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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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KOPSAVILKUMS
Ieņēmumi un EBITDA pieaug
2017. gada pirmajos sešos mēnešos pieaug AS „Sadales tīkls” ieņēmumi par 7,6 miljoniem EUR vai 5 % un
EBITDA par 12,5 miljoniem EUR vai 27 %. Pieaugumu pozitīvi ietekmē sadales sistēmas pakalpojumu
ieņēmumu pieaugums, pirktās enerģijas izmaksu samazinājums, bet negatīvi – sadalītās elektroenerģijas
apjoma samazinājums.
Elektrotīkla pieslēgumu process paātrinās
Pieslēgumu realizēšanas laiks objektos ar būvprojektu samazināts par 4 dienām un sasniedz 97 dienas,
savukārt pieslēgumu realizēšanas laiks objektos bez būvprojekta samazināts par 5 dienām, sasniedzot 12
dienas.
Elektroapgādes kvalitāte un drošums pieaug
Kopējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam samazināts par 42 minūtēm vai
28 %. Kopējais elektrotīkla bojājumu skaits samazinājies par 945 gadījumiem vai 9 %.
Investīcijas sadales elektrotīklos palielinās
Kopējais investīciju apjoms 2017. gada 6 mēnešos ir 51 miljons EUR, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo
periodu, tas veido pieaugumu 3 miljonu EUR apmērā vai 6 %. Atjaunoti 356 km elektrolīniju un pabeigta
110/20 kV apakšstaciju Centrālā un Priekule 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.
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

6 mēn. 2017

6 mēn. 2016

GWh

3 250

3 276

EUR’000
EUR’000
EUR’000

50 640
50 042
598

47 742
43 063
4 679

2 486

2 554

6 mēn. 2017
EUR’000

6 mēn. 2016
EUR’000

161 329
151 938
57 784
15 903
1 602 378
835 858
60 849
387 936

153 745
140 484
45 327
(3 585)
1 298 412
575 082
40 542
327 165

6 mēn. 2017
%

6 mēn. 2016

34,3
2,8
37,8

25,9
-2,3
42,3

Darbinieku skaits perioda beigās

Finanšu rādītāji

Neto apgrozījums
t.sk. ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem
EBITDA 1)
Peļņa / (zaudējumi)
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 (6 mēnešu periodā)
2)
EBITDA rentabilitāte – EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz pārskata gada 30. jūnijam)
3)
Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa (12 mēnešu periodā no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz pārskata gada 30. jūnijam)
/ 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
AS „Sadales tīkls” turpina īstenot virzību uz ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales
pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu, paaugstinot elektrotīklu pārvaldības efektivitāti, uzlabojot
elektroapgādes drošumu un kvalitāti un attīstot uz digitālām tehnoloģijām balstītu viedo elektrotīklu.
2017. gada 6 mēnešos uzlabota sadales pakalpojuma kvalitāte, par ko liecina elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma ilguma samazinājums klientam, elektrotīkla pieslēgumu realizēšanas laika samazinājums,
viedo skaitītāju īpatsvara pieaugums un paveiktais klientu apkalpošanas jomā.
Sabiedrības ieņēmumi 2017. gada pirmajos
sešos mēnešos pieauguši par 5 %, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un ir
161,3 miljoni EUR, savukārt EBITDA palielinājusies par 27 %, sasniedzot
57,8 miljonus EUR.
Sabiedrības peļņa ir 15,9 miljoni EUR, un salīdzinājumā ar 2016. gada 6 mēnešiem darbības rezultāts ir
lielāks par 19,5 miljoniem EUR.
Pieaug ieņēmumi un EBITDA

Sabiedrības 2017. gada 6 mēnešu darbības rezultātu, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu,
pozitīvi ietekmēja sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 11,5 miljoniem EUR vai 8 %
un saimnieciskās darbības efektivitātes pieaugums, bet negatīvi - sadalītās elektroenerģijas apjoma
samazinājums par 27 GWh vai 1 %.
2017.gada 6 mēnešos klienti turpina optimizēt pieslēguma jaudu, vidēji pieslēgumā jaudas izmantošanas
efektivitāte pieaugusi līdz 7,2 % (2016. gada 6 mēnešos – 6,2 %). Kopš 2016. gada maija, kad
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināta AS „Sadales tīkls” tarifu izmaiņas, saņemti
41 698 pieslēguma jaudas samazināšanas pieteikumi, 13 788 klienti ar patēriņu 0 līdz 120 kWh/gadā
lauzuši līgumus. Klientiem, kuri nepieciešamo elektrotīkla jaudu aprēķinājuši un izmainījuši neprecīzi, AS
„Sadales tīkls” līdz 2017. gada 31. jūlijam sniedza iespēju pieslēguma jaudu atjaunot sākotnējā apjomā.
Turpmāk visos gadījumos, izņemot slodzes samazināšanu, jauni pieslēgumi un slodzes palielinājumi
notiek atbilstoši SPRK apstiprinātajiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem".
Pilnveidojot klientu apkalpošanas jomu, Sabiedrība sniedz jauna elektroenerģijas pieslēguma
ierīkošanas iespēju daudz īsākā laikā, piedāvājot pilna servisa pakalpojumu Olaines, Baldones,
Ķekavas, Babītes, Mārupes, Bauskas, Dobeles, Jelgavas pašvaldībās. Pilna servisa pakalpojuma
ietvaros Sabiedrība organizē pieslēguma ierīkošanu, veicot gan būvprojekta izstrādi, gan izbūves
darbus. Sabiedrība turpina sadarbību ar pašvaldībām, lai nodrošinātu klientiem šāda pakalpojuma
pieejamību pārējā Latvijas teritorijā.
Sabiedrība paaugstina klientiem uzstādīto viedās elektroenerģijas uzskates skaitītāju skaitu, atbilstoši
arvien vairāk klientu iegūst aktuālos elektroenerģijas patēriņa datus un patēriņa izsekojamību, kā arī
attālināta rādījuma nolasīšanas un informācijas nodošanas automātisku iespēju. Detalizēta katras
stundas elektroenerģijas patēriņa pieejamība ļauj klientiem izmantot elektroenerģiju daudz efektīvāk,
optimizējot savu elektroenerģijas patēriņu.
2017.gada 6 mēnešu periodā saglabājās sadalītās elektroenerģijas apjoma samazināšanās tendence,
kas veido negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu rezultātiem. Sadalītās elektroenerģijas kopējais
apjoma samazinājums 6 mēnešos veido 27 GWh vai 1 %, sasniedzot 3 250 GWh (2016. gada 6
mēnešos – 3 276 GWh), un apjoma samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir
visos patēriņa segmentos, izņemot nerūpniecisko segmentu (pakalpojumu un administratīvais sektors)
un pārējo lietotāju segmentu.
Drošība un efektivitāte joprojām ir Sabiedrības
prioritātes. Efektīva ieguldījumu un elektrotīklu
uzturēšanas darbu īstenošana sniedz pozitīvu
ieguvumu klientiem. 2017. gada 6 mēnešos kopējais elektrotīklu bojājumu skaits ir 9 826 gadījumi, kas
veido samazinājumu par 945 gadījumiem vai 9 % (2016. gada 6 mēnešos 10 771 gadījumi).
Paaugstinās elektroapgādes kvalitāte un
drošums

2017. gada 6 mēnešos 3 407 km apjomā (2016. gada 6 mēnešos – 2 717 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 547 km
(2016. gada 6 mēnešos 586 km) zemsprieguma elektrotīkla pārbūvi izolēta vada izpildījumā, un
pārbūvēti 6 km vidsprieguma līniju kabeļu izpildījumā (2016. gada 6 mēnešos – 37 km), kā arī, uzlabojot
organizatorisko procesu, palielināts veikto darbu apjoms, neatslēdzot spriegumu.
2017. gada 6 mēnešos būtiski uzlabota elektroapgādes kvalitāte, ko parāda elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma ilguma (SAIDI) un pārtraukumu skaita vienam lietotājam (SAIFI) rādītāju uzlabojumi.
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2017. gada 6 mēnešu kopējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam
samazināts par 42 minūtēm vai 28 %. Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu rādītāja ietvaros plānotais
pārtraukumu ilgums ir samazināts par 14 minūtēm, un neplāna pārtraukumu ilgums samazināts par 6
minūtēm, salīdzinot ar 2016. gada 6 mēnešu indikatoriem.
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Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam 2017. gada 6 mēnešos ir 1,19 reizes,
salīdzinot ar 2016. gada 6 mēnešiem, samazinājums par 0,43 reizēm vai 26 % (2016. gada 6 mēnešos –
1,62 reizes, neņemot vērā stihijas – 1,4 reizes).

Investīcijas 51 miljons EUR

2017. gada 6 mēnešos sadales sistēmas aktīvos
kopumā ieguldīti 50,6 miljoni EUR, salīdzinot ar
2016. gada 6 mēnešiem, pieaugums ir 6 %
(2016. gada 6 mēnešos – 47,7 miljoni EUR).

Lai pilnveidotu klientiem piedāvāto pakalpojumu nepārtrauktību, inovatīvu tehnisko risinājumu
izmantošanu un sniegtu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādes pakalpojumu, kā arī veiktu
elektrotīkla vienmērīgu atjaunošanu, Sabiedrība īsteno kapitālieguldījumu projektus, balstoties uz
elektrotīkla izmantošanas ilgtermiņa perspektīvu un efektīviem kapitālieguldījumiem.
2017. gada 6 mēnešos atjaunoti 356 km
elektrolīniju, tajā skaitā 208 km vidējā
Atjaunoti 356 km elektrolīniju
sprieguma elektrolīniju (2016. gada 6
mēnešos – 564 km), kabeļu risinājumā
atjaunoti 6 km vidējā sprieguma līniju (2016. gada 6 mēnešos – 37 km), 142 km zemsprieguma
elektrolīniju (2016. gada 6 mēnešos – 185 km), rekonstruētas un izbūvētas 130 transformatoru
apakšstacijas (2016. gada 6 mēnešos – 234 transformatoru apakšstacijas).
Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūvē un rekonstrukcijā 2017. gada 6 mēnešos ieguldīti 29,3
miljoni EUR (2016. gada 6 mēnešos – 30,7 miljoni EUR) vai 58 % 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.
Lietotāju elektroietaišu pieslēgumu pieprasījumu nodrošināšanai 2017. gada 6 mēnešos izbūvēti 4 199
pieslēgumi (2016. gadā 6 mēnešos – 4 523 pieslēgumi).
Lai uzlabotu elektroapgādes sistēmas drošumu, pabeigta dzēšspoļu rekonstrukcija apakšstacijās
Daugava, Ilūkste un Ventspils un turpinās darbi apakšstacijās Priedaine, Koknese, Malta, Ezerkrasts un
Madona. 2017. gada 6 mēnešos esošo 110 kV apakšstaciju vidsprieguma slēgiekārtu modernizācijā
ieguldīti 2 miljoni EUR (2016. gada 6 mēnešos – 2 miljoni EUR).
Enerģijas patēriņa, elektrotīkla noslodzes izsekojamībai, elektroapgādes kvalitātes monitoringam un
enerģijas gala lietotāju energoefektivitātes paaugstināšanai Sabiedrība turpina viedā elektrotīkla
attīstību. 2017. gada 6 mēnešos viedo iekārtu uzstādīšanai ieguldīti 2,6 miljoni EUR (2016. gada 6
mēnešos – 1,5 miljoni EUR).
Sabiedrībai iedzīvotāju un īpaši bērnu informēšana, drošība un izglītošana ir ilgtermiņa iniciatīva. 2017.
gada 6 mēnešos sniegtas 468 publikācijas, intervijas, sižeti, atbildes uz jautājumiem medijos, tiekoties ar
pašvaldībām, piedaloties nozares pasākumos, kā arī īstenojot sociālās atbildības aktivitātes. Jau piekto
gadu Sabiedrības darbinieki veic izglītojošo darbu, dodoties uz bērnudārziem, skolām, nometnēm, un
organizē izglītojošus pasākumus, lai informētu par elektrības bīstamību. Savukārt, turpinot komunikāciju
sociālajos tīklos, elektrodrošībai veltītā mājas lapā arelektribuneriske.lv bērni un jaunieši par elektrības
bīstamību tiek izglītoti interaktīvā un atraktīvā veidā. 2017. gada 6 mēnešos īstenotas elektrodrošības
mācību stundas, apmeklējot 109 Latvijas vispārējās izglītības iestādes, noorganizētas nodarbības bērnu
vasaras nometnēs, ievietoti elektrodrošības padomi sociālajos tīklos.
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.
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Finanšu risku vadība tiek veikta 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. 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 30. jūnijā bija 387 936 458
EUR (31/12/2016: 362 376 354 EUR). 2017. gada 30. jūnijā 18 % (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 30. jūnijā 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”.
Sabiedrība savlaicīgi nodrošina esošo kredītsaistību refinansēšanai un investīciju finansēšanai
nepieciešamos kredītlīdzekļus, piesaistot nepieciešamos resursus un noslēdzot atbilstošus ilgtermiņa
aizņēmumu līgumus ar mātessabiedrību AS „Latvenergo”. Saskaņā ar 2016. gada 22. augustā ar AS
„Latvenergo” noslēgto vienošanos par ilgtermiņa aizņēmuma 110 miljonu eiro apmērā izsniegšanu AS
„Sadales tīkls” 2016. gada 22. augustā saņēma aizņēmumu 60 miljonu eiro apmērā, un 2017. gada 14.
jūnijā saņēma otru aizņēmuma daļu 50 miljonu eiro apmērā.
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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. jūnijā
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
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa / (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 / (zaudējumi)

3

4

01/0130/06/2017
EUR

01/0130/06/2016
EUR

161 329 439
104 488
582 521
(50 553 914)
(28 297 879)
(36 324 061)
(25 380 973)
619
(3 199 643)
18 260 597
(2 811 888)
15 448 709
453 791
15 902 500

153 744 958
37 321
430 600
(53 358 386)
(27 589 469)
(46 872 320)
(27 937 722)
–
(3 221 705)
(4 766 723)
(542 601)
(5 309 324)
1 724 762
(3 584 562)

30/06/2017

31/12/2016

EUR

EUR

32 336 584
1 515 052 663

28 542 343
1 507 158 466

474
1 547 389 721

474
1 535 701 283

16 202 625

15 482 870

12 204 763
25 592 195
69 019
620 009
300 155
54 988 766
1 602 378 487

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

627 656 063
260 719 218
(68 419 726)
15 902 500
835 858 055

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

9 892 273

9 614 699

338 039 280
148 090 192
140 509 574
626 639 046

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

7 670 592
14 451 914
83 039 725
7 632 149
2 975 606
11 850 646
2 368 481
129 989 113
756 628 159
1 602 378 487

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

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
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerve
EUR
EUR

Akciju
kapitāls

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 30. jūnijā

627 656 063

19 707 051

(57 582 344)

(10 837 382)

578 943 388

–
–
–
627 656 063

(277 078)
–
–
19 429 973

–
(10 837 382)
–
(68 419 726)

–
10 837 382
(3 584 562)
(3 584 562)

(277 078)
–
(3 584 562)
575 081 748

2016. gada 31. decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerves
izmaiņas
Dividenžu izmaksa
Pārskata perioda peļņa
2017. gada 30. jūnijā

627 656 063

261 312 731

(68 419 726)

2 464

820 551 532

–
–
–
627 656 063

(593 513)
–
–
260 719 218

–
–
–
(68 419 726)

–
(2 464)
15 902 500
15 902 500

(593 513)
(2 464)
15 902 500
835 858 055

Naudas plūsmas pārskats
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. jūnijā
01/0130/06/2017
EUR

01/0130/06/2016
EUR

18 260 597

(4 765 748)

36 169 561
154 500
1 330 057
3 199 642
(618)
277 574

46 872 320
–
1 586 696
3 221 705
–
277 574

59 391 313

47 192 547

(719 755)
7 719 815

(2 324 181)
6 568 377

(1 487 261)
64 904 112
(3 567 175)
(487 552)
60 849 385

(8 440 511)
42 996 232
(3 613 297)
1 159 137
40 542 072

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

618
(51 430 747)
1 395
(51 428 734)

–
(43 097 016)
5 136
(43 091 880)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie aizņēmumi
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Izmaksātas dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

50 000 000
(59 418 172)
(2 464)
(9 420 636)

27 338 790
(24 788 923)
–
2 549 867

15
300 140
300 155

59
300 142
300 201

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa / (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) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
f) uzkrājumu veidošana
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu
ietekmes korekcijas
Korekcijas:
a) krājumu atlikumu pieaugums
b) debitoru parādu atlikuma samazinājums
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo
parādu atlikuma samazinājums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi procentu maksājumiem
Uzņēmuma ienākuma nodokļa (maksājumi) / atmaksa
Pamatdarbības neto naudas plūsma

Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās
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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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. Jūnijā, ir
apstiprinājusi Sabiedrības valde 2017. gada 23. augustā (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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. jūnijā,
ir sagatavoti, pamatojoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, un aptver finanšu informāciju par 6
mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. jūnijā, un salīdzinošajiem rādītājiem par 6 mēnešu periodu, kas
beidzas 2016. gada 30. jūnijā. 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).
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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

01/0130/06/2017
EUR

01/0130/06/2016
EUR

151 937 930
1 595 774
153 533 704

140 483 753
1 664 785
142 148 538

597 701
6 118 876
1 079 158
161 329 439

4 679 018
5 760 278
1 157 124
153 744 958

01/0130/06/2017
EUR

01/0130/06/2016
EUR

41 688 464
5 416 694
3 448 756
50 553 914

42 801 620
6 508 993
4 047 773
53 358 386

4. MATERIĀLU IZMAKSAS

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

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 30. jūnijā

Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

2 122 966 457

703 790 764

28 937 033

43 680 761

(998 453 143)
1 124 513 314

(376 321 456)
327 469 308

(9 229 201)
19 707 832

(318 552)
43 362 209

2 899 375 015
(1 384 322 352)
1 515 052 663

30/06/2017
EUR

31/12/2016
EUR

15 933 147
805 205
(535 727)
16 202 625

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
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01/0130/06/2017
EUR

01/0130/06/2016
EUR

599 011
(63 284)
535 727

587 944
11 067
599 011
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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

30/06/2017
EUR

31/12/2016
EUR

12 181 215
794 091
2 520 884
15 496 190

13 942 298
667 141
2 601 240
17 210 679

(523 195)
(386 561)
(2 381 671)
(3 291 427)

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

11 658 020
407 530
139 213
12 204 763

13 508 866
319 701
189 032
14 017 599

–
620 009
69 019
689 028
12 893 791

–
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

01/0130/06/2017
EUR

01/0130/06/2016
EUR

3 193 080
98 347
3 291 427

2 663 849
482 796
3 146 645

30/06/2017
EUR

31/12/2016
EUR

25 590 021
2 174
25 592 195

31 093 151
2 665
31 095 816

13 637 765
12 831 839
56 570 121
83 039 725

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”
6 673 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
Pārskata perioda beigās

30/06/2017
EUR

31/12/2016
EUR

41 651 220
119 563 484
(104 541 760)
(50 000 000)
549 740
(549 740)
6 672 944

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

30/06/2017
EUR

31/12/2016
EUR

362 376 354
50 000 000
(24 439 896)
2 924 408
(1 381 537)
(1 542 871)
387 936 458

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

338 039 280
49 897 178

313 496 562
48 879 792

9. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM
2017. gada 28. jūlijā Latvijas Republikas Saeimā tika pieņemti ar nodokļu politikas reformu saistītie nodokļu
likumu grozījumi, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Nodokļu reforma paredz būtiskas uzņēmuma
ienākuma nodokļa izmaiņas, kas ietekmēs atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atzīšanu finanšu pārskatos.
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
nerevidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada
30. jūnijā.

***
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