243 549 (1 583) 241 966  

KOPĀ pārskata gadā atzītie vispārējie 
ieņēmumi – 243 549  (1 662) 241 887  

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

     

15. SFPS ieviešanas efekts* – – (10) (10) 

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

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

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves 
norakstīšana, atskaitot atlikto uzņēmumu 
ienākuma nodokli – (2 494) 2 494 – 

Reversēts atliktais uzņēmumu ienākuma 
nodoklis  – 46 114  (441) 45 673 

KOPĀ pašu kapitālā atzītās iemaksas un 
peļņas sadalīšana – 43 620 2 051  45 671 

Pārskata gada peļņa – – 124 268 124 268 

Vispārējie ieņēmumi  – – 2 408 2 408 

KOPĀ pārskata gadā atzītie vispārējie 
ieņēmumi – – 126 235 126 676 

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

* Sabiedrība ir ieviesusi 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”  ar sākotnējo ieviešanas datumu 2017. gada 1. janvāris 

 



 

 AS „SADALES TĪKLS”   13  no 19 

NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 2017. GADU (PĒC SFPS) 

 

 

 

Pārskats par naudas plūsmām 

 

 
  

 2017 2016 

 EUR’000 EUR’000 
Pamatdarbības naudas plūsma   

Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļa 25 120 (1 787) 

Korekcijas:   
– amortizācija un nolietojums, nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums 76 784 98 841 

 ‒ finanšu korekcijas, neto 6 308 6 515 

 ‒ citas korekcijas 4 732 (358) 

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām 112 944 103 211 

Apgrozāmo līdzekļu pieaugums (1 487) (2 684) 

Kreditoru parādu un pārējo kreditoru pieaugums  10 400 216 

Nauda pamatdarbības rezultātā 121 857 100 743 

Izdevumi procentu maksājumiem (6 988) (7 052) 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (maksājumi) / atmaksa (1 128) 1 160  

Pamatdarbības neto naudas plūsma 113 741 94 851 

   

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

Saņemtie procenti 1 – 

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde (101 366) (98 384) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (101 365) (98 384) 

   

Finansēšanas darbības naudas plūsma   

Saņemtie aizņēmumi 50 000 60 000 

Izdevumi aizņēmumu atmaksai (62 374) (56 467) 

Izmaksātās dividendes (2) – 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (12 376) 3 533 

   

Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums – – 

Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 300 300  

Naudas un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 300 300 
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Saīsināto finanšu pārskatu 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. 
 
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 3. novembra līdz šo AS „Sadales tīkls”  nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu parakstīšanas dienai 
AS „Sadales tīkls” valde strādā šādā sastāvā: Baiba Priedīte (valdes priekšsēdētāja), Raimonds Skrebs un Inga 
Āboliņa. 
 

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina AS „Latvenergo” saskaņā ar noslēgto grāmatvedības pakalpojuma 

līgumu. 

 
Revidents ir SIA „Ernst & Young Baltic” – Muitas iela 1A, Rīga, LV–1010, Latvija, licence Nr. 17. 
 
Nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2017. gadu Sabiedrības valde ir apstiprinājusi 
2018. gada 28. februārī (skatīt AS „Sadales tīkls” mājaslapas www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati). 
 
 

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI 
 

Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk tekstā – SFPS), un to sagatavošanā piemērots 1. SFPS 
„Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana”. 
Finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem jeb politikām. Politikas ir 
konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par pārskatos ietvertajiem periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav 
noteikts citādāk. Nerevidētajos saīsinātajos finanšu pārskatos ir ievērota rādītāju salīdzināmība un, kur 
nepieciešams, salīdzinošie rādītāji ir pārklasificēti atbilstoši 1. SFPS prasībām. 
 
Sabiedrības nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gadu, sagatavoti, pamatojoties uz sākotnējo 
izmaksu uzskaites principu, un aptver  finanšu informāciju par AS „Sadales tīkls” 12 mēnešu periodā, kas beidzas 
2017. gada 31. decembrī, un salīdzinošajiem rādītājiem par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2016. gada 31. 
decembrī. 
 
AS „Sadales tīkls” 2016. gada pārskats” apstiprināts 2017. gada 22. martā AS „Sadales tīkls” akcionāru sapulcē 
(skatīt AS „Sadales tīkls” mājaslapas www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati). 
 
Nerevidētie saīsinātie Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti eiro (EUR) valūtā, un visi rādītāji šajos finanšu 
pārskatos ir norādīti tūkstošos EUR (EUR'000 jeb tūkst. EUR). Visi rādītāji ir noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim, 
ja nav norādīts citādāk. 
 
Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana 
Šie Sabiedrības atsevišķie nerevidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, ir finanšu 
pārskati, kas pirmo reizi ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (International 
Accounting Standards Board) publicētajiem un Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS. Sabiedrība ir 
piemērojusi SFPS atbilstoši 1. SFPS „Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana” 
noteiktajām prasībām. Pārejas datums, ar kuru tiek piemēroti SFPS ir 2016. gada 1. janvāris. 
 
Saskaņā ar SFPS Sabiedrība ir: 
•  piemērojusi vienādus grāmatvedības uzskaites principus visos atspoguļotajos pārskata periodos. 
•  ieviesusi 15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” pirmo reizi 2017. gada finanšu pārskatos ar sākotnējo 
ieviešanas datumu 2017. gada 1. janvāris un ir izvēlējusies ieviest 15. SFPS ar kumulatīvā efekta metodi. Šī 

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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standarta  ieviešana  nav būtiski mainījusi kopējos atzītos ieņēmumus no klientu līgumiem  un   nav būtiski 
ietekmējusi  finanšu pārskatus standarta ieviešanas datumā. 
•  ievērojot prasības, retrospektīvi piemērojusi visus 2017. gada 31. decembrī spēkā esošos SFPS. 
 
Šajā pielikumā izskaidrotas korekcijas, kas tika veiktas, lai atsevišķos finanšu pārskatus, kas iepriekš bija 
sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam un citiem spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem un vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības uzskaites principiem (turpmāk tekstā 
– LAT GAP), atbilstoši SFPS prasībām sagatavojot saīsināto pārskatu par finansiālo stāvokli 2016. gada 1. janvārī 
un 31. decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un vispārējo ieņēmumu pārskatu par 2016. gadu. 
 
Sabiedrība nav piemērojusi izņēmumus attiecībā uz atsevišķu SFPS prasību retrospektīvu piemērošanu, kas tiek 
atļauts pirmreizējiem SFPS piemērotājiem, kā noteikts 1. SFPS „Starptautisko finanšu pārskatu standartu 
pirmreizējā piemērošana”. 
 
Sabiedrības saīsinātā pārskata par finansiālo stāvokli salīdzināšana 2016. gada 1. janvārī (pārejas datums 
uz SFPS) 

  
01/01/2016         

pēc LAT GAP 
Novērtējums     

pēc SFPS* 
01/01/2016  
pēc SFPS 

 EUR'000 EUR'000 EUR’000 

AKTĪVI 
      

Ilgtermiņa aktīvi  1 249 039 – 1 249 039 

Apgrozāmie līdzekļi  61 046 – 61 046 

AKTĪVU KOPSUMMA 1 310 085 – 1 310 085 

PASĪVI 
   

Pašu kapitāls    

Akciju kapitāls 627 656  – 627 656  

Rezerves 19 707 – 19 707 

Uzkrātie zaudējumi (68 420) 162 (68 258) 

KOPĀ pašu kapitāls  578 943 162 579 105 

    

Ilgtermiņa kreditori       

Aizņēmumi 302 376 – 302 376 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 108 232 (162) 108 070 

Uzkrājumi 8 111 – 8 111 

Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi 142 593 – 142 593 

KOPĀ ilgtermiņa kreditori  561 312 (162) 561 150 

Īstermiņa kreditori 169 830 – 169 830 

PASĪVU KOPSUMMA 1 310 085 – 1 310 085 

 
Sabiedrības saīsinātā pārskata par finansiālo stāvokli salīdzināšana 2016. gada 31. decembrī 

  
31/12/2016         

pēc LAT GAP 
Novērtējums       

pēc SFPS* 
31/12/2016  
pēc SFPS 

 EUR'000 EUR'000 EUR’000 

AKTĪVI 
      

Ilgtermiņa aktīvi 1 535 701 – 1 535 701 

Apgrozāmie līdzekļi  61 989 – 61 989 

AKTĪVU KOPSUMMA 1 597 690 – 1 597 690 

PASĪVI 
   

Pašu kapitāls     

Akciju kapitāls 627 656 – 627 656 

Rezerves 261 313 – 261 313 

Uzkrātie zaudējumi (68 418) 441 (67 977) 

KOPĀ pašu kapitāls  820 551 441 820 992 

    

Ilgtermiņa kreditori    

Aizņēmumi 313 496 – 313 496 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 148 649 (441) 148 208 

Uzkrājumi 9 615 – 9 615 

Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi 141 817 – 141 817 

KOPĀ ilgtermiņa kreditori  613 577 (441) 613 136 

Īstermiņa kreditori 163 562 – 163 562 

PASĪVU KOPSUMMA 1 597 690 – 1 597 690 
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Sabiedrības saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina un vispārējo ieņēmumu pārskata salīdzināšana par 
2016. gadu 

  
2016. gads  

pēc LAT GAP 
Novērtējums  

pēc SFPS* 
2016. gads 
 pēc SFPS 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Ieņēmumi 315 697 – 315 697 

Pārējie ieņēmumi 1 092 – 1 092 

Izlietotās izejvielas un materiāli (107 161) – (107 161) 

Personāla izmaksas (55 661) 1 862 (53 799) 

Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (93 362) – (93 362) 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (55 453) (2 286) (57 739) 

Saimnieciskās darbības peļņa 5 152 (424) 4 728 

Finanšu izmaksas (6 515) – (6 515) 

Peļņa pirms nodokļa (1 363) (424) (1 787) 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 1 365 343 1 708 

Pārskata gada peļņa / (zaudējumi) 2 (81) (79) 

* atbilstoši LAT GAP ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas tika atzīti „Pārējo ieņēmumu” 
sastāvā, zaudējumi no pēcnodarbinātības pabalstu novērtēšanas – „Personāla izmaksās” 
 

Vispārējo ieņēmumu pārskats    

  
2016. gads pēc 

LAT GAP 
Novērtējums            

pēc SFPS 
2016. gads           
pēc SFPS 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

        

Pārskata gada peļņa / (zaudējumi) 2 (81) (79) 

Vispārējie ieņēmumi/ (zaudējumi), kas nav jāpārklasificē 
uz pelņu vai zaudējumiem nākamajos periodos (atskaitot 
nodokļus):    

– ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas – 243 549 243 549 

– zaudējumi no pēcnodarbinātības pabalstu 
novērtēšanas – (1 583) (1 583) 

Kopā vispārējie ieņēmumi pārskata gadā, atskaitot 
nodokļus – 241 967 241 967 

    

Kopā pārskata gadā atzītie vispārējie ieņēmumi – 241 885 241 887 

 
 

3. IEŅĒMUMI 
 2017 2016 

 EUR’000 EUR’000 

   

Sadales sistēmas pakalpojumi 302 843 290 923 

Reaktīvās elektroenerģijas ieņēmumi 3 311 3 409 

Ieņēmumi no ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos 3 412 7 285 

Elektrotīkla pieslēgumu maksas ieņēmumi  12 453 11 817 

Pārējie pakalpojumi 2 095 2 263 

 324 114 315 697 

 
 
4.  IZLIETOTĀS IZEJVIELAS UN MATERIĀLI  

 2017 2016 

 
EUR’000 EUR’000 

Pārvades sistēmas pakalpojumi 70 199 71 575 

Elektroenerģijas izmaksas 12 649 14 210 

Sadales tīklu remontu un uzturēšanas darbu izmaksas 11 787 13 627 

Izlietoto materiālu un rezerves daļu izmaksas 6 720 7 749 

 101 355 107 161 
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5. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS 

  2017 2016 

  EUR’000 EUR’000 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 3 388 854 

Atliktā nodokļa izmaiņas (102 535)* (2 562) 

Kopā uzņēmumu ienākuma nodoklis (99 147) (1 708) 

* Atliktā uzņēmuma ienākuma  nodokļa saistības reversētas 2017. gadā peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar Latvijas 
Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņām, kuras stājās spēkā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri 

 
Atliktā nodokļa kustība 

  2017 2016 

  EUR’000 EUR’000 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā 148 208 108 070 

Izmaiņas pašu kapitālā – 42 700 

Izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā 22 (2 562) 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās pirms reversēšanas 148 230 148 208 

Reversētas pašu kapitālā (45 673) – 

Reversētas peļņas vai zaudējumu aprēķinā (102 557) – 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās – 148 208 

 
   

6. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI 
a) Nemateriālie ieguldījumi 

  31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

  EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Atlikusī vērtība pārskata gada sākumā 28 542 25 207 25 892 

Iegādāts 11 843 4 892 854 

Izslēgšana (1 452) (1 407) (1 394) 

Aprēķinātā amortizācija (308) (150) (145) 

Atlikusī vērtība pārskata gada beigās 38 625 28 542 25 207 

 
b) Pamatlīdzekļi 

  31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

  EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Atlikusī vērtība pārskata gada sākumā 1 507 158 1 223 831 1 191 542 

Iegādāts 92 421 94 082 93 091 

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums – 286 528 23 961 

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības samazinājums – ( 23 987) (30 793) 

Norakstīts (4 011) (4 080) (3 095) 

Aktīvu vērtības pieaugums 11  92  14 473 

Nolietojums (71 029) (69 318) (65 348) 

Atlikusī vērtība pārskata gada beigās 1 542 550 1 507 158 1 223 831 

 
 

7. KRĀJUMI 
 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Materiāli un rezerves daļas 14 037 15 352 15 784 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 818 730  918 

Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam (502) (599) (588) 

Kopā krājumi 14 353 15 483 16 114 

 
Uzkrājumu izmaiņas 

 2017 2016 

 EUR’000 EUR’000 

Pārskata gada sākumā 599 588 

Uzkrājumu izmaiņas pelņas vai zaudējumu aprēķina (97) 11  

Pārskata gada beigās 502 599  
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8. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI UN  PĀRĒJIE DEBITORI 
 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Pircēju un pasūtītāju parādi    

– sadales sistēmas pakalpojuma parādi 17 562 13 942 9 419 

– pircēju un pasūtītāju parādi 770 667 377 

– citi parādi 2 486 2 601  2 643 

 20 818 17 210 12 439 

Uzkrājumi  pircēju un pasūtītāju parādu vērtības 
samazinājumam  

  
 

– sadales sistēmas pakalpojuma parādiem (531) (433) (392) 

– pircēju un pasūtītāju parādiem (473) (348) (146) 

– citiem parādiem (2 401) (2 412) (2 127) 

 (3 405) (3 193) (2 665) 

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto    

– sadales sistēmas pakalpojuma parādi 17 030 13 509 9 027 

– pircēju un pasūtītāju parādi 297 320 232 

– citi parādi 86 188 515 

 17 413 14 017 9 774 

Saistīto pušu parādi (pielikums Nr. 9) 30 301 31 096 32 188 

Pārējie debitori 106 101 1 787 

 47 820  45 214 43 749 

 

Uzkrājumu kustība pircēju pasūtītāju parādu vērtības samazinājumam 
 2017 2016 

 EUR’000 EUR’000 

Pārskata gada sākumā 3 193 2 664 

Iekļauts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā 212 529 

Pārskata gada beigās 3 405 3 193 

 
 

9. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PUSĒM 
 
Sabiedrības akcijas 100 % pieder AS „Latvenergo”. Sabiedrības saistītās puses ir citas AS „Latvenergo” 
meitassabiedrības, asociētās sabiedrības un Sabiedrības valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi, kā arī 
sabiedrības, kuras šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām.  

 
  2017 2016 

  EUR’000 EUR’000 

a) Ieņēmumi     

AS „Latvenergo” 337 484 355 756 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” 26 26 

 337 510 355 782 

b) Izmaksas  
 

AS „Latvenergo” (44 152) (57 068) 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” (1 452)  (1 407) 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs'' (173 105) (173 518) 

 Pārskata gada beigās (218 709) (231 993) 
 

 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 
    

c)   Debitoru parādi    

– AS „Latvenergo” 30 299 31 093  32 186 

– AS „Latvijas elektriskie tīkli” 2 3 2 

  30 301 31 096 32 188 

d)    Kreditoru saistības    
 

– AS „Latvenergo” 10 008 11 479 11 572 

– AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 15 283 15 585 14 542 

– Aizņēmums / (īstermiņa) no AS „Latvenergo” 79 072 90 531  99 177 

  104 363 117 595 125 232 
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e) Īstermiņa aizdevumi saistītajām pusēm 

Finanšu darījumi starp saistītajām pusēm tiek veikti, izmantojot īstermiņa aizņēmumus nolūkā efektīvi un 
centralizēti pārvaldīt Latvenergo grupas uzņēmumu finanšu līdzekļus, izmantojot Grupas kontus. Pārskata gada 
beigās AS „Sadales tīkls” bija atmaksāts izsniegtais īstermiņa aizdevums. 

 
f)  Īstermiņa aizņēmumi no saistītajām pusēm 
Pārskata periodā Sabiedrība saņēma īstermiņa aizņēmumus no mātessabiedrības AS „Latvenergo” saskaņā ar 
savstarpēji noslēgto līgumu „Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu”, izmantojot Grupas kontus. 
Pārskata gada beigās AS „Sadales tīkls” bija  aizņēmusi  īstermiņa aizņēmumu no AS „Latvenergo” 
28 157 tūkst. EUR (2016: 41 651 tūkst. EUR). 
 

 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 
    

Pārskata gada sākumā 41 651 48 540  21 462 

Saņemti / (atmaksāti) aizņēmumi (neto) 36 506 53 111  117 078 

Uz ilgtermiņa aizņēmumiem pārformētie aizņēmumi (50 000) (60 000) (90 000) 

Aprēķinātie procenti 123 242 330 

Samaksātie procenti (123) (242) (330) 

Pārskata gada beigās 28 157 41 651 48 540 

 
g) Ilgtermiņa aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām 
Sabiedrībai ir noslēgti ilgtermiņa aizdevuma līgumi ar mātessabiedrību  AS „Latvenergo”  sadales sistēmas aktīvu 
finansēšanai. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 
    

Pārskata gada sākumā 362 376 351 954 355 670 

Pārformēti aizņēmumi no īstermiņa aizņēmumiem 50 000 60 000  90 000 

Pārskata periodā atmaksātie aizņēmumi (48 880) (49 578) (93 716) 

Aprēķinātie procenti 6 757 6 872 6 506 

Samaksātie procenti (5 229) (5 236) (4 933) 

Uzkrājumi ilgtermiņa aizņēmuma procentu izmaksām (1 528) (1 636) (1 573) 

Pārskata gada beigās 363 496 362 376  351 954 

  tai skaitā:    

Ilgtermiņa daļa 312 581 313 496 302 376 

Īstermiņa daļa 50 915 48 880 49 578 

 

 

6. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2017. gadu. 
 

 
 

*** 


