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UAB “GEOTERMA” 
 

2015 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
 

Klaipėdos pavyzdinė geoterminė jėgainė uždaroji akcinė bendrovė ,,GEOTERMA” (toliau 
bendrovė) įregistruota VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale adresu Lypkių g. 17, Klaipėda. Įmonės 
kodas – 123540818, PVM mokėtojo kodas LT 235408113.  

Bendrovės pagrindinė veikla yra šiluminės energijos gamyba. Šiluma gaminama Klaipėdos 
parodomojoje geoterminėje jėgainėje. 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. 

2015 metais bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 15 (2014 m. – 18). Per 2015 
metų 9 mėnesius Bendrovės darbuotojams buvo priskaičiuota 110,8 tūkst. Eur darbo užmokesčio 
(2014 m.: 162.3 tūkst. Eur) ir 34,2 tūkst. Eur darbdavio socialinio draudimo (2014 m. 50,3 tūkst. 
Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos yra apskaitytos pagamintos produkcijos 
savikainoje ir veiklos sąnaudose. 
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 
 

Atitikimas įstatymams 
 
 UAB ,,GEOTERMA” metinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos 
verslo apskaitos standartus (VAS).  
 
 

Ataskaitų parengimo pagrindas 
 

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais, o metinės finansinės ataskaitos parengtos 
remiantis prielaida, kad bendrovė galės tęsti savo veiklą artimiausioje ateityje. 

UAB ,,GEOTERMA” apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 
šiais pagrindiniais principais: bendrovės veiklos tęstinumo, periodiškumo, apskaitos pastovumo, 
piniginio mato, kaupimo, atsargumo, neutralumo, palyginamumo ir turinio svarbos. 

Rengdama finansines ataskaitas pagal VAS, bendrovė atliko skaičiavimus ir įvertinimus 
prielaidoms, kurios daro įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, 
pajamomis ir išlaidomis susijusiems skaičiams. 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. 
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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. 

 
 
Kredito rizika 

 
Kredito rizika arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant 

kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Bendrovė turi ryškią kredito rizikos  koncentraciją su 
pagrindiniu klientu AB ”Klaipėdos energija”, kuris superka 94 % parduodamos šilumos energijos. 

 
 
Užsienio valiutos keitimo rizika 

 
Didžioji dalis bendrovės sandorių, sudarytų 2015 ir 2014 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. 
Bendrovė nesinaudoja jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką.   

 
 
 
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 iki 2014 metų 
galo buvo nustatyta 1 litas, kas sudaro 0,29 euro, o nuo 2015 metų sausio pirmos dienos likvidacinė 
vertė yra nustatyta 1 euras. 
 Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės sąnaudos priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. 
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Ilgalaikis materialusis turtas 
 

 Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas iki 2015 m. rugsėjo 30 d., yra įvertintas 
tikrąja verte, kurią nustatė nepriklausomi vertintojai 2013 m. rugsėjo 30 d. ir ši tikroji vertė yra 
pasirinkta kaip menama savikaina. Ilgalaikis materialus turtas, įsigytas po 2013 m. spalio 1 dienos 
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. 

Numatomas turto naudingo tarnavimo laikas: 
Pastatai ir statiniai   50 metų 
Mašinos ir įrengimai              20-25 metai 
Transporto priemonės              5  metai 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4-10 metai 
Kitas materialusis turtas     4-6 metai  
 
 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. 

Iki 2014 metų galo turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 700 litų, kas sudaro 202,73 
euro, arba naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei 1-eri metai, apskaitomas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje įsigijimo metais. Nuo 2015 metų minimali įsigijimo vertė nustatyta 200 eurų. 

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.  
 

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.  
Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. 
 

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.   
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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 sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, 
labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų 
terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
 
 
 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. 
 
 

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. 
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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. 
 
 

Privalomasis rezervas 
 

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

Šis rezervas gali būti naudojamas tiktai sukauptiems nuostoliams padengti. 
 

 
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 
 
Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas 

pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Registruojant apskaitoje ir kiekvieno 
balanso datą iš 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 iš 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 ataskaitinių 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, išskyrus subsidijų amortizaciją. 
 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 elektros energijos perpardavimas) 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. 
 
 
 
 



UAB “Geoterma” 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d. 

 

 16 

 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 2015 mokestiniais metais yra 15% (2014 – 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 
aiškinamojo rašto pastabose. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
 Bendrovė reikšmingus finansinės ataskaitos straipsnius pateikia paaiškinančiose lentelėse. 
Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija. 

 
1.Nematerialusis turtas 

             (Eur) 
 Straipsniai  Programinė įranga Iš viso 

 Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 

 
4 

  
4 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 
įsigijimo savikaina 

  

 Praėjusių finansinių metų pabaigoje 14.544 14.544 
 Finansinių metų pokyčiai:   
 - turto įsigijimas   
 - kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-) 
 

 
 - perrašymai iš vieno straipsnio 
į kitą +/(-) 

  

 Finansinių metų pabaigoje 14.544 14.544 
b) Amortizacija   
 Praėjusių finansinių metų pabaigoje 14.540 14.540 
 Finansinių metų pokyčiai:   
 - finansinių metų amortizacija 0 0 
 - atstatantys įrašai (-)   
 - kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto amortizacija (-)  
  

 - perrašymai iš vieno straipsnio  
į kitą +/(-) 

  

 Finansinių metų pabaigoje 14.540 14.540 
c) Vertės sumažėjimas    
 Praėjusių finansinių metų pabaigoje   
 Finansinių metų pokyčiai:   
 - finansinių metų vertės sumažėjimas   
 - atstatantys įrašai (-)   
 - kitiems asmenims perleisto ir  

nurašyto turto (-)  
  

 Finansinių metų pabaigoje - - 
d) Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje (a)-(b)-(c)  
4 4 

 
Iš šio nematerialaus turto bendrovė yra įkeitusi iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai SCADA programas ir Programinę įrangą ( Simatic s7 ir Prootol), 
kurių balansinė vertė po 0,29 euro (1 litą). 
 Nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra 3 metai. 

Nematerialaus turto amortizacija apskaitoma veiklos sąnaudų straipsnyje. 
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2.Ilgalaikis materialus turtas 

            (Eur) 

 Straipsniai  Žemė  Pastatai ir 
statiniai  

Mašinos ir 
įrengimai 

Transport
o 

priemonės 

Kita 
įranga, 

prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai  

Nebaigta 
statyba  

Kitas 
materialu-
sis turtas  

Iš viso 

 Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje  

- 773.826 5.606.278 1 21.373 237.538 763.439 7.402.455 

a) Įsigijimo savikaina         
 Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
- 3.508.478 19.022.760 32.039 141.026 237.538 1.152.446 24.094.287 

 Finansinių metų pokyčiai:         
 - turto įsigijimas  - - - 4.900 - 20.798 - 25.698 
 -perleistas ir nurašytas turtas(-) - - - - - -14.000 - -14.000 
 - perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą +/(-)  
- - 234.526 - - -234.526 - - 

 Finansinių metų pabaigoje  3.508.478 19.257.286 36.939 141.026 9.810 1.152.446 24.105.985 
b) Perkainojimas          
 Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
 -1.830.945 -1.607.841  22  -170.042 -3.608.806 

 Finansinių metų pokyčiai:         
 - vertės padidėjimas 

(sumažėjimas) +/(-)  
- - - -  - - - 

 - kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto (-) 

        

 - perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą +/(-) 

        

 Finansinių metų pabaigoje   -1.830.945 -1.607.841 - 22 - -170.042 -3.608.806 
c) Nusidėvėjimas          
 Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje  
- 903.706 11.808.642 32.038 119.675 - 218.965 13.083.026 

 Finansinių metų pokyčiai: -        
 - finansinių metų nusidėvėjimas - 16.011 540.463 41 4.618 - - 561.133 
 - atstatantys įrašai (-)         
 - kitiems asmenims perleisto  

ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) 
  

      
 - perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą +/(-) 
        

 Finansinių metų pabaigoje  919.717 12.349.105 32.079 124.293 - 218.965 13.644.159 
d) 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         
e) Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)  
 757.816 5.300.340 4.860 16.755 9.810 763.439 6.853.020 

 
Už 2015 metų 9 mėnesius nusidėvėjimas ir amortizacija yra apskaityti tokiuose pelno 

(nuostolių) ataskaitos straipsniuose: pardavimų savikainoje – 556 473 Eur (2014 m – 723 296 Eur), 
veiklos sąnaudose –4 660 Eur (2014 m – 6 511 Eur). Pelno (nuostolių) ataskaitoje nusidėvėjimo 
sąnaudos pateikiamos kaip grynoji ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir subsidijų amortizacijos suma. 
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2.Ilgalaikis materialus turtas (tęsinys) 
 
2015 m. buvo padidintas injekcinių gręžinių bendras injektyvumas iki 130 m3/h, pagal 2014 

m. gruodžio mėn. pradžioje paruoštą programą „ 1I gręžinio injekcinio debito didinimo, išgręžiant 
horizontalias atšakas į poringąjį sluoksnį“ už 234 526 Eur, kuris pailgino turto naudingą tarnavimo 
laiką ir jo naudingąsias savybes. Pabaigus įrengimo darbus ir pradėjus eksploatuoti, visos patirtos 
sąnaudos buvo užpajamuotos kaip ilgalaikio turto savikainos dalis ir atvaizduotas balanso 
straipsnyje Nr. II.3 „Mašinos ir įrengimai“. Taipogi 2015 metais baigti gręžinio pajėgumo 
modeliavimo darbai už 14 000 Eur, kurie buvo perkelti į sąnaudų klasę Nr IV2 „Bendrosios ir 
administracinės“. 

Bendrovė, siekdama padidinti absorbcinio šilumos siurblio MAA-22 veikimą 2015 m. 
rugpjūčio mėn. pabaigoje pagal paruoštą programą buvo įsigyti 2 filtrai už 9 810 Eur ir buvo 
apskaityta nebaigtoje statyboje 

Kitas materialusis turtas, kuris yra nenaudojamas ir užkonservuotas, tai yra geoterminiai 
gręžiniai Vydmantai – 1 (perkainota vertė 405 468 Eur) ir Vydmantai – 2 (perkainota vertė 357 971 
Eur) atvaizduoti balanso straipsnyje Nr. II.7” Kitas  materialusis turtas”. 

2013 m. rugsėjo mėnesį turtą įvertino ir turto įvertinimo ataskaitą parengė UAB 
„Verslavita“ (įmonės kodas 145762127, kvalifikacijos atestatas Nr.000125). 

Turtas įvertintas išlaidų (kaštų) metodu. 
Pastatai ir statiniai; balansinė vertė prieš turto vertinimą – 2 631 454 Eur; turto vertės 

padidėjimo suma – 1 949 Eur, turto vertės sumažėjimo suma – 1 832 894 Eur. 
Mašinos ir įrengimai:   balansinė vertė prieš vertinimą – 7 908 646 Eur.; turto vertės 

padidėjimo suma – 520 158 Eur, turto vertės sumažėjimo suma – 2 127 999 Eur. 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai: balansinė vertė prieš vertinimą – 27 698 Eur.; 

turto vertės padidėjimo suma – 168 Eur, turto vertės sumažėjimo suma – 146 Eur. 
Kitas materialusis turtas: balansinė vertė prieš vertinimą – 933 481 Eur.; turto vertės 

padidėjimo suma – 10 520 Eur, turto vertės sumažėjimo suma – 180 562 Eur. 
Turto vertės padidėjimo suma apskaityta  turto perkainojimo rezerve (suma  532 795 Eur) ir 

nuo jos išskirtas 15 proc. atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas. 2015 m. rugsėjo 30 d. APM 
įsipareigojimo likutinė vertė 60 352 Eur.  

 
 
3.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 

 
 
Ilgalaikio materialiojo turto grupės 

Naudingo tarnavimo laikas 
(metais) 
 

Pastatai ir statiniai 50 
Mašinos ir įrengimai 20-25 
Transporto priemonės 5 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4-8 
Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės 3 
Geoterminiai filtrai 10 
Siurbliai 6 
Ūkinis inventorius 5-6 
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4.Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas 
 
 
Turto grupės pavadinimas 

Įsigijimo savikaina 
(Eur) 

Transporto priemonės 32.039 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 102.084 

 
Mašinos ir įrengimai 1.170.749 
Iš viso: 1.304.872 
 
 

5.Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimai 
 

 
Eilės 
Nr. 

 
Materialiojo turto pavadinimas 

 
Balansinė 

vertė (Eur) 

Įkeitimo 
pabaigos data 

 
1. Pastatai ir statiniai 713.454 2018-09-01 
2. Mašinos ir įrengimai 5.452.791 2018-09-01 
3. Kitas materialus turtas 763.439 2017-03-31 

  
IŠ VISO: 

 
6.929.684 

 

 
Bendrovė yra įkeitusi turtą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai už valstybės vardu 

gautą paskolą geoterminės jėgainės statybai (perpaskolinimo sutartis 1996 10 16 Nr.233). 
Taip pat Bendrovė, siekdama padidinti injekcinių gręžinių bendrą injektyvumą, darbams 

atlikti pagal kredito sutartį gautas „Swedbank“ AB finansavimas. Tarp Bendrovės ir  „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB sudarytas susitarimas dėl bankinio laidavimo „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB naudai bei įkeisti geoterminiai gręžiniai Vydmantai-1 ir Vydmantai-2. 

Ilgalaikio materialaus turto pas trečiuosius asmenis nėra.  
 
6.Atsargos 

                          (Eur) 
 
 
Rodikliai 
 

Žaliavos ir 
komplek- 
tavimo 
gaminiai 

Nebaigta 
statyba 

Paga- 
minta 
produk- 
cija 

Pirktos 
prekės, 
skirtos 
perpar-
duoti 

 
 
Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

 
52.594 

    
52.594 

Finansinių metų pabaigoje 
 
50.918 

    
50.918 

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) 

50.918    50.918 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 
taikomas LIFO būdas 

     

Įkeistų atsargų vertė      
Atsargos pas trečiuosius 
asmenis 
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6.Atsargos (tęsinys) 
2015 m. rugsėjo 30 d. atsargas sudarė: įvairios cheminės medžiagos reikalingos 

veiksmingam jėgainės darbui sumoje 9 895 Eur, vamzdžiai po 1 gręžinio intensyvinimo darbų 
17 540 Eur, kitos detalės einamam remontui sumoje 22 672 Eur ir įvairios kitos prekės sumoje 811 
Eur, kurios suradus pirkėją  bus parduotos. 

Bendrovėje visų turimų atsargų likučiai lyginant 2015 m. rugsėjo 30 d. pateiktus duomenis 
su 2014 m. duomenimis sumažėjo 1 676 Eur. 

Bendrovė įkeistų ir pas trečiuosius asmenis atsargų neturi. 
 
 
 
 
7.Išankstiniai apmokėjimai 

 
Išankstiniai apmokėjimai 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 5 622 Eur. Tai avansas už kurą – 145 

Eur ir detalę remontui 1321 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos : automobilių draudimas – 767 
Eur, kelių vinjetė – 76 Eur; gręžinio injektyvumo didinimo draudimas – 239 Eur; bendrovės 
darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 214 Eur ir užstatas AB Swedbank už automobilį 
pagal veiklos lizingą – 2 860 Eur. 

 
8.Per vienerius metus gautinos sumos  
 
Per vienerius metus gautinos sumos 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 8 086 Eur, t.y. biudžeto 

skola įmonei 8 086 Eur (gautinas PVM). 
Abejotinų ir beviltiškų skolų bendrovėje nėra. 
Vertės sumažėjimo gautinoms sumoms nebuvo nei 2015 m., nei 2014 m. 
 
9.Pinigai banke ir kasoje 

          (Eur) 
 

 
Rodikliai 

 

 
Finansiniai metai 2015.09.30 

 
Praėję finansiniai metai 

Pinigai bankų sąskaitose 
 

11.602 16.787 

Įšaldytos lėšos (garantijoms) 
  

  

Pinigai kasoje 
 

  

IŠ VISO: 
 

11.602 16.787 

 
10.Įstatinis kapitalas 

 
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 178 713,90 Eur . Jis padalintas į 2 130 591 (du milijonus 

šimtą trisdešimt tūkstančių penkis šimtus devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją. Vienos 
akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur.. Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatyme, paprastųjų akcijų 
turėtojai Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę į vieną balsą už vieną akciją ir teisę gauti 
dividendus ir išmokas Bendrovės likvidavimo atveju. 
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Įstatinio kapitalo struktūra 
 
 
Rodikliai 
 

 
Akcijų skaičius (vnt.) 

 
Suma (Eur) 

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 

2.130.591 
 
 

2.130.591 

6.178.713,90 
 
 

6.178.713,90 
 

Iš viso: 2.130.591 6.178.713,90 
 

2. Valstybės arba savivaldybės kapitalas  
1.631.103 

 
4.730.198,70 

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė   
Akcijos, kurias turi dukterinė įmonė   

 
2014 m. rugsėjo 1d. valstybės įmonė ,,Turto bankas” perėmė iš Valstybės turto fondo UAB 

,,GEOTERMA” turimas Valstybės akcijas, viso 1.631.103 paprastąsias vardines akcijas, kurios 
sudaro 76,56% viso turimų akcijų kiekio. 

 „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įmonės kodas 302648707, turi viso 499.488 paprastųjų 
vardinių akcijų, kurios sudaro 23,44% viso turimų akcijų kiekio. 

2015 m. liepos 30 d. buvo pakeisti įstatai, kur įstatinis kapitalas padidėjo nuo 6 170 618 Eur 
iki 6 178 713,90 Eur, pakeistus paprastųjų akcijų nominalią vertę buvo pakeista iš 10 litų į 2,90 Eur. 
Susidaręs skirtumas 8 096 Eur buvo atvaizduotas sąnaudų klasėje, kaip tai numato įstatymas.  

Minėti akcijų kiekiai 2015 m. rugsėjo 30 d. yra nepakitę. 
 

 
11.Pelno paskirstymo projektas 

           (Eur) 
 
Straipsniai 

 
Suma (Eur) 
 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

-6.988.790 

Kiti nuosavo kapitalo pokyčiai 48.917 
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) -233.301 
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje  

-7.173.174 
Pervedimai iš rezervų  
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -7.173.174 
Pelno paskirstymas: 
- į įstatymo numatytus rezervus 
- į kitus rezervus – dividendai 
- kiti 

 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų 
pabaigoje 

 
-7.173.174 
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12.Dotacijos ir subsidijos 
 

        (Eur) 
Subsidijos 2015 m. sausio 1 d. 10.871.229 

Padidėjimai per  2015 metais  

Subsidijos 2015 m. rugsėjo 30 d. 10.871.229 

Sukaupta amortizacija 2015 m. sausio 1 d. 6.305.259 

Amortizacija per 2015 metus 321.581 

Sukaupta amortizacija 2015 m. rugsėjo 30 d. 6.626.840 

Grynoji likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. 4.244.389 

 
KPGJ statybai nuo projekto pradžios iki 2004 m. gruodžio 31 d. buvo gauta negrąžinama 

paskola iš Pasaulio Aplinkosaugos fondo lėšų – 7 295 188 Eur ir iš Danijos Karalystės 
aplinkosaugos fondo – 4 533 761 Eur, viso už 11 828 949 Eur. Kapitalo subsidijos susijusios su 
turtu, kurioms skaičiuojamas nusidėvėjimas, sudaro 10 871 229 Eur. 

Nuo Pasaulio Aplinkosaugos fondo sumos 7 162 670 Eur, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, 
per 2015 m. priskaičiuota 225 332 Eur amortizacijos, nuo projekto pradžios – 4 422 351 Eur, nuo 
Danijos Karalystės Aplinkosaugos fondo dalies – 3 708 559 Eur, už kurią įsigytas ilgalaikis turtas, 
priskaičiuota – 96 249 Eur amortizacijos, nuo projekto pradžios – 2 204 489 Eur. Viso 2015 m. 
rugsėjo 30 d. dotacijų amortizacijos priskaičiuota 321 581 Eur Šia amortizacijos suma buvo 
sumažintas nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis pardavimo savikainoje. 
 

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. 

Siekiant padidinti injekcinių gręžinių bendrą injektyvumą 2014.12.03 pasirašyta kredito 
sutartis su „Swedbank“AB – 236 251 EUR (14-088965IN). 

 
Įmonės įsipareigojimų būklė   
           (Eur) 
 
Rodikliai 
 

 
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

 
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis 

 
Per vienerius 
finansinius 

metus 

Po vienerių metų, 
bet ne vėliau kaip 

per penkerius 
metus 

 
Po penkerių 

metų 

Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir 
asocijuotoms įmonėms) 
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 
2. Kredito įstaigoms 
3. Kitos finansinės skolos (a) 

 
 
 
 
 

1.567.364 

 
 
 
 
 

1.170.718 

 
 
 
 
 
 

4.Kitos skolos: 
4.1.  Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 
4.2.  Finansinės skolos (b) 
4.3.  Skolos tiekėjams 
4.4   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
4.5.  Kitos mokėtinos sumos  
 

 
 

175.666 
46.662 
21.956 

353 
 

 
60.352 

293.160 

 

IŠ VISO: 
 

1.812.001 
 

1.524.230 
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13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (tęsinys) 
(a) 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 m. rugsėjo 1 d. 

Per 2015 m. bendrovė negrąžino AB ,,Turto bankas” paskolos, palūkanų su atidėtu 
mokėjimu ar einamųjų palūkanų. Buvo sumokėta 654 Eur delspinigių. Viso turto bankui sumokėta 
iki 2015 m. rugsėjo 30 d. – 654 Eur. 

 2015-09-30 paskolos likutis –2 738 082 Eur. 
(b) Prie kitų finansinių skolų priskiriamos sukauptos palūkanos su atidėtu mokėjimu AB 

„Turto Bankui“ už anksčiau minėtą paskolą, kurios 2015-09-30 sudaro 135 664 Eur kaip 
kitos ilgalaikės mokėtinos ir 95 406 Eur kaip kitos trumpalaikės mokėtinos sumos.  
Taip pat prie kitų finansinių skolų priskiriama „Swedbank“ AB paskola 188 998 Eur, 
2015-09-30 sudaro 157 496 Eur kaip kitos finansinės ilgalaikės skolos ir 31 502 Eur 
kaip kitos trumpalaikės skolos kredito įstaigoms. Paskolai skaičiuojamos palūkanos 6 
mėn. EURIBOR + marža. Galutinis paskolos grąžinimo terminas – 2017 m. kovo 31 d. 
papildomai mokamas AB „Lietuvos energijos gamyba“ laidavimo palūkanos. 

Kitas skolas sudaro skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas, mokėtini mokesčiai, sukauptos 
sąnaudos, įsipareigojimai darbuotojams.  
 

14.Informacija apie atidėjinius 
 

Bendrovės finansinėse ataskaitose 2015 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. atidėjinių 
nebuvo. 
 

15. Įmonės teisės įsipareigojimai, nenurodyti balanse    
         (Eur) 
 
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 perpaskolinimo 

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); 
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15. Įmonės teisės įsipareigojimai, nenurodyti balanse (tęsinys) 
- 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. 
Už laikotarpį nuo 2011 m. iki 2015 metų mokesčių inspekcija nėra atlikusi UAB 

„GEOTERMA“ pilno mokestinio patikrinimo. Pagal galiojančius įstatymus mokesčių inspekcija 
gali bet kuriuo metu patikrinti Bendrovės apskaitos registrus ir įrašus už 5 metus, einančius prieš 
ataskaitinį mokestinį laikotarpį, bei gali apskaičiuoti papildomus mokesčius ir sankcijas. Bendrovės 
vadovybei nėra žinoma apie jokias aplinkybes, dėl kurių Bendrovei galėtų būti apskaičiuoti 
papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai. 
 
 

16.Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis 
 
Sandorių su susijusiais juridiniais ar fiziniais asmenimis bendrovėje nebuvo. 
         (Eur) 

 Rodikliai  
2015 m. 

rugsėjo 30 d. 
2014 m. 

gruodžio 31 d. 
1. Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 
2. Vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios 

su darbo santykiais 
19.686 24.746 

3. Vadovams išmokėtų avansų ir suteiktų 
paskolų suma, palūkanų normos 

- - 

4. Prisiimtų įsipareigojimų sumokėti atlygį 
pagal apibrėžtus išmokų planus suma  

- - 

5. Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų suma  

- - 

 
Šios pastabos sudarymo tikslams, Įmonės vadovybei 2015 metais priskiriamas įmonės 

direktorius. 
2015 m. ir 2014 m  bendrovė neturėjo sandorių su kitais susijusiais fiziniais/juridiniais 

asmenimis. 
 

17.Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina 
          (Eur) 

 
Rodikliai 

Šilumos gamyba (Eur) 
2015 m. rugsėjo 30 d. 2014 m. 

Pajamos 1.002.385 2.093.814 
Sąnaudos 1.068.752 2.488.988 
Veiklos pelnas -66.367 -395.174 

 
Bendrovėje vystoma viena verslo segmentų grupė – šilumos gamyba. Šiluma tiekiama 94 % 

Lietuvos Respublikos vartotojams – AB ”Klaipėdos energija“ ir 6 % privačiam sektoriui. 
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18.Pardavimų savikaina 
         (Eur)    

Straipsniai Finansiniai metai 2015.9,30 Praėję finansiniai metai 
Dujų pirkimo sąnaudos  604.283 1.802.535 
Nusidėvėjimas, sumažintas 
subsidijų amortizacijos suma 

234.893 294.521 

Elektros energijos sąnaudos 90.957 224.043 
Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas 

64.959 103.257 

SGDT lėšos terminalo statybai 46.501 8.041 
Cheminės medžiagos, atsarginės 
dalys ir kt. 

4.151 8.807 

Azotas - 137 
Vanduo 286 671 
Tinklo siurblių nuomos sąnaudos 22.722 46.976 

IŠ VISO: 1.068.752 2.488.988 
 

 
19.Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

           (Eur) 
Straipsniai Finansiniai metai 2015.09.30 Praėję finansiniai metai 

Darbo užmokestis, socialinis 
draudimas, atostoginių rezervas 

80.023 109.280 

Ilgalaikio turto ir eksploatacijos 
sąnaudos 

25.778 65.143 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 4.659 6.511 
Teisinės, audito ir kt. konsultacijos 35.136 24.594 
Degalai ir transporto priemonių 
remontas ir priežiūra 

9.174 13.939 

Faktoringo sąnaudos 3.474 6.425 
Ryšių paslaugos 1.495 2.222 
 Veiklos mokesčių sąnaudos 1.437 7.991 
Teritorijos priežiūra 605 727 
Kitos bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 

7.353 24.696 

IŠ VISO: 169.134 
 

261.528 
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20.Kita veikla 
          (Eur) 
Rodikliai Finansiniai metai 2015.09.30 

 
Praėję finansiniai metai 

Kitos veiklos pajamos 44.006 235.133 

   
Kitos veiklos sąnaudos - 75 

   

Kitos veiklos rezultatas 44.006 235.058 

 
Kitos veiklos pajamų straipsnyje atvaizduota pajamos gautos  už apyvartinių taršos leidimų 

pardavimą 41 100 Eur, metalo laužo pardavimas 2 241 ir elektros energijos perpardavimo pajamos 
665 Eur.  

2015 m. rugsėjo 30 d. liko nepanaudotų 6097 vnt. apyvartinių taršos leidimų. 
 
 

21.Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 
          (Eur) 
 
Rodikliai 

Finansiniai 
metai 
2015.09.30 

Praėję 
finansiniai 
metai 
 

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 0 0 

Reikšmingų sumų detalizavimas:  
1. Valiutos kursų teigiama įtaka 
2. Banko palūkanos 
3. Terminuotųjų indėlių palūkanos 

 
0 

 

 
0 

 

b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 41.806 42.897 
Reikšmingų sumų detalizavimas:  
1. Priskaičiuotos palūkanos už Pasaulio Banko 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 
6. Lietuvos energijos palūkanos 
7. AB Swedbank palūkanos 

 
23.232 

 
909 
477 

8.096 
452 

5.375 
3.265 

 
36.682 

 
2.837 

584 
476 

1.747 
571 

- 
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b) 
 

-41.806 -42.897 

 
22.Pelno mokestis (Eur) 

 
 Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 
Ataskaitinių metų pelno mokestis - - 
Atidėtasis mokestis - - 
Iš viso mokesčio sąnaudų - - 
Mokesčio tarifas 15% 15% 
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