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A/s „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS” 2007. GADA ATKARĪBAS PĀRSKATS

Informācija par atkarīgo sabiedrību
Atkarīgās sabiedrības nosaukums

A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ

Atkarīgas sabiedrības juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

000 357 556
Rīgā, 2001. gada 28. decembrī
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā
2004. gada 13. novembrī
ar vienoto reģistrācijas numuru
4000 357 5567

Adrese

Dārzciema iela 86,
Rīga, LV‐1073
Latvija

Pārskata gads

2007. gada 1. janvāris – 31. decembris

Revidenta vārds un adrese

PricewaterhouseCoopers SIA
Komercsabiedrības licence Nr. 5
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV‐1010
Latvija
Atbildīgais zvērinātais revidents:
Juris Lapše
zvērināts revidents
sertifikāts Nr. 116
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Valdes paziņojums
A/s „Augstsprieguma tīkls” Valde apliecina, ka atkarības pārskatā ir atspoguļoti visi darījumi un citi
pasākumi, kuros Sabiedrība iesaistījusies vai no kuriem atturējusies, būdama atkarīgā sabiedrība
“Koncernu likuma” izpratnē un ka minētais pārskats sniedz vispārīgu priekšstatu par
A/s „Augstsprieguma tīkls” attiecībām ar valdošo sabiedrību.
Atbilstoši apstākļiem, kas A/s „Augstsprieguma tīkls” Valdei bija zināmi atkarības pārskatā
atspoguļoto darījumu noslēgšanas brīdī, Sabiedrība par katru darījumu ir saņēmusi atbilstošu
pretizpildījumu.
Valde uzskata, ka veicot citus pasākumus vai atturoties no pasākumu veikšanas valdošā sabiedrības
vai cita ar valdošo sabiedrību koncernā apvienotas sabiedrības interesēs, Sabiedrība nav cietusi
zaudējumus.

Imants Zviedris
Valdes priekšsēdētājs

Vita Andersone
Valdes priekšsēdētāja vietniece

Jānis Kirkovalds
Valdes loceklis

Kaspars Grava
Valdes loceklis

Varis Boks
Valdes loceklis

Rīgā, 2008. gada 9. aprīlī
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Sabiedrības, ar kurām veikti darījumi vai pasākumi, Sabiedrībai esot valdošās
sabiedrības izšķirošā ietekmē
A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ, būdama atkarības situācijā, iesaistījusies darījumos ar šādām sabiedrībām:

Sabiedrība

Atkarības periods

Attiecības ar atkarīgo sabiedrību

A/s ʺLatvenergoʺ

2007. gada 1. janvāris – 31. decembris

Valdošā sabiedrība

A/s ʺSadales tīklsʺ

2007. gada 1. jūlijs – 31. decembris

Ar valdošo uzņēmumu A/s
ʺLatvenergoʺ koncernā apvienota
sabiedrība

SIA ʺBaltijas
energosistēmu
dispečeru centrsʺ

2007. gada 1. janvāris – 31. janvāris

Ar valdošo sabiedrību
AS ʺLatvenergoʺ saistīta sabiedrība

A/s ʺRīgas siltumsʺ

2007. gada 1. janvāris – 31.decembris

Ar valdošo sabiedrību
AS ʺLatvenergoʺ saistīta sabiedrība
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A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ atkarības situācijā veiktie darījumi un pasākumi par
2007. gadu, kas ietekmē pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu
Izpildījums

Pretizpildījums

(LVL)

(LVL)

Tīrais
rezultāts
(LVL)

2 806 227
16 224 405
68 499
83 026
117 859
315 219

(2 806 227)
(16 224 405)
(68 499)
(83 026)
(117 859)
(315 219)

‐
‐
‐
‐
‐
‐

16 808 245
84 749
14 909
274 664
36 797 802

(16 808 245)
(84 749)
(14 909)
(274 664)
(36 797 802)

‐

(2 797 352)

2 797 352

(4 604 431)
(1 501 859)
(474 008)
(13 055 005)
(883 541)
(665 094)
(830 760)

4 604 431
1 501 859
474 008
13 055 005
883 541
665 094
830 760

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(156 228)
(151 121)
(63 109)
(19 615)
(521 136)
(22 078)
(4 834)
(25 750 171)

156 228
151 121
63 109
19 615
521 136
22 078
4 834
25 750 171

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Darījuma apraksts

Sabiedrības darījumi ar valdošo sabiedrību
Balansējošās elektroenerģijas realizācija
Pārvades sistēmas pakalpojums
Apakšstaciju operatīvā apkalpošana
Projektēšanas pakalpojumi
Laboratoriju pakalpojumi
Pamatlīdzekļu nomas pakalpojumi
Ieņēmumi par izpildītajiem celtniecības un
montāžas darbiem
Ēku uzturēšanas pakalpojumi
Pārējie ieņēmumu pakalpojumi
Saņemtie procenti
Ieņēmumi kopā:
Balansējošās elektroenerģijas iegāde
Pārvades elektroenerģijas zudumi un
tehnoloģiskais patēriņš
Elektroenerģijas tranzīta zudumi
Elektriskās jaudas rezerves uzturēšana
Pārvades sistēmas aktīvu noma
Telekomunikāciju pakalpojumi
Vadības pakalpojumi
IT sistēmu uzturēšana
Aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas
izdevumi
Apakšstaciju operatīvā apkalpošana
Telpu un zemes noma
Telpu un teritorijas apsaimniekošana
Ar transportu saistītās izmaksas
Pārējie pakalpojumi
Procentu maksājumi
Izdevumi kopā:
Tīrais rezultāts

‐
‐
‐

‐

6

A/s „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS” 2007. GADA ATKARĪBAS PĀRSKATS

A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ atkarības situācijā veiktie darījumi un pasākumi par
2007. gadu, kas ietekmē pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu
(turpinājums)
Sabiedrības darījumi ar citām koncerna sabiedrībām
Darījuma apraksts

Paskaidrojums

Izpildījums
(LVL)

Pretizpildījums
(LVL)

Tīrais rezultāts
(LVL)

17 729 338

(17 729 338)

‐

284 406
18 013 744

(284 406)
(18 1013 744)

‐
‐

(123 101)

123 101

‐

(23 634)
(146 735)

23 634
146 735

‐
‐
‐

A/s ʺSadales tīklsʺ
Pārvades sistēmas
pakalpojums
Pārējie ieņēmumu
pakalpojumi
Ieņēmumi kopā:
Apakšstaciju
operatīvā
apkalpošana
Pārējie
pakalpojumi
Izdevumi kopā:
Tīrais rezultāts:

Sabiedrības darījumi ar citām ar valdošo sabiedrību saistītām sabiedrībām
Darījuma apraksts
SIA ʺBaltijas
energoresursu
dispečeru centrs”
A/s ʺRīgas siltumsʺ
Tīrais rezultāts:

Paskaidrojums

Izpildījums
(LVL)

Pretizpildījums
(LVL)

Tīrais rezultāts
(LVL)

Materiālu iegāde

(3 919)

3 919

‐

(106 206)

106 206

‐
‐

Siltumenerģija

Veicot darījumus vai citus pasākumus ar valdošo sabiedrību, ar valdošo sabiedrību koncernā
apvienotām sabiedrībām vai arī citām sabiedrībām valdošās vai ar valdošo sabiedrību koncernā
apvienoto sabiedrību interesēs vai pamudinājuma rezultātā, vai arī atturoties no tiem pārskata gadā,
Sabiedrība nav cietusi zaudējumus.
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Uzskaites un novērtēšanas politika
(1)

Vispārīgie principi

Atkarības pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas “Koncernu likuma” prasībām. Jēdzieni
“valdošā sabiedrība” un “atkarīgā sabiedrība”, kā arī citi jēdzieni šajā pārskatā lietoti minētā likuma
izpratnē.
(2)

Būtiskums

Atspoguļojot un vērtējot darījumus un citus pasākumus Atkarības pārskatā, Sabiedrība vadījusies pēc
būtiskuma principa.
Par būtiskiem tiek uzskatīti tādi darījumi (pasākumi), to apstākļi un vērtējumi, kuru neiekļaušana
Atkarības pārskatā mainītu kompetenta lietotāja viedokli par atkarīgās sabiedrības attiecībām ar
valdošo sabiedrību pārskata gadā kopumā.
(3) Darījumu un pasākumu atspoguļošana
Atkarības pārskatā sabiedrībai neizdevīgi darījumi un citi neizdevīgi pasākumi atspoguļoti to faktiskā
izpildījuma un pretizpildījuma apjomā.
Atkarības pārskatā ir ietverti visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi (izpildījums un
pretizpildījums), kas ietekmē pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, neatkarīgi no rēķinu
izrakstīšanas vai saņemšanas, kā arī maksājumu datuma. Iepriekšējos pārskata gados veikto darījumu
ietekme uz pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu tiek atspoguļota atkarības pārskatā tikai
gadījumos, ja šo darījumu izpildījums atšķīrās no to pretizpildījuma darījuma veikšanas brīdī.
Ja valdošā sabiedrība līdz pārskata gada beigām ir rakstveidā informējis atkarīgo sabiedrību par to,
kad un kādā veidā tiks atlīdzināti neizdevīga darījuma vai pasākuma rezultātā radušies zaudējumi,
minētā atlīdzinājuma summa atspoguļota rindā “Piešķirtās prasījuma tiesības uz atlīdzību”.
(4)

Izpildījums un pretizpildījums

Par darījuma izpildījumu uzskata darījuma saistības no atkarīgās sabiedrības puses. Pretizpildījums ir
darījuma saistības no atkarīgās sabiedrības darījuma partnera puses. Izpildījums (pretizpildījums) var
būt samaksa, preču piegāde vai pakalpojums, tai skaitā, saimnieciskās darbības ietvaros veiktas
darbības, nemateriālu vērtību un tiesību, kā arī saistību nodošana, lai atturētos no kādas rīcības vai
pieļautu darbību, lietu noma utml.
Izpildījums un pretizpildījums tiek norādīts to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība ir summa, par kuru
darījuma objektu var apmainīt starp labi informētām, savstarpēji ieinteresētām un finansiāli
nesaistītām pusēm.
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Uzskaites un novērtēšanas politika (turpinājums)
(5)

Darījumu un pasākumu patiesās vērtības noteikšana

Sabiedrības darījumi un pasākumi vērtēti:
(1) salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem pārskata gadā vai iepriekšējā gadā veiktiem Sabiedrības
pasākumiem vai darījumiem ar nesaistītām pusēm;
(2) ja iepriekš minētais nav bijis iespējams, salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem pārskata gadā
vai iepriekšējā gadā veiktiem nozares sabiedrību un pasākumiem vai darījumiem;
(3) ja iepriekš minētais nav bijis iespējams, salīdzinājumā ar citu informāciju par darījumu vai
pasākumu iespējamo novērtējumu.

(6)

Pilnīgi vai daļēji neizdevīgi darījumi un pasākumi

Par pilnīgi vai daļēji neizdevīgiem tiek uzskatīt tādi darījumi un pasākumi,
(1) kurus uzsākot, ir paredzams zaudējums,
(2) kuri dod bruto zaudējumu vai
(3) tādi, kuros, nebūdama atkarīga, Sabiedrība noteikti nebūtu iesaistījusies to paredzamā
finanšu rezultāta dēļ.
(7)

Īpašs risks

Ar īpašu risku saistīti darījumi vai pasākumi ir tādi, kas riska ziņā būtiski atšķiras no Sabiedrības
darbībai vai nozarei raksturīgā riska, kā arī tādi darījumi un pasākumi, kurus, nebūdama atkarīga,
Sabiedrība noteikti nebūtu uzņēmusies riska dēļ.
(8)

No pamatdarbības būtiski atšķirīgi darījumi un pasākumi

No pamatdarbības būtiski atšķirīgi pasākumi un darījumi ir tādi, kas krasi atšķiras no Sabiedrības
pamatdarbībai vai nozarei raksturīgajiem darījumiem vai pasākumiem un kuros, nebūdama atkarīga,
Sabiedrība noteikti neiesaistītos.
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PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga LV 1010
Latvija
Telephone +371 709 4400
Facsimile +371 783 0055

PĀRBAUDES ZIŅOJUMS
A/s "Augstsprieguma tīkls" valdei
Mēs esam pārbaudījuši A/s "Augstsprieguma tīkls" 2007. gada atkarības pārskatu no 5.
līdz 9. lappusei. Atkarības pārskatu papildina A/s "Augstsprieguma tīkls" valdes
paziņojums. Par atkarības pārskata sagatavošanu atbild Sabiedrības valde. Mūsu
pienākums ir, pamatojoties uz veikto pārbaudi, sniegt ziņojumu par minēto atkarības
pārskatu.
Mēs esam veikuši pārbaudi atbilstoši 2410. Starptautiskajam pārbaudes uzdevumu
standartam, kurš ir attiecināms uz Sabiedrības neatkarīgā revidenta veikto vēsturiskās
finanšu informācijas pārbaudi. Minētais standarts nosaka, ka pārbaude jāplāno un jāveic tā,
lai gūtu vispārīgu pārliecību par to, vai atkarības pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Pārbaude galvenokārt balstās uz pārrunām ar Sabiedrības darbiniekiem un finanšu datu
analīzi, un šī iemesla dēļ tā sniedz mazāku pārliecību nekā revīzija. Mēs neesam veikuši
Sabiedrības atkarības pārskata revīziju un tādēļ nesniedzam revīzijas atzinumu.
Pārbaudot A/s "Augstsprieguma tīkls" 2007. gada atkarības pārskatu, mūsu uzmanības
lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka pārskatā ietvertās faktiskās
ziņas neatbilst patiesībai un ka darījumu izpildījuma vērtība ir nesamērīgi augsta, un kas
liecinātu, ka atkarības pārskatā minētie pasākumi būtu novērtējami citādi, nekā to darījusi
Sabiedrības valde.
PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

Juris Lapše
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāts Nr. 116
Valdes loceklis
Rīga, Latvija
2008. gada 9. aprīlī

