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Informācija par Sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ

Sabiedrības juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

000357556
Rīga, 2001. gada 28. decembrī
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā
2004. gada 13. novembrī
ar vienoto reģistrācijas numuru
40003575567

Adrese

Dārzciema iela 86
Rīga, LV‐1073
Latvija

Dalībnieks

A/s ʺLatvenergoʺ

Padomes locekļi

Aldis Donis ‐ padomes priekšsēdētājs
Inese Bambāne ‐ padomes priekšsēdētāja vietnieks
Āris Dandens ‐padomes priekšsēdētāja vietnieks
Arnis Kurgs ‐ padomes priekšsēdētāja vietnieks
(līdz18.12.2006.)

Valdes locekļi
(no 22.06.2005. ‐ līdz pārskata parakstīšanas
datumam)

Imants Zviedris ‐ valdes priekšsēdētājs
Vita Andersone ‐ valdes priekšsēdētāja vietniece
Jānis Kirkovalds ‐ valdes loceklis
Varis Boks ‐ valdes loceklis
Kaspars Grava‐ valdes loceklis

Pārskata gads

2006. gada 1. janvāris ‐ 31. decembris

Revidenta un atbildīgā zvērināta revidenta
vārds un adrese

PricewaterhouseCoopers SIA
Komercsabiedrības licence Nr. 5
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV‐1010, Latvija
Atbildīgais zvērināts revidents:
Juris Lapše
zvērināts revidents
sertifikāts Nr. 116
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Darbības rādītāji
2006

2005

Ieņēmumi, tai skaitā :
ieņēmumi no elektroenerģijas pārvades

LVL
LVL

46 297 742
28 639 059

13 105 058
8 933 668

EBITDAR*
EBITDA**
Saimnieciskās darbības peļņa

LVL
LVL
LVL

14 597 786
1 891 816
980 395

4 565 849
(62 411)
(66 664)

Pārskata gada peļņa

LVL

827 770

(180 202)

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā

LVL

(46 113)

(75 188)

Kapitālieguldījumi

LVL

(173 126)

(316 908)

Pašu kapitāls

LVL

4 175 102

2 119 378

589

573

Darbinieku skaits gada beigās

* EBITDAR ‐ Peļņa pirms nodokļiem, finanšu ieņēmumiem, nolietojuma un pamatlīdzekļu nomas maksas
** EBITDA ‐ Peļņa pirms nodokļiem, finanšu ieņēmumiem un nolietojuma
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Vadības ziņojums
Darbības veids
Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” (turpmāk tekstā – Augstsprieguma tīkls vai Sabiedrība) ir
pārvades sistēmas operators, kura darbības mērķis ir sniegt elektroenerģijas pārvades pakalpojumus
Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar publicētiem tarifiem, nodrošinot pārvades sistēmas lietotāju
un pretendentu pieeju elektroenerģijas pārvades tīklam un pildot pārvades sistēmas operatora
funkcijas.
VAS ʺLatvenergoʺ izveidoja un 2001. gada 28. decembrī LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēja un 2004.
gada 13. novembrī pārreģistrēja Komercreģistrā akciju sabiedrību ʺAugstsprieguma tīklsʺ. Saskaņā ar
izdoto licenci Nr.E12001 elektroenerģijas pārvadei, Augstsprieguma tīkls 2005. gada 1. septembrī
kļuva par vienīgo elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru Latvijā. Augstsprieguma tīkls
pienākums ir garantēt vienlīdzīgus elektroenerģijas pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem
elektroenerģijas pārvades sistēmas dalībniekiem.
Saimnieciskās darbības veikšanai noslēgts līgums ar A/s “Latvenergo” par darbībai nepieciešamo
pārvades sistēmas aktīvu nomu.
2006.gads bija piektais Sabiedrības darbības gads un pirmais pilnais kalendārais gads kopš licences
darbības brīža 2005. gada 1. septembra.
Veicot funkciju optimizāciju 2006.gadā Sabiedrībā tika atdalīta autotransporta vadības un remonta
funkcija, kā arī nodalīti juridiskie pakalpojumi.
Darbības rezultāti
Pārskata gada Sabiedrības kopējie ieņēmumi ir 46 297 742 LVL, tajā skaitā ieņēmumi par
elektroenerģijas pārvades pakalpojumiem 28 639 059 LVL apmērā, kas sastāda 61.8 % no kopējiem
ieņēmumiem. Pārskata gadā lietotājiem pārvadītas 6 629 815 MWh elektroenerģijas.
Augstsprieguma tīkla pamatkapitāls ir 3 578 931 LVL, kas apmaksāts ar 300 000 LVL naudas
ieguldījumu un 3 278 931 LVL mantisko ieguldījumu.
Nodrošinot Sabiedrību ar kustamo un nekustamo mantu, ko nepieciešams izmantot komercdarbībā
2006.gada 1.jūlijā akcionārs palielināja pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu LVL 1 227 954
vērtībā.
Pārskata gadā, lai nodrošinātu droša pārvades pakalpojuma pieejamību visā Latvijas Republikas
teritorijā, Augstsprieguma tīkls apkalpoja :
Augstākais
spriegums (kV)

Apakšstaciju
skaits (gab.)

Autotransformatoru
un transformatoru
skaits (gab.)

Uzstādītā jauda
(MVA)

330

14

19

2825,0

110

116

237

4170,8

Kopā :

130

256

6995,8

Gaisvadu EPL

Garums (km)

330 kV

1247,9

110 kV

3428,28

110 kV kabeļu līnijas
Kopā:

35,56
4711,74
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Sabiedrības turpmākā attīstība
Sabiedrība 2007. gadā konsekventi turpinās darboties saskaņā ar pārvades tīklu tehniskajā politikā
definētajiem mērķiem, ievērojot LR likumdošanā un “Tīkla kodeksā”, uzticēto pienākumu izpildi.
Investīcijas pārvades elektrotīklos tiks veiktas, ieguldot projektos, kas saistīti ar energosistēmas
drošību, attīstību un licenču prasību izpildi.
Attīstot pārvades tīklu, tuvāko trīs gadu laikā ir plānots izbūvēt piecas 110 kV un vienu 330 kV
apakšstaciju, kā arī veikt divu 330 kV apakšstaciju, vienas 330kV sadales un trīs 110kV apakšstaciju
rekonstrukciju.
Ņemot vērā Latvijas elektroenerģijas tirgus darbības principus, Augstsprieguma tīkls arī turpmāk
saskaņā ar taisnīguma, atklātības un vienlīdzības principiem nodrošinās kā elektroenerģijas ražotāju,
tā pārvades sistēmas lietotāju nediskriminējošu piekļuvi pārvades sistēmai, gan izbūvējot jaunus, gan
rekonstruējot esošos pieslēgumus.
Finanšu risku vadība
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, ārvalstu valūtu kursu
un procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku
negatīvo efektu uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska
vadību, nodrošinot ,ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.
Priekšlikumi par turpmāko darbību
Sabiedrības vadība uzskata, ka finansiālais stāvoklis ir stabils un 2007. gadā iesniedzot SPRK tarifu
griestu aprēķinu tarifu pārskata cikla otrajam gadam, un turpinot optimizēt izmaksas Sabiedrība
nodrošinās sekmīgu attīstību.
Notikumi pēc pārskata gada beigām
2007. gada 14. martā Sabiedrība iesniedza Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijai tarifa
griestu aprēķinu tarifa pārskata cikla otrajam gadam. Līdz gada pārskata parakstīšanai nekādas
izmaiņas tarifos nav apstiprinātas. Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski
ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī.
Priekšlikumi par peļņas sadali
Sabiedrības valde ierosina atstāt 2006. gada peļņu 827 770 latu apmērā atstāt nesadalītu.
Par 2006.gada peļņas sadali lemj A/s “Augstsprieguma tīkls” akcionāru sapulce.
Imants Zviedris
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kirkovalds
Valdes loceklis

Vita Andersone
Valdes priekšsēdētāja vietniece

Kaspars Grava
Valdes loceklis

Varis Boks
Valdes loceklis
2007. gada 9. maijā
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pielikums

2006.
LVL

2005.
LVL

Ieņēmumi

3

46 297 742

13 105 058

Iepirktā elektroenerģija
Personāla izmaksas
a) atlīdzība par darbu
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem
c) sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba
koplīgumā noteiktie maksājumi
Nolietojums un amortizācija
Remontdarbu un uzturēšanas izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Saimnieciskās darbības peļņa/ zaudējumi

4
5

(5 193 447)
(5 493 593)
(4 301 900)
(198 931)

(1 614 625)
(1 415 075)
(1 144 798)
(53 727)

(992 762)
(911 420)
(1 185 210)
(32 533 677)
980 395

(216 550)
(4 253)
(510 025)
(9 627 744)
(66 664)

9
6

Finanšu ieņēmumi, neto
Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

7

33 518
1 013 913

4 136
(62 528)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata gadā
Atliktais nodoklis
Pārējie nodokļi
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi

8
8
20

(191 911)
38 402
(32 634)
827 770

‐
(117 674)
‐
(180 202)

Pielikums, kas atspoguļots no 12. līdz 22. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Imants Zviedris
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kirkovalds
Valdes loceklis

Vita Andersone
Valdes priekšsēdētāja vietniece

Kaspars Grava
Valdes loceklis

Varis Boks
Valdes loceklis
2007. gada 9. maijā
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Bilance
31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

9
9
10

54 875
2 850 810
1 000
2 906 685

55 151
2 308 481
1 000
2 364 632

11

209 634

128 031

12

277 612
7 052 512
168 195
7 498 319

167 161
4 774 474
523 355
5 464 990

785 692
8 493 645

150 700
5 743 721

11 400 330

8 108 353

Pielikums
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
II. Pamatlīdzekļi
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
III. Debitori :
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi
3. Citi debitori
Debitori kopā:
V. Nauda un naudas ekvivalenti
Apgrozāmie līdzekļi kopā:

13

Aktīvu kopsumma:

Pielikums, kas atspoguļots no 11. līdz 22. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Imants Zviedris
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kirkovalds
Valdes loceklis

Vita Andersone
Valdes priekšsēdētāja vietniece

Kaspars Grava
Valdes loceklis

Varis Boks
Valdes loceklis
2007. gada 9. maijā
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Bilance
Pielikums
PASĪVS
Pašu kapitāls:
1. Akciju kapitāls
6. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā:

14

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

3 578 931

2 350 977

(231599)
827 770
4 175 102

(51 397)
(180 202)
2 119 378

Uzkrājumi:
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām
Uzkrājumi kopā:

15

133 535
133 535

180 501
180 501

Ilgtermiņa kreditori:
1. Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā:

16

79 272
79 272

117 674
117 674

17, 22

1 341 633

517 032

18
22

3 767 950
1 596 717

2 668 757
2 255 079

19

306 121
7 012 421

249 932
5 690 800

11 400 330

8 108 353

Īstermiņa kreditori:
4. Aizņēmums no radniecīgā uzņēmuma
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, un pārējie
kreditori
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem
15. Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā:
Pasīvu kopsumma:

Pielikums, kas atspoguļots no 11. līdz 22. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Imants Zviedris
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kirkovalds
Valdes loceklis

Vita Andersone
Valdes priekšsēdētāja vietniece

Kaspars Grava
Valdes loceklis

Varis Boks
Valdes loceklis

2007. gada 9. maijā
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pielikums Akciju kapitāls
LVL

Nesadalītā
peļņa
LVL

Kopā
LVL

300 000

(51 397)

248 603

Pamatkapitāla palielinājums
Pārskata gada zaudējumi

2 050 977
‐

‐
(180 202)

2 050 977
(180 202)

2005. gada 31. decembrī

2 350 977

(231 599)

2 119 378

1 227 954
‐

‐
827 770

1 227 954
827 770

3 578 931

596 171

4 175 102

2005. gada 1. janvārī

Pamatkapitāla palielinājums
Pārskata perioda peļņa

14

2006. gada 31. decembrī

Naudas plūsmas pārskats
2006.
LVL

2005.
LVL

1 013 913

(62 528)

911 420
3 278
3 191
(36 532)
(32 620)
(46 966)
1 815 684

4 253
‐
805
(4 942)
‐
180 501
118 089

(81 603)
(2 029 282)
249 088
(46 113)

(128 031)
(5 238 448)
5 173 202
(75 188)

32 485
‐
(173 126)
(140 641)

3 400
(1 000)
(316 908)
(314 508)

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Samaksāti procenti
Saņemti aizdevumi
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(2 855)
824 601
821 746

(539)
517 032
516 493

Naudas un tās ekvivalentu palielinājums
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

634 992
150 700
785 692

126 797
23 903
150 700

Pielikums
I. Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
‐ nolietojums, amortizācija
‐zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas
‐ procentu izdevumi
‐ procentu ieņēmumi
‐pārējie nodokļi
‐ uzkrājumi saskaņā ar darba koplīgumu

9
7b
7a
20
15

Korekcijas:
Krājumu palielinājums
Debitoru palielinājums
Kreditoru palielinājums
Pamatdarbības neto naudas plūsma
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Procentu ieņēmumi
Ieguldījumu pārdošana/ (iegāde), neto
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

13

Pielikums, kas atspoguļots no 11. līdz 22. lappusei, ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Pielikums
1.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls”, ir pārvades sistēmas operators (PSO), kura darbības mērķis saskaņā
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā SPRK) izsniegto licenci Nr.E12001 ir
elektroenerģijas pārvade pa augsta sprieguma tīkliem (110 kV un vairāk) visā Latvijas teritorijā, kā arī 330 kV un
110 kV elektropārvades līniju, apakšstaciju, sadales punktu un citu iekārtu darbības nodrošināšana.
Visas Augstsprieguma tīkla akcijas pieder A/s ʺLatvenergoʺ. Sabiedrības juridiskā adrese ir Dārzciema iela 86,
Rīga, LV – 1073, Latvija. Faktiski objekti izvietoti visā Latvijas teritorijā.
Sabiedrības revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība”PricewaterhouseCoopers” SIA un atbildīgais
zvērinātais revidents Juris Lapše.
A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ galvenie uzdevumi saskaņā ar “Enerģētikas likumu”, “Elektroenerģijas tirgus
likumu” un “Tīkla kodeksu” ir nodrošināt gan vienotas pārvades sistēmas darbību, ekspluatāciju, attīstību un
savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, gan sadales sistēmas operatoru apgādi ar elektroenerģiju
standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, gan pārvades sistēmas drošumu, ņemot vērā vides
aizsardzības prasības, kā arī nediskriminējošus pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas
lietotājiem.
Saskaņā ar likumu ʺPar sabiedrisko pakalpojumu regulatoriemʺ sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu veic
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tās padomes vadībā. SPRK uzdevumos ietilpst aizstāvēt lietotāju
intereses, noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku, noteikt tarifus, licencēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu,
sekmēt konkurenci regulējamās nozarēs un tamlīdzīgi.
Saskaņā ar SPRK Padomes 08.06.2005. lēmumu Nr.137 akciju sabiedrībai ʺAugstsprieguma tīklsʺ piemēroja A/s
ʺLatvenergoʺ apstiprinātos elektroenerģijas pārvades tīklu pakalpojumu tarifu Piemērotais tarifs 2006. gadā
nesedza visas sabiedrības izmaksas, kas saistītas ar pārvades pakalpojuma sniegšanu. 14.07.2006 SPRK ar
lēmumu Nr.145 apstiprināja uz izmaksām balstītu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu
periodam no 2006.gada 1.augusta līdz 2009.gada 31.jūlijam.
2006. gadā piemērotie elektroenerģijas pārvades tīklu diferencētie pakalpojumu tarifi (bez PVN) :
Pārvades tīkla pakalpojumi :

Mērvienība

Tarifs no
01.01.2006‐
31.07.2006

Tarifs no
01.08.2006‐
31.12.2006

1. Pārvades pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru
elektrisko tīklu piederības robeža ir 110 kV līnijās :
elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs
tarifs par tīklu jaudas uzturēšanu

LVL /kWh
LVL /kWh/gadā

0,00104
2,816

0,00124
3,690

2.
Pārvades pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru
elektrisko tīklu piederības robeža ir 110 kV sadalēs :
elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs
tarifs par tīklu jaudas uzturēšanu

LVL /kWh
LVL /kWh/gadā

0,00121
3,753

0,00142
4,489

LVL /kWh
LVL /kWh/gadā

0,00147
3,990

0,00161
4,691

3.
Pārvades pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru
elektrisko tīklu piederības robeža ir pēc 110/6‐20 kV
transformatora :
elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs
‐ tarifs par tīklu jaudas uzturēšanu
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2.

Grāmatvedības politika

2.1. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem ʺPar grāmatvedībuʺ, ʺGada pārskatu
likumuʺ un atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas grāmatvedības standartiem. Šī finanšu pārskata sastādīšanā
piemēroti šādi Latvijas grāmatvedības standarti (LGS): 1. LGS “Finanšu pārskatu sagatavošanas
pamatnostādnes”, 2. LGS “Naudas plūsmas pārskats”, 3. LGS ʺNotikumi pēc bilances datumaʺ, 4. LGS
ʺGrāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdasʺ, 5. LGS
„Ilgtermiņa līgumi”. Ir pieņemti vairāki Latvijas grāmatvedības standarti, kuri stājas spēkā attiecībā uz finanšu
pārskatiem par pārskata periodu, kas sākas 2007. gadā, un kurus Sabiedrība ir brīvprātīgi piemērojusi 2006. gada
finanšu pārskata sastādīšanā: 6. LGS “Ieņēmumi”, 7. LGS “Pamatlīdzekļi” un 8. LGS “Uzkrājumi, iespējamās
saistības un iespējamie aktīvi”.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās izmaksu novērtēšanas principu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.
Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
2.2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot
piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces
akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie
tiek sniegti.
2.3. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos
Uzskaite sabiedrībā tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas
noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek
pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Norēķinu par ārvalstu valūtās
veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas
rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1 EUR

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

0.702804

0.702804

2.4. Nemateriālie ieguldījumi
Visi nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju. Datorprogrammu
licences, datorprogrammas un ar to ieviešanu saistītās izmaksas tiek uzskaitītas nemateriālajos ieguldījumos, un
to amortizācija tiek aprēķināta pēc lineārās metodes šo aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā, kas nepārsniedz 5
gadus.
2.5. Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas,
kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pamatlīdzekļiem
nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai
norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda
beigās.
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2.

NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPI (turpinājums)

2.5. Pamatlīdzekļi (turpinājums)
Aplēstais lietderīgās
izmantošanas laiks gados
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
‐ inventārs
‐ instrumenti
‐ skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums
‐ pārējie biroja pamatlīdzekļi un inventārs
‐ sakaru līdzekļi un aprīkojums
‐ laboratorijas iekārtas
‐ drošības sistēmu iekārtas
‐ elektroenerģijas skaitītāji
‐ pārējās iekārtas
‐ transporta līdzekļi

2‐5
2
3‐5
5
3‐5
5‐10
5
8‐16
8
3‐10

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela
varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs uzņēmumā un šī posteņa izmaksas var
ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā.
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tās ir radušās.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances
vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tie radušies.
2.6. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo
vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā
atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa
patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas vai lietošanas vērtības.
2.7. Krājumi
Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa tiek noteikta pēc vidējās
svērtās cenu metodes. Neto pārdošanas vērtība ir normālas uzņēmuma darbības gaitā noteiktā krājumu
pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto
pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības
samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai. Pārskata perioda (mēneša) laikā nepabeigto ražojumu kustība tiek
atspoguļota Sabiedrības grāmatvedībā pēc vadības apstiprinātas pašizmaksas likmes un saražotām krājumu
vienībām. Gatava produkta realizācija notiek pēc līgumcenām.
2.8. Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam.
Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība
nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu
apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek
iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
2.9. Nauda un naudas ekvivalenti
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā.
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GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA (turpinājums)

2.10. Pensijas un citi pabalsti darbiniekiem pēc darba attiecību pārtraukšanas
Sabiedrības darbinieki piedalās fiksēta ieguldījuma pensiju fondā. Par katru pensiju plāna dalībnieku tiek veikti
ikmēneša ieguldījumi akciju sabiedrībā “Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” 5 % apmērā no katra pensiju
programmas dalībnieka atalgojuma. Maksājumi fiksēto ieguldījumu pensiju fondā tiek uzskaitīti izmaksās tajā
periodā, kad attiecīgais darbinieks ir sniedzis attiecīgos pakalpojumus Sabiedrībai. Sabiedrība nenes atbildību par
pensiju fonda saistībām.
Papildus iepriekš minētajam pensiju plānam Sabiedrība tiem darbiniekiem, kuri atbilst noteiktiem darba attiecību
kritērijiem, pēc darba attiecību pārtraukšanas izmaksā pabalstus. Uzkrājumi pabalstiem darba attiecību
pārtraukšanas gadījumos tiek aprēķināti, ņemot vērā esošo algu līmeni un darbinieku skaitu, kam šāds pabalsts
varētu pienākties, ja viņi pārtrauktu darba attiecības ar Sabiedrību, kā arī darba koplīgumā noteiktās pabalstu
likmes un vairākus statistiskos pieņēmumus.
2.11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, veiktajiem aprēķiniem.
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu
un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek
izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad paredzēts realizēt
attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas,
izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, no uzkrājumiem pabalstiem, uzkrātajām atvaļinājumu
izmaksām un citām uzkrātajām izmaksām. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar
nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību.
2.12. Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās
izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta,
izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar
aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai
zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā.
2.13. Saistītās personas
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, Padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes
locekļi un uzņēmumi, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Tā kā mātes sabiedrības
vienīgais akcionārs ir valsts, par saistītajām pusēm tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros valstij ir kontrole vai
būtiska ietekme.
2.14. Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts
pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu
aizplūšana un summu var ticami aplēst.
2.15.Uzkrātās neizmanto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu
pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

2.16. Operatīvā noma (Sabiedrība ir nomnieks)
Noma, kurās iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu (atskaitot no
iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes
nomas perioda laikā.
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3.

IEŅĒMUMI

Elektroenerģijas pārvades pakalpojumi
Pārvades tīkla pakalpojums
Elektroenerģijas tranzīta pakalpojums

Ieņēmumi par izpildītiem celtniecības un montāžas darbiem
Pārējie pakalpojumi

2006.
LVL

2005.
LVL

28 639 059
1 452 655
30 091 714

8 933 668
316 017
9 249 685

14 812 159
1 393 869
46 297 742

3 450 171
405 202
13 105 058

A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ pienākums saskaņā ar “Enerģētikas likumu”, “Elektroenerģijas tirgus likumu” un
“Tīkla kodeksu” ir nodrošināt vienotas pārvades sistēmas darbību, ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar
citām energoapgādes sistēmām. Saskaņā ar nomas līgumu starp A/s ʺLatvenergoʺ un A/sʺAugstsprieguma tīklsʺ.
Sabiedrības pienākums ir veikt pārvades sistēmas aktīvu kapitālos remontus, jaunu aktīvu radīšanu un iegādi.

4.

IEPIRKTĀ ELEKTROENERĢIJA

Pārvades elektroenerģijas zudumi un tehnoloģiskais patēriņš
Elektroenerģijas tranzīta zudumi
Citas izmaksas

5.

2006.
LVL

2005.
LVL

4 113 761
1 079 280
406
5 193 447

1 289 590
324 665
370
1 614 625

2006.
LVL

2005.
LVL

4 301 900
198 931

1 144 798
53 727

992 762
5 493 593

216 550
1 415 075

171 767
7 889

52 866
1 843

28 693
208 349

12 735
67 444

2006.
589
583

2005.
573
193

PERSONĀLA IZMAKSAS

Atlīdzība par darbu, prēmijas, atvaļinājuma nauda un pabalsti
darba attiecību pārtraukšanas gadījumos
Pensiju izmaksas – iemaksas pensiju plānā
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi darba
koplīgumā noteiktie pabalsti

Ieskaitot atlīdzību vadībai:
Atlīdzība par darbu, prēmijas, atvaļinājuma nauda
Pensiju izmaksas – iemaksas pensiju plānā
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi darba
koplīgumā noteiktie pabalsti

Darbinieku skaits gada beigās
Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā
Sabiedrības vadības atlīdzībā iekļauta atlīdzība padomes un valdes locekļiem.
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6.

PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
2006.
LVL

2005.
LVL

Pamatlīdzekļu noma
Celtniecības un montāžas izdevumi
Telekomunikāciju nodrošinājuma pakalpojumi
Izdevumi vadības pakalpojumiem
IT sistēmu uzturēšana un apkalpošana
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

12 705 970
4 628 260
14 683 281
3 430 393
837 517
266 576
677 715
236 956
817 482
221 059
2 811 712
844 500
32 533 677
9 627 744
2005.gadā izdevumu summa 13 762 LVL par elektriskās jaudas rezerves uzturēšanu bija iekļauta 4.pielikumā,
2006.gadā pārklasificēti pārējo saimnieciskās darbības izmaksu posteņi un izdevumu summa par elektriskās
jaudas rezerves uzturēšanu iekļauta pārējās saimnieciskās darbības izmaksās.

7.

FINANŠU IEŅĒMUMI, NETO

Procentu ieņēmumi no bankas
Procentu ieņēmumi no radniecīgā uzņēmuma
Procentu maksājumi radniecīgajam uzņēmumam
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto

8.

2006.
LVL

2005.
LVL

428
36 119
(3 191)
162
33 518

228
4 714
(805)
(1)
4 136

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS UN ATLIKTAIS NODOKLIS

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

2006.
LVL

2005.
LVL

(191 911)
38 402
(153 509)

‐
117 674
117 674

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas rastos, ja Sabiedrības peļņai vai
zaudējumiem pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi:
Peļņa vai (zaudējumi) pirms nodokļiem
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu
Nodoklis pēc 15% likmes par pārnestajiem zaudējumiem grupā, par
kuriem iepriekš nav atzīts atliktā nodokļa aktīvs
Nodokļu izdevumi

1 013 913

(62 528)

(152 087)
72 815

(9 379)
2 228

‐
79 272

124 825
117 674

Atliktā nodokļa aprēķinā izmantota patreiz noteiktā nodokļa likme 15%.
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9.

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI
Tehnoloģiskās
iekārtas

LVL
‐
55 151
‐
55 151

Zemes
gabali,
ēkas,
būves
LVL
‐
‐
‐
‐

2005. gada 31.decebbrī
Iegādāts 2006. gadā*
Izslēgts 2006. gadā
Nolietojums 2006.gadā
2006. gada 31. decembrī

55 151
21 478
‐
(21 754)
54 875

‐
1 134 885
‐
(34 267)
1 100 618

2006. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

76 629
(21 754)
54 875

1 134 885
(34 267)
1 100 618

Datorprog‐
rammas

2004. gada 31.decebbrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

Avansa
Pārējie
maksājumi par
Pamatlī‐
pamatlī‐
dzekļi
dzekļiem
LVL
‐
‐
2 312 734
‐
(4 253)
‐
2 308 481
‐

LVL
‐
2 367 885
(4 253)
2 363 632

‐
27 207
‐
(13 603)
13 604

2 308 481
271 631
(3 278)
(841 796)
1 735 038

‐
1 550
‐
‐
1 550

2 363 632
1 456 751
(3 278)
(911 420)
2 905 685

27 207
(13 603)
13 604

2 572 505
(837 467)
1 735 038

1 550
‐
1 550

3 812 776
(907 091)
2 905 685

LVL
‐
‐
‐
‐

Kopā

*2006. gadā iegādātie aktīvi ietver mātes Sabiedrības A/s ʺLatvenergoʺ mantisko ieguldījumu Sabiedrības
pamatkapitālā 1 227 954 LVL vērtībā (skat. 14. pielikumu).

Kadastrālā vērtība
2006.gada 31.decembrī Sabiedrībai piederošās zemes kadastrālā vērtība bija LVL 262 130, bet zemes
uzskaites vērtība LVL 310 560. Ēku kadastrālā vērtība 2006.gadā bija LVL 1 138 681, uzskaites vērtība
LVL 790 058.
10.

IEGULDĪJUMI

Līdzdalība (%)

A/s “Pirmais slēgtais pensiju fonds”

11.

1,9 %

Uzņēmējdarbības veids

Pensiju plānu pārvalde

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

1 000
1 000

1000
1000

KRĀJUMI

Materiāli un rezerves daļas
Kurināmais
Uzkrājumi novecojušiem un lēnas apgrozības krājumiem
Avansa maksājumi par krājumiem
Nepabeigtie ražojumi

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

128 210
9 882
(95 149)
1 351
165 340
209 634

115 506
11 696
‐
829
‐
128 031
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12.

PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, NETO

Debitori:
‐ elektroenerģija, tranzīta pakalpojums
‐ mātes uzņēmuma A/s ʺ Latvenergoʺ parādi
‐ nākamo periodu izdevumi
‐ akceptētais pievienotās vērtības nodoklis
‐ citi

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

277 612
7 052 512
21 146
99 890
47 159
7 498 319

167 161
4 774 474
4 814
165 266
353 275
5 464 990

Mātes sabiedrības A/s ʺLatvenergoʺ parādu veido viena mēneša ietvaros izrakstītie rēķini.

13.

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI

Nauda bankā

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

785 692

150 700

Par naudas atlikumu bankā Sabiedrībai katra mēneša pēdējā dienā tiek aprēķināti noguldījuma procenti.

14.

AKCIJU KAPITĀLS

Reģistrētais un apmaksātais a/s “Augstsprieguma tīkls” akciju kapitāls sastāv no 3 578 931 akcijām. Vienas
akcijas nominālvērtība ir 1 lats.
Pārskata gadā tika palielināta A/s ʺLatvenergoʺ līdzdalība Sabiedrības pamatkapitālā, iegūstot
1 227 954 akcijas par to kopējo nominālvērtību 1 227 954 LVL apmērā (skat. 9. pielikumu).

15.

UZKRĀJUMI
31.12.2006.

Uzkrājumi pabalstiem darba attiecību pārtraukšanas
gadījumos

31.12.2005.

LVL

Aprēķināts par
pārskata gadu
LVL

133 535
133 535

(46 966)
(46 966)

180 501
180 501

LVL

Pabalsti darba attiecību pārtraukšanas gadījumos ir vienreizēji pabalsti, kas tiek izmaksāti Sabiedrības
darbiniekiem, ja tie atbilst darba koplīgumā noteiktiem kritērijiem. Uzkrājumi pabalstiem darba attiecību
pārtraukšanas gadījumos tiek aprēķināti, ņemot vērā esošo algu līmeni un to darbinieku skaitu, kam šāds
pabalsts varētu pienākties, ja viņi pārtrauktu darba attiecības ar Sabiedrību, kā arī iepriekš piemērotās pabalstu
likmes un vairākus statistiskos pieņēmumus.
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16.

ATLIKTAIS NODOKLIS

Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga veikt
pārskata gada nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata gada nodokļa saistībām un atliktais nodoklis attiecas uz
vienu nodokļu administrāciju.
Kopējā atliktā nodokļa kustība ir šāda:

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā
Atliktā nodokļa izdevumi pārskata gada peļņas vai zaudējumu
aprēķinā (skat. 8. pielikumu)
Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās

2006.
LVL

2005.
LVL

117 674

‐

(38 402)
79 272

117 674
117 674

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to
vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:
31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

Atliktā nodokļa saistības:
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība

158 962

181 298

Atliktā nodokļa aktīvi:
Uzkrājumi pabalstiem aizejot pensijā
Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirība
Uzkrāto prēmiju izmaksas
Uzkrājumi novecojošiem krājumiem
Atliktā nodokļa saistības

(21 957)
(35 532)
(7 929)
(14 272)
79 272

(27 075)
(34 985)
(1 564)
‐
117 674

17.

AIZŅĒMUMS NO RADNIECĪGĀS SABIEDRĪBAS

Aizņēmums no mātes Sabiedrības A/s ʺLatvenergoʺ

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

1 341 633
1 341 633

517 032
517 032

A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ izsniedz un saņem kredītus saskaņā ar 2005. gada 12. augustā noslēgto līgumu ʺPar
savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanuʺ. Gada procentu likme vienāda ar maksājuma perioda pirmās darba
dienas trīs mēnešu RIGIBOR indeksu un Latvenergo izmantotā ārējā īstermiņa finansējuma vidējo pievienoto
procentu likmi iepriekšējā ceturksnī.
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18.

PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM UN PĀRĒJIE KREDITORI
31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

1 766 259

1 607 241

726 610
1 275 081
3 767 950

257 029
804 487
2 668 757

Parādi piegādātajiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(skat. 20. pielikumu)
Pārējie kreditori

19.

UZKRĀTĀS SAISTĪBAS
31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

236 879
52 862
3 538
12 842
306 121

233 233
10 424
6 275
‐
249 932

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrātās darbinieku prēmiju izmaksas
Uzkrātās saistības dažādām izmaksām
Uzkrājumi pabalstiem un Pensiju fonda iemaksām

20.

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Nodokļu parāds (skat. 18. pielikumu)

31.12.2006.
LVL
258 373
178 482
121
14
97 709
191 911
726 610

Aprēķināts
LVL
1 384 775
918 022
630
32 634
472 257
191 911
3 000 229

Samaksāts
LVL
1 280 004
842 905
571
32 620
209 282
‐
2 365 382

31.12.2005.
LVL
153 602
103 365
62
‐
(165 266)
‐
91 763

.
21.

OPERATĪVĀS NOMAS LĪGUMI

Saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem , Sabiedrībai pārskata gada beigās ir šādas neatceļamas nomas
maksājumu saistības :
nekustamā īpašuma nomas līgumi :
31.12.2006.
31.12.2005.
LVL
LVL
Līdz 1 gadam
No 2 līdz 5 gadiem
Vairāk kā 5 gadi

-

75 081
35 707
11 984

14 525
17 083
10 463

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

12 834 008
52 637 783
116 079

13 818 409
50 671 775
116 079

ilgtermiņa aktīvu nomas līgumi :

Līdz 1 gadam
No 2 līdz 5 gadiem
Vairāk kā 5 gadi
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22.

DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PERSONĀM

Saistītajām personām pārdotā produkcija un sniegtie pakalpojumi:
A/s ”Latvenergoʺ
A/s ʺRīgas Siltumsʺ

No saistītajām personām iepirktās preces un pakalpojumi:
A/s ”Latvenergo”

SIA ”Baltijas energosistēmu dispečeru centrs”
A/s“Rīgas Siltums” (siltumenerģija)

Saistīto personu parādi:
A/s ”Latvenergo”
A/s ʺRīgas Siltumsʺ

Parādi saistītajām personām:
A/s”Latvenergo” ,tai skaitā
aizņēmums no radniecīgā uzņēmuma
parādi radniecīgajam uzņēmumam
A/s ”Rīgas Siltums”
SIA ”Baltijas energosistēmu dispečeru centrs”

2006.
LVL

2005.
LVL

44 407 371
2 801
44 410 172

12 656 187
‐
12 656 187

35 844 782
271 676
82 171

10 072 568
97 725
27 147

36 198 629

10 197 440

31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

7 052 512
26
7 052 538

4 774 474
‐
4 774 474

2 938 350
1 341 633
1 596 717
13 498
‐
2 951 848

2 772 111
517 032
2 255 079
14 941
28 826
2 815 878

Atlīdzība padomes un valdes locekļiem atspoguļota 5. pielikumā.

23.

IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS

2006.gada 31.decembrī Sabiedrībai bija saistības 15 596 820 LVL apmērā, kas izriet no līgumiem
saskaņā ar investīciju plānu par pārvades aktīvu iegādi, radīšanu un kapitālajiem remontiem, par ko
maksā A/s Latvenergo un kas bilances datumā vēl nebija īstenoti.

24.

FINANŠU RISKU VADĪBA

a) Kredītrisks
Finanšu aktīvi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska pakāpei, ir galvenokārt
īstermiņa aizdevumi, pircēju un pasūtītāju parādi, avansa maksājumi trešajām pusēm un naudas
līdzekļi. Izņemot mātes Sabiedrību, Augstsprieguma tīklam nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas
attiecībā uz kādu vienu trešās puses darījumu partneri vai darījumu partneru grupu.
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24.

FINANŠU RISKU VADĪBA (turpinājums)

b) Procentu likmju risks
Procentu likmju risks Augstsprieguma tīklam saistīts ar izsniegtajiem un saņemtajiem kredītiem
mātes Sabiedrībai saskaņā ar 2005. gada 12. augustā noslēgto līgumu ʺPar savstarpējo finanšu resursu
nodrošināšanuʺ. Saskaņā ar noslēgto līgumu aizdevumiem/ aizņēmumiem tiek piemērota 3 mēnešu
Rigibor likme un A/s ʺLatvenergoʺ izmantotā ārējā īstermiņa finansējuma vidējo pievienoto procentu
likmi iepriekšējā ceturksnī. Pārskata gadā savstarpējo aizņēmumu summas un aprēķinātie procenti
nav bijuši būtiski un nav radījuši nozīmīgu procentu likmju risku.
c) Likviditātes risks
Augstsprieguma tīkls saņem nepieciešamos naudas resursus no mātes Sabiedrības saskaņā ar 2005.
gada 12. augustā noslēgto līgumu ʺPar savstarpējo finanšu resursu nodrošināšanuʺ.
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