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Latvija
 
Par precizēto konsultāciju dokumentu par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas 
metodikā 
 

AS "Sadales tīkls" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(turpmāk – SPRK) 2019. gada 18. jūnija precizētu konsultāciju dokumentu par grozījumiem 
kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā (turpmāk – metodika). 

AS "Sadales tīkls" izvērtēja gan diferencētas vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes 
piemērošanu, gan vienas vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes piemērošanu un secināja, ka 
diferencētas vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes piemērošana ir ekonomiski pamatotāka, 
taču administratīvi sarežģīti īstenojama. Šo problēmu risināt, izvēloties piemērot vienu vidējās 
svērtās kapitāla atdeves likmi reālā izteiksmē elektroenerģijas nozarē, nav ekonomiski
pamatoti, jo pastāv augsts risks, ka šāda kapitāla atdeves likme neatbilst finanšu tirgus 
novērtējumam, kas ietver valsts un nozares riskus.  

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti nosaka, ka aktīvu vērtībai uzņēmuma finanšu 
pārskatos ir jābūt atbilstošai to atgūstamai vērtībai atlikušajā aktīvu kalpošanas laikā, kas 
ietver arī finanšu tirgiem un nozares riskiem atbilstošu kapitāla izmaksu novērtējumu. Ja 
pakalpojumu tarifos iekļaujamās kapitāla izmaksas nozarei ir neatbilstoši zemas, veidojas 
nepieciešamība veikt izbūvēto aktīvu vērtības norakstīšanu, atzīstot to uzņēmuma 
zaudējumos. Aktīvu vērtības samazinājuma rezultātā, tiek samazināts pamatlīdzekļu 
nolietojums, kas atbilstoši tarifu metodikai iekļaujams tarifos un primāri tiek izmantots kā 
finansējums pamatlīdzekļu atjaunošanai. Līdz ar to tarifos iekļaujamais nolietojums nav 
pietiekams, lai nodrošinātu regulāru aktīvu atjaunošanu sistēmas ilgtspējīgas darbības 
nodrošināšanai un tiek apdraudēta uzņēmuma attīstības iespējas, kas ir pretrunā ar likumā Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteikto SPRK pienākumu veicināt sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju attīstību.  

Lai nodrošinātu, ka tarifos iekļaujamā reālā un nominālā kapitāla atdeves likme atbilst 
tirgus principiem, un novērstu regulēto aktīvu vērtības samazinājumu riskus un zaudējumu 
veidošanos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, piedāvājam kombinēto metodi kapitāla 
atdeves likmes noteikšanai: 

 ilgtermiņa ieguldījumu iegādes vērtībai, izslēdzot pārvērtēšanas rezervi, noteikt 



 

 

kapitāla atdeves likmi nominālajā izteiksmē; 

 ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervei (vērtības pieaugumam) noteikt 
kapitāla atdeves likmi reālajā izteiksmē. 
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