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SATURS 
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 

811 tūkstošiem klientu. 
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FINANŠU KALENDĀRS 

Starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati: 

 Par 2019. gada 6 mēnešiem (nerevidēti) – 31.08.2019. 

 Par 2019. gada 9 mēnešiem (nerevidēti) – 29.11.2019. 

 

* Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 
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KOPSAVILKUMS 
 

Saimnieciskās darbības efektivitāte pieaug 
 

2019. gada 3 mēnešos AS "Sadales tīkls" saimnieciskās darbības peļņa sasniedz 11,9 miljonus EUR, 

salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaugums par 0,9 miljoniem EUR. EBITDA - pieaug  

par 3,6 miljoniem EUR un sasniedz 33,8 miljonus EUR, par 4,2 procentpunktiem pieaugusi arī EBITDA 

rentabilitāte, sasniedzot 35,3 %. Lielāko ietekmi uz peļņas un rentabilitātes pieaugumu devusi 

saimnieciskās darbības efektivitātes projektu īstenošana. 

 

Investīcijas elektrotīklā sekmē sadales pakalpojuma 

kvalitāti un drošumu 

Elektrotīkla atjaunošanai 2019. gada 3 mēnešos ieguldīti 18,8 miljoni EUR. Atjaunoti 183 km 

elektrolīniju, rekonstruēta 61 transformatoru apakšstacija un pabeigta 10/20/10kV apakšstacijas Miezīte 

10kV un 20kV sadales pārbūve. 2019. gada 3 mēnešos kopējais elektrotīkla bojājumu skaits, neskaitot 

masveida bojājumus, ir 3 900 gadījumi, un tas veido samazinājumu par 39 % (2018. gada 3 mēnešos 

5 421 gadījumi).  

 

Jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošana kļūst ātrāka 

2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieslēgumu izpildes laiks 

klientu objektos ar būvprojektu samazināts par 4 dienām un sasniedz 84 dienas, savukārt pieslēgumu 

izpildes laiks klientu objektos bez būvprojekta samazināts par 5 dienām, sasniedzot 6 dienas. Visā 

Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu, klientiem ir pieejams pilna servisa pakalpojums elektrotīkla pieslēguma 

ierīkošanai. 2019. gada 3 mēnešos izbūvēti 39 pieslēgumi, nodrošinot klientiem pilna servisa 

pakalpojumu (2018.gada 3 mēnešos 78 pieslēgumi). 

 

Elektrotīkla digitalizācija paplašinās 

Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms sasniedzis 584,1 tūksti jeb 51 % no kopējā AS "Sadales tīkls" 

klientu elektroenerģijas skaitītāju skaita. Vidējā sprieguma elektrotīklā turpinās automātiskā bojājuma 

vietas lokalizācijas sistēmas ieviešana, aptverot 44 % no vidējā sprieguma līniju kopgaruma. 

 

Pilnveidota  e-vides lietojamība 

AS "Sadales tīkls" turpina attīstīt piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, lai klients visus ar elektroapgādi 

saistītos jautājumus varētu pieteikt un atrisināt klientu portālā e-st.lv. Gada sākumā ieviests automātisks 

process juridisko personu līgumu apstrādei. Uzņēmumi (tāpat kā mājsaimniecības) tiešsaistē var 

izmantot klientu portālu e-st.lv jauna pieslēguma ierīkošanai – nosūtīt un apstiprināt dokumentus, sekot 

līdzi pieslēguma ierīkošanas gaitai. Klientu informētībai klientu portālā e-st.lv visiem šā gada objektiem 

publicēta atzīme par plānoto viedā skaitītāju uzstādīšanu. 
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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 
  3 mēn. 2019 3 mēn. 2018 

    

Sadalītā elektroenerģija GWh 1 762 1 786 

Vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma 

indekss (SAIDI) minūtes 46 37 

Vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma skaita 

indekss (SAIFI) reizes 0,54 0,39 

Atjaunotas elektrolīnijas km 183 353 

Rekonstruētas un izbūvētas apakšstacijas skaits 61 67 

Darbinieku skaits pārskata perioda beigās  2 067 2 180 

 

Finanšu rādītāji 
 EUR'000 
 3 mēn. 2019 3 mēn. 2018* 

   

Ieņēmumi 84 504 86 338 

 t.sk. ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem 79 663 81 680 

EBITDA  1) 33 792 30 224 

Peļņa / (zaudējumi) 11 893 11 012 

Aktīvi  1 671 260 1 622 228 

Pašu kapitāls  934 315 1 004 320 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  (2 127) (12 432) 

Aizņēmumi 485 392 379 594 

Investīcijas: 18 846 16 785 

-  kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē 18 832 16 701 

-  ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 14 84 

 

Finanšu koeficienti   %  
 3 mēn. 2019 3 mēn. 2018* 

   

EBITDA rentabilitāte 2) 35,3 31,2 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 3) 3,6 13,6 

Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs 4)  31,0 30,0 

*koriģēti atbilstoši piemērotajiem SFPS  
 

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) 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

Realizējot Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (2017.- 2022.) izvirzītos mērķus un turpinot 

darbības efektivitātes paaugstināšanas projektus, paaugstinās AS "Sadales tīkls" pakalpojuma kvalitāte 

un saimnieciskās darbības efektivitāte, ko apliecina EDITDA rentabilitātes pieaugums, ātrāka  

elektrotīkla pieslēguma īstenošana, elektrotīkla digitālo risinājumu attīstība, jaunu e-vides 

izmantošanas iespēju piedāvājums klientiem. 

2019. gada 3 mēnešos Sabiedrības EBITDA, salīdzinot ar 

iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir pieaugusi par 3,6 miljoniem 

EUR un sasniedz 33,8 miljonus EUR, par 4,1 procentpunktiem 

pieaugusi arī EBITDA rentabilitāte, sasniedzot 35,3 %. 

Sabiedrības peļņa ir 11,9 miljoni EUR, salīdzinājumā ar 2018. 

gada 3 mēnešu darbības rezultātiem pieaugums ir 0,9 miljoni EUR 

jeb 8,0 %. Lielāko ietekmi uz peļņas un rentabilitātes pieaugumu 

sniegusi saimnieciskās darbības efektivitātes projektu īstenošana. 

Negatīvu ietekmi uz sadales pakalpojuma ieņēmumiem 2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā 

gada attiecīgo periodu, veidoja sadalītās elektroenerģijas apjoma samazinājums par 24  GWh jeb 1,3 

%, sasniedzot 1 762 GWh (2018. gada 3 mēnešos – 1 786 GWh). 2019. gadā turpinās klientu objektu 

pieslēgumu jaudas un patēriņa optimizācija. Izvērtējot elektroenerģijas patēriņa segmentus 2019. gada 

3 mēnešu periodā, salīdzinot ar 2018. gada attiecīgu periodu, patēriņa pieaugums vērojams tikai 

lauksaimniecības segmentā, pārējos segmentos elektroenerģijas patēriņš ir krities. Iedzīvotāju 

elektroenerģijas patēriņa kritumu pamatā ietekmējuši laika apstākļi un augstāka vidējā gaisa 

temperatūra. 

Pozitīvu ietekmi uz izmaksām sniedza elektroenerģijas apjoma sadales sistēmas saimnieciskajām 

vajadzībām samazinājums un ieguvums no saimnieciskās darbības efektivitātes projektu īstenošanas. 

2019. gada 3 mēnešos elektroenerģijas apjoms saimnieciskajām vajadzībām bijis mazāks par 21 GWh 

(18 %), salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem. Patērētā apjoma samazinājums panākts, veicinot 

precīzāku elektroenerģijas uzskaiti ar viedajiem skaitītājiem un izmantojot energoefektīvākas 

tehnoloģiskās iekārtas. Elektroenerģijas apjoma samazinājuma pozitīvo efektu mazinājis  vidējās 

elektroenerģijas cenas pieaugums par 6,5 EUR/ MWh (14 %), ko ietekmēja mazāks Ziemeļvalstu 

hidrorezervuāru piepildījuma līmenis, izejvielu cenu svārstības 

(gāze, ogles, nafta un CO2 kvotu cenas).  

Pieslēgumu izpildes laiks klientu objektos ar būvprojektu 2019. 

gada 3 mēnešos ir samazināts par 4 dienām un sasniedz 84 

dienas (2018. gada 3 mēnešos – 88 dienas), savukārt 

pieslēgumu izpildes laiks klientu objektos bez būvprojekta 

samazināts par 5 dienām, sasniedzot 6 dienas (2018. gada 3 mēnešos – 11 dienas). 2019. gada 3 

mēnešos Sabiedrība izbūvēja 2 865 elektrotīkla pieslēgumus, kas ir par 42 % vairāk nekā 2018. gada 

attiecīgā periodā. 

Lai veicinātu ērtu piekļuvi uzņēmuma sniegtajiem 

pakalpojumiem, mērķtiecīgi tiek attīstītas e-vides iespējas. 

Pilnveidots klientu portāls www.e-st.lv – no janvāra arī juridiskās 

personas visas ar elektrotīkla pieslēgumu saistītās darbības - 

parakstīt līgumus, sekot līdzi pieslēguma ierīkošanas gaitai - var 

veikt elektroniski klientu portālā, kas būtiski ietaupa klientu laiku 

un ļauj pieslēgumus realizēt daudz ātrāk un ērtāk.  

Sabiedrība turpina klientiem nodrošināt pilna servisa pakalpojumu, kura ietvaros uzņēmums organizē 

elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu, veic būvprojekta izstrādi un izbūves darbus. Salīdzinot ar 

 
Saimnieciskās darbības 

efektivitāte pieaug 

 

 
Elektrotīkla pieslēgumi tiek 

īstenoti ātrāk 

 

 
Paplašinās iespējas 

pakalpojumus saņemt e-vidē 
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pieslēgumu ierīkošanu, kad būvprojekta izstrādi veic klients pats, pilna servisa pakalpojuma ietvaros 

pieslēguma ierīkošana notiek līdz pat 3 reizes īsākā laikā. 2019. gada 3 mēnešos izbūvēti 39 

pieslēgumi, nodrošinot klientiem pilna servisa pakalpojumu (2018. gada 3 mēnešos 78 pieslēgumi). 

Attīstot uz digitālām tehnoloģijām balstītu viedo elektrotīklu, 

Sabiedrība turpina klientiem uzstādīt viedos elektroenerģijas 

skaitītājus, atbilstoši arvien vairāk klientu iegūst aktuālos 

elektroenerģijas patēriņa datus un patēriņa izsekojamību, kā arī  

attālināta rādījuma nolasīšanas un informācijas nodošanas 

automātisku iespēju. Kopējais uzstādīto viedo elektroenerģijas 

skaitītāju apjoms līdz 2019. gada 31. martam sasniedzis 584,1 

tūkstošus jeb 51 % no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu elektroenerģijas skaitītāju skaita. No tiem 

attālinātajai nolasīšanai pieslēgti 548,9 tūkstoši jeb 49 % no kopējā klientu elektroenerģijas skaitītāju 

skaita, nodrošinot, ka 83 % no klientu patēriņa uzskaitīti ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem. Viedo 

skaitītāju tehnoloģiju ieviešana Latvijā ir ilgtermiņa investīciju programma, kura tiek īstenota, lai 

veicinātu klientu energoefektivitāti un nodrošinātu izmaksu samazināšanas iespējas gan klientiem, gan 

sistēmas operatoram. 

Drošai un nepārtrauktai elektroenerģijas piegādei Sabiedrība veic 

elektrotīkla atjaunošanu – apakšstaciju un elektrolīniju 

rekonstrukciju, īsteno elektrotīkla uzturēšanas darbus, elektrolīniju 

trašu attīrīšanu no krūmiem.  

2019. gada 3 mēnešos kopējais elektrotīkla bojājumu skaits, 
neskaitot masveida bojājumus (bojājumi, kurus izraisīja plaša 

mēroga dabas stihijas, piemēram, vētras, negaiss utml.), ir 3 900 gadījumi un veido samazinājumu par 
39 % (2018. gada 3 mēnešos 5 421 gadījums). Dabas apstākļu ietekmes mazināšanai 2019. gada 3 
mēnešos 985 km apjomā (2018. gada 3 mēnešos – 750 km) veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no 
krūmiem un potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā.  
 
2019. gada 3 mēnešos sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma 
(SAIDI) un pārtraukumu skaita vienam lietotājam (SAIFI) rādītāji pieauguši. 2019. gada 3 mēnešu 
kopējais sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam bijis par 9 
minūtēm jeb 24 % lielāks nekā šajā periodā gadu iepriekš. Sistēmas vidējā elektroenerģijas piegādes 
pārtraukuma ilguma rādītāja ietvaros plānotais pārtraukumu ilgums ir lielāks par 2 minūtēm, un neplāna 
pārtraukumu ilgums pieaudzis par 7 minūtēm, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešu indikatoriem. 

Sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam 2019. gada 3 

mēnešos ir 0,54 reizes, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, pieaugums par 0,15 reizēm jeb 38 % 

(2018. gada  3 mēnešos – 0,39 reizes).

2019. gada 3 mēnešu periodā SAIDI un SAIFI indikatoru pieaugumu galvenokārt ietekmēja nelabvēlīgie 

laika apstākļi, kuru izraisīto elektrotīkla bojājumu novēršanu apgrūtināja spēcīgs vējš, brāzmas, slapjš 

sniegs, kā arī paaugstinātais gaisa mitrums. Spēcīgo vēja brāzmu un slapja sniega ietekmē gaisvadu 

elektrolīnijas vados ieķeras vēja nolauzti koku zari, radot elektroenerģijas piegādes pārtraukumu. No 

gaisa temperatūras svārstībām un paaugstinātā mitruma noraso elektroapgādes tīkla izolatori, kas 

savukārt izsauc iekārtu pārklāšanos un elektrolīniju atslēgšanos. 

 

23 25
14

21

3M 2018 3M 2019

plāna neplāna

 
Elektroapgādes drošums un 

kvalitātes paaugstinās 

 

 

Lielāks sistēmas vidējais  

elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 

 ilgums vienam lietotājam 
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7 
 

Lai nodrošinātu klientiem drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas 

piegādes pakalpojumu, tā nepārtrauktību un inovatīvu tehnisko 

risinājumu izmantošanu, Sabiedrība veic vienmērīgu elektrotīkla 

atjaunošanu. Īstenojot kapitālieguldījumu projektus, tiek ņemts 

vērā elektrotīkla tehniskais stāvoklis, izmantošanas ilgtermiņa 

perspektīva, drošums un atjaunošanas prioritātes. 

2019. gada 3 mēnešos sadales sistēmas aktīvos kopumā ieguldīti 18,8 miljoni EUR, salīdzinot ar 2018. 

gada 3 mēnešiem, ieguldījumi ir par 12 % lielāki (2018. gada 3 mēnešos – 16,8 miljoni EUR). Lai 

īstenotu ieguldījumus, tiek veikta analīze par elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu un 

elektroenerģijas patēriņa apjomu Latvijas pilsētās un novados, kā arī ņemti vērā pašvaldību un klientu 

priekšlikumi. 

Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūvē un rekonstrukcijā 2019. gada 3 mēnešos ieguldīti 10,9 

miljoni EUR (2018. gada 3 mēnešos – 9,3 miljoni EUR) jeb 58 % no kopējiem perioda ieguldījumiem. 

Lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu, 2019. gada 3 mēnešos esošo 110 kV apakšstaciju 

vidsprieguma slēgiekārtu modernizācijā ieguldīti 0,4 miljoni EUR (2018. gada 3 mēnešos – 0,95 miljoni 

EUR). Pabeigta 110/20/10kV apakšstacijas Miezīte 10 kV un 20 kV sadales pārbūve. Viedo iekārtu 

uzstādīšanai 2019. gada 3 mēnešos ieguldīts 1,1 miljons EUR (2018. gada 3 mēnešos - 2,0 miljoni 

EUR).  

2019. gada 3 mēnešos ekspluatācijā nodoti 183 km atjaunotu 

elektrolīniju (2018. gada 3 mēnešos – 353 km), tajā skaitā 

119 km vidējā sprieguma elektrolīniju (2018. gada 3 mēnešos 

– 262 km),  64 km zemsprieguma elektrolīniju (2018. gada 3 

mēnešos – 77 km), rekonstruētas un izbūvētas 61 

transformatoru apakšstacijas (2018. gada 3 mēnešos – 67 

transformatoru apakšstacijas). 

Klientu apkalpošanas jomā Sabiedrība turpina uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, attīstīt e-vidi 

pakalpojumu pieejamībai, kā arī klientu apkalpošanu un informētību. Lai sekotu līdzi sniegto 

pakalpojumu kvalitātei, īstenotajiem uzlabojumiem, kā arī citiem klientu apkalpošanas aspektiem, tiek 

veikts regulārs klientu pieredzes monitorings. Klientu pieredzes monitoringu veic 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). 2019. gada 2 mēnešu klientu 

pieredzes monitoringa kopējais pakalpojumu vidējais indekss 3,85 no 5 (2018. gada pirmo divu mēnešu 

vērtējums – 3,73). Ņemot vērā iepriekšējā gadā veiktās aktivitātes un pakalpojumu procesu 

uzlabojumus, vērojama pozitīva ietekme uz apmierinātības rādītājiem. 

Viena no AS "Sadales tīkls" prioritātēm ir sabiedrības 

izglītošana elektrodrošībā, tādēļ uzņēmuma darbinieki apmeklē 

izglītības iestādes visā Latvijā, izglītojot bērnus un jauniešus 

elektrodrošībā. Uzņēmums šogad piedalīsies skolu programmā 

"Dzīvei gatavs", kuru īsteno nodibinājums "Iespējamā misija". 

AS "Sadales tīkls" kopā ar Valsts prezidentu un citām 

organizācijām parakstīja kopīgu memorandu, lai apliecinātu 

gatavību sniegt skolēniem praktiskās zināšanas mācību 

priekšmetu ietvaros. Elektrodrošības nodarbībām skolas var pieteikties no 15. aprīļa, iesniedzot 

pieteikumu programmas platformā www.dziveigatavs.lv. Pilnveidojot mācību saturu, sadarbībā ar 

"Iespējamo misiju" izveidots AS "Sadales tīkls" elektrodrošības mācību stundas plāns. 

  

 
Investīcijas 18,8 miljoni EUR 

 

 
Ekspluatācijā nodoti 183 km 

elektrolīniju, apakšstacija 

Miezīte 

 

 
Turpinām izglītot sabiedrību 

elektrodrošībā 

 

http://www.dziveigatavs.lv/
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Jau 20 gadu Latvijā tiek īstenots Balto stārķu monitorings un 

šobrīd 27 speciāli izveidotos stārķu ligzdošanas 

parauglaukumos tiek vērota un analizēta putnu ligzdošanas 

aktivitāte un sekmes, uzskaitot un novērtējot arī uz elektrolīniju 

balstiem ligzdojošo stārķu skaitu un īpatsvaru. Rūpējoties par 

vides aizsardzību, AS "Sadales tīkls" 25. aprīlī parakstīja 

nodomu protokolu par sadarbību balto stārķu aizsardzībā ar 

Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Viens no sadarbības veidiem 

būs balto stārķu ligzdošanas monitoringa atbalsts, lai veicinātu baltā stārķa ligzdošanas izpēti, 

aizsardzību un sabiedrības izglītošanu.  

 

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 noslēgtiem ilgtermiņa aizņēmuma 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 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. 

Kopējā Sabiedrības ilgtermiņa aizņēmumu no mātessabiedrības summa 2019. gada 31. martā bija 479 

614 tūkstoši EUR (31/03/2018: 350 529 tūkstoši EUR). 2019. gada 31. martā 10 % (31/03/2018: 17 %) 

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. 2019. gada 31. martā Sabiedrības 

kredītriska koncentrācija uz vienu darījumu partneri – AS "Latvenergo" – sasniedza  60 % no visiem 

pircēju un pasūtītāju parādiem (31/03/2018: 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. 

 

 
Ieguldījums vides aizsardzībā – 

sadarbība balto stārķu 

aizsardzības pasākumos 
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d) Likviditātes risks  

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes 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". 

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.  

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, tāpēc tirgus 

risks ir vērtējams kā nebūtisks. 

 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām 

2019. gada 2. aprīlī AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce ir lēmusi AS "Sadales tīkls" 2018. gada peļņu 

33 743 tūkst. EUR apmērā izmaksāt akcionāram AS "Latvenergo" dividendēs. 

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu 

Sabiedrības nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2019. gada 3 mēnešu periodu. 
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NEREVIDĒTIE STARPPERIODU 

SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

EUR'000 

  Pielikums 
01/01-

31/03/2019 
01/01-

31/03/2018* 

  
  

Ieņēmumi 3 84 504 86 338 
Pārējie ieņēmumi  659 484 
Izlietotās izejvielas un materiāli 4 (27 518) (27 557) 
Personāla izmaksas  (13 995) (16 428) 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  (9 858) (12 613) 

EBITDA  33 792 30 224 
Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu vērtības samazinājums  (19 904) (17 774) 

Saimnieciskās darbības peļņa  13 888 12 450 
Finanšu ieņēmumi 5 2 –  
Finanšu izmaksas 5 (1 997) (1 438) 

Peļņa pirms nodokļa   11 893 11 012 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   –  

Pārskata perioda peļņa  11 893 11 012 
* sākot ar  2018. gada 1. janvāri koriģēts atbilstoši efektam no 9. SFPS "Finanšu instrumenti" sākotnējās piemērošanas  

 

Visaptverošo ienākumu pārskats 

EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 
01/01-

31/03/2018 

     
Pārskata gada peļņa  11 893 11 012 
    
Visaptverošie ienākumi, kas nav jāpārklasificē uz pelņu vai 
zaudējumiem nākamajos periodos:  – – 
    

Kopā pārskata periodā atzītie visaptverošie ienākumi  11 893 11 012 
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Pārskats par finanšu stāvokli  

EUR'000 

  Pielikums 31/03/2019 31/12/2018 
     
AKTĪVI    
Ilgtermiņa aktīvi      
Nemateriālie ieguldījumi 6 37 313 37 795 
Pamatlīdzekļi 6 1 560 186 1 560 974 
Tiesības lietot aktīvus 7 19 460 – 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  1 1 

Ilgtermiņa aktīvi kopā  1 616 960 1 598 770 
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi  8 11 951 12 828 
Parādi no līgumiem ar klientiem 9 41 299 45 533 
Citi pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori  140 87 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums  305 310 
Nākamo periodu izmaksas  303 915 
Nauda un naudas ekvivalenti  302 301 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  54 300 59 974 
     

AKTĪVU KOPSUMMA  1 671 260 1 658 744 
    
PASĪVI    
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls  646 799 646 799 
Rezerves 10 301 144 301 616 
Uzkrātie zaudējumi vai nesadalītā peļņa  (13 628) (25 994) 

Pašu kapitāls kopā  934 315 922 421 
    
KREDITORI    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi  11 429 761 442 729 
Ilgtermiņa nomas saistības  7 14 687 – 
Uzkrājumi 12 11 606 11 503 
Nākamo periodu ieņēmumi  142 843 143 622 

Ilgtermiņa kreditori kopā  598 897 597 854 
    
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi 11 55 631 57 802 
Īstermiņa nomas saistības 7 4 803 – 
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem  63 926 66 953 
Uzkrājumi 12 309 437 
Nākamo periodu ieņēmumi  13 379 13 277 

Īstermiņa kreditori kopā  138 048 138 469 
    

PASĪVU KOPSUMMA  1 671 260 1 658 744 
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Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā 
EUR'000 

  

 

Attiecināms uz Sabiedrības akcionāru 

KOPĀ Akciju 

kapitāls 
Rezerves 

(Uzkrātie 

zaudējumi) / 

nesadalītā peļņa 

2017. gada 31. decembrī  627 656 304 401 61 272 993 329 

9. SFPS "Finanšu instrumenti" ieviešanas efekts*  – – (20) (20) 

2018. gada 1. janvārī  627 656 304 401 61 252 993 309 

 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana – (442) 442 – 

Kopā pašu kapitālā atzītās iemaksas un  

peļņas sadalīšana – (442) 442 – 

Pārskata perioda peļņa  – – 11 011 11 011 

Visaptverošie ienākumi  – – – – 

Kopā pārskata periodā atzītie visaptverošie ienākumi – – 11 011 11 011 

2018. gada 31. martā  627 656 303 959 72 705 1 004 320 

2018. gada 31. decembrī  646 799 301 616 (25 994) 922 421 

      

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana – (472) 472 – 

KOPĀ pašu kapitālā atzītās iemaksas un  

peļņas sadalīšana – (472) 472 – 

Pārskata gada peļņa  – – 11 894 11 894 

Visaptverošie ienākumi – – – – 

Kopā pārskata periodā atzītie visaptverošie ienākumi – – 11 894 11 894 

2019. gada 31. martā  646 799 301 144 (13 628) 934 315 

* 2018. gada 1. janvārī nesadalītās  peļņas atlikums koriģēts par 20 tūkst. EUR atbilstoši efektam no 9. SFPS "Finanšu instrumenti" sākotnējās 
piemērošanas 

 

Pārskats par naudas plūsmām  
EUR'000 

  Pielikums 
01/01-

31/03/2019 
01/01-

31/03/2018 

      
Pamatdarbības naudas plūsma     
Peļņa pirms nodokļa  11 893 11 012 
Korekcijas:    
– amortizācija un nolietojums, nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 
vērtības samazinājums 

 
19 904 17 774 

‒ zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas  1 424 1 070 
‒ finanšu izmaksas, neto 5,7 1 995 1 438 
‒ uzkrājumu (samazinājums) / pieaugums  (25) 50 

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām  35 191 31 343 
Krājumu samazinājums/ (pieaugums)  877 (315) 
Parādu no līgumiem ar klientiem, citu debitoru samazinājums  4 793 2 780 
Parādu piegādātājiem un kreditoru samazinājums  (1 841) (374) 
Aizņēmuma no mātessabiedrības samazinājums savstarpējā ieskaita 
rezultāta, neto  (41 147) (45 653) 

Nauda pamatdarbības rezultātā  (2 127) (12 218) 
    
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  – (214) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  (2 127) (12 432) 
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde  (23 438) (19 930) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (23 438) (19 930) 

Finansēšanas darbības naudas plūsma    
Saņemtie aizņēmumi no mātessabiedrības, neto 11 25 566 32 363 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  25 566 32 363 
    
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums  1 1 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā  301 300 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās  302 301 
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NEREVIDĒTO STARPPERIODU 

SAĪSINĀTO FINANŠU PĀRSKATU 

PIELIKUMS 
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir Sabiedrība, 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 energoapgādes 

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 lietošanas 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" (juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230), skatīt 

AS "Latvenergo" mājaslapas sadaļu "Investoriem" (http://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/). 

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: 

Sandis Jansons (valdes priekšsēdētājs), Baiba Priedīte, Inga Āboliņa, Raimonds Skrebs un Jānis 

Kirkovalds. 

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo" atbilstoši noslēgtajam grāmatvedības 

pakalpojuma līgumam. 

Sabiedrības revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "PricewaterhouseCoopers" (licence 

Nr.5). 

AS "Sadales tīkls" 2018. gada pārskats, iekļaujot finanšu pārskatus, ir apstiprināts 2019. gada 2. aprīlī  

AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulcē (skatīt www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati).  

Nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 2019. gada 3 mēnešu periodu Sabiedrības 

valde ir apstiprinājusi 2019. gada 29. maijā (skatīt AS "Sadales tīkls" mājaslapas www.sadalestikls.lv 

sadaļu Pārskati). 

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI 

Sabiedrības nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas 

Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), piemērojot tos 

pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2018. gada finanšu 

pārskatus. Šīs politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par pārskatos ietvertajiem 

periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav noteikts citādi. Kur nepieciešams, iepriekšējo periodu 

salīdzinošie rādītāji ir pārklasificēti. 

http://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/
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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Sabiedrības nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši sākotnējo 

izmaksu uzskaites principam, kas modificēts, izmantojot ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un 

pamatlīdzekļu pārvērtēšanu patiesajā vērtībā, kas atklāta AS "Sadales tīkls" gada pārskatā par 2018. 

gadu aprakstītajās grāmatvedības politikās. 

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Sabiedrība ir ieviesusi SFPS Nr. 16 "Noma". Sabiedrība piemēro 

atviegloto pieeju. Tiesības lietot aktīvus ir novērtētas nomas saistību apmērā standarta ieviešanas brīdī. 

Sabiedrība ir izmantojusi papildu atbrīvojumu īstermiņa un mazas vērtības nomām. 

Sabiedrības nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati aptver finanšu informāciju par 3 mēnešu periodu, 
kas sākas 2019. gada 1. janvārī un beidzas 2019. gada 31. martā, un salīdzinošajiem rādītājiem par 3 
mēnešu periodu, kas beidzas 2018. gada 31. martā. 
 
Visi rādītāji Sabiedrības nerevidētajos saīsinātajos finanšu pārskatos ir norādīti tūkstošos eiro (EUR'000 

jeb tūkst. EUR). 

3. IEŅĒMUMI 
                                                                                                                         EUR'000 

 Piemērotais  

SFPS vai SGS 

01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 

    

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti laika gaitā:    

Sadales sistēmas pakalpojumi 15. SFPS  79 663 81 680 

Elektrotīkla pieslēgumu maksas ieņēmumi 15. SFPS  3 631 3 247 

Reaktīvās elektroenerģijas ieņēmumi 15. SFPS  743 754 

Pārējie pakalpojumi 15. SFPS  407 543 

  84 445 86 224 

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti konkrētā brīdī:    

Ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem 15. SFPS 33 84 

  33 84 

KOPĀ ieņēmumi no līgumiem ar klientiem  84 478 86 308 

    

Pārējie ieņēmumi:    

Ieņēmumi no aktīvu iznomāšanas  17. SGS  27 30 

KOPĀ pārējie ieņēmumi  27 30 

KOPĀ ieņēmumi   84 504          86 338 

 

4. IZLIETOTĀS IZEJVIELAS UN MATERIĀLI  
                                                                                                                                                                                        EUR'000 

 01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 

   

Pārvades sistēmas pakalpojumi 18 082 18 079 

Elektroenerģijas izmaksas 5 084 5 419 

Sadales tīklu remontu un uzturēšanas darbu izmaksas 2 366 2 098 

Izlietoto materiālu un rezerves daļu izmaksas 1 989 1 961 

KOPĀ izlietotās izejvielas un materiāli          27 518          27 557 

 

5. FINANŠU IEŅĒMUMI UN IZMAKSAS 
                                                                                                                                              EUR'000                    

 01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 
 

Finanšu ieņēmumi 
  

Procentu ieņēmumi  (2) – 

Finanšu izmaksas   

Procentu izmaksas no īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem  2 006 1 534 

Kapitalizētās aizņēmumu procentu izmaksas  (81) (96) 

Aktīvu nomas procentu izdevumi  72 - 

KOPĀ finanšu izmaksas            1 995            1 438 

 

  



16 
 

6. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI 
 

a) Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                           EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 
2018 

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā  37 795 38 625 38 325 

Iegādāts  182 5 1 435 

Ieguldīts pamatkapitālā   –  –  32  

Norakstīts  (572) (379) (1 982) 

Aprēķinātā amortizācija  (92) (77) (315) 

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā  37 313 38 174 37 795 

 

b) Pamatlīdzekļi                                                                                                                                              EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 

01/01-
31/03/2018 

2018 

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā  1 560 974 1 524 550 1 524 550 

Iegādāts  18 650 16 697 92 595 

Ieguldīts pamatkapitālā   –  –  19 111 

Norakstīts  (853) (691) (4 914) 

Aktīvu vērtības (samazinājums)/ pieaugums  99 (46) (187) 

Nolietojums  (18 684) (17 651) (70 181) 

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā  1 560 186 1 522 859 1 560 974 

 

7. NOMA 
 

Ar 2019. gada 1. janvāri Sabiedrība piemēro 16. SFPS "Noma" un kā nomnieks atzīst finanšu pārskatos 

tiesības lietot aktīvus un nomas saistības 20 686 tūkstošu EUR apmērā. Ieviešot 16. SFPS, Sabiedrība 

novērtēja identificējamās tiesības lietot aktīvu, neatceļamās nomas nosacījumus un nomas maksājumus. 

Sabiedrība izmanto vienotu uzskaites modeli attiecībā uz visiem nomas līgumiem. Saskaņā ar 16. SFPS 

līgums ir vai ietver nomu, ja līgumā ir paredzētas tiesības kontrolēt identificētā aktīva lietošanas veidu uz 

noteiktu laiku apmaiņā pret atlīdzību. 

                                                                                                                                                                                              EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 

Tiesības lietot aktīvus 
 

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā – 

2019. gada 1. janvārī sākotnējā atzīšanas vērtība   20 686 

Aprēķināts nolietojums, atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (1 226) 

Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās 19 460 

Nomas saistības  

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā – 

2019. gada 1. janvārī sākotnējā atzīšanas vērtība   20 686 

Nomas saistību samazinājums  (1 268) 

Aktīvu nomas procentu izdevumi (4. pielikums) 72 

Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās 19 490 

t.sk.:  

īstermiņa nomas saistības 14 687 

Ilgtermiņa nomas saistības 4 803 
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 8. KRĀJUMI 
                                                                                    EUR'000 

  31/03/2019 31/12/2018 

   

Izejvielas un materiāli 11 834 12 395 

Preces pārdošanai 705 834 

Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam (588) (401) 

KOPĀ krājumi 11 951 12 828 
 

Izmaiņas uzkrājumos krājumu vērtības samazinājumam:                                                                               EUR'000 

 

01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2019 
2018 

    

Pārskata perioda sākumā 401 502 502 

Uzkrājumu samazinājums peļņas vai zaudējumu aprēķinā 187 6 (101) 

Pārskata perioda beigās 588 508 401 

 

9. PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM 

Parādi no līgumiem ar klientiem pēc sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) izvērtējuma moduļa, neto:               EUR'000 

  31/03/2019 31/12/2018 

   

Parādi ar SKZ izvērtējumu pēc darījuma partnera modeļa 24 765 26 612  

Parādi ar SKZ izvērtējumu pēc portfeļa modeļa 16 534 18 921  

Parādi no līgumiem ar klientiem kopā 41 299 45 533  

 

Parādi no līgumiem ar klientiem ar mūža sagaidāmiem kredītzaudējumiem (SKZ), portfeļa modelis:                                                       

                                                                                                                                                                                              EUR'000 

  31/03/2019 31/12/2018 

   

Parādi no līgumiem ar klientiem uzskaites vērtībā:   

– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi 16 536 19 073 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi 3 311 3 213 

  19 847 22 286 

Uzkrājumi parādu no līgumiem ar klientiem vērtības samazinājumam:    

– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi (493) (559) 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi (2 820) (2 806) 

  (3 313) (3 365) 

Parādi no līgumiem ar klientiem, neto:    

– elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumi 16 043 18 514 

– pieslēgumu maksas un pārējo sadales pakalpojumu parādi 491 407 

  16 534 18 921 
 

Parādi no līgumiem ar klientiem ar sagaidāmiem kredītzaudējumiem (SKZ), darījuma partnera modelis:                                                                                                                                                                                                     

EUR'000 

  31/03/2019 31/12/2018 

   

Saistīto pušu parādi uzskaites vērtībā 24 786 26 634 

Vērtības samazinājums saistīto pušu parādiem  (21) (22) 

Neto saistīto pušu parādi 24 765 26 612  

 

Uzkrājuma izmaiņas vērtības samazinājums parādiem no līgumiem ar klientiem:                                                

                EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 
2018 

    

Pārskata perioda sākumā 3 387 3 405 3 405 

Norakstītie neatgūstamie debitoru parādi (2) (29) (332) 

9. SFPS "Finanšu instrumenti" ieviešanas efekts – 31 31 

Uzkrājumi debitoru parādu vērtības samazinājumam (51) 33 283 

Pārskata perioda beigās 3 334 3 440 3 387 



18 
 

10. REZERVES 
                                                                                                                                                                                              EUR'000 

 Pamatlīdzekļu 

pārvērtēšanas 

rezerve 

Pēcnodarbinātības 

pabalstu 

novērtēšanas 

rezerve 

KOPĀ  

rezerves 

    

2017. gada 31. decembrī 304 933 (532) 304 401 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana (442) – (442) 

2018.gada 31 martā 304 491 (532) 303 959 

2018. gada 31. decembrī 301 654 (38) 301 616 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana (472) – (472) 

2019. gada 31. martā 301 182 (38) 301 144 

 

11. AIZŅĒMUMI 

 Aizņēmumi no mātessabiedrības                                                                                                                              EUR'000 

  31/03/2019 31/03/2018 

   

Ilgtermiņa aizņēmumi  429 761 299 614 

Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 49 853 50 915 

Īstermiņa aizņēmumi  3 889 27 836 

Uzkrātās saistības par aizņēmumu procentu izmaksām 1 889 1 229 

KOPĀ aizņēmumi 485 392 379 594 

 

Izmaiņas aizņēmumos:                                                                                                                                    
                       EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 
2018 

    

Pārskata perioda sākumā 500 531 393 182 393 182 

Saņemtie aizņēmumi 109 324 115 264 574 712 

Atmaksātie aizņēmumi (124 905) (128 553) (467 282) 

Aprēķinātie aizņēmumu procenti 2 007 1 525 5 677 

Samaksātie aizņēmumu procenti (1 565) (1 824) (5 758) 

Izmaiņas aizņēmumos, neto (15 139) (13 588) 107 349 

Pārskata perioda beigās 485 392 379 594 500 531 

     t.sk. aizņēmuma kustība bankas kontā   
 

Saņemtie aizņēmumi 63 317 61 871 230 583 

Atmaksātie aizņēmumi  (37 751) (29 507) (111 772) 

Saņemtie aizņēmumi, neto 25 566 32 364 118 811 

 
a) Īstermiņa aizņēmumi                     EUR'000 

 01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 
2018 

    

Pārskata perioda sākumā 6 502 28 157 28 157 

Saņemtie aizņēmumi 109 324 115 264 450 444 

Atmaksātie aizņēmumi (111 937) (115 585) (416 367) 

Aprēķinātie aizņēmumu procenti 6 21 1 779 

Samaksātie aizņēmumu procenti (6) (21) (1 779) 

Izmaiņas aizņēmumos, neto (2 613) (321) 34 077 

Uz ilgtermiņa aizņēmumiem pārformētie aizņēmumi – – (55 732) 

Pārskata perioda beigās 3 889 27 836 6 502 
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b) Ilgtermiņa aizņēmumi                 EUR'000 

 01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 
2018 

    

Pārskata perioda sākumā 494 029 365 025 365 025 

Saņemtie aizņēmumi – – 124 268 

Atmaksātie aizņēmumi (12 968) (12 968) (50 915) 

Aprēķinātie aizņēmumu procenti 2 001 1 504 3 898 

Samaksātie aizņēmumu procenti (1 559) (1 803) (3 979) 

Izmaiņas aizņēmumos, neto (12 526) (13 267) 73 272 

Pārformēti aizņēmumi no īstermiņa aizņēmumiem – – 55 732 

Pārskata perioda beigās 481 503 351 758 494 029 

 

 

12. UZKRĀJUMI 

  EUR'000 

 31/03/2019 31/12/2018 

Ilgtermiņa   
 - pēcnodarbinātības pabalsti 7 019 6 848 

 - darba attiecību izbeigšanas pabalsti 4 587 4 655 

  11 606 11 503 

Īstermiņa   

 - darba attiecību izbeigšanas pabalsti 309 437 

 11 915 11 940 
 

 

 

13. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PUSĒM 

Sabiedrības akcijas 100 % pieder AS "Latvenergo". Mātessabiedrība un netieši arī AS "Sadales tīkls" 

un citas Latvenergo koncerna sabiedrības, kā arī AS "Augstsprieguma tīkls" ir Latvijas valsts kontrolē. 

Saistītās puses ir Sabiedrības akcionārs jeb mātessabiedrība, Sabiedrības valdes locekļi, viņu tuvi 

ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 

AS "Sadales tīkls" nav parasto tirdzniecības darījumu ar Latvijas valdību, ieskaitot ministrijas un valsts 

aģentūras, kā arī darījumu ar valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām (izņemot AS "Augstsprieguma tīkls" 

un Latvenergo koncerna sabiedrības), sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecas 

24.Starptautiskā grāmatvedības standarta noteikumi un nosacījumi. 

 

                                                                                                                                                                  EUR'000 

  
01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 

    

a) ieņēmumi no darījumiem ar saistītajām pusēm:   

– mātessabiedrība 26 204 57 067 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības 9 7 

– pārējās saistītās puses* 58 77 

  26 271 57 151 

Bruto ieņēmumi no obligātā iepirkuma komponentēm, kas atzīti peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā neto vērtībā (no AS "Latvenergo"): 23 150 28 438 

   

b) izmaksas no darījumiem ar saistītajām pusēm:   

– mātessabiedrība (9 759) (10 757) 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības (648) (487) 

    – pārējās saistītās puses* (18 160) (18 122) 

  (28 567) (29 366) 

Bruto obligātā iepirkuma komponenšu izmaksas, kas atzītas peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā neto vērtībā (no AS "Enerģijas publiskais tirgotājs") (37 798) (43 270) 
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                                                                                                                                                                                           EUR'000 

*Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Pirmais Slēgtais Pensiju fonds" 

AS "Sadales tīkls" saņem aizņēmumus no mātessabiedrības, skatīt 11. pielikumu. 

 

14. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM 
 

2019. gada 2. aprīlī AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce ir lēmusi AS "Sadales tīkls" 2018. gada peļņu 

33 743 tūkst. EUR apmērā izmaksāt akcionāram AS "Latvenergo" dividendēs. 

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu 

Sabiedrības nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2019. gada 3 mēnešu periodu. 

 

  
01/01-

31/03/2019 

01/01-

31/03/2018 

    

c) perioda beigu bilances atlikumi, kas ir radušies no pārdotām/ iepirktām precēm 

un sniegtajiem/ saņemtajiem pakalpojumiem: 

  

Pircēju un pasūtītāju parādi   

– mātessabiedrība 24 773 26 636 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības 12 2 

– pārējās saistītās puses* 4 10 

  24 789 26 648 

Parādi piegādātājiem   

– mātessabiedrība 9 214 8 591 

– pārējās Latvenergo koncerna sabiedrības 12 542 12 691 

– pārējās saistītās puses*  6 088 6 261 

 27 844 27 543 

d) uzkrātie ieņēmumi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm:   

– par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem 81 6 

 81 6 

e) uzkrātās izmaksas, kas radušās no darījumiem ar saistītajām pusēm:   

– par procentu maksājumiem mātessabiedrībai  1 889 1 447 

– par iepirktajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem no mātessabiedrības   3 967 865 

  5 856 2 312 

f) avansa maksājumi saistītajām pusēm 1 996 1 814 

 
*** 


