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Par konsultāciju dokumentu projektu
AS „Latvenergo” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(turpmāk – SPRK) 2018. gada 5. jūlija konsultāciju dokumentu par kapitāla atdeves likmes
aprēķināšanas metodiku (turpmāk – Metodikas projekts). AS „Latvenergo” ir akcionārs
elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS „Sadales tīkls”, elektroenerģijas pārvades
aktīvu īpašniekam AS „Latvijas elektriskie tīkli” un siltumapgādes uzņēmuma SIA „Liepājas
enerģija”, kā arī AS „Latvenergo” pieder koģenerācijas elektrostacijas Rīgas TEC-1 un Rīgas
TEC-2.
Regulēto pakalpojumu tarifos iekļaujamai kapitāla atdeves likmei ir jāatbilst finanšu
tirgus novērtējumam, piemērojot tādus pašus kapitāla atdeves likmes noteikšanas principus,
kādus pielieto finanšu tirgus dalībnieki (kas atbilstu labākai prakse). Ja regulēto pakalpojumu
tarifos iekļaujamā kapitāla atdeve būtiski atšķiras no finanšu ekspertu, tai skaitā neatkarīgu
revidentu vērtējuma, tiek radīta būtiska negatīva ietekme uz uzņēmuma darbību un finanšu
rezultātiem. Tirgus situācijai neatbilstoša kapitāla atdeves likme ierobežo uzņēmumu spēju
piesaistīt kapitālu uzņēmuma attīstībai, tiek apdraudēti turpmākie kapitālieguldījumi, jo
sagaidāmā atdeve no tiem nesedz ieguldītā kapitāla izmaksas, kā arī apdraudēti tiek jau līdz
šim veiktie ieguldījumi, daļu no tiem atzīstot finanšu rezultātos kā zaudējumus, kas sekojoši
negatīvi ietekmē arī uzņēmuma spēju veikt dividenžu izmaksu. Pakalpojumu cenās
iekļaujamās kapitāla atdeves likmes atbilstību tirgus situācijai katru gadu, līdz ar gada
pārskata sagatavošanu, pārbauda neatkarīgs revidents sniedzot atzinumu, ka gada pārskatā
iekļautie finanšu rezultāti sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finanšu
stāvokli.
Lai iegūtu neatkarīgu un finanšu nozarē atzītu ekspertu viedokli par Metodikas
projekta atbilstību finanšu tirgiem un finanšu nozares labākai praksei, AS „Latvenergo”
iesniedz SIA „Ernst & Young Baltija” veiktu SPRK sagatavotās Metodikas projekta
izvērtējumu (iekļauts vēstules pielikumā). No tā secināms, ka SPRK piedāvātā indikatīvā
kapitāla atdeves likme ne visos aspektos ir aprēķināta pielietojot nozares labāko praksi, kas
rezultējas ar zemāku aprēķināto kapitāla atdeves likmi salīdzinājumā ar faktisko tirgus
situāciju, un būtiski palielina iepriekšminēto risku iestāšanās varbūtību.
AS "Latvenergo" lūdzam veikt izmaiņas Metodikas projektā un kapitāla atdeves
likmes aprēķinu noteikt atbilstošu labākai nozares praksei, nodrošinot aprēķinātās kapitāla
atdeves likmes atbilstību tirgus situācijai.
Balstoties uz AS „Latvenergo” un SIA „Ernst & Young Baltija” noslēgto līgumu,
vēstules pielikumā iekļautais SIA „Ernst & Young Baltija” novērtējums par Metodikas

projekta atbilstību tirgus situācijai un labākai praksei ir konfidenciāls, tas nedrīkst tik izplatīts
trešajām personām, tādēļ aicinām SPRK nodrošināt novērtējumā iekļautās informācijas
aizsardzību
Pielikumā:
SIA "Ernst & Young Baltija” Ziņojums par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas piedāvātajiem metodikas grozījumiem kapitāla atdeves likmes noteikšana.
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