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Par konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas
metodikā"
Izskatot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) sagatavoto
konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā",
kas publicēts 30.05.2019., AS "Latvijas elektriskie tīkli" lūdz precizēt :
 Konsultatīvā dokumentā tiek paredzēts noteikt kapitāla atdevi (KA) gan
nominālā, gan reālā izteiksmē. Nominālā KA likme tiek attiecināta uz nepārvērtētiem
regulējamo aktīvu bāzē iekļautajiem aktīviem, savukārt reālo kapitāla atdeves likmi piemēro
regulējamo aktīvu bāzei iekļautajai patiesajā vērtībā pārvērtēto aktīvu vērtībai. Reālā KA tiktu
koriģēta ar patēriņa cenu indeksu (PCI). Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar grāmatvedības
politiku, pamatlīdzekļi tiek uzrādīti sākotnējā vērtībā vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot
uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Savukārt, pamatlīdzekļu pārvērtēšana
tiek veikta ar pietiekamu regularitāti, bet ne retāk kā reizi piecos gados, lai nodrošinātu, ka
pārvērtēšanai pakļauto pamatlīdzekļu uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no vērtības, kāda
tiktu noteikta, novērtējot tos patiesajā vērtībā. Piemērojot reālo kapitāla atdeves likmi,
metodikā ir jāparedz iespēja komersantam indeksēt regulēto aktīvu bāzi kopš pēdējās
pārvērtēšanas reizes, lai tā atbilstu tirgus patiesajai vērtībai. Regulēto aktīvu bāzes
indeksācijai būtu jāpiemēro tā pati likme, kas reālās likmes aprēķinam, t.i., piedāvātais
patēriņa cenu indekss. Lai korekti noteiktu regulēto aktīvu bāzi (RAB) un piemērojamo
attiecīgo kapitāla atdeves likmi, jākoriģē RAB definīcija attiecībā par pārvērtētiem un
nepārvērtētiem aktīviem elektroenerģijas pārvades pakalpojuma tarifu aprēķināšanas
metodikā;
 AS "Latvijas elektriskie tīkli" ir pārvades sistēmas aktīvu īpašnieks un
atbilstoši "Elektroenerģijas tirgus likuma" prasībām finansē ieguldījumus pārvades sistēmā,
par kuriem lemj pārvades operators un apstiprina SPRK. Pārvades sistēmas pakalpojuma
kapitāla atdeves likmi (wacc) piemēro arī ikgadējā nomas maksas aprēķinam, un tai ir jāatbilst
tirgus likmei, kuras apmēru līdz ar gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Starptautisko finanšu
pārskatu standartu (SFPS) prasībām novērtē revidents. Tirgus situācijai neatbilstoša kapitāla
atdeves likme var ierobežot uzņēmumu spēju piesaistīt kapitālu uzņēmuma attīstībai, līdz ar to
var tikt ierobežoti turpmākie kapitālieguldījumi, ja sagaidāmā atdeve no tiem nesedz ieguldītā
kapitāla izmaksas un papildus var veidoties aktīvu bilances vērtības norakstīšanas risks.
Lūdzam SPRK turpināt uzsāktās diskusijas par izmaiņām dokumentā "Par

grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā".
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