
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m.
vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-28
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m.
sausio 13 d. įsakymo Nr. 1R-10 redakcija)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "GEOTERMA"

Juridinio asmens kodas 123540818

Juridinio asmens buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Lypkių g. 53

Finansinės atskaitomybės kodas 000380950010                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės tipas METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Juridinio asmens veiklos kategorija AB, UAB IR KITI PRIVATŪS JA

Finansinės atskaitomybės kategorija NESUTRUMPINTOS

Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas NETIESIOGINIS

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-01-12

Finansinės atskaitomybės patvirtinimo data 2012-04-02

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 19

Veiklos rūšys:

3530 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

Tikslumas 1 (vienetais)

Valiuta LTL

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius 22

Metinio  pranešimo lapų skaičius 4

Auditoriaus išvados lapų skaičius 2

Audito ataskaitos lapų skaičius 4

Patvirtintų  finansinių ataskaitų lapų skaičius -

Finansinę atskaitomybę pasirašančio asmens duomenys:

Asmens kodas 35103070210

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -

Asmens vardas Ričardas

Asmens pavardė Vaitiekūnas

Pareigų pavadinimas Direktorius

Direktorius Ričardas Vaitiekūnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



BALANSAS

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "GEOTERMA"

Juridinio asmens kodas 123540818

Juridinio asmens buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Lypkių g. 53

Finansinės atskaitomybės kodas 000380950010                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-01-12          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+8+19+24) 45177364 48853297

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6+7) 3560 1184227

3 I.1. Plėtros darbai

4 I.2. Prestižas

5 I.3. Patentai, licencijos

6 I.4. Programinė įranga 3560 7449

7 I.5. Kitas nematerialusis turtas 1176778

8 II. MATERIALUSIS TURTAS (9+...+16) 45173804 47669070

9 II.1. Žemė

10 II.2. Pastatai ir statiniai 9509878 9752159

11 II.3. Mašinos ir įrengimai 32020654 34091504

12 II.4. Transporto priemonės 3823 12995

13 II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai 96099 151581

14 II.6. Nebaigta statyba 41686

15 II.7. Kitas materialusis turtas 3501664 3660831

16 II.8. Investicinis turtas (17+18) 0 0

17 II.8.1. Žemė

18 II.8.2. Pastatai

19 III. FINANSINIS TURTAS (20+21+22+23) 0 0

20 III.1. Investicijos į dukterines ir
asocijuotas įmones

21 III.2. Paskolos asocijuotoms ir
dukterinėms įmonėms

22 III.3. Po vienerių metų gautinos
sumos

23 III.4. Kitas finansinis turtas

24 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26) 0 0

25 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

26 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

27 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+37+41+45) 4230612 3665238
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28 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

(29+35+36) 78406 312645

29 I.1. Atsargos (30+...+34) 74224 95506

30 I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo
gaminiai 74224 95506

31 I.1.2. Nebaigta gamyba

32 I.1.3. Pagaminta produkcija

33 I.1.4. Pirktos prekės, skirtos
perparduoti

34 I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas,
skirtas parduoti

35 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 4182 217139

36 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

37 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS (38+39+40) 3316106 3263421

38 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 3315983 3258793

39 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių
skolos

40 II.3. Kitos gautinos sumos 123 4628

41 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS (42+43+44) 0 0

42 III.1. Trumpalaikės investicijos

43 III.2. Terminuoti indėliai

44 III.3. Kitas trumpalaikis turtas

45 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 836100 89172

46  TURTO IŠ VISO (1+27) 49407976 52518535

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

47 C. NUOSAVAS KAPITALAS (48+53+54+58) 15330994 15235362

48 I. KAPITALAS (49+...+52) 21305910 21305910

49 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 21305910 21305910

50 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas
kapitalas (-)

51 I.3. Akcijų priedai

52 I.4. Savos akcijos (-)

53 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

54 III. REZERVAI (55+56+57) 0 0

55 III.1. Privalomasis

56 III.2. Savoms akcijoms įsigyti

57 III.3. Kiti rezervai

58 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (59+60) -5974916 -6070548

59 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) 95632
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60 IV.2. Ankstesnių metų pelnas
(nuostoliai) -6070548 -6070548

61 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 20206793 22873290

62 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (63+76) 13870189 14409883

63 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(64+68+69+70+74+75) 9953162 10309724

64 I.1. Finansinės skolos (65+66+67) 9016322 9380891

65 I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai

66 I.1.2. Kredito įstaigoms 9016322 9380891

67 I.1.3. Kitos finansinės skolos

68 I.2. Skolos tiekėjams

69 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai

70 I.4. Atidėjiniai (71+72+73) 0 0

71 I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų
padengimo

72 I.4.2. Pensijų ir panašių
įsipareigojimų

73 I.4.3. Kiti atidėjiniai

74 I.5. Atidėtojo mokesčio
įsipareigojimas

75 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir
ilgalaikiai įsipareigojimai 936840 928833

76 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

(77+78+81+...+86) 3917027 4100159

77 II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų
dalis 1512839 2576808

78 II.2. Finansinės skolos (79+80) 1001311 0

79 II.2.1. Kredito įstaigoms 1001311

80 II.2.2. Kitos skolos

81 II.3. Skolos tiekėjams 966853 924043

82 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

83 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai

84 II.6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai 130368 141139

85 II.7. Atidėjiniai

86 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai 305656 458169

87  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (47+61+62) 49407976 52518535

Direktorius Ričardas Vaitiekūnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Pilna)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "GEOTERMA"

Juridinio asmens kodas 123540818

Juridinio asmens buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Lypkių g. 53

Finansinės atskaitomybės kodas 000380950010                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-01-12          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 13396120 14649054

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 13829368 15308714

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) -433248 -659660

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6) 1437906 1538724

5 IV.1. Pardavimo

6 IV.2. Bendrosios ir administracinės 1437906 1538724

7 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) -1871154 -2198384

8 VI. KITA VEIKLA (9-10) 2257675 1099232

9 VI.1. Pajamos 2272905 1367775

10 VI.2. Sąnaudos 15230 268543

11 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA (12-13) -290889 -316782

12 VII.1. Pajamos 801 795

13 VII.2. Sąnaudos 291690 317577

14 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11) 95632 -1415934

15 IX. PAGAUTĖ

16 X. NETEKIMAI

17 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (14+15-16) 95632 -1415934

18 XII. PELNO MOKESTIS

19 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (17-18) 95632 -1415934

Direktorius Ričardas Vaitiekūnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "GEOTERMA"

Juridinio asmens kodas 123540818

Juridinio asmens buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Lypkių g. 53

Finansinės atskaitomybės kodas 000380950010                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-01-12          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Apmokėtas įstatinis kapitalas
B Akcijų priedai
C Savos akcijos (-)

D Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
E Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)
F Įstatymo numatytas privalomasis
rezervas

G Įstatymo numatytas rezervas savoms
akcijoms įsigyti
H Kiti rezervai
J Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 21305910
1B
1C

1D
1E
1F

1G
1H
1J -5112170

1S 16193740

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B
2C

2D
2E
2F

2G
2H
2J

2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B
3C

3D
3E
3F

3G
3H
3J 457556

3S 457556

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 21305910
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 0

4G 0
4H 0
4J -4654614

4S 16651296

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D
5E
5F

5G
5H
5J

5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B
6C

6D
6E
6F

6G
6H
6J

6S 0
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7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 7A
7B
7C

7D
7E
7F

7G
7H
7J

7S 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

8A
8B
8C

8D
8E
8F

8G
8H
8J

8S 0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

9A
9B
9C

9D
9E
9F

9G
9H
9J -1415934

9S -1415934

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J

10S 0

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F

12G
12H
12J

12S 0

13. Panaudoti rezervai 13A
13B
13C

13D
13E
13F

13G
13H
13J

13S 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

14A
14B
14C

14D
14E
14F

14G
14H
14J

14S 0

15. Įnašai nuostoliams padengti 15A
15B
15C

15D
15E
15F

15G
15H
15J

15S 0

16. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+15)
16A 21305910
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 0

16G 0
16H 0
16J -6070548

16S 15235362

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D
17E
17F

17G
17H
17J

17S 0
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18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

18A
18B
18C

18D
18E
18F

18G
18H
18J

18S 0

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 19A
19B
19C

19D
19E
19F

19G
19H
19J

19S 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

20A
20B
20C

20D
20E
20F

20G
20H
20J

20S 0

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

21A
21B
21C

21D
21E
21F

21G
21H
21J 95632

21S 95632

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J

22S 0

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F

24G
24H
24J

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H
25J

25S 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

26A
26B
26C

26D
26E
26F

26G
26H
26J

26S 0

27. Įnašai nuostoliams padengti 27A
27B
27C

27D
27E
27F

27G
27H
27J

27S 0

28. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(16+...+27)
28A 21305910
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 0

28G 0
28H 0
28J -5974916

28S 15330994

Direktorius Ričardas Vaitiekūnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma netiesioginiu būdu)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "GEOTERMA"

Juridinio asmens kodas 123540818

Juridinio asmens buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Lypkių g. 53

Finansinės atskaitomybės kodas 000380950010                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-01-12          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. Pagrindinės veiklos pinigų
srautai

2 I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 95632 -1415934

3 I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 1730582 1801609

4 I.3. Po vienerių metų gautinų sumų
(padidėjimas) sumažėjimas

5 I.4. Atsargų (padidėjimas)
sumažėjimas 21282 3634

6 I.5. Išankstinių apmokėjimų
(padidėjimas) sumažėjimas 212957 -201542

7 I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių
(padidėjimas) sumažėjimas

8 I.7. Pirkėjų įsiskolinimo
(padidėjimas) sumažėjimas -57190 1874102

9 I.8. Dukterinių ir asocijuotų įmonių
skolų (padidėjimas) sumažėjimas

10 I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas 4505 -2992

11 I.10. Kito trumpalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas

12 I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir
gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)

13 I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir
gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)

42810 -454878

14 I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų
padidėjimas (sumažėjimas)

15 I.14. Su darbo santykiais susijusių
įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

-10771 14034

16 I.15. Atidėjinių padidėjimas
(sumažėjimas)

17 I.16. Kitų mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

-152513 -658318

18 I.17. Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas

19 I.18. Finansinės ir investicinės
veiklos rezultatų eliminavimas 439642 917988
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20 I.19. Kitų nepiniginių straipsnių
eliminavimas 1419 229

21  Grynieji pagrindinės veiklos
pinigų srautai (2+...+20) 2328355 1877932

22 II. Investicinės veiklos pinigų
srautai

23 II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) įsigijimas -721283 -153602

24 II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) perleidimas

25 II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas

26 II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

27 II.5. Paskolų suteikimas

28 II.6. Paskolų susigrąžinimas

29 II.7. Gauti dividendai, palūkanos 801 795

30 II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai

31 II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai

32  Grynieji investicinės veiklos
pinigų srautai (23+...+31) -720482 -152807

33 III. Finansinės veiklos pinigų
srautai

34 III.1. Pinigų srautai, susiję su
įmonės savininkais (35+36+37+38) 0 0

35 III.1.1. Akcijų išleidimas

36 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams
padengti

37 III.1.3. Savų akcijų supirkimas

38 III.1.4. Dividendų išmokėjimas

39 III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais
finansavimo šaltiniais (40+43+48+...+51) -860945 -2002850

40 III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas (41+42) 0 0

41 III.2.1.1. Paskolų gavimas

42 III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

43 III.2.2. Finansinių skolų
sumažėjimas (44+45+46+47) -1846321 -1868785

44 III.2.2.1. Paskolų grąžinimas -1428539 -949742

45 III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

46 III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos -417782 -919043

47 III.2.2.4. Lizingo (finansinės
nuomos) mokėjimai

48 III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų
padidėjimas 1001311

49 III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų
sumažėjimas

50 III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai
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51 III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai -15935 -134065

52  Grynieji finansinės veiklos
pinigų srautai (34+39) -860945 -2002850

53 IV. Valiutų kursų pasikeitimo
įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui

54 V. Grynasis pinigų srautų
padidėjimas (sumažėjimas) (21+32+52+53) 746928 -277725

55 VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pradžioje 89172 366897

56 VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pabaigoje (54+55) 836100 89172

Direktorius Ričardas Vaitiekūnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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UAB "GEOTERMA''
2OII M. FINANSINIU ATASKAITU

AISKINAMASIS nq.SrA,s

I. BENDROJI DALIS

ULdarcji akcine bendrove ,,GEOTERMA" (toliau bendrove) iregistruota Klaipedos
m. savivaldybeje adresu Lypkiq 53, Klaipeda. lmones kodas - 123540818, PVM moketojo
kodas LT 2354081 13.

Bendroveje galiojantys [statai [registruoti juridiniq asmenq registre 2008 m. sausio
24 d.

Bendroves pagrindas - Klaipedos parodomoji geotermine jegaine (KPGJ). Jegaine

pradeta statyti 1997 m., o 2001 m. kovo 15 d. pradejo gaminti Silum4. 2004 m.birLelio 23 d.
jegaine pripa7inta tinkama naudoti, o tq padiq metq rugsejo menesi jegaines nuosavybes
(patikejimo) teises I statin[ buvo iregistruotos Valstybes imones Registrq centro Klaipedos
filiale.

Bendrove neturi dukteriniq [moniq bei filialq.
Bendroves pagrindine veikla yra garo ir kar5to vandens gamyba. Siluma gaminama

Klaipedos parodomojoje geotermineje jegaineje. Jos gamybai naudojama geotermine

energija ir gamtines dujos.
2011 metais bendrov€s vidutinis darbuotojtl skaidius - 18,8.

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengimo pagrindas
Bendroves finansines ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos ir [moniq finansines atskaitomybes [statyrnais bei verslo apskaitos

standartais (VAS).
Reik5mingais atvejais VAS nuostatos atitinka tarptautiniq apskaitos standartq (TAS)

nuostatas, todel VAS taikymas leidliatinkamai ir skaidriai atspindeti bendroves btrklE.
Rengiant finansines ataskaitas buvo atsiZvelgta i veiklos tEstinumo princip4 t.y.

numatoma, kad bendrove artimiausioje ateityje gales tEsti savo veikl4.
Finansiniai bendrovds metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas registruojamas [sigijimo savikaina. Balanse jis parodomas

likutine verte, kuri apskaidiuojama i5 isigijimo savikainos atimant sukaupt4 amortizacijqir
vertes sumaZejimo sumq.

Amortizacija skaidiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacijos s4gaudos
priskiriamos bendrovds veiklos sqpaudoms. Nematerialiojo turto likvidacind verte yra I
litas.

Nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpiai yra tokie:
- SKADO (egaines valdymo) programos -3 m;
- kompiuterines programos - 3 m.
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos velesnds s4naudos priskiriamos to

ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, s4naudoms.



Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas isigijimo savikaina atdmus sukaupt4

nusidevejim4. Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, kai jo minimali isigijimo
savikaina yra 700 litq ir ketinama ji naudoti ilgiau nei vienerius metus..

Tais atvejais, kai ilgalaiki materialq turt4 sudaro sudetines dalys, turindios skirtingus
naudingo tamavimo laikotarpius, jos yra apskaitomos kaip atskiras ilgalaikis materialus
turtas.

Nusidevejimas skaidiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
materialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpi.

Naudingo tarnavimo laikotarpiai yra tokie:
pastatai ir statiniai - 50 metq;
maSinos ir irengimai - 20-25 metai;
transporto priemonds - 5 metai;
geoterminiai filtrai - 10 metq;
Dkinis inventorius - 5-6 metai;
kita [ranga, prietaisai ir kt. - 4 metai;
kompiuterine technika ir rySio priemonds - 3 metai.
Materialiojo turto eksploatavimo ir kitos velesnes s4naudos

vis4 ilgalaikio

priskiriamos to
ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, s4naudoms.

Materialiojo turto nuraiymo nuostoliai priskiriami bendrovds veiklos s4naudoms.
Turto vienetai, kurie nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui

poZymirtr yra nura5omi, tadiau vedama jq kiekine apskaita. Kai toks turtas tampa netinkamas
naudoti nura5omas jo kiekis.

Atsargos
Atsargines dalys ir perpardavimui skirtos Zaliavos yra vertinamos isigijimo verte

arba pardavimo kaina, priklausomai nuo to, kuri Zemesne, atdmus visas s4naudas, susijusias
su uZbaigimu ir rinkotyra (grynoji realizavimo verte).

Atsargos apskaitomos faktine to turto [sigijimo savikaina. Atsargos finansinese
ataskaitose [vertinamos naudojant FIFO metod4 (darant prielaidq kad pirmiausiai
sunaudojamos anksdiausiai [sigytos atsargos). Bendroves apskaitoje taikomas nuolat
apskaitomq atsargq bfldas.

taikyti.

Turto perkainojimo metodai
Turtas nebuvo perkainojamas ir turto perkainojimo metodai bendroveje nebuvo

Pajamq ir s4naudq pripaZinimo principai
Pajamos i5 prekiq pardavimo ir paslaugq suteikimo yra itraukiamos I pelno

(nuostoliq) ataskait4 kaupimo pagrindu.
Gamybos savikain4 sudaro tiesiogines ir netiesiogines sqnaudos, patirtos uZdirbant

metq pajamas. Pardavimq savikain4 sudaro i.aliavtl savikaina (dujos, elektros energija,
vanduo, inhibitoriai ir kt.) ir tiesiogiai susijusiq su gamyba darbuotojq darbo uZmokestis,
socialinis draudimas bei su gamyba susijusiq [rengimq nusidevejimo s4naudos, i5skyrus
grantq amortizacljq,.

Veiklos s4naudas sudaro administracijos ir kito tiesiogiai su gamyba nesusijusio
personalo atlyginimai ir socialinis draudimas, remonto ir kitos iSlaidos.

Kitos veiklos pajamas ir s4naudas sudaro netiesiogine veikla, nesusijusi su imones
pagrindine veikla.



Finansines veiklos pajamq straipsnyje parodomos per ataskaitin[ laikotarp[ uZdirbtos
finansines ir investicines veiklos pajamos. Sioms pajamoms priskiriamos pallkanos uZ

banke laikomus pinigus, pelnas del valiutos kurso pasikeitimo, pripaLintos baudos ir
delspinigiai uZ paveluotus atsiskaitymus ir kt.

Finansines investicines veiklos s4naudq straipsnyje parodomos per ataskaitini
laikotarp[ patirtos finansinds ir investicines veiklos s4naudos. Sioms s4naudoms priskiriami
nuostoliai del valiutos kurso pasikeitimo moketinos baudos ir delspinigiai uL paveluotus
atsiskaitymus, paltkanrl s4naudos, susijusios su paskolomis ir kt.

Skolinimosi ir kitrl pana5iq iSlaidq apskaitos metodai
Skolos balanse parodomos gryn1Javerte atdmus abejotinas skolas.
Palukanos uZ banko paskol4apskaitomos kaupimo metodu.

Operacijq uZsienio valiuta apskaitos metodai
Operacijos uZsienio valiuta yra [vertinamos litais operacijos dien4 galiojusiu valiutos

keitimo kursu.
Valiutiniai straipsniai balanse ivertinami finansines atskaitomybes valiuta (litais),

taikant balanso datos valiutos kurs4.
UZ uZsienio valiut4pirktas turtas ivertinamas sandorio dien4galiojusiu valiutos

kursu.

Verslo ir geografiniq segmentq apibtrdinimas
Bendroveje vystoma viena verslo segmentq grupe - Silumos gamyba. Silumos

energija realizuojama Lietuvoje. Kitos veiklos pajamq dalyje nurodomos netipines veiklos:
- aplinkos tar5os leidimq pardavimas,
- metalo laulo pardavimas,
- sandeliavimo aik5teles nuomos mokestis.

Verslo sujungimo apskaitos metodai
Bendrovdj e verslo suj ungimo apskaitos metodai netaikomi.

Pinigq ir pinigq ekvivalentq apibiidinimas
Balanso straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai.

Atiddj iniq sudarymo principai
Finansinese ataskaitose atidej iniai nesudaromi .

Vyriausybds dotacijos (Vyriausybp atstovauja nacionalines ir tarptautines
vyriausybinds agenttrros ir pana5ios strukttrros).

Dotacijq apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jq dalys
pripaZlstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios
s4naudos. Dotacijos susijusios su turtu apskaitoje ir finansindse ataskaitose pripaZ[stamos
panaudota dalimis t. y. maLinamas balanso straipsnis "Dotacijos, subsidijos" tiek kiek to
turto nuddvima ir atitinkamai malinamas s4naudq straipsnis.



III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

Bendrove reik5mingus finansinds ataskaitos straipsnius pateikia paai5kinandiose

lenteldse, kurios toliau tekste vadinamos priedais. Teksto dalyje pateikiama trumpa

papildoma informacij a.

ILGALAIKIS TURTAS

L. Nematerialusis turtas
2011 m. nematerialaus ilgalaikio turto neisigijome. Ankstesniais metais isigytam

ilgalaikiam nematerialiam turtui 2011 m. priskaidiuota 3889 Lt amortizacijos (Priedas Nr. 1

'Nematerialusis turtas").
2010-12-31 buvo llkE 24697 vienetai tar5os integruotos prevencijos ir kontroles

leidimq (ATL).
2011 m. bendrove neatlygintinai gavo - 44553 vnt. ATL, parduota 54000 vnt. ir

gaura 2186831 Lt pajamq. LikE 15250 vnt. ATL sunaudoti savo reikmems, todel balanse jq
likudio nera.

Bendrovd yra [keitusi Lietuvos Respublikos finansq ministerijai nematerialqj[ tut4
(Priedas Nr. 2 'Nematerialiojo turto ikeitimas").

2. Materialusis turtas
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto bflklq pateikiama priede Nr. 3

"Ilgalaikis materialus turtas". 2011 m. isigyta ilgalaikio materialaus turto ul721283 Lt.
20II m. KPGJ buvo vykdomas irengimq remontas. Dalis patirtq s4traudq buvo

kapitalizuota, viso uL 663292Lt (2011-05-18 ,,Ilgalaikio turto remonto i5laidq paskirstymo

aktas). Buvo atlikta panardinamo siurblio 2P rekonstrukcija, kuri padidino bendr4 Sio

komplekso patikimum4 bei pailgino jo tarnavimo laik4. 2010 m. isigytam geoterminio

vandens degazatoriui buvo pastat5rtas apsauginis voZtuvas fi' 5990 Lt.
Sios sumos atvaizduotabalanso straipsnyje Nr. II. 3 ,,Ma5inos ir irengimai".
Kitos irangos buvo isigl.ta ui, 10315 Lt, i5 jq: nepertraukiamo maitinimo Saltinis

,,ORVALDI- - 2019 Lt, neSiojamas kompiuteris ASUS - l92I Lt, Silumos tiekimo iLEZ
apskaitai skaitiklis - 4200 Lt, duomenrl kaupiklis - l4l5 Lt ir drenaZinis siurblys - 760 Lt.

Tai atvaizduota balanso straipsnyje Nr. II. 5.

Balanso straipsnyje Nr. II. 6 ,,Nebaigta statyba" atvaizduota nebaigtas [rengti
geotermines energijos apskaitos mazgas, kur[ sudaro komercinds duomenrl apskaitos

skaitiklis ir jo [rengimas, atkertamosios sklendes projektavimo ir montavimo darbai, kuriuos

atliko UAB ,,Lamberta" ir kiti, viso uZ 41686 Lt.20l2m sausio men.,pabaigus darbus ir
pradejus Simazgqeksploatuoti bus uZpajamuota I ilgalaik[ turt4.

Nenaudojamo uZkonservuoto turto likutine verte 3501664 Lt, tai geoterminiai

grEhiniai Vydmantai -1 ir Vydmantai 2, kuriems 2011 m. priskaidiuota 159167 Lt
nusidevejimo. Sir+ grgZiniq likutines vertes atvaizduotos balanso straipsnio Nr. II. 7 ,,Kitas
materialusis turtas".

Bendrove 2011 m. nuraie susidevejusio ir netinkamo naudoti rekonstruojamo

grqZinio 2P dalis (siurblys, variklis,transformatorius,grEZinio daviklis ir kt. lranga) ui,
749517 Lt. Taip pat buvo nura5ytas nepilnai nusidevejgs,lalbo sugadintas, nepertraukiamo

maitinimo Saltinis uL,966 Lt (likutine vertd - 135 L0 ir kitas maitinimo Saltinis uZ207l Ltir
kt. Viso nura5yta uL754079 Lt.

Ilgalaikiam materialiam turtui nustatyti naudingo tarnavimo laikotarpiai (Priedas Nr.

4 "Ilgalalkio materialiojo turto nusidevejimo normos").

4



Bendrovds Dkineje veikloje naudojamas nusidevejgs (likutine verte 1 Lt) ilgalaikis
materialus turtas (Priedas Nr. 5 "Naudojamas nusidevejgs ilgalaikis materialus turtas").

Ilgalaikis materialus turtas 2011 m. nebuvo perkainojamas. Bendrovd yra ikeitusi
turl4 Lietuvos Respublikos finansq ministerijai. (Priedas Nr. 6 "Ilgalaikio materialiojo turto

ikeitimai").
Ilgalaikio materialaus turto pas trediuosius asmenis ndra.

TRUMPALAIKIS TURTAS

3. Atsargos.

20ll m. gruodZio 31 d. atsargos sudare 74224 Lt. Tai griZtamos atsargos, gautos
rekonstruojant grEZin[ 2P (variklis - 32242 Lt ir grELinio daviklis - 12749 Lt), apsauginis
diskas - 4140 Lt, katilo degiklio menteles - 7865 Lt, lidio chromatas - 2219 Lt,kuro likutis
244Ltirkt.

Bendroveje visq turimq atsargq likudiai lyginant 20Il m. pateiktus duomenis su
2010 m. duomenimis sumaZejo 21282Lt.

Bendrove ikeistq ir pas trediuosius asmenis atsargq neturi.

4. I5ankstiniai apmokGjimai
I5ankstiniai apmokejimai sudaro

spaudos prenumerata 2012 metams. -
nelaimingrl atsitikimq 821 Lt ir kt.

4182 Lt. Tai automobilirl draudimas - 1092 Lt,
1184 Lt, bendroves darbuotojq draudimas nuo

5. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 3316106 Lt. DidZiausi4 dali gautinq

sumq sudaro pirkejq isiskolinimai, tai AB ,,Klaipddos energija" gautina suma uL 20ll m.
lapkridio - gruodZio men. pateikt4 Silum4 - 3315783 Lt ir i5 UAB ,,Fortum Klaipeda"
sandeliavimo mokestis ui,20l1 m. gruodZio men. -200Lt.

Kitos gautinos sumos sudaro I23 Lt, tai darbuotojq isiskolinimai uL 20ll m.
gruodZio men. rySio paslaugas ir kt.

Abejotinq ir bevilti5kq skolq bendroveje nera.

6. Nuosavas kapitalas
Bendroves istatinis kapitalas yra 21305910 Lt. Jis padalintas L 2130591 (du

milijonus 5imt4 trisde5imt tDkstandiq penkis Simtus devyniasdeSimt vien{ paprast4jq
vardinE akcijq. Vienos akcijos nominali verte yra 10 (de5imt) litq.

UAB ,,GEOTERMA" ijungus i valstybes privatizuojamq objektrl sqraS4 20ll m.
rugpjndio 8 d. perdavimo ir priemimo aktu valstybes [mone ,,Valstybds turto fondas"
pereme i5 Lietuvos Energetikos ministerijos UAB ,,GEOTERMA" turimas Valstybes
akcijas, viso 1631103 paprast4sias vardines akcijas, kurios sudaro 76,56yo viso turimq
akcrjrl kiekio.

Reorganizavus AB ,,Lietuvos energija", [mones kodas 220551550, pastaroji 20ll m.
rugpjldio 1 d. perdavimo priemimo aktu savo turimas UAB ,,GEOTERMA" akcijas
perdave AB "Lietuvos energija", [mones kodas 302648707, viso 499488 paprast4sias
vardines akcijas, sudarandias 23,44o% viso turimq r.k"rjq kiekio.

Mineti uk"tjq kiekiai 2011 m. gruodZio 31 d. yra nepakitE.



7. Pelno paskirstymo projektas
2011 m. bendrove gavo 95632 Lt pelno. Likg nepadengti nuostoliai,2010-12-31 -

6070548 Lt. Atemus 2011 m. gautqpeln4nepaskirstytas nuostolis 5974916Lt.
(Priedas Nr. 9. Pelno paskirstymo projektas).
Balanso straipsniuose IV. ,,Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)" ir D. ,,Dotacijos,

subsidijos" buvo pakeisti likudiai metq pradliai. Ankstesniq metq nuostoliai sumaZejo
457556 Lt. Si suma susidarc 1997 - 2000 metais statant geoterminE jegainE. KPGJ statybai
buvo gauta negrqLinamapararfla i5 Pasaulio Aplinkosaugos fondo -25188824 Lt, o perkant

[rengimus ivairiomis pasaulio valiutomis (isigyta ilgalaikio turto uZ 24731268 Lt) susidare
valiutq skirtumas - 457556 Lt, todel Sia suma buvo pakeisti balanso straipsniai C.IV.
,,Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)" ir D.,,Dotacijos, subsidijos". (Priedas Nr.15
Palyginamqjq duomenq keitimo detalizavimas).

8. Dotacijos ir subsidijos
KPGJ statybai nuo projekto pradZios iki 2004-12-31 buvo gauta negrq1inama

paskola i5 Pasaulio Aplinkosaugos fondo le5q 25188824 Lt ir i5 Danijos Karalystes
aplinkosaugos fondo 15654170 Lt, viso uL,40842994Lt.

Nuo Pasaulio Banko aplinkosaugos fondo sumos 24731268Lt, skirtos ilgalaikiam
turtui isigyti per 2011 m. priskaidiuota 1037370 Lt nusidevejimo, nuo projekto pradZios -
1137936I Lt, nuo Danijos Karalystes aplinkosaugos fondo dalies, uZ kuri4 [sigytas ilgalaikis
turtas, priskaidiuota 452349 Lt nusidevejimo, nuo projekto pradZios - 8799284 Lt. Viso
per 2071 m. dotacijq nusidevejimo priskaidiuota 1489719 tt. Sia nusidevejimo suma buvo
sumaZintas nusidevej imo s4naudq straipsnis.

9. Mokdtinos sumos ir lsipareigojimai.
Bendrove turi Valstybes vardu gaut4 paskol4 i5 Tarptautinio rekonstrukcijos ir

Pletros banko (1996-06-28 Nr.4013 LT) - 5,9 mln. JAV doleriq (panaudota 5,7 mln. JAV
dolerirf. Lietuvos Respublikos finansq ministerija perpaskolino 5i4 sume bendrovei,
pasira5ydama perpaskolinimo sutart[ Nr. 23 3 ( I 996- I 0- 1 6) ir papildomus susitarimus.

2005-09-14 papildomu susitarimu Nr. 3 tarp Finansq ministerijos ir UAB
"GEOTERMA" negr4Linta paskolos dalis 5358395,32 JAV dolerio pasira5ymo dien4
buvusiu oficialiu Lietuvos banko nustab/tu kursu (1 JAV doleris lygus 2,81 lito) konvertuota
114360834,93 EUR.

Per 2011 m. bendrove gr41ino AB ,,Turto bankas" 1428539 Lt (413733 EUR)
paskolos, 156140 Lt (45221 EUR) pallkanq su atidetu mokejimu, 261642 Lt (75777 EUR)
einamqjq palukanq. Taip pat sumokejo 15935 Lt (4615 EUR) delspinigiq. Viso - 1862256
Lt (539347 EUR).

20Il-02-28 buvo pasira5l.tas su Lietuvos Respublikos finansq ministerija
perpaskolinimo sutarties papildomas susitarimas Nr.4. Siuo susitarimu pradelsta gr4zinti
paskola ir pradelstos moketi paltikanos buvo atidetos proporcingai likusiems paskolos
mokejimo metams.

2011-12-31 skolos likutis - 10529161 Lt (3049456 EUR), i5 jq 2012 m. moketina
paskola i5kelta i ilgalaikiq skolq einamqjrl metq dali - 1512839 Lt (Priedas Nr. 10 "[monds
[sipareigoj imq bukle").

Sukauptr4 palukanq su atidetu mokejimu likutis 20ll-12-31 - 1092980 Lt. Dalis -

936840 Lt sukauptq pallkanq (su atidetu mokejimu) atvaizdtota balanso straipsnyje 1.6

"Kitos moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai", kita dalis - palUkanos su atidetu
mokejimu - 156140 Lt, kuri bus mokama2012 metais, atvaizduota balanso straipsnyje II 8

"Kitos mokdtinos sumos ir trumpalaikiai [sipareigojimai". Siame straipsnyje atvaizduotos
sukauptos pal[kanos uZ 2011 m. rugsejo - gruodZio mdn., kurios bus mokamos AB ,,Turto



bankas" 2012 m. kovo 1 d. Taip pat Siame straipsnyje II.8 atvaizduota tarSos mokesdio

isiskolinimas Klaipedos VMI nL2011 m. - 25256 Lt, moketinas PVM mokestis u22071m.
gruodZio mdn. - 10688 Lt, sukauptas audito mokestis uL,2011 m. - 9835 Lt ir kt.

Balanso straipsnyje II.2 ,,Finansinds skolos" atvaizduota [siskolinimas UAB
,,Nordea Finance Lithuania" pagal 20Il m gruodZio 13 d faktoringo sutarti Nr. 2001-532 -
100131 I Lt.

Skolos tiekejams sudaro 966853 Lt, tai [siskolinimas AB ,,Lietuvos dujos" uL 201I
m. gruodZio mdn. II puses pateiktas dujas - 702663 Lt, AB ,,Lesto" tL 2011 m. gruodZio
men. perduot4 elektros energij4 - 62008 Lt, UAB ,,Enefit" uL. 2011 m gruodZio men.
elektros energijq - 70071 Lt, UAB ,,Lamberta" uL, vandens Silumos apskaitos prietaiso
montavimo darbus - 47483 Lt, Lietuvos energetikos institutui uZ mokslinius darbus - 47000
Lt.ir kt.Balanso straipsnyje IL6"Su darbo santykiais susijE isipareigojimai atvaizduota
sukauptos leSos apmoketi uZ darbuotojq nepanaudotas atostogas 102819Lt ir nuo Siq

sukauptq atostoginiq sukauptas soc.draudimas 27549 Lt.Viso 130368Lt.2010 12 31

sukauptas soc.draudimas buvo atvaizduotas balanso straipsnyje II.8"Kitos moketinos sumos
ir trumpalaikiai isipareigojimai",todel atliktas palyginamqjq duomenq keitimas(Priedas
Nr. 1 5"Palyginamqj q duomenq keitimo detalizavimas"

10. Informacija apie atid6jinius
Bendroves finansin€se ataskaitose atidej iniai nesudaromi.

11. Verslo ir geografiniai segmentai
Bendroveje vystoma viena verslo segmentq grupe - Silumos gamyba. (Priedas Nr. 11

"Informacij a apie verslo segmentus"). Siluma tiekiama Lietuvos Respublikos vartotojams -
AB "Klaipddos energija".

201 I m. uZ parduot4 Silum4bendrovd gavo 13396120 Ltpajamq.
I5 kitos veiklos gauta 2272905 Lt pajamq. Tai pajamos gautos uZ parduotus ir

pakeistus tar5os leidimus - 218683I Lt, tL parduot4 m etalo laulq- 3 9 1 00 Lt ir kt.
Viso i5 pagrindines, finansines investicines ir kitos veiklos gauta 15669826 Lt

pajamU.
Parduotos Silumos gamybai patirta iSlaidrl - 13829368 Lt. Tai i5laidos dujoms -

10592903 Lt, elektros energijai 1182476 Lt, inhibitoriams ir kitoms chemindms
priemonems - 130514 Lt, jegaines operatoriq ir kitq darbuotojq tiesiogiai susijusiq su

Silumos gamyba atlyginimams - 327977 Lt, soc. draudimui - 100020 Lt. KPGJ [rengimq ir
pastatq nusidevejimui, atskaidius subsidijq nusidevejim4- 1492695 Lt ir kt.

Veiklos s4naudos - 1437906 Lt apima administracines ir bendr4sias s4naudas. Tai
administracijos darbuotojq darbo uZmokestis - 459975 Lt ir soc. draudimas - 143088 Lt,
KPGJ inventoriaus nusiddvejimas - 78721Lt, Vydmantq grgZinirtr nusidevejimas - 159166
Lt, mokesdiai (tarSos, Zemes nuomos, nekilnojamojo turto, garantinio fondo ir kt.) - 45538
Lt., jegaines remonto ir eksploatacijos iSlaidos - 339948 Lt, degalai transporto priemondms

-35812 Lt, ir kt (rySiq, fkio ir kanceliarinds iSlaidos, audito paslaugos, teritorijos prieZilra).

12. Finansin6 investicin€ veikla.
Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos pagal visas reik5mingas

sumas parodytos priede Nr. 12 " Finansinds ir investicines veiklos rezultatai".

13. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaiiiuotos pinigq sumos
20ll m. bendroves vadovams (direktoriui ir vyr. finansininkei) priskaidiuota

atlyginimq - 203908 Lt (Priedas Nr. 13 "Finansiniai rySiai su [mones vadovais ir kitais



susijusiais asmenimis"). Lyginant su 2010 m. priskaidiuotos sumos sumaZejo, nes 2011 m.
buvo suma Zintas vyr. fi nansininkes atlyginimas.

14. Visos reikbmingos ui balansindse s4skaitose fiksuojamos sumos
Bendrove 201 1 m. neteike jokiq garantijrl ir trediqjq Saliq turto neturi.
Lietuvos Respublikos finansq ministerijos reikalavimu 2005 m. lapkridio 7 d.

hipotekos registre iregistruotas bendroves turto ikeitimas pastarajai. [keista turto uL
58566708 Lt. Sio turto vertd [keitimui 27715000 Lt.201I-12-31 likutine [keisto turto verte

-40358315 Lt.

15. Reikimingi po balansiniai ivykiai
Reik5mingq po balansiniq ir,1rkirl kurie turetq [takos 2011 m. finansines ataskaitos

rodikliams, bendrovej e nebuvo.

16. [mones teisds ir isipareigojimai, nenurodyti balanse
[mones teises ir isipareigojimai, nenurodyi balanse apra5yti ai5kinamojo raSto

priede Nr.14.

Direktorius ---il)f,/ Ridardas vaitiekunas



AiSkinamasis ra5tas I priedas

Nematerialus turtas

(10

Rodikliai
Pl6t-
ros
darbai

Pres-
tiZas

Paten-
tai,
licenci-
jos ir
Dan.

Prog-
rami-
n6

lranga

Kitas
nema-
teria-
lusis
turtas

I5 viso

Likutin€ verte praejusiq
finansiniu metu nabaieoie

7449 1176778 1t84227

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas
isigijimo savikaina
Praejusiq fi nansiniq metq pabaigoj e

Finansiniq metq pokydiai :

- turto isigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir
nura5ytas turtas (-)

- perra5ymai i5 vieno straipsnio i kit4
+/(-)

502r9 1176778

r176778

t226997

rr76778

Finansiniu metu nabaipoie 50219 50219
b) Amortizacija
Praejusiq fi nansiniq metq pabaigoj e

Finansiniq metq pokydiai:
- finansiniq metq amortizaclja
- atstatantys iraSai o
- kitiems asmenims perleisto ir
nura5yto turto amort rzacij a(-)
- perra5ymai i5 vieno straipsnio I kit4
+ t(-)

42770

3889

42770

3889

Finansiniu metu nabaieoie 46659 46659

c) Vertds sumai6jimas
Praejusiq fi nansiniq metq pabaigoj e

Finansiniq metq pokydiai:
- finansiniq metq vertes
sumaZejimas
- atstatantys [ra5ai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nuraS1.to turto (-)
- perra5ymai i5 vieno straipsnio I kita
+ lG\
Finansiniu metu nabaisoie
d) Likutin€ vert€ finansiniq metq
pabaieoie (a) - ft) - (c) 3560 3560



Ai5kinamasis ra5tas 2 priedas

Nematerialus turtas

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto
Pavadinimas

BalansinO
vert6 (Lt)

lkeitimo
pabaigos

data
1 SCADO Drosramos 1 2018-09-01
2. Proeramine iransa (Simatic s7 ir Prootol) I <a

Viso: 2



Ai5kinamasis ra5tas 3 priedas

Ilgalaikis materialus turtas

(10

Rodikliai Ze-
m€

Pastatai
ir
statiniai

Malinos
ir
irengimai

Trans-
porto
prie-
monds

Kita
iranga,
priet.,
irankiai
ir
irens.

Nebaigta
statyba

Kitas
mate-
rialusis
turtas

15 viso

Likutin€ vert€ pra€j usiq
finansiniu metu nabaisoie

9752159 34091504 12995 15158r 366083t 47669070

a) lsigijimo savikaina
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoje
Finansiniq metq pokydiai:
- turto [sigijimas
-perleistas ir nuraSytas turtas(-)
- perraiymai i5 vieno straipsnio I
kit4+/(-)

12114069 650894 1 5

669282
749517

110624 375699

103 l5
4562

41686

3979164 8 r 66897 I

721283
754079

Finansiniu metu nabaisoie 12114069 6s009180 110624 381452 41686 3979164 81636175
b)Perkainoiimas
Praejusirl finansiniq metq
pabaigoje
Finansiniq meq pokydiai:
-vert€s padidejirnas
(sumaZejimas) +/o
-kitiems asmenims perleisto ir
nura5yto furto o
-perra5ymai i5 vieno straipsnio i
kita +/G)
Finansiniu metu nabaisoie
c) Nusid€v€jimas
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoje
Finansiniq metq pokydiai :

-fi nansiniq metq nusidevej imas
-atstatantys iraSai (-)
kitiems asmenims perleisto ir
nura5;rto turto nusidevejimas (-)
perraSymai i5 vieno straipsnio i
kita +/G)

2361910

242281

309979t1

2740132

7495t7

97629

9172

2241t8

65661

4426

3 I 8333

159167

33999901

3216413

753943

Finansiniu metu pabaigoie 2604191 32988526 106801 285353 477500 36462371
d) Vertes sumaZejimas
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoje
Finansiniq metq pokydiai:
Finansiniq metq vertes
sumaZej imas-atstatantys ira5ai(-)
-kitiems asmenims perleisto ir
nuraS1.to turto (-)
- perraiyrnai i5 vieno straipsnio i
kita +/G)
Finansiniu metu nabaisoie
e) Likutine verte finansiniq metq
pabaigoj e (a)+(b)-(c)-(d) 9509878 32020654 3823 96099 41686 3501664 45113804



AiSkinamasis raStas 4 priedas

Ilsalaikio materialioio turto nusiddv6 mo normos

Ilsalaikio materialioio turto srunds
Vidutinis naudingo
tarnavimo laikas (metais)

Pastatai ir statiniai 50
Ma5inos ir ireneimar 20-25
Transporto oriemonds 5

Kita iransa. orietaisai" irankiai ir irensiniai 4

Komniuterine technika ir rvSio priemonds J

Geoterminiai filtrai l0
Siurbliai 6

Ukinis inventorius 5-6

AiSkinamasis ra5tas 5 priedas

Naudo amas nusiddv6ies ilsalaikis materialus tur tas

Turto srunds navadinimas
fsigijimo
savikaina (Lt)

l .,

Transnorto nriemon6s
WV Transporter PVG 150 55589,51

Viso: 55589.51
Kita iransa. nrietaisai. irankiai ir irensiniai

1. Baldq komplektas i5 ,,Narbutas ir Ko" 3335.76

2.Balda iS AB "AZuolas" 992,36
3. Kolor feriai 12vnt 9289,80
4. Metal nis brisadininko namelis l27l,l9
5.Ne5ioiamas komoiuteris 2008/4 2203,39
6. Baldai oosedZiu salei 3332.79
7. Komplektiniai baldai 25271.61

8. Bui ne technika 1547,90

9. Kab netiniai baldai 3 881,71
10. Baldai dispederinrar 3646.39
I 1. Saldytuvas 920,38

I 2. Kompiuteris "Flatron" 2228,33

13. Mar5rutizatorius 2099,96
14. Valdiklis 1900.00

15. Kompiuteris "Samsung" 5622,51
1 6. Pramoninis mechaninis ireneinvs 6970,65

I 7. Inhibitoriu siurblys 8353.62

I 8 Kondensatorius 0,4 2 vnt 3389.82
1 9. Kompiuteris Pentium 3r34.75
20. Suvirinimo aparatas 1694,92

21. Tale I t 737,50
22.Yeiapiove 1085,34

23. Krflmapiove 1016,10

24. Rakinama spinta 2 vnt. 1747,10

25. StelaZas archyvur r29r,63
26. Komoiuteris Pentium 5940,86
27. Monitorius LG Flatron 756,27



28. Maitinimo Saltinrs 2457,63
29.Ne5ioi amas kompiuteris 200 8/04 3050,85
30. Kompiuteris "Atomik" 2288,14
3 l. Vakuuminis siurblys 7624,50
32 Vandens filtravimo irensinys 2515,22
33. Vaizdo srotuvas 931,36
34. Siurblys plaunantis 65r,69

Viso: 123182,$4

Ma5inos ir irensimai
l.Scada sistema 590488,21
2. 3 sreiinio panardinamas siurblvs 1899218,00
-'t - I iniekcinio sreZinio siurbliai 2 vnt. 526672,00
4.4 iniekcinio sreZinio siurbliai 2vnt. 9819s8.00
5. Tinklo akumuliacinio bako siurbliai 2 vnt. 476810,00
6.Geoterm n a fitra 8 vnt 390133.00
T.Geoterm n a filtra 12vnt 814019,00
8.Geoterm nla filtra 4 vnt. 262283,00

Viso: 5941581,21

I5 viso: 6064763,25



Ai5kinamasis ra5tas 6 priedas

Ilgalaikio materialiojo turto ikeitimai

Eil6s
Nr.

Materialiojo turto pavadinimas Balansin6
vert6 (Lt)

Ikeitimo
pabaigos

data

I 2 3 4

PASTATAI IR STATINIAI

1 Jdsainds oastatas 5429493 2018-09-01
2. GreZinio Nr.3 siurbline 887752 c(

J. GreZinio Nr.1 siurbline 948832 t(

4. GreZinio Nr.4 siurbline su aik5tele 8123 10 aa

5. Aik5tele prie iesaines 296143 aa

5. Tvora ir vartai (orie iesaines) 3t746 (a

6. Tvora irvartai (1 iniekcinio sreZinio) 32172 a

7. Tvora irvartai (4 ereZinio) 27872
(

VISO: 8466320

MASINOS IR IRENGIMAI

I 2 srelinio panardinamas siurblvs 624557 201 8-09-01

2. 3 srelinio panardinamas siurblvs I
J, 1 sreZinio iniekciniai siurbliai 2 vnt. I aa

4. 4 iniekcinio sreZinio siurbliai ir oasalbind rransa I
5. Siluminiai siurbliai 6412038 aa

6. Vandens katilai 2510478
7. Tinklo akumuliacinio bako siurbliai 1

((

8. Silumoka tal 212041 a(

9. Ekonoma zertat 743788 a(

10. Silumoka iu ir ekonomaizeriu paealbine jransa 62879r {(

11 Padmimo sreZinvs Nr.2 305 1 328 c(

12. Paemimo sreZinvs Nr.3 3056456
13. Iniekcinis greZinys Nr. 1 5s89852
t4. Geoterminiai filtrai 8

15. Iniekcinis sreZinvs Nr.4 3845583
t6. Geoterminia filtra I2 aa

t7. Geoterminia filtra 4
18. Elektros irensiniai 30 1 665 cc

t9. Technolosiniai vamzdynai 1473036 aa

20. SCADA sistema I

2l Technolosiniai vamzdvnai ir elektros irensrnrar t74399 aa



I 2 3 4
22. Iniekcinio sreZinio Nr. 1 elektros iransa t90429 aa

23. Elektros irenginiai ir technolosiniai vamzdynai 148511 aa

24. Iniekcinio sreZinio Nr. 4 elektros iransa 89805
(a

25. Elektros ir technolo einiai v arrvdynai 241792 a

26. Akumuliacinis rezervuaras 2000 m' 253943 aa

27. Geoterm nio vandens rezervuaras 450 m' 99229 a

28. Geoterm nio vandens rezervuaras 2000 m' 227025 aa

29. 10 kv. elektros kabelis 3624s0
30. Sviesolaidinio rvSio kabelis 529t0
31. Geoterminio vandens nuoteku trasa 59823 c(

)2. Geoterminio vandens trasos 1 032586 aa

JJ. Kanalizaciios vamzdvnai 83498
34. Vandentiekio vamzdynai 72882
35. Silumine trasa 353071 aa

VISO:
31891995

IS VISO: 40358315



AiSkinamasis raStas 7 priedas

Atsargos

Nebaigta
stafyba

Pirktos
prekds,
skirtos
perpar-
duoti

a) Atsargq isigijimo
savikaina
Pra6jusiq finansiniq

Finansiniq metq

b) Nukainojimas iki
grynosios galimo
realizavtmo vertes
(atstatymas)
Praejusiq finansiniq metq

Finansiniq metq

c) Grynoji galimo
realizavimo verte
finansiniq metq pabaigoj e

{kainojimo skirtumai, j ei

buvo taikomas LIFO
bIdas

Atsargos pas trediuosius
asmenis



[statinio kapitalo struktiira

Pelno paskirstymo projektas

AiSkinamasis raStas 8 priedas

AiSkinamasis ra5tas 9 priedas

Rodikliai Akcijq skaiiius Suma (Lt)

Akcinio kapitalo struktiira finansiniq
metq pabaigoje
1. Pagal akcijq ruSis
1. 1. Paprastosios akcijos
1 .2. Privilegijuotosios akcij os
1 .3. Darbuotojq akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akciios

2r3059r

2130591

21305910

21 30591 0

I5 viso: 2130591 21305910
2. Valstybes arba savivaldybes
kapitalas r631103 16311030

Savos akciios. kurias turi pati mone
Akciios. kurias turi dukterine mone

Straipsniai Suma (Lt)

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praejusiq
finansiniu metu pabaisoi e

-6070548

Akcininku ina5ai nuostoliams padensti

Grvnasis finansiniu metu rezultatas - nelnas (nuostoliai) 95632
Paskirstytinas rez,tltatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq metq
pabaieoie -5974916
Pervedimai i5 rezervu
PaskirsMinas pelnas -59749r6
Pelno paskirstymas:
- [ istatyrno numatytus rezervus
- i kitus rezervus - dividendai
- kiti
Nepaskirsfytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq
metu nabaisoie -s974916



Ai5kinamasis ra5tas 10 priedas

lmonds isipareigojimq biikld

* - EUR kursas 20ll-12-31 -3,4528Lt.

Rodikliai Skolos ar jq dalys, apmokdtinos

Moketinq sumq skaidymas
pagal rtrSis

Per vienerius
finansinius
metus

Po vieneriq
metq, bet ne
veliau kaip per
penkerius
metus

Po penkeriq
metq

Finansines skolos:
(Tarp jq dukterinems ir
asocijuotoms [monems)
7. Lizingo (finansines nuomos) ar
pana5iis [sipareigoj imai
2. Kredito istaigoms

3. Kitos finansinds skolos

1512839 Ltl
438148 EUR*
1001311 Lt

7971643 Ltl
2308747 EUP*

1044679 Ltl
302560 EUR

Kitos skolos:

i5 jq valiutiniq isipareigojimq

1402877 Lt

25285t Ltl
73231 EUR

780700Lt|
226106 EUR

l56t40Ltl
4522T EUP.

IS VISO:

i5 jq valiutiniq isipareigojimq

3917027Lt

1765690 Ltl
511379 EUR

8752343Lt|
2s34853 EUR

l2008l9Ltl
347781EUR



Ai5kinamasis ra5tas 11 priedas

Informacija apie verslo segmentus

Ai5kinamasis ra5tas 12 priedas

Fina nsin6s ir investicin 6s veiklos r ezultatai

Rodikliai
Silumos samyba (Lt)

2011 m. 2010 m.

Paiamos t3396r20 14649054

Sanaudos t3829368 1 5308714

Veiklos oelnas -433248 -6s9660

Lt

Rodikliai
Finansiniai
metai

Pra6jp
finansiniai
metai

a) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS
PAJAMOS

801 795

Reik5mingq sumU detalizavimas :

1. Valiutos kursq teigiama itaka
2. Banko pallkanos
3. Terminuotuiu indeliu palflkanos

801 795

b) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS
SANAUDOS 291690 317577
Reik5mingq sumq detalizavimas :

l. Priskaidiuotos pallkanos uZ PB paskol4
2. AB ,,Turto bankas" priskaidiuoti delspinigiai uL
ne savalaik[ pasko lo s gr qZinimq
3. Sumoketi delspinigiai uZ nesavalaiki s4skaitr4

apmokejim4
4. Valiutos keitimo s4naudos
5. Kita(faktoringo pallkanos)

273097

4154

4173
9354
912

25322r

57847

aJ

6506

c) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS
REZULTATAS (a-b)

(2e088e) (316782)



AiSkinamasis ra5tas 13 priedas

Finansiniai rySiai su imonds vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Pra6jg
finansiniai
metai

Rodikliai

A. Per metus priskaidiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenlms

B. {mones suteiktos paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmerums
C. Gautos paskolos
1. I5 vadovq
2. I5 kitu susiiusiu asmen

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir
dovanos
1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenlms
E. Suteiktos [vairios garantijos imones
vardu:
1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenims
F. Kitos reik5mingos sumos, per metus
priskaidiuotos:
1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenrms
G. Kiti reik5mingi lsipareigojimai
[monei:
1. Vadovq
2. Kitu susiiusiu asmen

H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenims
Vidutinis vadovq skaidius per metus



Ai5kinamasis ra5tas 14 priedas

[mon6s teisEs isipareigojimai, nenurodyti balanse

Paskolos leSomis [sigytas UAB "GEOTERMA" turtas negali bUti parduotas tol,
kol paskola nebus pilnai grqzinta.

Pagal paskolos 2005 m. rugsejo 14 d. papildom4 susitarim4 Nr. 3 prie
perpaskolinimo sutarties Nr. 233 (1996-10-16) tarp UAB "GEOTERMA" ir Lietuvos
Respublikos finansq ministerijos ir vadovaujantis Valstybds skolos [statymu bendrovei
nustatlrti sekantys apriboj imai :

Bendrovd neturi teises;
- reorganizuoti juridinio asmens;
- maLinti [statinio kapitalo;
- parduoti ar kitaip perleisti, iSnuomoti, [keisti ilgalaikio turto;
- laiduoti ar garantuoti savo turtu kitq subjektq prievoliq [vykdymo;
- teikti paskolq (i5skyms vartojimo kredit{;
- investuoti turto I kitus ukio subjektus;
- prisiimti naujq isipareigojimq i5platinant skolos vertybinius popierius,

pasiraSant paskolq sutartis, lizingo (finansines nuomos) sutartis ar kitus

isipareigoj amuosius skolos dokumentus.

Paskola paimta Lietuvos Respublikos Valstybes vardu ir perpaskolinta UAB
"GEOTERMA" Klaipedos parodomosios geotermines j egaines statybai.

LT

Rodikliai Suma

Suteikto s arba neat5aukiamai (ne gr qLinamal)
paZadetos imones garantij os
Tarp jq: apyvartoje esantys [mones patvirtinti
vekseliai
Kita (iSvardyi)



AiSkinamasis raStas 15 priedas

PalyginamUi q duomenrl keitimo detalizavimas

Lt
Nuosavas kapitalas ir isipareigoiimai Patvirtinti

20r0-12-31
2010-t2-31

duomenys po
pakeitimo

C NUOSAVAS KAPITALAS 14777806 t5235362

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
TNUOSTOLIAI)

(6s28104) (6070s48)

IV.1 Ataska tm u metu pelnas (nuostoliai) fi415934\ /r415934)'

rv.2 Ataska tm u mefu pelnas (nuostoliai) (slr2t70) (46s4614)

D DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 23330846 22873290

I PER VIENERIUS METUS
MOKETINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 4r 001 59 4100159

II.6 Su darbo santykiais susiie isipareieoiimai 1 13503 l4ll39
II.8 Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai

isipareisoiimai 485805 458169



UAB 
''GEOTERMA*

2ott METINIS PRANESwtaS

2012-03-0t
Klaipeda

UAB "GEOTERMA" istatinis kapitalas yra2l305 910 Lt. Jis padalintas i 10 Lt vertes

paprast4sias vardines akcij as.

20Il m. bendrovds istatinis kapitalas nesikeite.

Bendroveje valstybes akcrjq valdytoj4 atstovauja Vf Valstybds turto fondas, kuriam

priklauso 1 631 103 paprastqjq vardiniq akcijq (76,56%) ir AB "Lietuvos energija", kuriai

priklauso 499 488 paprastqjq vardiniq akcrjq (23,44 %).

Reorganizavus akcing bendrovg ,,LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA" ir akcinq

bendrovg ,,LIETUVOS ELEKTRINE" i naujai sukurt4 akcing bendrovg ,,Lietuvos energija"

(kodas 302648707) pastaroji 20lI m, rugpjldio I d. peremd buvusios AB,,Lietuvos energija"

(kodas 220551 550) akcijas.

UAB ,,GEOTERMA" ltraukus i privatizuojamq objektq s4ra54, 2011 m. rugpjildio 8 d.

valstybei priklausandias akcijas i5 Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos pereme V[

Valstybes turto fondas

UAB,,GEOTERMA" neturi dukteriniq imoniq bei filialq.

Bendroves pagrindine veikla yra karsto vandens gamyba, kodas pagal EVRK 2 ted.

35.30.20. Si veikla vykdoma Klaipedos parodomojoje geotermineje jegaineje (KPGJ). Sil,.rma

gaminama j4 paimant i5 kar5to geoterminio vandens ir deginant gamtines dujas.

Per 2011-uosius metus pagaminta 91,6 tfkst. MWh Silumines energijos, i5 jos

geotermines - 18,7 t[kst. MWh (20,4 %). Gauta 13,4 mln. Lt pajamq i5 realizacijos, pardavimo

savikaina sudare 13,8 mln. Lt, veiklos s4naudos - 1,4 mln. Lt. Taigi, tipines veiklos nuostoliai

sudare 1,9 mln. litq. I5 kitos veiklos gauta 2,3 mln. Lt pelno - tar apyvartiniq tar5os leidimq

(ATL) pardavimo ir vienq tar5os maZinimo vienetq keitimo i kitus rezultatas. I5 finansines ir

investicines veiklos susidare - 291 t[kst. Lt nuostolio (didZiausi4 dali - 273 tflkst. Lt sudaro

palnkanos uZ paskol4). I3 viso per 2011-uosius metus garfia 96 tUkst. Lt pelno.



Lyginant su iprastinemis katilinemis, geotermine jegaine, Silumos gamybai

panaudodama geoterming energij4, sutaupd 2,2 mln. m3 gamtinirl dujq ir del to i aplink4 nebuvo

i5mesta 4,2 tikst. tonq CO2, 18,4 tonos CO ir 8,1 tonos NO*.

2011-ieji metai prasidejo ypatingai svarbiais darbais: del giluminio siurblio

susidevejimo buvo rekonstruota paemimo grgZinio 2P siurbline. iia pakeistas giluminis

siurblys su varikliu, auk5tos itampos trnsformatorius, apsauginiai vamzdLiai. I5 viso buvo

kapitalizuota vir5 663 t[kst. Lt i5laidq.

20lI metais baigtas remontuoti absorbcinis Silumos siurblys MAA-12 ir pajungtas

dirbti poroje su kitu siurbliu. Pagal sutarti su UAB "Termotechnika" jis bus dar papildomai

derinamas optimaliam darbui.

Dujq pa5alinimui i5 geoterminio vandens 2011 metais buvo irengtas degazatorius. Jo

veikimo bandymq metu i5ry5kejo kai kurirl technologiniq sprendimq klaidos, todel2012 m.

degazatorius dar bus tobulinamas.

Sprendimo tebelaukia ir dviejq bendroves geoterminiq grgZiniq, esandiq Vydmantuose,

panaudojimas. Kol kas, atrodo, ekonomi5kai maLiausiai rizikingi butq projektai, numatantys

grgZiniq vandeni taikyti balneologijoje ir juo laisty.ti automobiliq kelius (Liem4 - apledejimo

prevencijai, vasar4 - Zvyrkeliq dulkejimui maZinti).

Tebetgsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos energetikos institutu, kuris teikia

rekomendacijas del Silumos siurbliq eksploatacinio patikimumo ir efektyvumo didinimo.

Geoterminio vandens chemines ir bakteriologines analizes atlieka AB "Klaipedos

vandenys" ir UAB,,Vandens tyrimai". Sie tyrimai sudaro galimybes daryti i5vadas apie

bakterocidq naudojimo efektyvuma ir jU naudojimo tikslingum4.

20lI metais ypad sustiprejo ry5iai su Klaipedos mokslo ir technologijq parku. Jam

tarpininkaujant, Palangos reabilitacijos ligonineje pradeti geoterminio vandens balneologiniai

tyrimai, Klaipedos universitetas rengia geotermines inZinerijos magistrattiros studijq program4,

o konsultacine bendrove SAVVIN ruo5ia verslo plan4 "Geoterminio vandens pritaikymas

gydymo tikslais".

20Il m. balandLio menesi bendroves specialistai lankesi Berlyne, kur buvo aphrta

Geothermie Neubrandenburg GmbH parengta studija, nagrinejanti Klaipedos parodomosios

geotermines j egaines grgZiniq inj ektyvumo problemas.

UAB "GEOTERMA" kartu su kitomis suinteresuotomis organizacijomis buvo pakviesta

dalyvauti geotermijos klasteryje, kurio vienas i5 tikslq - elektros energijos i5gavimas Sil.,teie,

panaudojant Zemds gelmese sukaupt4 Silum4.



20lI m. geguZes 12 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Atsinaujinandiq i5tekliq

energetikos istatymas (Valstybes Zinios, 20Il-05-24, Nr. 62-2936), numatantis

atsinaujinandiq iStekliq (tarp jq ir geoterminds energijos) panaudojimo energetikai skatinim4

bei pletr4. Tai turetq padet UAB ,,GEOTERMA" sprgsti geotermines energijos panaudojimo ir

efektyvumo didinimo iSkilusias problemas.

20Il m. geguZes menesi Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija pripalino

UAB "GEOTERMA" nereguliuojamu gamintoju ir ipareigojo AB "Klaipedos energija" uZ

Silum4, pagamint4 i5 geotermines energijos, moketi auk5tesng kain4. Metq pabaigoje irengta

komercine tokios Silumos apskaita ir pasira5yta nauja sutartis su AB "Klaipedos energija".

Geotermines Silumos kaina turetq i5augti daugiau kaip I0 Yo.

Klaipedos parodomosios geotermines jegaines statybai buvo naudojamos subsidijos,

gautos i5 Valstybes, Danijos vyriausybes, bei tarptautiniq aplinkosauginiq fondq. Dali leSrl -
5,9 mln. JAV doleriq Pasaulio bankas Siam tikslui paskolino Lietuvos Respublikos vyriausybei,

kuri paskol4 perpaskolino UAB ,,GEOTERMA". Sios paskolos gr4Zinimas i5destytas iki 2018

metq. 2008-2009 metais jegaineje reikejo atlikti didelius remonto darbus ir del to sumaZejo

Silumos gamyba ir pajamos, todel neuZteko pinigq paskolos ir pal[kanq gr4Zinimui, todel 2009

metais mokejimai buvo nutrlkg. Nuo 2010 metq paskolos gr4Zinimas tgsiamas ir numatoma

kasmet tam skirti apie 2 mln. Lt, taip uZtikrinant visos paskolos gr1linim4 iki 2018-qiq metq.

20lI metais paskola buvo mokamapagal grafik4.

Prievole grqlinti paskol4 bei s4lyga uZ gamtines dujas moketi du kartus per menesi,kai

uZ parduot4 Silum4 gaunama tik praejus 30 dienq po ataskaitinio menesio, labai sutrikdo

bendroves piniginius srautus. Siai problemai i5sprgsti 20II-12-I3 su banku Nordea pasira5lta

faktoringo sutartis. Vis del to, paskola yra didele naSta bendrovei.

20II-09-26 i5rinkta naujos sudeties bendrovds valdyba. Bendrovds valdybos pirmininke

pirmajame posedyje i5rinkta Vf Valstybes turto fondo generaline direktore Aurelija Jakaitiene.

20ll metais ivyko dar du valdybos posedZiai, kuriuose bendroves direktoriui buvo suteikti

igaliojimai pasira5yti sutartis, b[tinas veiklos tgstinumui, susipaZinta su 2012 metr4 biudZetu,

nagrindta bendrovds strategija. Pastarajam klausimui valdyba skiria ypad dideli demesi, kas

rodo jos neabejingum4 UAB "GEOTERMA" perspektyvoms.

{ bendroves strategij4 siflloma itraukti tokias kryptis:

L Geotermines energij os panaudoj imo technologiniq procesq optimizavimas.

II. Geoterminio vandens panaudojimas Zmoniq sveikatingumui.

III. Energetiniq i5tekliq diversifikavimas.



Siomis kryptimis jau vyksta tam tikras bendradarbiavimas su kompetentingomis

institucij omis, bendrovemis.

UAB "GEOTERMA" stengiasi aktyviai skleisti geotermijos idejas. 20ll metais

bendrovds veikla bei jos strategija 6 kartus buvo prisistatyta Lietuvos Respublikos Seime,

Vytauto DidZiojo universitete, VGTU, suinteresuotiems asmenims i5 Latvijos, jiems lankantis

bendroveje ir kitiems. GeguZes menesi reportaL4 apie UAB "GEOTERMA" parodd LTV laida

"Praddk nuo savgs", o gruodi Ziniasklaida prane5e apie pirmuosius geoterminio vandens

balneologiniq tyrimq rezultatus.

Klaipedos parodomqf 4 geoterming jegaing aplanke ekskursijos iS Klaipedos

universiteto, kitq Salies auk5tqjq bei bendrojo lavinimo mokyklq, gamybiniq kolektyrq kaip

"Rigas siltums", UAB "Kauno energetikos remontas", Kauno HE.

Minint UAB "GEOTERMA" isteigimo 20-4sias metines, bendroveje vyko atviry dury

savaite.

2011 metais bendroveje dirbo 19 Zmoniq, valdymo strukt[roje pokydiq nebuvo.

Direktorius .---\f Ridardas Vaitiek[nas


