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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 (100%)

Padomes locekļi

Aldis Donis ‐ padomes priekšsēdētājs
Inese Bambāne ‐ padomes priekšsēdētāja vietniece
Āris Dandens ‐padomes priekšsēdētāja vietnieks

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

2007. 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 zvērinātais revidents:
Juris Lapše
zvērināts revidents
sertifikāts Nr. 116
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Darbības rādītāji
2007

2006

Ieņēmumi, tai skaitā :
ieņēmumi no elektroenerģijas pārvades

LVL
LVL

56 922 068
33 953 743

46 297 742
28 639 059

EBITDAR*
EBITDA**
Saimnieciskās darbības peļņa

LVL
LVL
LVL

15 810 117
2 755 112
1 907 843

14 597 786
1 891 816
980 395

Pārskata gada peļņa

LVL

1 803 297

827 770

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā

LVL

1 643 461

(46 113)

Kapitālieguldījumi

LVL

(588 965)

(173 126)

Pašu kapitāls

LVL

5 885 682

4 175 102

592

589

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 nediskriminējošu pieeju elektroenerģijas pārvades tīklam un pildot pārvades
sistēmas operatora funkcijas.
A/s 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.
Darbības rezultāti
Pārskata gada Sabiedrības kopējie ieņēmumi ir 56 922 068 LVL, tajā skaitā ieņēmumi par
elektroenerģijas pārvades pakalpojumiem 33 953 743 LVL apmērā, kas sastāda 59,6 % no kopējiem
ieņēmumiem. Pārskata gadā lietotājiem pārvadītas 6 949.58 GWh elektroenerģijas. Peļņa pirms
procentiem, nodokļiem un nolietojuma salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielinājusies par 863 296 LVL
un sastāda 2 755 112 LVL.
A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ pamatkapitāls ir 3 578 931 LVL, kas apmaksāts ar 300 000 LVL naudas
ieguldījumu un 3 278 931 LVL mantisko ieguldījumu.
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

2 825,0

110

117

239

4 258,8

Kopā :

131

258

7 083,8

Gaisvadu EPL

Garums (km)

330 kV

1 247.90

110 kV

3 428.28

110 kV kabeļu līnijas
Kopā:

41.83
4 718.01
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Sabiedrības turpmākā attīstība
Sabiedrība 2008. gadā konsekventi turpinās darboties saskaņā ar pārvades tīklu tehniskajā politikā
definētajiem mērķiem, ievērojot LR likumdošanā un “Tīkla kodeksā”, uzticēto pienākumu izpildi.
Investīcijas pārvades elektrotīklā tiks veiktas, ieguldot projektos, kas saistīti ar energosistēmas
drošību, attīstību un licenču prasību izpildi.
Attīstot pārvades tīklu, tuvāko trīs gadu laikā ir plānots izbūvēt trīs 110 kV un vienu 330 kV
apakšstaciju, kā arī veikt vienas 330 kV apakšstacijas, vienas 330 kV sadales, vienas 110 kV
apakšstacijas rekonstrukciju un transformatoru nomaiņu 7 apakšstacijās.
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 turpinot optimizēt izmaksas, kā arī
izvērtējot Sabiedrības efektivitāti, Sabiedrība nodrošinās sekmīgu attīstību.
Notikumi pēc pārskata gada beigām
Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli
2007. gada 31. decembrī.
Priekšlikumi par peļņas sadali
Sabiedrības valde ierosina 2007. gada peļņu 1 803 297 latu apmērā atstāt nesadalītu.
Par 2007.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
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2008. gada 9. aprilī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pielikums

2007
LVL

2006
LVL

Ieņēmumi

3

56 922 068

46 297 742

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

4
5

(8 912 692)
(7 918 273)
(5 726 558)
(238 392)

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

(1 953 323)
(847 269)
(1 487 273)
(35 848 718)
1 907 843

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

268 971

33 518

2 176 814

1 013 913

(452 369)
118 982
(40 130)
1 803 297

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

Finanšu ieņēmumi, neto

9
6

7

Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata gadā
Atliktais nodoklis
Pārējie nodokļi
Pārskata gada peļņa

8
8
22

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
2008. gada 9. .aprilī
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Bilance
31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

9
9
10
16

48 922
2 768 245
1 000
39 710
2 857 877

54 875
2 850 810
1 000
‐
2 906 685

11

379 799

209 634

259 415
10 310 497
487 191
11 057 103

277 612
7 052 512
168 195
7 498 319

719 369
12 156 271

785 692
8 493 645

15 014 148

11 400 330

Pielikums
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
II. Pamatlīdzekļi
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
VI. Atliktā nodokļa aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
III. Debitori :
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2. Radniecīgo sabiedrību parādi
3. Citi debitori
Debitori kopā:
V. Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā:

24
12
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
2008. gada 9. aprilī
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Bilance
31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

14

3 578 931
2 399 468
596 171
1 803 297
5 978 399

3 578 931
596 171
(231 599)
827 770
4 175 102

15

680 313
680 313

133 535
133 535

16

‐
‐

79 272
79 272

17; 24

‐

1 341 633

18; 19; 20
24

4 631 252
2 259 529

3 767 950
1 596 717

21

1 464 655
8 355 436

306 121
7 012 421

15 014 148

11 400 330

Pielikums
PASĪVS
Pašu kapitāls:
1. Akciju kapitāls
6. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā:
Uzkrājumi:
1. Uzkrājumi pabalstiem darba attiecību pārtraukšanas
gadījumos
Uzkrājumi kopā:
Ilgtermiņa kreditori:
12. Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā:
Īstermiņa kreditori:
4. Aizņēmums no radniecīgās sabiedrības
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, un pārējie
kreditori
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām
14. 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

2008. gada 9. aprilī
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2007. gadu
Akciju kapitāls
LVL

Nesadalītā
peļņa
LVL

Kopā
LVL

Atlikums 2005. gada 31. decembrī

2 350 977

(231 599)

2 119 378

Pamatkapitāla palielinājums
Pārskata gada peļņa

1 227 954
‐

‐
827 770

1 227 954
827 770

Atlikums 2006. gada 31. decembrī

3 578 931

596 171

4 175 102

‐

1 803 297

1 803 297

3 578 931

2 399 468

5 978 399

Pārskata gada peļņa
Atlikums 2007. gada 31. decembrī

Naudas plūsmas pārskats
Pielikums
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
‐ nolietojums, amortizācija
‐ zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas
‐ procentu izdevumi
‐ procentu ieņēmumi
‐ pārējie nodokļi
‐ uzkrājumu izmaiņas saskaņā ar darba koplīgumu
Korekcijas:
Krājumu palielinājums
Debitoru palielinājums
Kreditoru palielinājums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
‐ samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pamatdarbības neto naudas plūsma

9
9
7
7
22
15

22

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Procentu ieņēmumi
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Samaksāti procenti
(Atmaksāti) / saņemti aizdevumi
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums
pārskata gadā
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

13
13

2007
LVL

2006
LVL

2 176 814

1 013 913

847 269
27 758
4 834
(274 664)
(40 144)
546 778
3 288 645

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

(170 165)
(3 510 104)
2 431 958
2 040 334
(396 873)
1 643 461

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

225 984
(588 965)
(362 981)

32 485
(173 126)
(140 641)

(5 170)
( 1 341 633)
(1 346 803)

(2 855)
824 601
821 746

(66 323)
785 692
719 369

634 992
150 700
785 692

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 tīkls akcijas pieder A/s ʺLatvenergoʺ. Sabiedrības juridiskā adrese ir Dārzciema iela 86,
Rīga, LV – 1073, Latvija. Faktiski objekti izvietoti visā Latvijas teritorijā.
Sabiedrības valdes locekļi ir Imants Zviedris (Valdes priekšsēdētājs), Vita Andersone (Valdes priekšsēdētāja
vietniece), Jānis Krikovalds (Valdes loceklis), Varis Boks (Valdes loceklis) un Kaspars Grava (Valdes loceklis).
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.
2006. gada 14. jūlijā SPRK ar lēmumu Nr.145 apstiprināja uz izmaksām balstītu elektroenerģijas pārvades
sistēmas pakalpojumu tarifus, kas stājas spēkā no 2006.gada 1.augusta. 2007. gada 14. martā
A/s ʺAugstsprieguma tīklsʺ iesniedza SPRK elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu
projektu pārskata cikla otrajam gadam.
2007. gada 27. jūnijā SPRK ar lēmumu Nr.171 apstiprināja elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu
tarifus, kuri stājās spēkā no 2007.gada 1.augusta.
2007. gadā piemērotie elektroenerģijas pārvades tīklu diferencētie pakalpojumu tarifi (bez PVN) :
Pārvades tīkla pakalpojumi :

Mērvienība

Tarifs no
01.01.2007 līdz
31.07.2007

Tarifs no
01.08.2007 līdz
31.12.2007

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

0,00124
3,690

0,00144
4,087

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

0,00142
4,489

0,00165
5,072

LVL /kWh
LVL /kWh/gadā

0,00161
4,691

0,00190
5,362

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”, 6. LGS “Ieņēmumi”, 7. LGS “Pamatlīdzekļi” un 8. LGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un
iespējamie aktīvi”.
6. LGS, 7. LGS un 8. LGS ir spēkā, sākot ar pārskata periodiem, kas sākās 2007. gadā. Šo standartu stāšanās spēkā
neietekmēja Sabiedrības uzskaites politiku.
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
1 USD

31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

0.702804
0.484

0.702804
0.536

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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GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA (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
3‐7
5‐10
5
8 ‐16
3‐8
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 Sabiedrībā 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. Gatavā 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.

13

A/s “Augstsprieguma tīkls” 2007. gada pārskats
2.

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA (turpinājums)

2.10. Pensijas un citi pabalsti darbiniekiem pēc darba attiecību pārtraukšanas
Sabiedrība darbinieku vārdā veic ikmēneša iemaksas slēgtajā fiksētu iemaksu pensiju plānā. Plānu pārvalda
akciju sabiedrība ʺPirmais Slēgtais Pensiju Fondsʺ, kurā Sabiedrībai ir 1.9% līdzdalība. Iemaksas tiek veiktas 5%
apmērā no katra pensiju plāna dalībnieka algas. Sabiedrība atzīst iemaksas fiksētu iemaksu plānā to izmaksas
brīdī, kad darbinieks ir sniedzis pakalpojumus apmaiņā pret šīm iemaksām.
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
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, ņemot vērā
ar ienākuma nodokli apliekamos ienākumus taksācijas periodā.
Atliktais ienākuma nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu
atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām bilances datumā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Ja
atliktais nodoklis rodas no sākotnējās aktīvu vai saistību atzīšanas darījuma rezultātā, kas nav uzņēmējdarbības
apvienošana un kas darījuma brīdī neietekmē ne peļņu vai zaudējumus, ne bilanci nodokļu mērķiem, atliktais
nodoklis netiek atzīts. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme (un likumdošana), kas sagaidāma
periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm.
Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to atzīst tad, kad
ir ticams, ka attiecīgajai Sabiedrībai būs pietiekams ar nodokli apliekams ienākums, pret kuru varēs segt pagaidu
atšķirības.
2.12. Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās
izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā. Starpība starp saņemto
naudas līdzekļu apjomu un aizņēmuma dzēšanas vērtību, atskaitot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas,
tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā, izmantojot efektīvās procentu
likmes metodi.
Aizņēmumi tiek uzskaitīti kā īstermiņa saistības, ja vien nav neapstrīdāmu tiesību atlikt šo saistību izpildi
vismaz uz 12 mēnešiem pēc bilances pārskata datuma.
2.13. Saistītās puses
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 juridiskas vai cita veida pamatotas saistības kāda pagātnes notikuma dēļ,
pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no
sabiedrības un saistību apjomu iespējams ticami novērtēt.
Uzkrājumi tiek uzrādīti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas būtu nepieciešama, lai dzēstu
saistības bilances datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti tikai tiem izdevumiem, atticībā uz kuriem uzkrājumi tika
sākotnēji atzīti, un uzkrājumi tiek samazināti gadījumā, ja iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama.
2.15.Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek veidotas, lai precīzi atspoguļotu Sabiedrības saistības pret
darbiniekiem sakarā ar viņu neizmantotiem atvaļinājumiem, ja tādi ir.
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu apjomu Sabiedrība izvērtē reizi gadā bilances datumā.
2.16. Operatīvā noma (Sabiedrība ir nomnieks)
Noma, kurā 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
Balansējošās elektroenerģijas realizācija
Pārvades tīkla pakalpojums
Elektroenerģijas tranzīta pakalpojums

Ieņēmumi par izpildītiem celtniecības un montāžas darbiem
Pārējie pakalpojumi

2007
LVL

2006
LVL

2 809 266
33 953 743
1 775 232
38 538 241

‐
28 639 059
1 452 655
30 091 714

16 815 095
1 568 732
56 922 068

14 812 159
1 393 869
46 297 742

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

Balansējošās elektroenerģijas iegāde
Pārvades elektroenerģijas zudumi un tehnoloģiskais patēriņš
Elektroenerģijas tranzīta zudumi
Citas izmaksas

5.

2 806 312
4 604 431
1 501 859
90
8 912 692

‐
4 113 761
1 079 280
406
5 193 447

5 726 558
238 392

4 301 900
198 931

1 953 323
7 918 273

992 762
5 493 593

241 110
11 387

171 767
7 889

32 925
285 422

28 693
208 349

2007

2006

592
593

589
583

PERSONĀLA IZMAKSAS

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

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

7.

2006
LVL

13 055 005
16 644 054
852 987
665 094
831 021
3 800 557
35 848 718

12 705 970
14 683 281
837 517
677 715
817 482
2 811 712
32 533 677

‐
274 664
(4 834)
(859)
268 971

428
36 119
(3 191)
162
33 518

FINANŠU IEŅĒMUMI, NETO

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

8.

2007
LVL

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS UN ATLIKTAIS NODOKLIS

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis (skat. 16. pielikumu)

(452 369)
118 982
(333 387)

(191 911)
38 402
(153 509)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas rastos, ja Sabiedrības peļņai pirms
nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi:
Peļņa pirms nodokļiem

2 176 814

1 013 913

Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu
Nodokļu izdevumi

(326 522)
(6 865)
(333 387)

(152 087)
(1 422)
(153 509)

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

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI

LVL

Zemes
gabali,
ēkas,
būves
LVL

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

76 629
(21 754)
54 875

1 134 885
(34 267)
1 100 618

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

2006. gada 31.decembrī
Iegādāts 2007. gadā
Izslēgts 2007. gadā
Nolietojums 2007.gadā
2007. gada 31. decembrī

54 875
20 997
‐
(26 950)
48 922

1 100 618
13 606
(236)
(53 138)
1 060 850

13 604
‐
‐
(13 604)
‐

1 735 038
752 179
(27 522)
(753 577)
1 706 118

1 550
(273)
‐
‐
1 277

2 905 685
786 509
(27 758)
(847 269)
2 817 167

2007. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

97 626
(48 704)
48 922

1 148 213
(87 363)
1 060 850

27 207
(27 207)
‐

3 267 840
(1 561 722)
1 706 118

1 277
‐
1 277

4 542 163
(1 724 996)
2 817 167

Datorprog‐
rammas

Tehnoloģiskās
iekārtas

LVL

Avansa
Pārējie
maksājumi par
Pamatlī‐
pamatlī‐
dzekļi
dzekļiem
LVL

Kopā
LVL

Kadastrālā vērtība
2007.gada 31.decembrī Sabiedrībai piederošās zemes kadastrālā vērtība bija LVL 262 130, bet zemes
uzskaites vērtība LVL 310 560 (31.12.2006.: attiecīgi LVL 262 130 un LVL 310 560). Ēku kadastrālā
vērtība 2007.gadā bija LVL 2 413 185, uzskaites vērtība LVL 700 197 (31.12.2006.: attiecīgi LVL 1 138
681 un LVL 790 058).
10.

ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

A/s “Pirmais slēgtais pensiju fonds”

11.

Līdzdalība
(%)

Uzņēmējdarbības veids

1,9

Pensiju plānu pārvalde

31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

1 000
1 000

1 000
1 000

KRĀJUMI

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

155 809
5 079
(94 882)
138
313 655
379 799

128 210
9 882
(95 149)
1 351
165 340
209 634
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12.

DEBITORI

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

31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

259 415
6 424 482
3 886 015
27 175
347 376
112 640
11 057 103

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

Mātes sabiedrības A/s ʺLatvenergoʺ un ar mātes sabiedrību saistītās sabiedrības A/s ʺSadales tīklsʺ parādu veido
viena mēneša ietvaros izrakstītie rēķini.

13.

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI

719 369

Nauda bankā

14.

785 692

AKCIJU KAPITĀLS

Reģistrētais un apmaksātais A/s “Augstsprieguma tīkls” akciju kapitāls sastāv no 3 578 931 akcijām. Vienas
akcijas nominālvērtība ir 1 lats.

15.

UZKRĀJUMI
31.12.2007.

Uzkrājumi pabalstiem darba attiecību pārtraukšanas
gadījumos

31.12.2006.

LVL

Aprēķināts par
pārskata gadu
LVL

680 313

546 778

133 535

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 ieņēmumi pārskata gada peļņas vai zaudējumu
aprēķinā (skat. 8. pielikumu)
Atliktā nodokļa (aktīvs) / saistības pārskata gada beigās

2007
LVL

2006
LVL

79 272

117 674

(118 982)
(39 710)

(38 402)
79 272

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

Atliktā nodokļa saistības:
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība
Atliktā nodokļa aktīvi:
Uzkrājumi pabalstiem aizejot pensijā
Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirība
Uzkrāto prēmiju izmaksas
Uzkrājumi iemaksām Pensiju fondā
Uzkrājumi novecojošiem krājumiem
Atliktā nodokļa (aktīvs) / saistības

17.

31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

142 727

158 962

(102 047)
(54 548)
(9 047)
(2 56)
(14 232)
(39 710)

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

AIZŅĒMUMS NO RADNIECĪGĀS SABIEDRĪBAS

Aizņēmums no mātes Sabiedrības A/s ʺLatvenergoʺ

‐

1 341 633

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.

18.

NO PIRCĒJIEM SAŅEMTIE AVANSI

Saņemtie avansi no mātes sabiedrības (skat. arī 24. pielikumu)
Saņemtie avansi no citiem klientiem

91 190
272 131
363 321

‐
‐
‐
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19.

PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM UN PĀRĒJIE KREDITORI

Parādi piegādātajiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(skat. 22. pielikumu)
Pārējie kreditori

20.

31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

1 975 853

1 766 259

1 089 697
1 219 422
4 284 972

726 610
1 275 081
3 767 950

74 149

‐

363 652
60 316
1 023 604
17 083
1 464 655

236 879
52 862
3 538
12 842
306 121

NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI

Nākamo peroiodu ieņēmumi

21. UZKRĀTĀS SAISTĪBAS

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

22. NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Nodevas
Nodokļu un nodevu parāds (skat. 19. pielikumu)

31.12.2007.
LVL

Aprēķināts
LVL

Samaksāts
LVL

31.12.2006.
LVL

228 054
153 859
118
‐
460 110
247 408
148
1 089 697

1 807 129
1 188 185
118
40 130
2 172 074
452 370
69 588
5 729 594

(1 837 448)
(1 212 808)
(121)
(40 144)
(1 809 673)
(396 873)
(69 440)
(5 366 507)

258 373
178 482
121
14
97 709
191 911
‐
726 610

.
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23. OPERATĪVĀS NOMAS LĪGUMI
Saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem, Sabiedrībai pārskata gada beigās ir šādas neatceļamas nomas
maksājumu saistības :
nekustamā īpašuma nomas līgumi :
31.12.2007.
31.12.2006.
LVL
LVL
Līdz 1 gadam
No 2 līdz 5 gadiem
Vairāk kā 5 gadi

-

91 649
29 648
19 232

75 081
35 707
11 984

13 939 629
23 262 649
127 068

12 834 008
52 637 783
116 079

ilgtermiņa aktīvu nomas līgumi :

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

24. DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

Saistītajām pusēm pārdotā produkcija un sniegtie pakalpojumi:
A/s ”Latvenergoʺ
A/s ʺSadales tīklsʺ
A/s ʺRīgas Siltumsʺ

No saistītajām pusēm iepirktās preces un pakalpojumi:
A/s ”Latvenergo”
A/s ʺSadales tīklsʺ

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

Saistīto pušu parādi:
A/s ”Latvenergo”
A/s ʺSadales tīklsʺ
A/s ʺRīgas Siltumsʺ

Parādi saistītajām pusēm:
A/s”Latvenergo” ,tai skaitā
aizņēmums no radniecīgā uzņēmuma
parādi radniecīgajam uzņēmumam
uzkrātās saistības
saņemtie avansi (skat. arī 18. pielikumu)
A/s ʺSadales tīklsʺ
A/s ”Rīgas Siltums”

2007
LVL

2006
LVL

36 797 802
18 013 744
737
54 812 283

44 407 371
‐
2 801
44 410 172

25 750 171
146 735
3 919
106 943

21 102 205
‐
271 676
82 171

26 007 768

21 456 052

31.12.2007.
LVL

31.12.2006.
LVL

6 424 482
3 886 015
26
10 310 523

7 052 512
‐
26
7 052 538

3 251 623
‐
2 141 284
1 019 149
91 190
27 055
19 394

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

3 298 072

2 951 848

Atlīdzība padomes un valdes locekļiem atspoguļota 5. pielikumā.
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25.

IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS

2007.gada 31.decembrī Sabiedrībai bija saistības 10 480 843 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.

26.

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 un tās meitas sabiedrību A/s ʺSadales tīklsʺ, Sabiedrībai nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas
attiecībā uz kādu vienu trešās puses darījumu partneri vai darījumu partneru grupu.
b) Procentu likmju risks
Procentu likmju risks Sabiedrībai 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 vidējā pievienotā procentu likme 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.

27.

ATLĪDZĪBA ZVĒRINĀTU REVIDENTU KOMERCSABIEDRĪBAI

Finanšu pārskata revīzija
Semināru apmeklējumi

28.

2007
Ls

2006
Ls

5,100
555
5 655

4,800
725
5 525

NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM

Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2007. gada
31. decembrī.
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PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga LV 1010
Latvija
Telephone +371 709 4400
Facsimile +371 783 0055

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

A/s "Augstsprieguma tīkls" akcionāram
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotā A/s "Augstsprieguma tīkls" 2007. gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata, kas atspoguļots no 7. līdz 22. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu
pārskats ietver 2007. gada 31. decembra bilanci, 2007. gada peļņas vai zaudējumu
aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu
grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas
patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība
ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu
pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības,
sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un
lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo
finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai
iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu
pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas,
pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu
būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu,
revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt
apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto
pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju
izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas
atzinuma izteikšanai.

Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
A/s "Augstsprieguma tīkls" finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar Latvijas
Republikas Gada pārskatu likumu.
Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007. gadu, kas atspoguļots no 5. līdz
6. lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2007. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

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