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Balanso forma

UAB GEOTERMA
(įmonės pavadinimas)

ĮK123540818,LYPKIŲ G.53,KLAIPĖDA
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)
2012 m. gruodžio 31 d. BALANSAS
_2013 01 15 Nr. 01 08 04_____
(ataskaitos sudarymo data)

2012 01 01-2012 12 31

Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

(ataskaitinis laikotarpis)
TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II 6
II.7.
II.8.
II.8.1.
II.8.2.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
IV.
IV.1.
IV.2.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
N b i t statyba
Nebaigta
t t b
Kitas materialusis turtas
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
FINANSINIS TURTAS
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo mokesčio turtas
Kitas ilgalaikis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.2.
I.3.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTO IŠ VISO
VISO:

Pastabos
Nr.

Finansiniai metai

42,079,384
1

2

Praėję finansiniai
metai

45,177,364

960

3,560

960

3,560

42,078,424

45,173,804

9,267,597
29,346,971
2
119,857
11,500
500
3,342,497
0

9,509,878
32,020,654
3,823
96,099
41,686
41
686
3,501,664
0

0

0

0

0

3,388,416

4,230,612

6

78,297
72,167
72,167

78,406
74,224
74,224

7

6,130

4,182

8

1,455,220
1,455,094

3,316,106
3,315,983

126
0

123
0

1,854,899

836,100

9

45 467 800
45,467,800

49,407,976
49 407 976
4

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma
UAB GEOTERMA
(įmonės pavadinimas)
ĮK 123540818,LYPKIŲ G.53,KLAIPĖDA
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012m. _gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
_2013 01 15 Nr. 01
(ataskaitos sudarymo data)
2012 01 01-2012 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

Lt
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Apmokė-tas
įstatinis
kapitalas

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų
pabaigoje
2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos (-)

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio
materialio- turto
jo turto

Privaloma- Savoms
sis
akcijoms
įsigyti

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

21,305,910

-6,070,548

0
21,305,910

0

0

0

0

0

0

0

0

-6,070,548

15,235,362
0
0

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

15,235,362
0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių
finansinių metų pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

Iš viso

0
0
95,632

95,632

10. Dividendai

0

11. Kitos išmokos

0

Netiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB GEOTERMA
(įmonės pavadinimas)
ĮK 123540818,LYPKIŲ G.53,KLAIPĖDA
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. gruodžio 31d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
_

2013 01 15 Nr. 01-08-04
(ataskaitos sudarymo data)

2012 01 01 - 2012 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)
Eil. Nr.

Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Pasta- Finansiniai metai Praėję finansiniai
bos Nr.
metai

Straipsniai

I.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas
Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas
Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas
Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas)
sumažėjimas
Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas
Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)
Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

I.9.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.

I.18.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas

I.19.

Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

I.15.
I.16.
I.17.

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
II.

Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
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-271,575
1,708,656

95,632
1,730,582

2,057
-1,948

21,282
212,957

1,860,889

-57,190

-3

4,505

-276,380

42,810

17,375

-10,771

65,157

-152,513

225,232

439,642

262

1,419

3,329,722

2,328,355

-91,409

-721,283

UAB “GEOTERMA”
2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Uždaroji akcinė bendrovė ,,GEOTERMA” (toliau bendrovė) įregistruota VĮ Registrų centro
Klaipėdos filiale adresu Lypkių g. 53, Klaipėda. Įmonės kodas – 123540818, PVM mokėtojo kodas
LT 235408113.
Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Šiluma gaminama Klaipėdos
parodomojoje geoterminėje jėgainėje (KPGJ). Jos gamybai naudojama geoterminė energija ir
gamtinės dujos.
Bendrovėje finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Bendrovė neturi dukterinių įmonių bei filialų.
2012 metais bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 20 (2011 m. – 19). Per metus
Bendrovės darbuotojams buvo priskaičiuota 808,3 tūkst. Lt darbo užmokesčio (2011 m.: 782,0 tūkst.
Lt) ir 251,3 tūkst. Lt darbdavio socialinio draudimo (2011 m. 243,1 tūkst. Lt). Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos yra apskaitytos pagamintos produkcijos savikainoje ir veiklos
sąnaudose.

II. APSKAITOS POLITIKA
Atitikimas įstatymams
UAB ,,GEOTERMA” metinė finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos
verslo apskaitos standartus (VAS).

Ataskaitų parengimo pagrindas
Skaičiai finansinėse atskaitose yra pateikti litais, o metinės finansinės atskaitos parengtos
parengtos remiantis prielaida, kad bendrovė galės tęsti savo veiklą artimiausioje ateityje.
UAB ,,GEOTERMA” apskaita tvarkoma ir finansinės atskaitos parengtos parengta,
vadovaujantis šiais pagrindiniais principais: bendrovės veiklos tęstinumo, periodiškumo, apskaitos
pastovumo, piniginio mato, kaupimo, atsargumo, neutralumo, palyginamumo ir turinio svarbos.
Rengdama finansines atskaitas pagal VAS, bendrovė atliko skaičiavimus ir įvertinimus
prielaidoms, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir
kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto
ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių.
Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie nesiskiria nuo praėjusių metų.

Užsienio valiuta
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu.
Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta įvertinami litais balanso sudarymo
dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias
operacijas, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
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Kredito rizika
Kredito rizika arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant
kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Bendrovė turi ryškią kredito rizikos koncentracija su
vieninteliu klientu AB „Klaipėdos energija“.

Užsienio valiutos keitimo rizika
Didžioji dalis bendrovės sandorių, sudarytų 2012 ir 2011 m., yra įvertinti litais ir eurais,
todėl bendrovė išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos.

Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėti
finansavimą per atitinkamą kreditą.

Palūkanų rizika
Bendrovės skoloms taikomos fiksuotos ir kintamos palūkanos, susietos su tarpbankinėmis
palūkanų normomis VILIBOR ir EURIBOR.

BALANSAS
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine
verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės
sumažėjimo sumą.
Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacijos sąnaudos
priskiriamos bendrovės veiklos sąnaudoms. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 1 litas.
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės sąnaudos priskiriamos to ataskaitinio
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialus turtas: nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai yra apskaitomas
įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.
Tais atvejais, kai ilgalaikį materialų turtą sudaro sudėtinės dalys, turinčios skirtingus
naudingo tarnavimo laikotarpius, jos yra apskaitomos kaip atskiras ilgalaikis materialus turtas.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per visą ilgalaikio materialaus
turto naudingo tarnavimo laikotarpį.
Materialiojo turto eksploatavimo sąnaudos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo
jos buvo patirtos, sąnaudoms. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina
turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis.
Materialiojo turto nurašymo nuostoliai priskiriami bendrovės veiklos sąnaudoms.
Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 700 litų arba naudingo tarnavimo laikotarpis
trumpesnis nei 1-eri metai, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje įsigijimo metais.
Turto vienetai, kurie nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui požymių
yra nurašomi, tačiau vedama jų kiekinė apskaita. Kai toks turtas tampa netinkamas naudoti
nurašomas jo kiekis.
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Atsargos
Atsarginės dalys ir perpardavimui skirtos žaliavos yra vertinamos savikaina arba grynąja
realizacine verte, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta
pardavimo kaina, atėmus įvertintas produkcijos gamybos užbaigimo ir pardavimo išlaidas.
Atsargos apskaitomos faktine to turto įsigijimo savikaina. Atsargos finansinėse ataskaitose
įvertinamos naudojant FIFO metodą.

Paskolos ir kitos gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kurioms nustatyti fiksuoti ar
kitaip nustatomi mokėjimai. Todėl jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus,
kuomet jų terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos
priskiriamos prie ilgalaikio turto.
Prekybos gautinos sumos yra sumos, gautinos iš klientų už įprastinės veiklos metu parduotas
prekes ar suteiktas paslaugas. Prekybos ir kitos gautinos sumos pripažįstamos savikaina. Kiekvieną
kartą sudarant finansines ataskaitas, prekybos ir kitos gautinos sumos vertinamos amortizuota
savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimo
nuostolius. Trumpalaikės gautinos sumos nėra diskontuojamos.

Faktoringas
Faktoringo sandoris yra finansavimo sandoris, kai įmonė perleidžia finansuotojui skolininko
piniginį reikalavimą už nustatytą atlyginimą. Bendrovė perduoda finansuotojui teises į ateityje
gautinas sumas pagal sąskaitas. Bendrovės faktoringo sandorius sudaro faktoringo sandoriai su
regresu (finansuotojas turi teisę parduoti atgal įmonei pradelstą reikalavimą). Faktoringo sąnaudas
sudaro pagrindinė sutarties suma, kuri mokama sudarant sutartį, komisinis mokestis už sąskaitų
aptarnavimą ir palūkanų sąnaudos, priklausančios nuo skolininko mokėjimo termino trukmės.
Faktoringuojamos gautinos sumos (su regreso teise) finansinėse ataskaitose yra apskaitomos
įsipareigojimų kredito institucijoms bei iš pirkėjų gautinų sumų straipsniuose.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banke, įskaitant terminuotus indėlius,
kurių galiojimo terminas yra iki 3 mėnesių.

Vertės sumažėjimas
Bendrovės turto, išskyrus atsargas, vertinimo sumos peržiūrimos kiekvienos balansinės
ataskaitos dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio
turto atsiperkamoji vertė. Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba jam priklausančio
pinigus uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi dėl nuvertėjimo patirti
nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas
Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynoji realizacinė
ir turto naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų
srautus iki jų dabartinės vertės, taikant priešmokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos
prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu.
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Dotacijų (subsidijų) ir nemokamai gauto turto apskaita
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:
a) dotacijos, susijusios su turtu – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos
ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti;
b) dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos išlaidoms ir negautoms pajamoms
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.
Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje panaudota dalimi kiek
nudėvima per susijusio ilgalaikio turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį.
Dotacijos, susijusios su pajamomis, yra registruojamos apskaitoje tada, kai jos yra gaunamos arba
kai yra gaunamas pagrįstas užtikrinimas arba sprendimas, kad jos bus gautos. Dotacijų, susijusių su
pajamomis, panaudojimas parodomas tais laikotarpiais, kada patiriamos susijusios sąnaudos ar
negaunamos pajamos, kurioms kompensuoti buvo skirta dotacija arba jos dalis.

Įstatinis kapitalas
Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.
Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytas įstatinis kapitalas
registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta
akcijų dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo sąskaitai.

Įstatymo numatytas rezervas
Vadovaujantis įstatymais, kasmet į įstatymo numatytą rezervą turi būti pervedama 5% nuo
grynojo pelno iki rezervas sudarys 10% akcinio kapitalo. Šis rezervas negali būti paskirstytas.

Dividendai
Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami.

Atidėjiniai
Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi balansinėje ataskaitoje kai tikėtina, kad dėl
praeityje įvykusių įvykių atsiradusiems įsipareigojimams įvykdyti reikės papildomų lėšų.

Išvestinės finansinės priemonės
Išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas
pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Registruojant apskaitoje ir kiekvieno
balanso datą išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansinis
įsipareigojimas turi būti vertinami ir pateikiami finansinėse ataskaitose tikrąja verte, išskyrus tuos
atvejus, kai jų tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta. Nustatant tikrąją vertę, galimos sandorio
vykdymo išlaidos neatimamos. Tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant išvestinės
finansinės priemonės, išskyrus apsidraudimo priemones, atsirandantį finansinį turtą ir finansinį
įsipareigojimą, parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje tą laikotarpį, kai jis atsiranda.

Mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitomos savikaina.
Paskesnio pripažinimo metu mokėtinos sumos vertinamos amortizuota savikaina.
Trumpalaikės mokėtinos sumos nediskontuojamos.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
Pardavimų pajamos
Pajamos iš prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo yra įtraukiamos į pelno (nuostolių)
ataskaitą kaupimo pagrindu, t.y. apskaitoje registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į
pinigų gavimą. Gautinos subsidijos apskaitomos kaip pajamos, realiai įvykdžius visas sąlygas
subsidijoms gauti, ir kai yra tikimybė, kad šios pajamos bus gautos.

Pardavimų savikaina
Gamybos savikainą (kintamas sąnaudas) sudaro tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos,
patirtos uždirbant metų pajamas. Pardavimų savikainą sudaro žaliavų ir energetinių išteklių savikaina
(dujos, elektros energija, vanduo, inhibitoriai ir kt.) ir tiesiogiai susijusių su gamyba darbuotojų
darbo užmokestis, socialinis draudimas bei su gamyba susijusių įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos,
sumažintos subsidijų amortizacija.
Pardavimo savikaina pripažįstama, remiantis kaupimo ir palyginimo principais, tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos, susijusios su sąnaudomis, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką.

Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudas sudaro administracijos ir kito tiesiogiai su gamyba nesusijusio personalo
atlyginimai ir socialinis draudimas, remonto ,techninės priežiūros ir kitos išlaidos. Veiklos sąnaudos
pripažįstamos kaupimo principu.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Kitos veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro netiesioginė veikla, nesusijusi su įmonės
pagrindine veikla, įskaitant netipines turto pardavimo (aplinkos taršos leidimų pardavimas, metalo
laužo pardavimas) ir nuomos pajamas.

Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos
Finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro per ataskaitinį laikotarpį patirtos
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Šioms sąnaudoms priskiriami pelnas (nuostoliai) dėl
valiutos kurso pasikeitimo, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanų
sąnaudos, susijusios su paskolomis ir kt.
Palūkanos pripažįstamos kaupimo principu taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo
amortizuotos savikainos apskaičiavimui ir palūkanų pajamų ar sąnaudų paskirstymui per atitinkamą
laikotarpį. Apskaičiuota palūkanų norma yra norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimus
piniginius mokėjimus per numatomą finansinio turto ar įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, kai
įmanoma, per trumpesnį laikotarpį.
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Pelno mokestis per ataskaitinius metus
Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai.
Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant
galiojančius ir taikomus balansinės ataskaitos sudarymo dieną tarifus. Pelno mokesčio tarifas
taikomas 2012 mokestiniais metais yra 15% (2011 – 15%).
Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir
įsipareigojimų sumų finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo mokesčio
suma priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų padengimo ateityje bei
numatomų tada galiosiančių mokesčių tarifų.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje įmonė turės
pakankami apmokestinamojo pelno, kuris leis išnaudoti atidėto mokesčio turtą.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjinių pripažinimo kriterijų, vadinami
neapibrėžtaisiais.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o
informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris, dėl bendrovės nekontroliuojamų įvykių,
gali priklausyti bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių)
ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte.

Pobalansiniai įvykiai
Bendrovė nustatė, kad jos finansinės ataskaitos yra koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai
turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. Informacija apie pobalansinius
įvykius, dėl kurių finansinės ataskaitos neturi būti koreguojamos, pateikiama aiškinamajo rašto
pastabose.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Bendrovė reikšmingus finansinės ataskaitos straipsnius pateikia paaiškinančiose lentelėse.
Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija.

ILGALAIKIS TURTAS
1.Nematerialus turtas
Plėtros
darbai
Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų
pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas
įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto amortizacija(-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje (a) – (b) – (c)

(Lt)
Patentai,
licencijos

Programinė
įranga
3.560

Kitas nematerialusis
turtas

Iš viso
3.560

50.219

50.219

50.219

50.219

46.659

46.659

2.600

2.600

49.259

49.259

960

960

Iš šio nematerialaus turto bendrovė yra įkeitusi iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai SCADO programas ir Programinę įrangą (Simatic s7 ir Prootol),
kurių balansinė vertė po 1 litą.
Nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpiai yra 3 metai.
Nematerialaus turto amortizacija apskaitoma veiklos sąnaudų straipsnyje.
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2. Ilgalaikis materialus turtas
Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
-perleistas ir nurašytas
turtas
(-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų
pabaigoje
b)Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
-vertės padidėjimas
(sumažėjimas) +/(-)
-kitiems asmenims perleisto
ir nurašyto turto (-)
Finansinių metų
pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
-finansinių metų
nusidėvėjimas
-atstatantys įrašai (-)
kitiems asmenims perleisto
ir nurašyto turto
nusidėvėjimas (-)
perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų
pabaigoje
d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Finansinių metų vertės
sumažėjimas-atstatantys
įrašai(-)
-kitiems asmenims perleisto
ir nurašyto turto (-)
Finansinių metų
pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje (a)+(b)-(c)(d)

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

(Lt)

9.509.878

32.020.654

Transporto
priemonės
3.823

12.114.069

65.009.180

110.624

3.870

Kita
įranga,
priet.,
įrankiai
ir įreng.
96.099

Nebaigta
statyba
41.686

Kitas
materialusis
turtas
3.501.664

45.173.804

381.452

41.686

3.979.164

81.636.175

86.039
-1.209

1.500

91.409
-1.209

-41.686

0

41.686

12.114.069

65.054.736

110.624

466.282

2.604.191

32.988.526

106.801

242.281

2.719.239

3.821

1.500

Iš viso

3.979.164

81.726.375

285.353

477.500

36.462.371

62.019

159.167

3.186.527

-947

2.846.472

35.707.765

110.622

346.425

9.267.597

29.346.971

2

119.857

-947

1.500

636.667

39.647.951

3.342.497

42.078.424
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2. Ilgalaikis materialus turtas (tęsinys)
Nusidėvėjimas yra apskaitytas tokiuose pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose:
pardavimų savikainoje - 2.961.520 Lt (2011 m - 2.982.413 Lt), veiklos sąnaudose –225.007 Lt (2011
m – 234.000 Lt). Pelno(nuostolių) ataskaitoje nusidėvėjimo sąnaudos pateikiamos kaip grynoji
ilgalaikių turto nusidėvėjimo ir subsidijų amortizacijos suma.
2012 m. KPGJ buvo baigtas montuoti geoterminės energijos apskaitos prietaisas. Dalis šių
darbų - už 41.686 Lt buvo atlikta 2011 m. ir buvo apskaityta nebaigtoje statyboje. Baigus darbus,
visa suma – 45.556 Lt, užpajamuota į ilgalaikį materialųjį turtą. 2012 m. taip pat buvo įrengtos
buitinės patalpos rangovams už 79.892 Lt, įsigytas naujas kompiuteris už 3.760 Lt ir kt. Visas šis
naujai įsigytas turtas, atvaizduotas balanso straipsnyje Nr. II.5”Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai”.
Balanso straipsnyje Nr. II. 6 ,,Nebaigta statyba” atvaizduota termofikacinio vandens
apskaitos prietaiso darbo projekto atlikimo sąnaudos – 1.500 Lt. Pabaigus apskaitos prietaiso
įrengimo darbus ir pradėjus šį mazgą eksploatuoti, visos patirtos sąnaudos bus užpajamuotos kaip
ilgalaikio turto savikainos dalis.
Kitas materialusis turtas, kuris yra nenaudojamas ir užkonservuotas, tai yra geoterminiai
gręžiniai Vydmantai – 1 (likutinė vertė 2012.12.31 d. 1.414.183 Lt) ir Vydmantai – 2 (likutinė vertė
2012.12.31 d. 1.928.314 Lt).

3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos
Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės
Geoterminiai filtrai
Siurbliai
Ūkinis inventorius

Vidutinis naudingo
tarnavimo laikas (metais)
50
20-25
5
4-8
3
10
6
5-6

4. Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas
Turto grupės pavadinimas
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Mašinos ir įrengimai
Iš viso:

Įsigijimo savikaina (Lt)
110.623
196.705
5.941.581
6.248.909

Bendrovės ūkinėje veikloje naudojamas nusidėvėjęs (likutinė vertė 1 Lt) ilgalaikis
materialus turtas.
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5. Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimai
Eilės
Nr.

Materialiojo turto pavadinimas

1.
2.

PASTATAI IR STATINIAI
MAŠINOS IR ĮRENGIMAI
IŠ VISO:

Balansinė
vertė (Lt)

Įkeitimo
pabaigos
data

8.250.626
29.196.395

2018-09-01
2018-09-01

37.447.021

Ilgalaikis materialus turtas 2012 (ir 2011) metais nebuvo perkainojamas. Bendrovė yra
įkeitusi turtą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai už valstybės vardu gautą paskolą geoterminės
jėgainės statybai (perpaskolinimo sutartis 1996 10 16 Nr.233).
Ilgalaikio materialaus turto pas trečiuosius asmenis nėra.

6. Atsargos
(Lt)
Rodikliai

a) Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
(atstatymas)
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo
vertė finansinių metų pabaigoje
(a) – (b)
Įkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė
Atsargos pas trečiuosius
asmenis

Žaliavos ir
komplektavimo
gaminiai

Nebaigta
gamyba

Pagaminta
produkcija

Pirktos
prekės,
skirtos
perparduoti

Iš viso

74.224
72.167

74.224
72.167

72.167

72.167

2012 m. gruodžio 31 d. atsargas sudarė: atsarginės dalys, gautos rekonstruojant gręžinį 2P
(variklis – 32.242 Lt ir gręžinio daviklis – 12.749 Lt), apsauginis diskas – 4.140 Lt, katilo degiklio
mentelės – 7.865 Lt, ličio chromatas – 2.219 Lt, ir kt.
Bendrovėje visų turimų atsargų likučiai, lyginant 2012 m. pateiktus duomenis su 2011 m.
duomenimis, sumažėjo 2.057 Lt.
Bendrovė įkeistų ir pas trečiuosius asmenis atsargų neturi.
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7.Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai sudaro 6.130 Lt. Tai avansas UAB “Cowi Lietuva” už
planuojamus atlikti darbus,-1.500 Lt, automobilių draudimas – 868 Lt, spaudos prenumerata 2013
metams. – 752 Lt, bendrovės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 1.006 Lt ir kt.

8.Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 1.455.220 Lt. Didžiausią dalį gautinų sumų
sudaro pirkėjų įsiskolinimai, tai iš AB „Klaipėdos energija“ gautina suma už 2012 m. gruodžio mėn.
pateiktą šilumą – 1.455.094 Lt.
2011-12-31 pirkėjų įsiskolinimas sudaro 3.315.983 Lt., iš jų bankui perleistos reikalavimo
teisės pagal faktoringo sutartį sudarė 1.1631.423 Lt.
Abejotinų ir beviltiškų skolų bendrovėje nėra.

9.Pinigai banke ir kasoje
(Lt)
Rodikliai
Pinigai bankų sąskaitos
Įšaldytos lėšos (garantijoms)
Pinigai kasoje
IŠ VISO:

1.854.899

Praėję finansiniai
metai
836.100

1.854.899

836.100

Finansiniai metai

10.Nuosavas kapitalas
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 21 305 910 Lt. Jis padalintas į 2 130 591 (du milijonus šimtą
trisdešimt tūkstančių penkis šimtus devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos
nominali vertė yra 10 (dešimt) litų. Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatyme, paprastųjų akcijų
turėtojai Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę į vieną balsą už vieną akciją ir teisę gauti
dividendus ir gauti išmokas Bendrovės likvidavimo atveju.

Įstatinio kapitalo struktūra
Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų
pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
Iš viso:
2. Valstybės arba savivaldybės kapitalas
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė
Akcijos, kurias turi dukterinė įmonė

Akcijų skaičius (vnt.)

Suma (Lt)

2.130.591

21.305.910

2.130.591

21.305.910

2.130.591
1.631.103

21.305.910
16.311.030
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10.Nuosavas kapitalas (tęsinys)
UAB ,,GEOTERMA” įjungus į valstybės privatizuojamų objektų sąrašą, 2011 m. rugpjūčio
8 d. perdavimo ir priėmimo aktu valstybės įmonė ,,Valstybės turto fondas” perėmė iš Lietuvos
Respublikos Energetikos ministerijos UAB ,,GEOTERMA” turimas Valstybės akcijas, viso
1.631.103 paprastąsias vardines akcijas, kurios sudaro 76,56% viso turimų akcijų kiekio.
Reorganizavus AB ,,Lietuvos energija”, įmonės kodas 220551550, pastaroji 2011 m.
rugpjūčio 1 d. perdavimo priėmimo aktu savo turimas UAB ,,GEOTERMA” akcijas perdavė
Lietuvos energija, AB, įmonės kodas 302648707, viso 499.488 paprastąsias vardines akcijas,
sudarančias 23,44% viso turimų akcijų kiekio.
Minėti akcijų kiekiai 2012 m. gruodžio 31 d. yra nepakitę.

11.Pelno paskirstymo projektas
Straipsniai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas(nuostoliai)
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus – dividendai
- kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų
pabaigoje

Suma (Lt)
-5.974.916

-271.575
-6.246.491
-6.246.491

-6.246.491

12.Dotacijos ir subsidijos
(Lt)
Subsidijos 2012 m. sausio 1 d.
Padidėjimai per 2012 metais
Subsidijos 2012 m. gruodžio 31 d.
Sukaupta amortizacija 2012 m. sausio 1 d.
Amortizacija per 2012 metus
Sukaupta amortizacija 2012 m. gruodžio 31 d.
Grynoji likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.

37.536.179
37.536.179
17.329.387
1.480.471
18.809.858
18.726.321

KPGJ statybai nuo projekto pradžios iki 2004-12-31 buvo gauta negrąžinama paskola iš
Pasaulio Aplinkosaugos fondo lėšų – 25.188.824 Lt ir iš Danijos Karalystės aplinkosaugos fondo –
15.654.170 Lt, viso už 40.842.994 Lt. Kapitalo subsidijos susijusios su turtu, kurioms skaičiuojamas
nusidėvėjimas, sudaro 37.536.179 Lt.
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12.Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)
Nuo Pasaulio Banko aplinkosaugos fondo sumos 24.731.268 Lt, skirtos ilgalaikiam turtui
įsigyti per 2012 m. priskaičiuota 1.037.370 Lt nusidėvėjimo, nuo projekto pradžios – 12.416.730 Lt,
nuo Danijos Karalystės aplinkosaugos fondo dalies 12.804.911 Lt, už kurią įsigytas ilgalaikis turtas,
priskaičiuota – 443.102 Lt nusidėvėjimo, nuo projekto pradžios – 6.393.128 Lt. Viso per 2012 m.
dotacijų nusidėvėjimo priskaičiuota 1.480.471 Lt. Šia nusidėvėjimo suma buvo sumažintas
nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis.

13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Bendrovė turi Valstybės vardu gautą paskolą iš Tarptautinio rekonstrukcijos ir Plėtros banko
(1996-06-28 Nr.4013 LT) - 5,9 mln. JAV dolerių. Lietuvos Respublikos finansų ministerija
perpaskolino šią sumą bendrovei, pasirašydama perpaskolinimo sutartį Nr. 233 (1996-10-16) ir
papildomus susitarimus.

Įmonės įsipareigojimų būklė

Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis
Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir
asocijuotoms įmonėms)
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs
įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
Kitos skolos
IŠ VISO:

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos
Per vienerius Po vienerių metų, Po penkerių
finansinius
bet ne vėliau kaip
metų
metus
per penkerius
metus

2.330.578
1.165.649
3.496.227

6.360.453
624.560
6.985.013

1.044.680
156.140
1.200.820

Finansinė skola:
Bendrovė turi Valstybės vardu gautą paskolą iš Tarptautinio rekonstrukcijos ir Plėtros banko
(1996-06-28 Nr.4013 LT) - 5,9 mln. JAV dolerių. Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija
perpaskolino šią sumą bendrovei, pasirašydama perpaskolinimo sutartį Nr. 233 (1996-10-16) ir
papildomus susitarimus. 2005-09-14 papildomu susitarimu tarp Finansų ministerijos ir UAB
“GEOTERMA” negrąžinta paskolos dalis JAV doleriais pasirašymo dieną buvo konvertuota į EUR.
Paskolai skaičiuojamos palūkanos 6 mėn. EURIBOR + marža. Galutinis paskolos grąžinimo
terminas – 2018-09-01.
Per 2012 m. bendrovė grąžino AB ,,Turto bankas” 793.449 Lt (229.799 EUR) paskolos,
156.140 Lt (45.221 EUR) palūkanų su atidėtu mokėjimu, 255.684 Lt (74.051 EUR) einamųjų ir dalis
praėjusių metų palūkanų. Taip pat sumokėjo 712 Lt (206 EUR) delspinigių. Viso – 1.205.985 Lt
(349.277 EUR).
2012-12-31 skolos likutis AB ,,Turto bankui” – 9.735.711 Lt (2.819.657 EUR), iš jų 2012 m
negražinta paskolos dalis 719.390 Lt (208.350 EUR) ir 2013 m grąžintina paskola 1.611.188
Lt.(466.632.EUR) perkelta į ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį. Viso 2.330.578 Lt (674.982 EUR).
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13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (tęsinys)
2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo faktoringo įsipareigojimą sumai 1,001 tūkst. Lt, už
kurį buvo įkeista prekybos gautinos sumos reikalavimo teisė (8 pastaba). Faktoringo įsipareigojimui
skaičiuojamos palūkanos 1 d. VILIBOR + marža, sutartis galiojo iki 2012-12-05.
Prie kitų finansinių skolų priskiriamos sukauptos palūkanos su atidėtu mokėjimu AB „Turto
Bankui“ už anksčiau minėtą paskolą, kurios 2012-12-31 sudaro 780.700 Lt kaip kitos ilgalaikės
mokėtinos ir 156.140 Lt kaip kitos trumpalaikės mokėtinos sumos.
Kitas skolas sudaro skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas, mokėtini mokesčiai, sukauptos
sąnaudos bei įsipareigojimai darbuotojams.

14.Informacija apie atidėjinius
Bendrovės finansinėse ataskaitose 2012 ir 2011 m. gruodžio 31 d. atidėjinių nebuvo.

15. Įmonės teisės įsipareigojimai, nenurodyti balanse

(Lt)

Rodikliai

Suma

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos
Tarp jų : apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai
Kita (išvardyti)

-

Paskolos lėšomis įsigytas UAB “GEOTERMA” turtas negali būti parduotas tol, kol paskola
nebus pilnai grąžinta.
Pagal paskolos 2005 m. rugsėjo 14 d. papildomą susitarimą Nr. 3 prie perskolinimo sutarties
Nr. 233 (1996-10-16) tarp UAB “GEOTERMA” ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir
vadovaujantis Valstybės skolos įstatymu bendrovei nustatyti sekantys apribojimai:
Bendrovė neturi teisės;
- reorganizuoti juridinio asmens;
- mažinti įstatinio kapitalo;
- parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikio turto;
- laiduoti ar garantuoti savo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymo;
- teikti paskolų (išskyrus vartojimo kreditą);
- investuoti turto į kitus ūkio subjektus;
- prisiimti naujų įsipareigojimų išplatinant skolos vertybinius popierius, pasirašant
paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ar kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus.
Paskola paimta Lietuvos Respublikos Valstybės vardu ir perpaskolinta UAB “GEOTERMA”
Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės statybai.

16. Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis
Sandorių su susijusiais juridiniais ar fiziniais asmenimis bendrovėje nebuvo.
Rodikliai
1.
2.
3.
4.
5.

Vidutinis vadovų skaičius per metus
Vadovams priskaičiuos sumos, susijusios su darbo santykiais
Vadovams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų suma,
palūkanų normos
Prisiimtų įsipareigojimų sumokėti atlygį pagal apibrėžtus
išmokų planus suma
Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma

2012 m.
gruodžio 31 d.
2
220.782
-

2011 m.
gruodžio 31 d.
2
203.908
-

-

-

-

-

24

16. Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis (tęsinys)
Šios pastabos sudarymo tikslams, Įmonės vadovybei 2012 metais priskiriamas įmonės direktorius ir
vyr. buhalterė.
2012 m. ir 2011 m. Bendrovė neturėjo sandorių su kitais susijusias fiziniais asmenimis.

17. Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina
Šilumos gamyba (Lt)
2012 m.

Rodikliai
Pajamos
Sąnaudos
Veiklos pelnas

16.994.051
15.624.030
1.370.021

2011 m.
13.396.120
13.829.368
-433.248

Bendrovėje vystoma viena verslo segmentų grupė – šilumos gamyba. Šiluma tiekiama
Lietuvos Respublikos vartotojams – AB “Klaipėdos energija”.

18. Pardavimų savikaina
Straipsniai

Finansiniai metai

Dujų pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Sunaudotos cheminės ir kitos medžiagos
Nusidėvėjimas
Vanduo
Azotas
IŠ VISO:

12.327.786
1.265.847
436.602
99.661
1.481.049
7.270
5.815
15.624.030

Praėję finansiniai
metai
1.059.2903
1.182.476
421.997
130.514
1.492.695
4.843
3.940
13.829.368

19.Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Straipsniai
Darbo užmokestis, socialinis draudimas,
atostoginių rezervas
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Ilgalaikio turto ir eksploatacijos sąnaudos
Veiklos mokesčių sąnaudos
Degalai, transporto priemonių remontas ir priežiūra
Ryšių paslaugos
Teritorijos priežiūra
Faktoringo sąnaudos
Teisinės, audito ir kt. konsultacijos
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
IŠ VISO:

623.028

Praėję finansiniai
metai
603.063

227.607
492.517
46.072
52.027
12.574
7.164
22.562
41.700
67.898
1.593.149

237.888
406.991
45.538
45.718
12.150
6.574
4.885
26.441
48.658
1.437.906

Finansiniai metai
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20.Kita veikla

177.047

Praėję finansiniai
metai
2.272.905

Kitos veiklos sąnaudos

262

15.230

Kitos veiklos rezultatas

176.785

2.257.675

Rodikliai

Finansiniai metai

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamų straipsnyje atvaizduota pajamos gautos už apyvartinių taršos leidimų
(ATL) keitimą į taršos mažinimo vienetus - 171.259 Lt. 2012-12-31 liko nepanaudotų 36.440 vnt.
apyvartinių taršos leidimų. ir 8.000 vnt. taršos mažinimo vienetų.

21.Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt)
Rodikliai

Finansiniai metai

a) FINANSINĖS
IR
INVESTICINĖS
VEIKLOS PAJAMOS
Reikšmingų sumų detalizavimas:
1. Valiutos kursų teigiama įtaka
2. Banko palūkanos
3. Terminuotųjų indėlių palūkanos
b)
FINANSINĖS
IR
VEIKLOS SĄNAUDOS

Praėję finansiniai
metai

2.111

801

2.111

801

227.343

291.690

209.168

273.097

2.415

4.154

838
1.685
13.237

4.173
9.354
912

(225.232)

(290.889)

INVESTICINĖS

Reikšmingų sumų detalizavimas:
1. Priskaičiuotos palūkanos už PB paskolą
2. AB „Turto bankas“ priskaičiuoti delspinigiai už
pradelstą paskolos grąžinimą
3. Sumokėti delspinigiai už pradelstus sąskaitų
apmokėjimus
4. Valiutos keitimo sąnaudos
5. Faktoringo palūkanų sąnaudos
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
REZULTATAS (a-b)

22. Pelno mokestis (Lt)
Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai
Ataskaitinių metų pelno mokestis
Ankstesniųjų metų pelno mokestis
Atidėtasis mokestis
Iš viso mokesčio sąnaudų
Mokesčio tarifas

15

15

26

UAB „GEOTERMA“
2012 METINIS PRANEŠIMAS
UAB “GEOTERMA” įstatinis kapitalas yra 21 305 910 Lt.
Jis padalintas į 10 Lt vertės
paprastąsias vardines akcijas.
2012 m. bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė.
Bendrovėje valstybės akcijų valdytoją atstovauja VĮ Valstybės turto fondas, kuriam
priklauso 1 631 103 paprastųjų vardinių akcijų (76,56%) ir Lietuvos energija AB, kuriai priklauso
499 488 paprastųjų vardinių akcijų (23,44 %).
UAB „GEOTERMA“ neturi dukterinių įmonių bei filialų.
Bendrovės pagrindinė veikla yra karšto vandens gamyba, kodas pagal EVRK 2 red.
35.30.20. Ši veikla vykdoma Klaipėdos parodomojoje geoterminėje jėgainėje (KPGJ). Šiluma
gaminama ją paimant iš karšto geoterminio vandens ir deginant gamtines dujas.
2012 m. šilumos pagaminta 93,9 tūkst. MWh, 23 % arba 21,9 tūkst. MWh jos – iš
geoterminės energijos. Lyginant su įprastinėmis katilinėmis, geoterminė jėgainė, šilumos gamybai
panaudodama geoterminę energiją, sutaupė 2,6 mln. m3 gamtinių dujų ir dėl to į aplinką nebuvo
išmesta 4,9 tūkst. tonų CO2.
2012 m. gauta beveik 17 mln. Lt realizacinių pajamų, t. y. 18 % mažiau, negu planuota.
2012-aisiais metais nepavyko pasiekti svarbiausio išsikelto tikslo – geoterminės kilpos
debito padidinimo. Vietoj planuoto 120 m³/h kiekio metų gale turėjome tik 86 m³/h. Pagrindinai tai ir
nulėmė, kad metai baigti su 272 tūkst. Lt nuostoliu.
2012 m. atlikta tik trečdalis numatytų darbų gręžiniuose. Priežastis: rangovų užimtumas
valstybinės svarbos objektuose.
Pagrindiniai darbai buvo vykdomi gręžiniuose, siekiant palaikyti esamą geoterminės kilpos
debitą (lėtiniai rūgštiniai apdorojimai, atpumpavimai, baktericidų injektavimai), ir ličio bromido
tirpalo absorbciniuose šilumos siurbliuose (AŠS) koregavimas. Bendradarbiaujant su Lietuvos
energetikos instituto (LEI) mokslininkais pavyko žymiai sumažinti LiBr tirpalo korekcijų skaičių:
nuo kelių kartų per mėnesį iki 4 (AŠS-12) ir 9 (AŠS-22) kartų per metus. Tirpalas AŠS-12
koreguotas mažiau dėl to, kad šis siurblys po remonto, išplautas ir gerokai sulėtėję korozijos
procesai. AŠS-22 bus keičiamas kitu siurbliu – AŠS-21, kuris taip pat yra po remonto, tačiau
pastarojo įvedimas į eksploataciją užtrunka dėl klaidų programinėje įrangoje.
2012 m. rugsėjo mėnesį injekcinėse siurblinėse perprogramuotos dažnuminės pavaros ir
paleisti į darbą mažesnio galingumo siurbliai, dėl ko apie 15 % sumažėjo elektros energijos
sąnaudos.
2012 m. atlikti keli bandymai:
- injektavimo slėgio pakėlimas, parodęs tiesioginę debito priklausomybę nuo slėgio
(rugpjūčio mėn.);
- paėmimo siurblio produktyvumo didinimas virš 150 m³/h, parodęs, kad siurblys optimaliu
darbo režimu dirba stabiliai – „nebanguoja“. Eksperimento metu taip pat užfiksuotas žymus smėlio
nešimas iš gręžinio, rodantis jame esančius nesandarumus (rugpjūčio mėn.);
- geoterminės kilpos leidimas per nudujinimo įrenginį (2012 m. gruodžio – 2013 m. vasario
mėnesiais).
Balneologiniai tyrimai su geoterminiu vandeniu vyko 2012 m. lapkričio mėnesį, bendrovė
aktyviai prisidėjo prie jų organizavimo. 2012 m. spalio mėnesį atlikta geoterminio vandens gili
cheminė analizė, duomenys perduoti tyrėjams-medikams.
2012-aisiais metais pradėta geoterminio vandens sertifikavimo procedūra. 2013 m. viduryje
tikimasi gauti šio vandens sertifikatą ir pradėti vykdyti 2012 m. vasario mėnesį parengtą verslo planą
„Geoterminio vandens pritaikymas gydymo tikslais“.
Metų gale, atlikus tyrimus su vielos įranga vandens padavimo vamzdžio vientisumui
nustatyti, iškeltas giluminis siurblys iš paėmimo gręžinio 3P, nustatytas elektros variklio gedimas
(trumpas jungimas) bei atvertas kelias tolimesniems gręžinio remonto darbams.

28

