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Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” 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 834 tūkstošiem klientu.
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Starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:
par 2017. gada 6 mēnešiem (nerevidēti) – 31.08.2017.
par 2017. gada 9 mēnešiem (nerevidēti) – 30.11.2017.

Sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

www.sadalestikls.lv
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KOPSAVILKUMS
Ieņēmumi un EBITDA pieaug
AS „Sadales tīkls” 2017. gada pirmajos trīs mēnešos pieaug EBITDA par 6,5 miljoniem EUR vai 26 %, un
ieņēmumi pieaug par 4,0 miljoniem EUR vai 5 %. Pieaugumu pozitīvi ietekmē sadales sistēmas
pakalpojumu ieņēmumu pieaugums, elektroenerģijas zudumu līmeņa samazinājums, bet negatīvi – sadalītās
elektroenerģijas apjoma samazinājums.
Elektrotīkla pieslēgumu process paātrinās
Pieslēgumu realizēšanas laiks objektos ar būvprojektu ir 97 dienas, kur īstenots procesa paātrinājums,
samazinot to par 4 dienām, savukārt pieslēgumu realizēšanas laiks objektos bez būvprojekta ir 12 dienas,
kur īstenots procesa paātrinājums, samazinot to par 5 dienām.
Elektroapgādes kvalitāte un drošums palielinās
Kopējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam samazināts par 10 minūtēm vai
17 %. Kopējais elektrotīkla bojājumu skaits samazinājies par 686 gadījumiem vai 15 %.
Investīcijas sadales elektrotīklos pieaug
Kopējais investīciju apjoms 2017. gada 3 mēnešos ir 24 miljoni EUR, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo
periodu, tas veido pieaugumu 4 miljonu EUR apmērā vai 19 %. Atjaunots 121 km elektrolīniju un pabeigta
110/20 kV apakšstacijas Centrālā rekonstrukcija.
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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
AS „Sadales tīkls” 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” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 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.
Sabiedrība sniedz sadales sistēmas pakalpojumu vairāk nekā 834 tūkstošiem elektroenerģijas sadales
sistēmas lietotāju, aptverot ar savu pakalpojumu 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 lietotāji ir pieslēgti zemsprieguma
(0,4 kV) un vidsprieguma (6–20 kV) elektrolīnijām. Sadales elektrotīkla kopgarums sasniedz 94 tūkstošus
kilometru. Sabiedrība nodrošina elektroenerģijas piegādi aptuveni 1,1 milj. sadales sistēmas lietotāju
objektiem.
Sabiedrības darbības pamatā ir efektīvas procesu pārvaldības sistēmas, kas pilnveidotas, ieviešot kvalitātes
vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstoši ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 standartiem.
AS „Sadales tīkls” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2022. gadam
AS „Sadales tīkls” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2022. gadam ir apstiprināta akcionāra sapulcē
2017. gada 22. februārī. Stratēģijā ietvertas AS „Latvenergo” koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā un
AS „Sadales tīkls” desmit gadu attīstības plānā 2014.–2023. noteiktās pamatnostādnes sadales elektrotīkla
ilgtermiņa attīstībai.
AS „Sadales tīkls” 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.
Vidēja termiņa stratēģijas darbības periodā Sabiedrībai noteikti trīs galvenie darbības mērķi:

digitālajās tehnoloģijās balstīta viedā tīkla attīstīšana;

uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana;

elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana.
Sabiedrība nodrošina sabalansētu finanšu vadību un īsteno investīciju politiku, kas ilgtermiņā veicinās
pieaugošu rentabilitāti, peļņas rādītāju samērību, pozitīvu kredītspēju, līdzsvarotu kapitāla struktūru un
dividenžu izmaksas akcionāram.
Stratēģijas periodā Sabiedrība noteikusi trīs finanšu mērķus:

nodrošināt stabilu kapitāla atdeves rādītāju (ROE) ≥ 5 %;

nodrošināt stabilu kapitāla struktūras rādītāju – aizņemtā / aizņemtā un pašu kapitāla
kopsummas attiecību ˂ 50 %;

nodrošināt dividenžu maksājumus > 80 % no peļņas daļas.
Īstenojot AS „Sadales tīkls” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto, tiks nodrošināts:

klientu vajadzībām atbilstošs, digitālajās tehnoloģijās balstīts vieds un efektīvi pārvaldīts
sadales elektrotīkls;

ilgtspējīgi un ekonomiski pamatoti elektroenerģijas sadales pakalpojumi, kas svarīgi
tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei;

vienkāršots elektrotīkla pieslēguma process;

elektroenerģijas tirgus darbību veicinoša un tirgus dalībnieku vajadzībām atbilstoša vide;

sabiedrībai, apkalpojošam personālam un videi drošs elektrotīkls.
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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
Darbības rādītāji
Sadalītā elektroenerģija
Investīcijas
t.sk. kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē
ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Darbinieku skaits perioda beigās

3 mēn. 2017

3 mēn. 2016

GWh

1 739

1 761

EUR’000
EUR’000
EUR’000

23 957
23 753
204

20 216
19 198
1 018

2 509

2 563

3 mēn. 2017
EUR’000

3 mēn. 2016
EUR’000

84 622
80 117
31 722
10 432
1 603 299
830 761
37 188
355 242

80 616
75 349
25 265
377
1 303 318
579 169
30 264
344 820

3 mēn. 2017
%

3 mēn. 2016

32,8
0,7
37,3

25,3
-1,3
41,3

Finanšu rādītāji

Neto apgrozījums
t.sk. ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem
EBITDA 1)
Peļņa
Aktīvi
Pašu kapitāls
Naudas plūsma no pamatdarbības
Ilgtermiņa aizņēmumi

Finanšu koeficienti
EBITDA rentabilitāte 2)
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 3)
Aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs 4)

%

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma (3 mēnešu periodā)
2) EBITDA rentabilitāte – EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz pārskata gada 31. martam)
3) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa (12 mēnešu periodā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz pārskata gada 31. martam)
/ 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)
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju (2017.– 2022. gadam) Sabiedrība īsteno
līdzsvarota elektrotīkla attīstību ar mērķi paaugstināt sadales elektrotīkla efektivitāti un sadales pakalpojuma
kvalitāti, veicot sadales elektrotīkla kontroles un vadības procesu digitalizāciju.
Turpinot attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu funkcionālu, drošu un efektīvu elektrotīklu, Sabiedrība 2017.
gadā īsteno Sabiedrības attīstības plānā un vidēja termiņa stratēģijā noteiktās kapitālieguldījumu
programmas un projektus, klientiem uzlabo pakalpojuma kvalitāti, samazina elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma ilgumu un pilnveido ar klientu apkalpošanu saistītos procesus.
Sabiedrības ieņēmumi 2017. gada pirmajos trīs
mēnešos pieauguši par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, un ir 84,6 miljoni EUR,
savukārt EBITDA palielinājusies par 26 %, sasniedzot 31,7 miljonus EUR. Sabiedrības peļņa ir 10,4 miljoni
EUR, un salīdzinājumā ar 2016. gada 3 mēnešiem darbības rezultāts ir lielāks par 10,1 miljoniem EUR.
Pieaug ieņēmumi un EBITDA

Sabiedrības 2017. gada 3 mēnešu darbības rezultātus, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu,
pozitīvi ietekmē sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 4,8 miljoniem EUR vai 6 %,
elektroenerģijas zudumu līmeņa samazinājums līdz 5,55 % (2016. gada 3 mēnešos – 5,64 %) un
saimnieciskās darbības efektivitātes pieaugums, bet negatīvi – sadalītās elektroenerģijas apjoma
samazinājums par 22 GWh vai 1 %.
2016. gadā īstenotā līdzsvaroto sadales sistēmas pakalpojumu tarifu ieviešana pozitīvi ietekmējusi klientu
energoefektivitāti un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti. Vidēji pieslēgumā jaudas izmantošanas
efektivitāte pieaugusi līdz 7,5 % (2016. gada 3 mēnešos – 6,9 %). Kopš tarifu struktūras līdzsvarošanas
39 362 klienti pieprasījuši pieslēguma jaudas izmaiņas, 11 918 klienti ar patēriņu 0 līdz 120 kWh/gadā
lauzuši līgumus un 437 klienti ir izmantojuši iespēju tarifu pārejas periodā atgriezt iepriekšējo slodzi.
Veicinot klientu izpratni par jauna un esoša elektrotīkla pieslēguma jaudas izvēli atbilstoši plānotajam
elektroietaišu izmantošanas raksturam un elektroenerģijas patēriņam un paaugstinot procesu efektivitāti,
Sabiedrība klientiem nodrošinājusi iespēju realizēt atbilstošas jaudas pieslēgumus īsākā termiņā un par
optimālām izmaksām. Lai uzlabotu klientiem sniegto servisu jauna pieslēguma ierīkošanā, Sabiedrība
uzsākusi pilna servisa pakalpojuma sniegšanu Olaines, Baldones, Ķekavas, Babītes un Mārupes
pašvaldībās. Pilna servisa pakalpojuma ietvaros Sabiedrība organizē pieslēguma ierīkošanu veicot gan
būvprojekta izstrādi, gan izbūves darbus.
Viedā elektrotīkla attīstībai paveiktais pozitīvi ietekmē elektroenerģijas zudumu samazinājumu, nodrošinot
attālinātu skaitītāju uzraudzību un kontroli, vienlaicīgi radot iespēju klientam reālajā laikā sekot
elektroenerģijas plūsmas nepārtrauktībai un apjomam.
Negatīvu ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātu 2017. gada 3 mēnešos radīja sadalītās
elektroenerģijas apjoma samazinājums par 22 GWh vai 1 %, sasniedzot 1 739 GWh (2016. gada 3 mēnešos
– 1 761 GWh). Sadalītās elektroenerģijas samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir
visos patēriņa segmentos, izņemot nerūpniecisko segmentu (pakalpojumu un administratīvais sektors).
Sabiedrība ilgtermiņā uzlabo elektroapgādes kvalitāti
un drošumu, turpinot bojājumu skaita samazināšanu.
2017. gada 3 mēnešos kopējais bojājumu skaits ir
3 730 gadījumi un veido samazinājumu par 686 gadījumiem vai 15 % (2016. gada 3 mēnešos 4 416
gadījumi). Dabas apstākļu ietekmes mazināšanai 2017. gada 3 mēnešos 1 568 km apjomā (2016. gada 3
mēnešos – 940 km) veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no kokiem, krūmiem un potenciāli apdraudošo koku
izzāģēšana aizsargjoslā. Tehniski pilnveidojot elektrotīkla struktūru 254 km apmērā (2016. gada 3 mēnešos
307 km), īstenota zemsprieguma elektrotīkla pārbūve izolēta vada izpildījumā un pārbūvēti 4,2 km
vidsprieguma līniju kabeļu izpildījumā (2016. gada 3 mēnešos – 2 km) un, uzlabojot organizatorisko procesu,
palielināts veikto darbu apjoms, neatslēdzot spriegumu.
Palielināta elektroapgādes kvalitāte un
drošums

2017. gada 3 mēnešos uzlabota elektroapgādes kvalitāte, ko raksturo elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma ilgums (SAIDI) un pārtraukumu skaits vienam lietotājam (SAIFI). Par 10 minūtēm vai 17 %
samazināts elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam. Elektroenerģijas piegādes
pārtraukumu rādītājs ietver plānotu un neplānotu pārtraukumu ilguma indikatorus, kur plānotais pārtraukumu
ilgums ir samazināts par 17 minūtēm, bet neplāna pārtraukumu ilgums pieaudzis par 9 minūtēm, salīdzinot
ar 2016. gada 3 mēnešiem.
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Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam 2017. gada 3 mēnešos ir 0,502 reizes,
salīdzinot ar 2016. gada 3 mēnešiem, samazinājums par 0,117 reizēm vai 19 % (2016. gada 3 mēnešos –
0,619 reizes, neņemot vērā stihijas – 0,026 reizes).

Investīcijas 24 miljoni EUR

2017. gada 3 mēnešos sadales sistēmas aktīvos
kopumā ieguldīti 24 miljoni EUR, salīdzinot ar 2016.
gada 3 mēnešiem, pieaugums ir 19 % (2016. gada 3
mēnešos – 20,2 miljoni EUR).

Lai pilnveidotu klientiem piedāvāto pakalpojumu nepārtrauktību, inovatīvo tehnisko risinājumu izmantošanu
un sniegtu klientiem drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādes pakalpojumu, kā arī veiktu elektrotīkla
vienmērīgu atjaunošanu, Sabiedrība īsteno kapitālieguldījumu projektus, ņemot vērā elektrotīkla
izmantošanas ilgtermiņa perspektīvu, drošumu un atjaunošanas prioritātes.
2017. gada 3 mēnešos atjaunoti 121 km
elektrolīniju, tajā skaitā 75 km vidējā
Atjaunoti 121 km elektrolīniju
sprieguma elektrolīniju (2016. gada 3
mēnešos – 70 km), kabeļu risinājumā
atjaunoti 4,2 km vidējā sprieguma līniju, (2016. gada 3 mēnešos – 2 km), 42 km zemsprieguma elektrolīniju
(2016. gada 3 mēnešos – 44 km), rekonstruētas un izbūvētas 46 transformatoru apakšstacijas (2016. gada
3 mēnešos – 39 transformatoru apakšstacijas).
Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūvē un rekonstrukcijā 2017. gada 3 mēnešos ieguldīts 14,1 miljons
EUR (2016. gada 3 mēnešos – 14,9 miljoni EUR) vai 59 % no kopējiem perioda ieguldījumiem. Līdz ar šiem
ieguldījumiem tiek samazināti biežākie bojājumu cēloņi gaisvadu līnijās, samazināts bojājumu lokalizēšanas
laiks un bojājumos iesaistīto klientu skaits, kā arī tiek uzlabota sprieguma kvalitāte un drošums.
Lietotāju elektroietaišu pieslēgumu pieprasījumu nodrošināšanai 2017. gada 3 mēnešos izbūvēti 2 024
pieslēgumi (2016. gadā 3 mēnešos – 2 282 pieslēgumi).
Lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu, turpinās rekonstrukcija dzēšspoļu izbūvei apakšstacijās
Daugava, Ilūkste un Ventspils. 2017. gada 3 mēnešos esošo 110 kV apakšstaciju vidsprieguma slēgiekārtu
modernizācijā ieguldīti 1,5 miljoni EUR (2016. gada 3 mēnešos – 1,1 miljons EUR).
Enerģijas patēriņa, elektrotīkla noslodzes izsekojamībai, elektroapgādes kvalitātes monitoringam un
enerģijas gala lietotāju energoefektivitātes paaugstināšanai Sabiedrība turpina viedā elektrotīkla attīstību.
2017. gada 3 mēnešos viedo iekārtu uzstādīšanai ieguldīti 0,5 miljoni EUR (2016. gada 3 mēnešos – 0,2
miljoni EUR).
Ņemot vērā to, ka sadales elektrotīkli ģeogrāfiski ir izvietoti visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāju informēšanas,
drošības un izglītojošais aspekts ir būtisks un prioritārs. Sabiedrība īsteno ilgtermiņa iniciatīvas, kuru
ietvaros 2017. gada 3 mēnešos sniegtas 114 publikācijas, intervijas, sižeti, atbildes uz jautājumiem medijos,
tiekoties ar 10 pašvaldībām, piedaloties nozares pasākumos, kā arī īstenojot sociālās atbildības aktivitātes.
Sabiedrības izglītošanai elektrodrošības jautājumos jau piekto gadu Sabiedrības darbinieki veic izglītojošo
darbu – dodas uz bērnudārziem, skolām, nometnēm un organizē izglītojošus pasākumus, lai informētu par
elektrības bīstamību. Savukārt, turpinot komunikāciju sociālajos tīklos, īpaši elektrodrošībai veltītā mājaslapā
arelektribuneriske.lv bērni un jaunieši par elektrības bīstamību tiek izglītoti interaktīvā un atraktīvā veidā.
2017. gada 3 mēnešos īstenotas elektrodrošības mācību stundas, apmeklējot 12 Latvijas vispārējās
izglītības iestādes un uzrunājot vairāk nekā 200 skolēnu 18 Latvijas pilsētās profesionālās izglītības jomā
„Ēnu dienas” aktivitātēs.
Finanšu risku vadība
Sabiedrības darbība ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, ieskaitot tirgus risku, procentu likmju risku,
kredītrisku un likviditātes risku. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo
ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.
Finanšu risku vadība tiek veikta atbilstoši Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politikā noteiktajiem
principiem.
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a) Valūtas risks
Tā kā Sabiedrībai nav transakciju, aktīvu vai saistību citās valūtās, kā tikai eiro, tad valūtas risks ir efektīvi
ierobežots. Sabiedrība ievēro koncernā apstiprinātās Finanšu risku vadības politikas vadlīnijas, kas cita
starpā nosaka valūtas riska vadības principus Sabiedrībā. Valūtas risks rodas, ja nākotnes transakcija vai
aktīvi, vai saistības ir izteikti 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. 2011. gada 29. septembrī noslēgtai vienošanās par
sadales sistēmas saimnieciskās darbības virzienam piekrītošo ilgtermiņa kredītsaistību segšanu tiek
piemērota mainīgā procentu likme, kas veidojas no 6 mēnešu EURIBOR likmes un pievienotās likmes, kas
atbilst mātessabiedrības ilgtermiņa kredītportfeļa vidējai svērtajai pievienotajai likmei. Pārējiem ilgtermiņa
aizņēmumiem tiek piemērota fiksēta procentu likme, tādējādi ierobežojot procentu likmju pieauguma risku.
Kopējā Sabiedrības aizņēmumu no mātessabiedrības summa 2017. gada 31. martā bija 355 242 046 EUR
(31/12/2016: 362 376 354 EUR). 2017. gada 31. martā 22 % (31/12/2016: 22 %) no Sabiedrības ilgtermiņa
aizņēmumiem bija noteikta mainīga procentu likme, ko ietekmē starpbanku 6 mēnešu EURIBOR likmes
izmaiņas.
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 bijuši būtiski un 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. martā Sabiedrības kredītriska koncentrācija
uz vienu darījumu partneri – AS „Latvenergo” sasniedza 68 % no visiem pircēju un pasūtītāju parādiem
(31/12/2016: 69 %). Sabiedrība uzskata, ka saistīto pušu parādi ir pilnībā atgūstami, tāpēc uzskata, ka tie
nav radījuši nozīmīgu kredītrisku. 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”. Saskaņā ar 2016. gada 22. augustā ar AS „Latvenergo”
noslēgto vienošanos par ilgtermiņa aizņēmuma izsniegšanu AS „Sadales tīkls” vēl ir pieejami ilgtermiņa
kredītresursi 50 miljonu eiro apmērā ar pieejamības periodu līdz 2017. gada 31. decembrim.
Sabiedrība savlaicīgi nodrošina esošo kredītsaistību refinansēšanai un investīciju finansēšanai
nepieciešamos kredītlīdzekļus, piesaistot nepieciešamos resursus un noslēdzot atbilstošus ilgtermiņa
aizņēmumu līgumus ar mātessabiedrību AS „Latvenergo”.
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 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (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 STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31. martā
Pielikums
Neto apgrozījums
Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Materiālu izmaksas
Personāla izmaksas
Vērtības samazinājuma korekcijas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa
Ieņēmumi no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

3

4

01/0131/03/2017
EUR

01/0131/03/2016
EUR

84 622 221
34 080
220 949
(26 391 002)
(14 236 992)
(18 121 749)
(12 526 984)
(1 630 515)
11 970 008
(1 920 548)
10 049 460
382 731
10 432 191

80 615 783
9 731
205 412
(29 219 083)
(13 712 403)
(23 418 078)
(12 633 981)
(1 646 441)
200 940

31/03/2017

31/12/2016

EUR

EUR

30 232 296
1 510 168 482

28 542 343
1 507 158 466

474
1 540 401 252

474
1 535 701 283

18 446 659

15 482 870

14 127 030
29 907 933
61 508
55 057
300 039
62 898 226
1 603 299 478

14 017 599
31 095 816
100 744
991 642
300 140
61 988 811
1 597 690 094

627 656 063
261 092 688
(68 419 726)
10 432 191
830 761 216

627 656 063
261 312 731
(68 419 726)
2 464
820 551 532

9 753 486

9 614 699

306 362 254
148 227 158
140 679 144
595 268 556

313 496 562
148 648 720
141 816 850
603 962 132

7 145 755
17 198 112
119 800 387
6 358 733
2 731 369
11 704 424
2 577 440
167 516 220
762 784 776
1 603 299 478

5 603 956
18 239 516
117 594 672
5 025 934
3 043 106
11 610 998
2 443 549
163 561 731
767 523 863
1 597 690 094

(413 872)
(212 932)
589 779
376 847

Bilance
Pielikums
AKTĪVS
Ilgtermiņa aktīvi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Radniecīgo sabiedrību parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Nauda
Kopā apgrozāmie līdzekļi
AKTĪVU KOPSUMMA
PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)
Kopā pašu kapitāls
Uzkrājumi
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām
Ilgtermiņa kreditori
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Atliktā nodokļa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansa maksājumi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātās saistības
Kopā Īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
PASĪVU KOPSUMMA

5

6
7
8 a)

8 e)

8 b)
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Ilgtermiņa
Akciju
ieguldījumu
kapitāls pārvērtēšanas
rezerve
EUR
EUR

Nesegtie
zaudējumi

Peļņa vai
zaudējumi)

KOPĀ

EUR

EUR

EUR

2015. gada 31. decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerves
izmaiņas
Nesegtie zaudējumi
Pārskata perioda peļņa
2016. gada 31. martā

627 656 063

19 707 051

(57 582 344)

(10 837 382)

578 943 388

–
–
–
627 656 063

(151 127)
–
–
19 555 924

–
(10 837 382)
–
(68 419 726)

–
10 837 382
376 847
376 847

(151 127)
–
376 847
579 169 108

2016. gada 31. decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerves
izmaiņas
Dividenžu izmaksa
Pārskata perioda peļņa
2017. gada 31. martā

627 656 063

261 312 731

(68 419 726)

2 464

820 551 532

–
–
–
627 656 063

(220 043)
–
–
261 092 688

–
–
–
(68 419 726)

–
(2 464)
10 432 191
10 432 191

(220 043)
(2 464)
10 432 191
830 761 216

01/0131/03/2017
EUR

01/0131/03/2016
EUR

11 970 008

200 940

18 044 500
77 250
669 503
1 630 515
138 787

23 381 654
36 424
606 837
1 646 441
138 787

(2 963 789)
2 054 273

1 402 326
380 447

7 373 911
38 994 958
(1 807 343)
37 187 615

4 531 733
32 325 589
(1 626 675)
(435 045)
30 263 869

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(26 156 320)
1 051
(26 155 269)

(19 981 349)
1 142
(19 980 207)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(11 032 447)
(11 032 447)

(10 283 662)
(10 283 662)

(101)

–
300 142
300 142

Naudas plūsmas pārskats
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31. martā

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
Korekcijas:
a) amortizāciju, nolietojumu un aktīvu vērtības samazinājums
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
c) neto zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu pārdošanas/norakstīšanas
d) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
e) uzkrājumu veidošana
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu
izmaiņu ietekmes korekcijas
Korekcijas:
Krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums
Debitoru parādu atlikuma samazinājums
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu
atlikuma pieaugums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi procentu maksājumiem
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi
Pamatdarbības neto naudas plūsma

Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

300 140
300 039
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Starpperiodu 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.
AS „Sadales tīkls” valde: Andis Pinkulis (valdes priekšsēdētājs), Signis Rīns, Raimonds Skrebs, Rolands
Lūsveris, Baiba Priedīte.
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 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31. martā ir
apstiprinājusi Sabiedrības valde 2017. gada 24. maijā (skatīt AS „Sadales tīkls” mājaslapas
www.sadalestikls.lv sadaļu Pārskati).

2. NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI
Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likumam, un piemērotie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi jeb politikas
nav mainījušās. Politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par pārskatos ietvertajiem periodiem,
ja atsevišķos gadījumos nav noteikts citādi. Nerevidētajos starpperiodu saīsinātajos finanšu pārskatos ir
ievērota rādītāju salīdzināmība, un salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu, kur nepieciešams, ir
pārklasificēti atbilstoši šo pārskatu sastādīšanas principiem un ir salīdzināmi.
Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31.
martā, ir sagatavoti, pamatojoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, un aptver finanšu informāciju par
3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31. martā, un salīdzinošajiem rādītājiem par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2016. gada 31. martā. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrībā izmantotās
grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
„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).

3. NETO APGROZĪJUMS

Elektroenerģija un elektroenerģijas sadales pakalpojumi:
– sadales sistēmas pakalpojumi
– reaktīvās elektroenerģijas ieņēmumi

Ieņēmumi par izpildītiem celtniecības un montāžas darbiem
Ieņēmumi no pieslēguma maksām
Pārējie pakalpojumi

01/0131/03/2017
EUR

01/0131/03/2016
EUR

80 117 260
770 491
80 887 751

75 349 434
804 271
76 153 705

188 732
3 001 608
544 130
84 622 221

1 017 729
2 854 033
590 316
80 615 783
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4. MATERIĀLU IZMAKSAS

Elektroenerģijas un pārvades pakalpojuma izmaksas
Sadales tīklu remontu un uzturēšanas darbu izmaksas
Izlietoto materiālu un rezerves daļu izmaksas

01/0131/03/2017
EUR

01/0131/03/2016
EUR

22 557 214
1 755 546
2 078 242
26 391 002

24 020 190
2 111 977
3 086 916
29 219 083

5. PAMATLĪDZEKĻI
Ēkas un
inženierbūves

Tehnoloģiskās
iekārtas un
ierīces

Pārējie
pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu
izveidošanas un
nepabeigto
celtniecības
objektu izmaksas

KOPĀ

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2 116 499 275
(983 300 605)
1 133 198 670

703 345 355
(371 509 568)
331 835 787

26 803 500
(7 165 576)
19 637 924

22 618 090
(132 005)
22 486 085

2 869 266 220
(1 362 107 754)
1 507 158 466

2016. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
2017. gada 31. martā

Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

2 119 207 417

702 581 876

27 354 685

34 979 210

(992 215 523)
1 126 991 894

(373 435 073)
329 146 803

(8 160 452)
19 194 233

(143 658)
34 835 552

2 884 123 188
(1 373 954 706)
1 510 168 482

31/03/2017
EUR

31/12/2016
EUR

18 250 626
729 305
(533 272)
18 446 659

15 351 620
730 261
(599 011)
15 482 870

6. KRĀJUMI

Materiāli un rezerves daļas
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Uzkrājumi novecojušiem un lēnas apgrozības krājumiem

Uzkrājumu izmaiņas novecojušiem un lēnas apgrozības krājumiem ir iekļautas peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, postenī „Izlietoto materiālu un rezerves daļu izmaksas”.

Krājumu vērtības samazinājums

Pārskata perioda sākumā
Iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Pārskata perioda beigās

01/0131/03/2017
EUR

01/0131/03/2016
EUR

599 011
(65 739)
533 272

587 944
50 321
638 265
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7. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

Pircēju un pasūtītāju parādi
– sadales sistēmas pakalpojuma parādi
– pircēju un pasūtītāju parādi
– citi parādi
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem
– sadales sistēmas pakalpojuma parādiem
– pircēju un pasūtītāju parādiem
– citiem parādiem
Pircēju un pasūtītāju parādi, neto
– sadales sistēmas pakalpojuma parādi
– pircēju un pasūtītāju parādi
– citi parādi
Pārējie debitori
– uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa
– nākamo periodu izmaksas
– citi debitori
Kopā pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori

31/03/2017
EUR

31/12/2016
EUR

14 001 395
806 099
2 548 837
17 356 331

13 942 298
667 141
2 601 240
17 210 679

(454 116)
(396 266)
(2 378 919)
(3 229 301)

(433 432)
(347 440)
(2 412 208)
(3 193 080)

13 547 279
409 833
169 918
14 127 030

13 508 866
319 701
189 032
14 017 599

55 057
61 508
116 565
14 243 595

991 642
100 744
1 092 386
15 109 985

Uzkrājumu kustība pircēju pasūtītāju parādu vērtības samazinājumam

Pārskata perioda sākumā
Iekļauts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Pārskata perioda beigās

01/0131/03/2017
EUR

01/0131/03/2016
EUR

3 193 080
36 221
3 229 301

2 663 849
236 936
2 900 785

31/03/2017
EUR

31/12/2016
EUR

29 907 933
–
29 907 933

31 093 151
2 665
31 095 816

17 781 020
15 386 494
86 632 873
119 800 387

11 478 952
15 584 707
90 531 013
117 594 672

8. DARĪJUMI AR RADNIECĪGAJĀM SABIEDRĪBĀM

a) Radniecīgo sabiedrību parādi
– AS „Latvenergo”
– AS „Latvijas elektriskie tīkli”
b) Parādi radniecīgām sabiedrībām
– AS „Latvenergo”
– AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
– Aizņēmums no AS „Latvenergo”

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

d) Īstermiņa aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām
Pārskata periodā Sabiedrība saņēma īstermiņa aizņēmumus no mātessabiedrības AS „Latvenergo” saskaņā
ar savstarpēji noslēgto līgumu „Par savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanu”, izmantojot Grupas kontus.
Pārskata perioda beigās AS „Sadales tīkls” bija aizņēmusi īstermiņa aizņēmumu no AS „Latvenergo'' 37 753
tūkstoši EUR (31/12/2016: 41 651 tūkstoši EUR).
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Pārskata perioda sākumā
Pārskata periodā saņemtie aizņēmumi
Pārskata periodā atmaksātie aizņēmumi
Uz ilgtermiņa aizņēmumiem pārformētie aizņēmumi
Aprēķinātie procenti
Samaksātie procenti
Uzkrājumi īstermiņa aizņēmuma procentu izmaksām
Pārskata perioda beigās

31/03/2017
EUR

31/12/2016
EUR

41 651 220
64 607 632
(68 505 771)
–
46 070
(46 070)
–
37 753 081

48 540 013
235 025 103
(181 913 896)
(60 000 000)
242 338
(242 338)
–
41 651 220

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

Pārskata perioda sākumā
Pārformēti aizņēmumi no īstermiņa aizņēmumiem
Pārskata periodā atmaksātie aizņēmumi
Aprēķinātie procenti
Samaksātie procenti
Uzkrājumi ilgtermiņa aizņēmuma procentu izmaksām
Pārskata perioda beigās
tai skaitā:
Ilgtermiņa daļa
Īstermiņa daļa

31/03/2017
EUR

31/12/2016
EUR

362 376 354
–
(7 134 308)
3 317 705
(1 744 582)
(1 573 123)
355 242 046

351 954 200
60 000 000
(49 577 846)
6 872 411
(5 236 527)
(1 635 884)
362 376 354

306 362 254
48 879 792

313 496 562
48 879 792

9. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM
Atbilstoši AS „Sadales tīkls” akcionāra 2017. gada 29. marta lēmumam AS „ Sadales tīkls ” 2017. gada 19.
aprīlī izmaksāja dividendes akcionāram – AS „Latvenergo” 2 464 EUR apmērā.
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31.
martā.

***
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