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 Uždaroji akcinė bendrovė “Utenos šilumos tinklai“ 
Įmonės kodas 183843314, Pramonės g. 11, Utena 

 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
2022-04-19 protokolas Nr. 1 

(Tvirtinimo žyma) 

 

2021 m.  gruodžio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022 m. kovo 1 d. Nr. (3.37)-45             

I. BENDROJI DALIS 

1. Įregistravimo data 

Vadovaujanti 1997 m. balandžio 8 d. „Lietuvos Respublikos specialios paskirties Akcinės bendrovės 

„Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms“ įstatymu Nr. 

VIII-182 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės 

„Lietuvos energija“ reorganizavimo“ (1997-06-26 Nr.675), 1997 m. birželio 27 d. įvykęs SP AB „Lietuvos 

energija“ visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmė sprendimą reorganizuoti AB „Lietuvos energija“ filialą 

Panevėžio šilumos tinklai ir įsteigta  SP AB „Utenos šilumos tinklai”. 

SP AB „Utenos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. liepos 1 d.  Utenos rajono savivaldybės sprendimu 

Nr.426 ir  1997 m. rugpjūčio 12 d. įregistruota įmonių rejestre Nr. AB97-1. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 2001 m. spalio 5 d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Akcinių 

bendrovių įstatymu Nr. VIII-1835, įsigaliojusiu 2001 m. liepos 1 d.,  nutarė reorganizuoti  bendrovę, keičiant 

jos rūšį ir pertvarkyti iš specialios paskirties akcinės bendrovės į specialios paskirties uždarąją akcinę  

bendrovę. Bendrovės įstatai įmonių rejestre  buvo įregistruoti 2002 m. sausio 21 d.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-999 „Dėl specialios 

paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios, akcininkų susirinkimas, įvykęs 2002 

m. spalio 7 d., nutarė pakeisti bendrovės pavadinimą iš specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės 

„Utenos šilumos tinklai“ į uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“. Bendrovės įstatai įregistruoti 

įmonių rejestre 2002 m. spalio 16 d. 

Neeilinis akcininkų susirinkime įvykusiame  2004 m. liepos 8 d. buvo patvirtinti naujos redakcijos 

bendrovės įstatai.  Juridinių asmenų rejestre 2004 m. liepos 22 d. buvo įregistruoti nauji bendrovės įstatai, 

pakeistas įmonės registracijos pažymėjimas ir kodas. Uždarosios akcinės bendrovės “Utenos šilumos 

tinklai” (toliau Bendrovė) įmonės kodas 183843314, buveinė Pramonės g. 11, Utena. 

Bendrovės įstatai paskutinį kartą pakeisti ir įregistruoti 2020 m. balandžio 24 dieną. 

 

2.  Bendrovės veikla 

Pagrindinė Bendrovės veikla  yra licencijuota garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimas.   

Bendrovės tikslai yra užtikrinti Utenos miesto ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai 

tiekiama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius 

dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energijos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų 

jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai, kad būtų 

patenkinti vartotojų ir akcininkų interesai. 

LR Energetikos ministerija 2012 m. Bendrovei išdavė leidimą gaminti elektros energiją 

termofikacinėje elektrinėje, naudojant biokurą.  

 

3.  Darbuotojų skaičius 

Bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per 2021 metus buvo 67,  per 2020 metus – 

71. 
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Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal kategorijas per 2021 metus: 

4

18

17

6

2

7

6

7

67

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius

Vadovai

Remonto tarnybos darbininkai

Katilinių tarnybos darbininkai

Administracijos darbuotojai ir tarnybų viršininkai

Elektros ir automatikos tarnybos darbininkai

Viso

Šilumos tinklų tarnybos darbininkai

Šilumos realizacijos tarnybos apskaitininkai, kontrolieriai

Veiklos aptarnavimo tarnybos darbininkai

Darbuotojų kategorija

 
 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę 

reglamentuojančius teisės aktus: 

- Verslo apskaitos standartus; 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

- Akcinių bendrovių įstatymą. 

Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį  buvo vadovaujamasi bendrais apskaitos principais: 

- Bendrovė yra atskiras apskaitos vienetas ir buhalterinėje apskaitoje registruojamas bei finansinių 

ataskaitų rinkinyje rodomas tik bendrovės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir 

pinigų srautai. 

- Pagal veiklos tęstinumo principą numatoma, kad Bendrovė  artimiausioje ateityje galės tęsti savo 

veiklą.  

- Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

duomenis. Finansiniai metai trunka 12 mėn. ir sutampa su kalendoriniais metais. 

- Pasirinktą apskaitos metodą bendrovė taiko kiekvienais finansiniais metais. 

- Visas Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai finansinių ataskaitų rinkinyje nuo 

2015 m. sausio 1 d. išreiškiami eurais. 

- Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda, ir pateikiami tų 

laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinyje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą. Pagal kaupimo 

principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos. 

- Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas 

pajamas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengiamas taip, kad finansinę informaciją galima būtų palyginti su 

kitų ataskaitinių laikotarpių informacija bei teisingai įvertinti bendrovės finansinės būklės pokyčius.  

- Bendrovė vadovaujasi tokiais apskaitos metodais, kuriais turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 

bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba sumažinta. 

- Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. 

- Turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi. Pajamos ir sąnaudos finansinių ataskaitų 

rinkinyje pateikiamos atskirai. 
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2. Bendrovės apskaitos politika 

 

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 

formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės 

naudos. 

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: 

- pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; 

- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; 

- įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 

amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, likvidacinė 

vertė nenustatyta.  

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo 

nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. 

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas 

sandorio rezultatas - pelnas arba nuostolis. 

 

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš 

 kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei 

vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė 

didesnė už nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatytą minimalią 144,81 EUR turto vertę. 

Ilgalaikio materialaus  turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Likvidacinė vertė nuo 2015 m. sausio 1 d. – 0,29 EUR jo įsigijimo vertės. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos  

gamybos sąnaudoms ir bendrovės veiklos sąnaudoms. 

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita: 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir 

pagerina naudingąsias savybes. 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir 

patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis. 

Pagerina turto naudingąsias savybes. Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir 

patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis. 

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir 

nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko 

tinkamą jam eksploatuoti būklę. 

Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos 

sąnaudomis. 

 

2.3. Finansinio turto apskaitos politika 

Finansiniam turtui priskiriami pinigai ir jų ekvivalentai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą iš kitos įmonės ir kitos įmonės išleisti vertybiniai popieriai. 

Balanse finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Trumpalaikiam finansiniam turtui 

(įskaitant gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį) bendrovė priskiria: 

- Pirkėjų skolas; 

- Kitas gautinas sumas; 

- Trumpalaikes investicijas; 

- Pinigus ir pinigų ekvivalentus. 
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Per vienus metus gautinos sumos balanse parodomos  pirkėjų skolos, atėmus  abejotinas skolas. 

Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką. Abejotinomis pripažįstamos skolos, kurių 

apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 12 mėnesių.  

Finansinio turto įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. Įvertinimo tikslais finansinis turtas 

skirstomas į laikomą iki išpirkimo termino ir suteiktas trumpalaikes paskolas ir gautinas sumas. 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai bei pinigai kelyje. 

Trumpalaikių labai likvidžių skolos vertybinių popierių Bendrovė neturi. 

 

2.4. Atsargų apskaitos politika 

Atsargomis laikomas trumpalaikis materialusis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per 

vienus metus.  

Bendrovėje atsargoms priskiriama žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, avarinių medžiagų 

rezervas, kuro atsargos, degalai  ir kitos medžiagos.  

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą 

sudaro: pirkimo kaina, su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos kurie bus atgauti), 

gabenimo, paruošimo naudoti, bei kitos išlaidos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Apskaičiuojant 

sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia sunaudojamos 

arba parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos 

buvo įsigytos vėliausiai. Atsargų sunaudojimas bendrovėje arba pardavimas apskaitoje registruojamas 

nuolat apskaitomų atsargų būdu t .y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją. 

 

2.5. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika 

Prie finansinių įsipareigojimų priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus  arba 

atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinių  įsipareigojimų pavyzdžiai gali būti už gautas prekes ar 

paslaugas mokėtinos sumos, paskolos ir palūkanos, už parduodamą finansinį turtą iš anksto gautos sumos. 

Balanse finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos bendrovė privalės 

atsiskaityti vėliau kaip po vienų metų nuo balanso datos. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams 

priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos bendrovė privalės atsiskaityti per vienus metus nuo balanso datos. 

Finansinių įsipareigojimų vertė apskaitoje ir finansinėse atskaitose priklauso nuo jų pobūdžio ir 

pasirinkto įvertinimo. Įvertinimo tikslais įsipareigojimai skirstomi į susijusius su rinkos kainomis ir 

nesusijusius su rinkos kainomis. 

Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, bendrovė turi jį įvertinti savikaina  t.y. gauto 

turto ar paslaugų verte. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis ir 

parodomos ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

 

2.6. Pajamų apskaitos politika 
Pajamos Bendrovėje pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitomos tada, kai uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų 

asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstama, nes tai nėra 

bendrovės gaunama ekonominė nauda. 

 Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai 

įvertintas ar ne, bendrovėje pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tada, kai yra 

įvykdytos šio sąlygos: 

- pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 

- sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai 

įvertintas ; 

- tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi nauda; 

- sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu gali būti patikimai įvertintos. 

Prie tipinės veiklos pajamų Bendrovėje priskiriamos tokios paslaugų teikimo pajamos: 

- šilumos energijos pardavimo pajamos; 

- karšto vandens pardavimo pajamos; 

- kondensato ir termofikacinio vandens pardavimo pajamos; 
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- karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis; 

- elektros energijos pardavimo pajamos. 

Kitos veiklos pajamos laikomos pajamos arba pelnas iš įprastinės bet netipinės veiklos, išskyrus 

palūkanų ir panašias pajamas. Kitoms veiklos pajamoms Bendrovėje priskiriamos ilgalaikio turto perleidimo 

teigiamas rezultatas, beviltiškų skolų pajamos, draudimo pajamos, ilgalaikio turto nuomos pajamos, 

apyvartinių taršos leidimų pardavimo pajamos ir kitos netipinės veiklos pajamos.  

Kitomis palūkanų ir panašiomis pajamomis laikomos ekonominės naudos padidėjimas, susijęs su 

finansine ir investicine bendrovės veikla. Kitoms palūkanų ir panašioms pajamoms priskiriamos baudų ir 

delspinigių pajamos, banko palūkanų pajamos bei teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos pajamos. 

 

2.7. Sąnaudų apskaitos politika 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pardavimo savikainą 

Bendrovės apskaitoje sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios suteiktų 

paslaugų pajamoms uždirbti.  

Tipinės veiklos sąnaudos  Bendrovėje sudaro ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, pardavimo, 

bendrosios  ir administracinės sąnaudos. Paslaugų teikimo sąnaudos apima sunaudotas žaliavas, medžiagas, 

komplektuojamuosius gaminius bei kitą trumpalaikį turtą, darbo užmokesčio sąnaudas, naudojamo ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas ir panašias sąnaudas. 

Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės 

veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio 

pajamų uždirbimu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir 

administracines sąnaudas. 

Kitos veiklos sąnaudomis laikomos sąnaudos ir nuostoliai, susiję su kitos veiklos pajamomis. Kitai 

veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto perleidimo rezultatas, patalpų nuomos sąnaudos, turto pardavimo sąnaudos, bei kitos tipinei veiklai 

nepriskiriamos sąnaudos. 

Kitos palūkanų ir panašios sąnaudos laikomos ekonominės naudos sumažėjimas, susijęs su finansine 

investicine veikla. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanų sąnaudos, baudos ir delspinigiai, 

užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas ir kitos panašios finansinės investicinės veiklos sąnaudos. 

 

2.8. Apskaitos politika, susijusi su segmentų informacija 

Bendrovė išskiria verslo ir geografinius segmentus. Verslo segmentai laikomi pirminiais.  

Verslo segmentas finansinėse ataskaitose laikomas pateiktinu pirminiu segmentu. Pateiktinu segmentu 

laikomas segmentas, jeigu jis atitinka nors vieną iš šių kriterijų: 

- segmento pardavimo pajamos sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visų įmonės pardavimo 

pajamų; 

- segmento rezultatai sudaro 10 ar daugiau procentų viso įmonės tipinės veiklos pelno 

(nuostolių);  

- segmento turtas sudaro 10 ar daugiau procentų viso įmonės turto. 

 

2.9. Dotacijų ir subsidijų apskaitos politika 

Dotacijos apskaitoje registruojamos, kai jos faktiškai gautos arba yra dokumentais patvirtinti 

sprendimai ar kiti įrodymai, kad dotacijos bus gautos. Gautos dotacijos turtui įsigyti panaudojimas 

pripažįstamas dalimis, t. y. mažinamas balanso straipsnis “Dotacijos ir subsidijos” tiek kiek tas turtas 

nusidėvi. Nepanaudotos dotacijos dalies likutis parodoma balanso straipsnyje “Dotacijos ir subsidijos”. 

 

3. Apskaitos politikos keitimas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Audito ir apskaitos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“, 

Bendrovės direktorius patvirtino naują sąskaitų planą, kurio pagrindiniai straipsniai atitinka pavyzdinio 

sąskaitų plano straipsnius ir yra pritaikytas naujų finansinių ataskaitų pildymui. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1. NEMATERIALUSIS TURTAS  

 Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikiama 1.1 lentelėje  

1.1 lentelė  (EUR) 

Koncesijos, 

patentai, 

licencijos, 

prekių ženklai 

ir panašios 

teisės

Programi-

nė įranga

Kitas 

nemate- 

rialusis 

turtas

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
        42 761          42 761 

Rodikliai
Plėtros 

darbai

       144 481 

a) Įsigijimo savikaina

Praėjusių finansinių metų pabaigoje         82 138                 19 367           42 976 

- turto įsigijimas           9 700                       191            9 891 

Pasikeitimai per finansinius metus:

                     - 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 

turtas (-)
               ( 1 578)          ( 1 578)

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)

          42 976                   -        152 794 

b) Amortizacija 

Finansinių metų pabaigoje         91 838                 17 980 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje         39 377                 19 367           42 976        101 720 

Pasikeitimai per finansinius metus:

         15 634 

- atstatantieji įrašai (-)                      - 

- finansinių metų amortizacija         15 624                         10 

                     - 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto amortizacija (-)
               ( 1 578)          ( 1 578)

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)

          42 976                   -        115 776 

c) Vertės sumažėjimas

Finansinių metų pabaigoje         55 001                 17 799 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje                      - 

Pasikeitimai per finansinius metus:

                     - 

- atstatantieji įrašai (-)                      - 

- finansinių metų vertės sumažėjimas

                     - 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto verės sumažėjimas(-)
                     - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)

                      -                   -                      - 

d) Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje(a) - (b) - (c)
        36 837                       181                       -                   -          37 018 

Finansinių metų pabaigoje                     -                             - 
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Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudarė 15 634 EUR. 

Nematerialiojo turto amortizacija parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos bendrųjų ir 

administracinių sąnaudų straipsnyje. 

 

Bendrovėje nustatytos nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas pateikti 1.2 

lentelėje. 

1.2 lentelė                                                                                                                                                                   

Nematerialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo laikas

Plėtros darbai 4

Patentai, licencijos ir panašio teisės 3

Programinė įranga 3

 
 

Bendrovėje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas parodytas 1.3 lentelėje. 

              1.3 lentelė 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (EUR)

Plėtros darbai  19 643                                                   

Viso:  80 408                                                   

Patentai, licencijos ir panašio teisės  17 789                                                   

Programinė įranga  42 976                                                   

 
  

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

Bendrovėje nustatytos ilgalaikio materialiojo turto grupės ir tų grupių turto vieneto naudingo 

tarnavimo laikas pateikti 2.1 lentelėje 

 2.1 lentelė 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Mašinos ir įrengimai 5 - 25

4 - 6

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Naudingo tarnavimo laikas 

(metais)

Pastatai ir statiniai 25 - 50

Transporto priemonės 5 - 10

 
 

Bendrovėje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas parodytas 2.2 lentelėje 

             2.2 lentelė  

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (EUR)

Pastatai ir statiniai 4 878 868                                    

Kita įranga, prietaisai, įrankiai  216 428                                       

Mašinos ir įrenginiai 6 491 934                                    

Viso: 11 668 384                                  

Transporto priemonės  81 154                                         

  
 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto būklę pateikiama 2.3 lentelėje. 
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2.3 lentelė 

240142 13831407
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 

(a) + (b) - (c) - (d)
426950 2631184 10399117 72590 61424

0

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0

- atstatantys įrašai (-)

0

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

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

verės sumažėjimas (-)

0

0

- finansinių metų vertės sumažėjimas

d) Vertės sumažėjimas

0

Pasikeitimai per finansinius metus:

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

0

0 26021575Finansinių metų pabaigoje 0 7062537 18356884 328457 273697

- atstatantys įrašai (-)

(51463)

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

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-)
(45118) (6345)

1374182

0

- finansinių metų nusidėvėjimas 153808 1157573 42560 20241

c) Nusidėvėjimas

24698856

Pasikeitimai per finansinius metus:

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 6908729 17244429 285897 259801

0

0 0Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)

0

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

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

perkainojimas (-)

0

0

Pasikeitimai per finansinius metus:

Finansinių metų pabaigoje

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

b) Perkainojimas

426950 9693721 28756001 401047 335121

(57828)

(467843) 0

240142 39852982

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 91191 288754 87898

585741

Pasikeitimai per finansinius metus:

646922

- perleistas ir nurašytas turtas (-) (45119) (6709) (6000)

- turto įsigijimas 17870 5701 37610

128244 39263888Praėjusių finansinių metų pabaigoje 335759 9404967 28695352 395346 304220

a) Įsigijimo savikaina

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
335759 2496238 11450923 109449 44419 128244

Rodikliai

14565032

Žemė
Pastatai ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Trans-

porto 

priemon

ės

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai ir 

įrenginiai

Sumokėti 

avansai ir 

vykdomi 

materialiojo 

turto 

statybos 

(gamybos) 

darbai

  

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį  įvedė į eksploataciją ilgalaikio materialiojo turto už 245 415 

EUR ir atliko įrengimų remontą už 283 610 EUR, kuris pagerina turto naudingąsias savybes.  

 Bendrovės ilgalaikio materialiojo turo vertės nusidėvėjimas per 2021 metus sudarė 1 374 182 EUR. 
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Nusidėvėjimas, sumažintas  dotacijų, gautų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti panaudojimo suma      

434 403 EUR ir įtrauktas į Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos (924 527 

EUR) bei bendrųjų ir administracinių sąnaudų (15 252 EUR) straipsnių eilutes. 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina      

28 791 EUR ir parduoto turto įsigijimo savikaina 23 037 EUR. 

 Išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas parodytas 2.4 lentelėje  

                 2.4 lentelė   

Boilerinės Nr. 2 pastatas adresu Aušros g. 

69 A , Utena
 6 116                                    2016.01.15 - 2026.01.15

Boilerinės Nr.3 pastatas adresu Vaižganto 

g. 68 A, Utena
 7 591                                    2016.01.15 - 2026.01.15

Boilerinės Nr.7 pastatas adresu Taikos g. 

20 A, Utena
 51 943                                  2016.01.15 - 2026.01.15

Trikotažo katilinės RK-3 dalis adresu 

J.Basanavičiaus g. 118 , Utena
 120 643                               2013.10.31 - 2038.10.31

Išnuomoto turto pavadinimas Turto vertė (Eur) Nuomos laikotarpiai

 
 

3. FINANSINIS TURTAS 

Bendrovės ilgalaikio kito finansinio turto straipsnyje parodyta UAB Sveikatos centras 

„Energetikas“ su buveine Palangoje (Šventoji) akcijų dalis, gauta 1997 metais liepos 1 d. atsiskyrus nuo  SP  

AB “Lietuvos energija“ Panevėžio šilumos tinklų filialo. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą  pateikiama 

3.1 lentelėje. 

3.1 lentelė 

Kitas finansinis turtas  9 633                                         9 633                                    0

Turto pavadinimas Įsigijimo savikaina (EUR) Balansinė vertė (EUR)

Balansinės vertės 

kitimas per 2021 m. 

(EUR)

 
 

 

4. ATSARGOS 

Informacija apie Bendrovės atsargas parodyta 4.1 lentelėje. 

          4.1 lentelė 

Balansinė vertė 2021 m. Balansinė vertė  2020 m.

64 266 49 220

167 857 155 162

100 123 55 163

265 713 349 098

3 405 3 509

74 986 70 910

519 290

676 869 683 352

Degalų atsargos mašinų bakuose

VISO :

Pavadinimas

Atsargos UŠT tarnybose

Avarinių medžiagų atsargos

Mazuto atsargos

Biokuro  atsargos

Degalinės kuro atsargos

Rezervinio biokuro atsargos
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 5. GAUTINOS SUMOS  

Bendrovėje per vienus metus gautinų sumų straipsnyje apskaitomos su įmonės veikla susijusios 

pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos. Įprastas šių skolų grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. 

Balanse parodyta  pirkėjų skolų suma, atėmus abejotinų skolų dalį.  

                                                                                                                                                                                5.1 lentelė 

Per vienus metus gautinos sumos
Balansinė vertė 

(EUR)

Balansinės vertės 

pokytis (EUR) per 

2021 m.

Abejotinos skolos 

(EUR)

Gyventojų skolos už šilumos energiją  656 475                 150 834                 74 912                   

Įmonių skolos už šilumos energiją  343 074                 24 242                     257                        

Pirkėjų skolos už elektros energiją  162 987                ( 23 288)                  

Pirkėjų skolos už kitas paslaugas  8 342                       952                         3 006                     

Kitos gautinos sumos  164 412                ( 91 085)                  

Viso: 1 335 290               61 655                    78 175                    
 

6.  PINIGAI 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje apskaitomi banko atsiskaitomosiose sąskaitose,  bendrovės 

kasoje esantys pinigai ir pinigai kelyje.   

             6.1 lentelė 

Pinigai ir jų ekvivalentai
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d. 

(EUR)

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 

(EUR)

Pinigai banke 5 903 816                                             5 298 305                                             

Pinigai kasoje   289                                                         228                                                       

Pinigai kelyje  11 589                                                   6 725                                                    

Iš viso: 5 915 694                                             5 305 258                                             
 

 

 

7. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 

Bendrovėje ateinančių laikotarpių sąnaudų  straipsnyje apskaitomos draudimo, prenumeratos ir 

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10 335 EUR.  

 

 

8. NUOSAVAS KAPITALAS 

Bendrovės įstatinis kapitalas, suformuotas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, 

finansinių metų pradžioje  sudarė 14 940 145 EUR. Visas įstatinis kapitalas padalintas į  5 151 774 paprastų 

vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 EUR.  

Bendrovės Įstatinio kapitalo struktūra parodyta 8.1 lentelėje.  

8.1 lentelė 

IŠ VISO: -                       14 940 145     5 151 774            

   1.1. Paprastosios akcijos 14 940 145     5 151 774            

   1. Pagal akcijų rūšis

Nominalioji 

vertė (EUR)

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

Išleistų akcijų 

skaičius

Rodikliai Neapmokė-

tų akcijų 

skaičius
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Bendrovėje pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Per ataskaitinius 

finansinius metus Bendrovės uždirbtas grynasis pelnas, likęs atskaičius visus mokesčius, paskirstomas 

eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, tvirtinant metinių finansinių ataskaitų rinkinį.  

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, pateikiamas 8.2 lentelėje 

             8.2 lentelė 

- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  29 834                           

Pelno paskirstymas:

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 1 200 256                     

Straipsniai Suma                            

(EUR)

 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

ataskaitinių finansinių metų pabaigoje  23 586                           

Pervedimai iš rezervų  579 994                         

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  596 676                         

 620 262                       Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje

- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:

   - pelno dalis, paskirta investicijoms  870 000                         

   - pelno dalis, paskirta paramai  29 800                           

   - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  130 000                         

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus  21 287                          

   - pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir 

stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiemas tikslams  119 335                         

 

Metinius atskaitymus į privalomąjį rezervą nustato įmonės savininkai. Jei privalomasis  

rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį  rezervą yra privalomi  ir negali būti 

mažesni  kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus pasiektas nustatytas privalomojo 

rezervo dydis. Kiti rezervai sudaromi Bendrovės įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti ir naikinami 

įstatymuose nustatyta tvarka. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms ir kitiems tikslams gali sudaryti ne 

daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Informacija apie rezervų sudarymą ir 

naudojimą per ataskaitinį laikotarpį atskleista nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje.  

 

9. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 

Bendrovėje dotacijos  pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Informacija apie dotacijų (subsidijų) pokytį parodytas 

9.1 lentelėje    

 

9.1 lentelė (EUR) 

Dotacijų (subsidijų) rūšis Likutis  

laikotarpio 

pradžiai 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 

skirtos dotacijos 4 659 528      51 694       

Likutis  

laikotarpio 

pabaigai 

4 276 819       434 403     

Gautos 

dotacijos 

(subsidijos) 

Gautinos 

dotacijos 

(subsidijos) 

Panaudoto

s dotacijos 

(subsidijos) 

Grąžintos 

dotacijos 

(subsidijos) 

 
 

10. ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  iš viso sudaro 620 560 EUR.  Ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje susidariusios skolos tiekėjams yra 342 933 EUR – tai skolos už atliktus darbus,  kurą, 

atsargas ir paslaugas. Skolos sumokamos nustatytais terminiais, pagal sudarytas sutartis.  Įsipareigojimai susiję 
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su darbo santykiais sudaro atostoginių kaupimai.  Kitas mokėtinas sumas sudaro mokėtinas PVM, nekilnojamo 

turto, aplinkos taršos, akcizo ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie įmonės turimus ilgalaikius ir 

trumpalaikius įsipareigojimus  pateikta 10.1 lentelėje. 

 

10.1 lentelė

Pelno mokesčio įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikai 

įsipareigojimai  101 243        

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  150 523        

 342 933        Skolos tiekėjams

Gauti avansai

Įsipareigojimų grupė pagal grąžinimo 

laikotarpius

Suma (EUR) Paskolos 

valiuta

Palūkanos 

(%)

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikai 

įsipareigojimai

-                       

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 

ilgalaikiai įsipareigojimai:

 620 560        

 14 550          

 11 311          

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 

trumpalaikiai įsipareigojimai:

Pastabos

 

11. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

Ateinančių laikotarpių pajamas sudaro dar neapmokėtos delspinigių pajamos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje buvo 2 077 EUR . 

 

 

12. PAJAMOS 

Bendrovės 2021 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje parodyta ataskaitiniais finansiniais 

metais uždirbtų 6 449 465 EUR ir praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtų 5 907 855 EUR 

pardavimo pajamų. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovę uždirbo 567 061 EUR kitos veiklos pajamų ir 1 997 

EUR kitų palūkanų ir panašių pajamų. Pardavimo pajamų detalizavimas ir palyginimas parodyti 12.1 

lentelėje.  

12.1 lentelė (EUR) 

Pardavimo pajamos 2021 metai 2020 metai Palyginimas

Šilumos energijos pardavimo pajamos           4 834 605         4 110 790              723 815 

Karšto vandens pardavimo pajamos               379 725             376 898                  2 827 

Kondensato ir termofikacinio vandens pardavimo pajamos                 12 861               13 569                  (  708)

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis                 69 959               69 963                       (  4)

Elektros energijos pardavimo pajamos           1 152 315         1 336 635           ( 184 320)

Iš viso:           6 449 465         5 907 855             541 610 

 

Kitos veikos pajamų detalizavimas ir palyginimas parodyti 12.2 lentelėje.  
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12.2 lentelė (EUR) 

Pajamų rūšis 2021 metai 2020 metai Palyginimas

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas                     151                  (  151)

Nuomos pajamos               27 168               26 883                      285 

Atsargų pardavimo pajamos                  8 844                  7 785                   1 059 

Apyvartinių taršos leidimų pardavimo pajamos             521 200             248 000              273 200 

Draudimo pajamos                  1 219                   1 219 

Beviltiškų ir kitų skolų pajamos                  3 186                  5 296                ( 2 110)

Sutartinių garantijų ir įsipareigojimų pajamos                  4 047                  5 000                  (  953)

Kitos netipinės veiklos pajamos                  1 397                  9 821                ( 8 424)

Iš viso:            567 061            302 936             264 125 

  

Kitų palūkanų ir panašių pajamų detalizavimas ir palyginimas parodyti 12.3 lentelėje. 

                        12.3 lentelė (EUR) 

Pajamų rūšis 2021 metai 2020 metai Palyginimas

Delspinigių ir procesinių palūkanų pajamos                   1 997                 2 776                 (  779)

Iš viso:                   1 997                 2 776                (  779)

 

13. SĄNAUDOS 

Bendrovės 2021 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje parodyta pardavimų savikaina 

ataskaitiniais finansiniais metais 5 030 901 EUR ir praėjusiais finansiniais metais 4 608 573 EUR, pardavimo 

sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais 116 996 EUR ir praėjusiais finansiniais metais 143 228  EUR, 

bendrosios ir administracinės sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais 1 153 146 EUR ir praėjusiais 

finansiniais metais 1 141 054 EUR, kito veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais 14 550 EUR ir 

praėjusiais finansiniais metais 23 248 EUR bei palūkanų ir kitų panašių sąnaudų ataskaitiniais finansiniais 

metais 9 EUR, praėjusiais finansiniais metais Bendrovė nepatyrė.  

Pardavimo savikainos detalizavimas ir palyginimas parodytas 13.1 lentelėje. 

 

13.1 lentelė 

Pardavimo savikaina 2021 metai 2020 metai Palyginimas

Kuro sąnaudos energijai gaminti         2 296 398      1 840 705             455 693 

Elektros energijos sąnaudos technologinėms 

reikmėms             306 133         322 656            ( 16 523)

Vandens sąnaudos technologinėms reikmėms             389 764         391 117               ( 1 353)

Ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos             924 528         911 318               13 210 

Kitos kintamos sąnaudos               82 523            68 996               13 527 

Personalo sąnaudos             684 121         696 965            ( 12 844)

Einamojo remonto sąnaudos             120 273         208 372            ( 88 099)

Transporto priemonių sąnaudos               34 962            29 736                 5 226 

Komunalinių paslaugų sąnaudos               58 682            33 028               25 654 

Kitos įrengimų priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos             133 517         105 680               27 837 

Iš viso:         5 030 901     4 608 573            422 328  
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Pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizavimas ir palyginimas parodytas 13.2 

lentelėje. 

13.2 lentelė 

Sąnaudų straipsniai 2021 metai 2020 metai Palyginimas

Komisinis mokestis už pinigų surinkimą           18 135            17 575                  560 

Darbuotojų darbo užmokesčio  sąnaudos           88 942         115 907          ( 26 965)

Sąskaitų išrašymo,vartotojų informavimo 

sąnaudos
            9 919              9 746                  173 

Pardavimo sąnaudų iš viso:       116 996       143 228        ( 26 232)

Turto remonto ir eksploatacijos sąnaudos           41 790            32 802               8 988 

Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos           61 399            51 389             10 010 

Draudimo sąnaudos           26 314            24 662               1 652 

Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios 

sąnaudos
        750 039         763 502          ( 13 463)

Ilgalaikio turto vertė amortizacijos ir  

nusidėvėjimo sąnaudos
          30 887            29 008               1 879 

Veiklos mokesčių sąnaudos         157 415         149 206               8 209 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos           85 302            90 485            ( 5 183)

Bendrųjų ir administarcinių sąnaudų iš viso:   1 153 146    1 141 054           12 092 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Pardavimo sąnaudos

 

 

Kitos veikos sąnaudų detalizavimas ir palyginimas parodytas 13.3 lentelėje. 

13.3 lentelė (EUR)  

Sąnaudų rūšis 2021 metai 2020 metai Palyginimas

Ilgalaikio turto nurašymo nuostolis                  364                  364 

Apyvartinių taršos leidimų pardavimo sąnaudos                  412                 290                  122 

Kitos turto pardavimo sąnaudos              9 052            ( 9 052)

Kitos netipinė veiklos sąnaudos             13 774            13 906              (  132)

Iš viso:            14 550           23 248           ( 9 062)
  

 

  Informacija apie darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas, parodyta 13.4 lentelėje. 

13.4 lentelė (EUR)   

Iš viso: 1 484 455           1 559 351           

Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų sąnaudos  26 560                 27 657                

Atlygis darbuotojams 2021 m. 2020 m.

Darbo užmokesčio sąnaudos 1 457 895           1 531 694           
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Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos parodytos 13.5 lentelėje. 

13.5 lentelė  

Reguliojamos veiklos audito sąnaudos  1 950                       1 950              

Iš viso:  4 750                       4 750              

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos 2021 m. 2020 m.

Finansinės apskaitos audito sąnaudos  2 800                       2 800              

 

 

14. SEGMENTŲ ATSKLEIDIMAS FINANSINĖJE ATASKAITOJE 

 

Bendrovėje per ataskaitinius finansinius metus buvo gaminama elektros energiją termofikacinėje 

elektrinėje. Elektros gamybos pajamos atskiriamos nuo pagrindinės veiklos pajamų ir įvertinus 

buhalterinėje apskaitoje paskirstytas sąnaudas, kurios buvo patirtos gaunant šitas pajamos,  išvedamas 

kiekvieno segmento veiklos pelnas.  

Informacija apie verslo segmentų pajamas ir sąnaudas pateikiama 14.1 lentelėje. 

14.1 lentelė (EUR) 

 2021 metai  2020 metai  2021 metai  2020 metai  2021 metai  2020 metai 

 Pardavimo 

pajamos 
        5 297 150         4 571 220         1 152 315              1 336 635        6 449 465        5 907 855 

 Pardavimo 

savikaina 
      (4 485 700)       (4 072 966)         ( 545 201)              ( 535 607)      (5 030 901)      (4 608 573)

 Veiklos 

sąnaudos 
      (1 266 739)       (1 251 278)              ( 3 403)                 ( 33 004)      (1 270 142)      (1 284 282)

 Veiklos 

pelnas 
        ( 455 289)         ( 753 024)            603 711                 768 024           148 422              15 000 

 Rodikliai 

                        Verslo segmentai  

 Iš viso 

 A  B 

 Šilumos ir karšto vandens 

gamyba ir tiekimas 

 Elektros energijos gamyba ir 

tiekimas 

 
Bendrovės veikla vykdoma tik Lietuvoje ir į geografinius segmentus neskirstoma. 

 












































