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Informacija apie įmonę 

UAB „GO Energy LT“ 

Telefonas:  + 370 37 330345 
Bendrovės kodas:  303042623 
Registracijos adresas:  Raudondvario pl.84  
  Kaunas LT-47179, Lietuva 
Buveinės adresas:  Raudondvario pl.84  
  Kaunas LT-47179, Lietuva  

Vadovybė 

Rokas Vaitiekus (Direktorius) 
 

Auditorius 

UAB ”ROSK Consulting” 

Bankai 
„Swedbank“, AB 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 
 
UAB „GO Energy LT“  akcininkui: 
 
 
Nuomonė 

 
Mes atlikome UAB „GO Energy LT“ (toliau – „Įmonė“) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 
santrauką, auditą. 
 
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 
srautus pagal Verslo apskaitos standartus. 
 
Pagrindas nuomonei pareikšti 

 
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 
išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat 
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir 
TBESV kodeksu. 
 
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 
 
Kiti dalykai 
 
Įmonės finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko kitas auditorius, 
kuris 2021 m. vasario 24 d. pareiškė besąlyginę nuomonę apie tas ataskaitas. 
 
Kita informacija 
 
Kitą informaciją sudaro informacija pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 
 
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 
 
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai pateiktai finansinėse ataskaitose ar mūsų žinioms pagrįstoms atliktu 
auditu ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu, pastebime reikšmingą 
kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

 
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis 
taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais 
reikšmingais atžvilgiais: 

 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų. 
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 
 
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Verslo apskaitos 
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  
 
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus 
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, 
tik taip pasielgti. 
 
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
 
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu 
jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl 
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali 
turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis 
ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkame pakankamų tinkamų 
audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra 
didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, 
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Suprantame su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės 
vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su 
jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 
nustatome audito metu. 

 

 
Auditorius Romanas Skrebnevskis 
Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000471 
 
UAB „ROSK Consulting“ 
Įmonės audito pažymėjimo Nr. 001514 
 
Vilnius, Lietuva  
2022 m. kovo 9 d.  
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 TURTAS 
Pasta- 

bos 
Ataskaitinis 
laikotarpis  

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

      
A. ILGALAIKIS TURTAS  1 600 754  1 056 893 
      
1. NEMATERIALUSIS TURTAS     
 1.1. Plėtros darbai  -  - 
 1.2. Prestižas  -  - 
 1.3. Programinė įranga  200  200 
 1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės  -  - 
 1.5. Kitas nematerialusis turtas  -  - 
 1.6. Sumokėti avansai  -  - 
   200  200 
2. MATERIALUSIS TURTAS 3    
 2.1. Žemė  -  - 
 2.2. Pastatai ir statiniai  83 617  86 261 
 2.3. Mašinos ir įranga  76 927  - 
 2.4. Transporto priemonės  -  - 
 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai   7   241 
 2.6. Investicinis turtas  1 272 925  970 191 
  2.6.1. Žemė  -  - 
  2.6.2. Pastatai   1 272 925  970 191 
 2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai  17 391  - 
   1 450 867  1 056 693 
3. FINANSINIS TURTAS     
 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos     
 3.2. Paskolos įmonių grupės Bendrovėms  -  - 
 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos   -  - 
 3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos  -  - 
 3.5. Paskolos asocijuotosioms Bendrovėms   -  - 
 3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos   -  - 
 3.7. Ilgalaikės investicijos  -  - 
 3.8. Po vienų metų gautinos sumos  4 149 687  - 
 3.9. Kitas finansinis turtas  -  - 
   149 687  - 
4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS     
 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas  -  - 
 4.2. Biologinis turtas  -  - 
 4.3. Kitas turtas  -  - 
   -  - 
      

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  1 213 900  93 452 
      

1. ATSARGOS     
 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės   -  - 
 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai   -  - 
 1.3. Produkcija  -  - 
 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  313 374  24 500 
 1.5. Biologinis turtas  -  - 
 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  -  - 
 1.7. Sumokėti avansai  7 165  4 
   320 539  24 504 
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS      
 2.1. Pirkėjų skolos  4 101 805  13 825 
 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos   2 721  2 723 
 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos  -  - 
 2.4. Kitos gautinos sumos   34 181  4 988 
   138 707  21 536 
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS     
 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  -  - 
 3.2. Kitos investicijos   -  - 
   -  - 
      

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5 754 654  47 412  
      

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS 9 248 424  - 

      

 TURTO IŠ VISO  3 063 078  1 150 345 
(Tęsinys kitame puslapyje) 
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Pasta- 

bos 
Ataskaitinis 
laikotarpis  

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI     
      
D. NUOSAVAS KAPITALAS     
      
1. KAPITALAS 6    
 1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas  2 762 958  1 329 872 
 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)  -  - 
 1.3. Savos akcijos, pajai (–)  -  - 
   2 762 958  1 329 872 
      
2. AKCIJŲ PRIEDAI  -  - 
      
3. PERKAINOJIMO REZERVAS  -  - 
      
4. REZERVAI 6    
 4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas  214  214 
 4.2. Savoms akcijoms įsigyti  -  - 
 4.3. Kiti rezervai  -  - 
   214  214 
5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 6    
 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  111 363  13 458 
 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  (253 238)     (266 696) 
   (141 875)  (253 238) 
      
 NUOSAVAS KAPITALAS IŠ VISO  2 621 297  1 076 848 

 
(Tęsinys kitame puslapyje) 







UAB „GO ENERGY LT“ 
Bendrovės kodas 303042623, Raudondvario pl.84, Kaunas 
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 
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Apmokėtas 
įstatinis arba 
pagrindinis 
kapitalas 

 

Akcijų 
priedai 

 

Savos 
akcijos (–) 

 
Perkainojimo rezervas  Įstatymo numatyti 

rezervai 
 

Kiti 
rezervai 

 
Nepaskirs-

tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

 

Iš viso 

 

 

 

Ilgalaikio 
materialio-

jo turto 

 

Finansinio 
turto 

 

Privaloma- 
sis arba 
atsargos 

(rezervinis) 
kapitalas 

 
Savoms 
akcijoms 

įsigyti 
   

   

1. Likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 1 329 872 - - - - 214 -  - (266 696) 1 063 390
2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas - - - - - - -  - - -
3. Esminių klaidų taisymo 
rezultatas - - - - - - -  - - -
4. Perskaičiuotas likutis 
užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 1 329 872 - - - - 214 -  - (266 696) 1 063 390
5. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) - - - - - - -  - - -
6. Veiksmingos apsidraudimo 
priemonės vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) - - - - - - -  - - -
7. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas) - - - - - - -  - - -
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai) - - - - - - -  - - -
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) - - - - - - -  - 13 458 13 458
10. Dividendai - - - - - - -  - - -
11. Kitos išmokos - - - - - - -  - - -
12. Sudaryti rezervai - - - - - - -  - - -
13. Panaudoti rezervai - - - - - - -  - - -
14. Įstatinio kapitalo didinimas 
(mažinimas) arba pajininkų įnašai 
(pajų grąžinimas) - - - - - - -  - - -
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio 
kapitalo padidėjimas 
(sumažėjimas) - - - - - - -  - - -
16. Įnašai nuostoliams padengti - - - - - - -  - - -
17. Likutis praėjusio 
ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje  1 329 872 - - - - 214 -  - (253 238) 1 076 848

 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
 





UAB „GO ENERGY LT“ 
Bendrovės kodas 303042623, Raudondvario pl.84, Kaunas 
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UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 
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Pasta- 

bos 
Ataskaitinis 
laikotarpis  

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 

      
1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai     
1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)  111 363  13 458 
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  3 37 293  30 063 
1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas 
 

-  - 
1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas  -  1 
1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas  -  - 
1.6. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų 

sumažėjimas (padidėjimas) 
 

-  - 
1.7. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  -  - 
1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)  -  - 
1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 

(padidėjimas) 
 

(288 874)  (24 500) 
1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)  (7 161)  (4) 
1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) 4 (237 667)  28 
1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų 

sumažėjimas (padidėjimas) 
 

2  (2 723) 
1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  (29 193)  (4 988) 
1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)  -  - 
1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 

sumažėjimas (padidėjimas) 
9 

(248 424)  - 
1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)  5  124 
1.17. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
 

-  - 
1.18. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
 

-  - 
1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės Bendrovėms ir asocijuotosioms 

Bendrovėms padidėjimas (sumažėjimas) 
 

-  - 
1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
7 

280 967  (6 986) 
1.21. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
 

-  - 
1.22. Trumpalaikių skolų įmonių grupės Bendrovėms ir 

asocijuotosioms Bendrovėms padidėjimas (sumažėjimas) 
 

7 1 166  (355) 
1.23. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)  18 767  476 
1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
 

2 272  595 
1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
 

104  (26) 
1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
9 

3 623  (1 332) 
      
  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  (355 757)  3 831 
      
2. Investicinės veiklos pinigų srautai     
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas  3 (36 987)  (200) 
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas  -  - 
2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas   -  - 
2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas  -  - 
2.5. Paskolų suteikimas  -  - 
2.6. Paskolų susigrąžinimas  -  - 
2.7. Gauti dividendai, palūkanos  -  - 
2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas   -  - 
2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas  -  - 

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (36 987)  (200) 
 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
  





UAB „GO ENERGY LT“ 
Bendrovės kodas 303042623, Raudondvario pl.84, Kaunas  
METINIS PRANEŠIMAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 
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1. Bendroji informacija 
 
AB ,,Kauno energija“ valdybos 2013 m. kovo 22 d. posėdžio Nr. 2013-7 sprendimu Nr. 2013-7-4 ,,Dėl UAB ,,Pastatų 
priežiūros paslaugos“ reorganizavimo, atskiriant turtą nuo veiklos ir kuriant naują juridinį asmenį UAB ,,Kauno energija 
NT“ buvo įsteigta UAB „Kauno energija NT“. 
AB ,,Kauno energija“ valdybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 2020-18-3 patvirtinti nauji Bendrovės įstatai ir 
pakeistas pavadinimas į UAB „GO Energy LT“. 
Bendrovės kodas 303042623. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre Bendrovė buvo įregistruota 2013 m. 
balandžio 16 d., jos buveinės adresas Raudondvario pl.84, LT-47179 Kaunas. 
 
Bendrovės visų akcijų savininkė AB „Kauno energija“ (toliau – Akcininkė), jos kodas 235014830, buveinės adresas 
Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas. 
 
Bendrovės pagrindinės ūkinės – komercinės veiklos rūšys: nekilnojamojo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas – 
pardavimas; energetikos veikla, energetikos projektų vykdymas ir konsultacijos.  
 
Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. buvo 11 darbuotojai, 2020 m. – 4 darbuotojai.   
 
2. Reikšmingų apskaitos principų santrauka 
 
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės 
apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais (VAS). 
 
Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais, o finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina. 
 
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Bendrovė priklauso labai mažų įmonių kategorijai, nes pagal Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės 
įstatymą ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną du metus iš eilės neviršija šių dydžių: 
 
1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 tūkst. EUR; 
2) balanse nurodyto turto vertė – 350 tūkst. EUR; 
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10. 
 
Bendrovė pasirinko rengti mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios finansinės ataskaitos: 
 

 Balansas (Įmonė pasirinko naudoti pilną balanso formą); 
 Pelno (nuostolių) ataskaita; 
 Aiškinamasis raštas. 

Papildomai Bendrovė pasirinko prie finansinių ataskaitų rinkinio pateikti pinigų srautų ataskaitą ir nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaitą. 
 
Žemiau pateikta reikšmingų apskaitos principų santrauka. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas  
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 nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir įvertinta turto nuvertėjimo 
suma. 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės per numatomą turto 
naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio pirmos dienos, po to, kai 
turtas parengtas naudoti, datos.  
 
Bendrovė įsigytam ilgalaikiam turtui taiko tokius ilgalaikio materialaus turto naudojimo laikotarpius: 
 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė  
 Naudingo 

tarnavimo laikas 
Pastatai ir statiniai  8 - 50 metų 
Mašinos ir įranga  5 metai 
Transporto priemonės  4 - 10 metų 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  5 - 8 metai 

 
Kiekvienų metų pabaigoje Bendrovė peržiūri ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likutinę vertę ir 
nusidėvėjimo metodus ir įvertina pakeitimo įtaką, jei tokia yra, kuri pripažįstama perspektyviai. 
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Turto įsigijimo savikaina yra didinama atliktų remonto darbų verte ir patikslinamas to turto naudingas tarnavimo 
laikotarpis, jei ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina 
naudingąsias savybes. Remonto darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, jei tokie remonto 
darbai nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, o tik palaiko tinkamą jam 
eksploatuoti būklę. 
 
Pelnas arba nuostoliai iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto 
materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės bei yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip kitos veiklos pajamos 
arba sąnaudos.  
 
Investicinis turtas  
Ilgalaikiu materialiuoju investiciniu turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, siekiant gauti pajamas iš 
nuomos ir/arba to turto vertės padidėjimo. Turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti arba 
administraciniams tikslams, ir kurio pardavimas priskiriamas Bendrovės tipinei veiklai, ilgalaikiam materialiam 
investiciniam turtui nepriskiriamas. Investicinis turtas pradžioje įvertinamas įsigijimo savikaina, įskaitant susijusias 
sandorio išlaidas. Po pirminio pripažinimo pastatai yra apskaitomi įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu taip, kad turto įsigijimo vertė būtų tolygiai nurašoma per visą turto 
naudingą tarnavimo laikotarpį. Investicinio turto nusidėvėjimas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitos savikainos 
straipsnyje. 
 
Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: 
 

Investicinio turto grupė  
Naudingo tarnavimo 

laikas 
Pastatai ir statiniai 8 - 50 metų 

 
Turto vertės sumažėjimas 
Bendrovės turto, išskyrus atsargas ir atidėtojo pelno mokesčio turtą, vertinimo sumos peržiūrimos kiekvieno balanso 
sudarymo dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Bendrovė peržiūri 
likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, 
Bendrovė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai 
neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Bendrovė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai 
šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, 
Bendrovės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams arba Bendrovės turtas yra 
paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir 
nuoseklus paskirstymo pagrindas. 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš grynosios galimo pardavimo kainos, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo 
vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant 
ikimokestinę diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu 
susijusią riziką, į kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus. 
 
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė 
vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. 
Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo 
perkainotas, tuo atveju, nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 
 
Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios 
turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų 
apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais 
metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas 
kaip perkainojimo rezervo padidėjimas. 
 
Atsargos 
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus apskaitytą pasenusių ir lėtai 
judančių atsargų vertės sumažėjimą. Grynoji realizacinė vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, 
atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu.  
 
Finansinis turtas 
Bendrovė nurašo finansinį turtą ar jo dalį tik tada, kai ji netenka teisės kontroliuoti tą turtą ar jo dalį. Perleidus ar 
nurašius finansinį turtą ar jo dalį, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas perleidimo rezultatas. Pelnas ar nuostoliai dėl 
finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Finansinio turto, įvertinto 
amortizuota savikaina, amortizacijos suma, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, pripažįstama finansinės ir investicinės 
veiklos pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje.  
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Gautinos sumos 
Gautinos sumos tai neišvestinis, aktyviojoje rinkoje nekotiruojamas, finansinis turtas, už kurį atsiskaitoma fiksuotomis 
ar kitaip nustatytomis sumomis, išskyrus: a) tuoj pat ar artimiausiu metu ūkio subjekto ketinamą parduoti turtą, kuris 
turi būti priskiriamas laikomam parduoti ir vertinamas tikrąja verte; b) turtą, už kurį jo turėtojas gali neatgauti pradinės 
investicijų sumos (ne dėl beviltiškų skolų); c) turtą, kuris yra investuotas į kolektyvinio investavimo subjektus. 
 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina, vėlesniais laikotarpiais apskaitomos 
amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą, atėmus bet kokius vertės sumažėjimo 
nuostolius. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą, išskyrus 
trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pripažinimas būtų nereikšmingas. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.  
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banko einamosiose sąskaitose bei indėliai, 
kurių terminas sutarties sudarymo datą neviršija 3 mėn. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
Kiekvieną finansinės ataskaitos sudarymo datą finansinis turtas yra įvertinamas, ar yra kokių nors vertės sumažėjimo 
požymių.  
 
Kai paaiškėja, kad Bendrovė neatgaus viso finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vertės sumažėjimo nuostoliai 
yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažintų vertės sumažėjimo nuostolių 
atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumažėjimo apskaitymo 
atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra 
padidinama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs 
apskaitytas. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 
Sutartiniai įsipareigojimai perduoti grynuosius pinigus ar kitą finansinį turtą yra klasifikuojami kaip finansiniai 
įsipareigojimai. 

Finansinius įsipareigojimus, nesusijusius su rinkos kainomis, sudaro prekybos mokėtinos sumos. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis yra įvertinami savikaina, su sandoriu 
susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais 
laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normą. 
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi savikaina, kadangi apskaičiuotų palūkanų normos taikymo 
poveikis yra nereikšmingas. 
 
Pajamų pripažinimas 
Pajamos yra pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu 
susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos pardavus prekes ir suteikus paslaugas 
pripažįstamos atėmus suteiktas nuolaidas. 
Baudos, delspinigiai už pavėluotus ar neįvykdytus atsiskaitymus pripažįstami pajamomis, kai pinigai yra gauti arba kai 
atsiranda įrodymų, kad jie bus gauti, o tikimybė, kad jų nebus gauta, yra maža. 
Pajamos turi būti įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte. 
Pajamų dydis nustatomas pagal prekės ar paslaugos kainą, dėl kurios susitaria Bendrovė ir klientas. 
 
Sąnaudų pripažinimas 
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos 
su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio 
pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse 
ataskaitose pateikiamos kaip turtas. 

Baudos ir delspinigiai už pavėluotus ar neįvykdytus atsiskaitymus pripažįstami sąnaudomis, kai atsiranda prievolė juos 
mokėti ir yra tikimybė, kad juos reikės sumokėti. 
Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos. 
 
Sąnaudos, kurių neįmanoma susieti su konkrečių parduotų prekių ar suteiktų paslaugų savikaina ir kurios susijusios su 
visa Bendrovės veikla, išskyrus finansinės, investicinės ir kitos veiklos sąnaudas, apskaitoje registruojamos kaip 
pardavimo arba bendrosios ir administracinės sąnaudos. 
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Nuomos apskaita 
 
Ilgalaikio materialiojo turto veiklos nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos ir nuosavybės teikiamos naudos dalis, 
klasifikuojama kaip nuoma. Veiklos nuomos gautos įmokos (atėmus bet kokias nuomininkui suteiktas nuolaidas), 
pripažįstamos pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, proporcingai per visą nuomos laikotarpį. 
Pajamos, apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tą laikotarpį, kada jos uždirbamos. 
 
Jei nuomotojas kompensuoja nuomininko patirtas rekonstrukcijos ar remonto išlaidas, jos apskaitoje registruojamos 
pagal šių išlaidų pobūdį, atsižvelgiant į sandorio turinį ir ekonominę prasmę. Išlaidos, atitinkančios turto pripažinimo 
kriterijus, apskaitoje registruojamos turto sąskaitose. Jei nuomotojo kompensuojamos nuomininko patirtos 
rekonstrukcijos ar remonto išlaidos neatitinka turto pripažinimo kriterijų, jos pripažįstamos sąnaudomis. 
Išlaidos, susijusios su išnuomotu turtu, įskaitant ir turto nusidėvėjimą, pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo 
jos susidaro. 
Išnuomoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tą pačią apskaitos politiką kaip ir kitam tos pačios grupės 
Bendrovės naudojamam turtui. 
 
Pelno mokestis 
Pelno mokesčio sąnaudos atspindi mokėtino einamųjų metų mokesčio ir atidėtojo mokesčio sumą. 
 
Einamųjų metų mokestis 
Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. Apmokestinamasis pelnas 
skiriasi nuo pelno, pateikto pelno (nuostolių) ataskaitoje, nes jis neapima pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie kitais 
metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar įskaitomi. 
Pelno mokestis apskaičiuojamas naudojant galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą. 
2021 m. Įmonei taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. (2020 m.: 15%). 
 
Finansinės rizikos valdymo politika 
 
Kredito rizika 
Kredito rizika yra susijusi su rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų įtakodama Bendrovės 
finansinius nuostolius. Bendrovė laikosi politikos sudaryti sandorius tik su patikimais partneriais ir gauti pakankamą 
užstatą, kur reikia, kaip nuostolių, kylančių iš finansinių įsipareigojimų nevykdymo, rizikos valdymo priemonę. Bendrovė 
sandorius vykdo tik su patikimo ar geresnio finansinio lygio bendrovėmis. Ši informacija yra gaunama, jei įmanoma, iš 
nepriklausomų kredito reitingų agentūrų, o jei ji neprieinama, Bendrovė naudoja kitą viešai prieinamą finansinę 
informaciją ir savo prekybos duomenis kad įvertinti savo pagrindinius klientus. Bendrovės klientų ir rizikos koncentracija 
yra pastoviai stebima ir sandoriai yra sudaromi tik su patvirtintais klientais. 
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Bendrovė atlieka operacijas su bankais, turinčiais gerus 
užsienio kredito reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. 
 
Likvidumo rizika 
 
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo 
kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. 
 
Užsienio valiutos rizika 
Visi Bendrovės sandoriai, sudaryti per finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 
d., yra įvertinti eurais, todėl Bendrovė išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos. 
 
 
Atidėjiniai 
Atidėjinys apskaitomas tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą), ir tikėtina, 
kad jam įvykdyti Įmonei bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai 
įvertinta.  
 
Suma pripažinta atidėjiniu yra geriausias įvertinimas, reikalingas padengti dabartinius ataskaitinio laikotarpio 
įsipareigojimus, atsižvelgiant į rizikas ir neapibrėžtumus kylančius iš šio įsipareigojimo. Kai atidėjinys vertinamas 
naudojant numatomus pinigų srautus įsipareigojimui padengti, jo apskaitinė vertė yra dabartinė šių pinigų srautų vertė. 
 
Kai yra tikimasi, kad dalis ar visa ekonominė nauda reikalinga padengti atidėjinį bus atgauta iš trečiosios šalies, gautina 
suma yra pripažįstama turtu, jei yra tikrai aišku, kad kompensacija bus gauta ir kad gautina suma gali būti patikimai 
įvertinta. 
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Susijusios šalys 
Susijęs asmuo - juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:  
a) tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą poveikį įmonei;  
b) gali daryti įmonei reikšmingą poveikį;  
c) bendrai kontroliuoja jungtinės veiklos sutarties objektą;  
d) yra Bendrovė, kuriai daro lemiamą poveikį ta pati patronuojanti Bendrovė arba tas pats fizinis asmuo (jų grupė);  
e) yra asocijuotoji arba dukterinė Bendrovė;  
f) yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama Bendrovė;  
g) yra vienas iš Bendrovės arba patronuojančios Bendrovės vadovų;  
h) yra vieno iš a), b), c) arba g) punktuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys;  
i) yra Bendrovė, kuriai daro lemiamą poveikį, ją bendrai kontroliuoja ar jai reikšmingą poveikį gali daryti bet kuris iš g) 
arba h) punktuose nurodytų asmenų;  
j) yra Bendrovė, kaupianti ir, pasibaigus darbo santykiams, mokanti pensijas ir kitas išmokas Bendrovės arba su ja 
susijusio juridinio asmens darbuotojams. 
 
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus 
tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.  
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, 
kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 
 
Svarbūs apskaitiniai įvertinimai ir pagrindiniai neaiškūs vertinimo šaltiniai 
Vadovybė, taikydama Bendrovės apskaitos politikas, privalo atlikti įvertinimus, priimti sprendimus ir prielaidas dėl turto 
ir įsipareigojimų apskaitinių verčių, kurios nėra lengvai nustatomos naudojant kitus šaltinius. Įvertinimai ir susijusios  
prielaidos yra grindžiami praeities patirtimi bei kitais tiesiogiai susijusiais faktoriais. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo 
pateiktų įvertinimų. 
 
Įvertinimai ir pagrindinės prielaidos yra nuolatos peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų peržiūros rezultatai yra pripažįstami 
tą laikotarpį, kuriame ši peržiūra buvo atlikta ir jos rezultatai turėjo įtakos jam arba peržiūros laikotarpiu ir ateities 
laikotarpiais, jei peržiūra turi įtakos einamajam ir būsimajam laikotarpiui. 
 
Poataskaitiniai įvykiai  
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį finansinių ataskaitų sudarymo datą 
(koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra 
aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga. 
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3.  Materialusis turtas 
 

 
Pastatai 

ir 
statiniai 

Mašinos 
ir 

įrengimai 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai 
ir įrankiai 

Investicinis 
turtas - 
Pastatai 

Sumokėti 
avansai ir 
nebaigta 
statyba 

Iš viso 

Įsigijimo vertė       
2019 m. gruodžio 31 d. 138 150 - 38 090 1 512 395 - 1 688 635 
Praėjusių finansinių metų 
pokyčiai:       

- įsigijimai - - - - - 414 077 
- perleidimai ir nurašymai -  - - - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 138 150 - 38 090 1 512 395 - 1 688 635 
Finansinių metų pokyčiai:       

- įsigijimai - 80 976 - 333 100* 17 391 414 077 

- perleidimai ir nurašymai -   - - -  - 

2021 m. gruodžio 31 d. 138 150 80 976 38 090 1 845 495 17 391 2 120 102 
       
Vertės sumažėjimas       
2019 m. gruodžio 31 d. 10 794 - - 120 501 - 131 295 
Praėjusių finansinių metų 
pokyčiai: 

      

- vertės sumažėjimo 
atstatymas - - - - - - 

- vertės sumažėjimo 
atstatymas - - - - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 10 794 - - 120 501 - 131 295 

Finansinių metų pokyčiai:       
- vertės sumažėjimo 

atstatymas - - - - - - 

- vertės sumažėjimo 
atstatymas - - - - - - 

2021 m. gruodžio 31 d. 10 794 - - 120 501 - 131 295 
       
Sukauptas nusidėvėjimas       

2019 m. gruodžio 31 d. 38 450 - 37 569 394 565 - 470 584 

Praėjusių finansinių metų 
pokyčiai:       

- nusidėvėjimas 2 645 - 280 27 138 - 30 063 
- perleidimai ir nurašymai -   - - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 41 095 - 37 849 421 703 - 500 647 

Finansinių metų pokyčiai:       
- nusidėvėjimas 2 644 4 049 234 30 366 - 37 293 
- perleidimai ir nurašymai -   - - - - 

2021 m. gruodžio 31 d. 43 739 4 049 38 083 452 069 - 537 940 
       

Likutinė vertė:             
2020 m. gruodžio 31 d. 86 261 - 241 970 191 - 1 056 693 

2021 m. gruodžio 31 d. 83 617 76 927 7   1 272 925 17 391 1 450 867 

 
 
*Investicinis turtas 2021 m. buvo perduotas motininės įmonės kaip nepiniginis įnašas didinant Bendrovės įstatinį 
kapitalą. Turtas prieš perdavimą buvo įvertintas tikrąja verte (330 100 Eur). Po perdavimo turtas, kaip ir visa turto 
klasė, yra apskaitomas amortizuota savikaina. 
 
2021 m. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas buvo apskaitytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, savikainos 
(34 415 Eur) ir bendrųjų ir administracinių sąnaudų (2 878 Eur) straipsniuose. 2020 m. Pardavimo savikainos 
straipsnyje apskaitytas nusidėvėjimas sudaro 27 138 eurų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje apskaitytas 
nusidėvėjimas sudaro 2 925 eurų. 
 
2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė įkeisto turto neturėjo. 
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Gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo Bendrovės veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikaina: 
 2021-12-31  2020-12-31 
    
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 20 112  18 710 
Iš viso 20 112  18 710 
 
4.  Pirkėjų skolos 

 
Gruodžio 31 d. pirkėjų skolas sudarė: 
 2021-12-31  2020-12-31 
    
Pirkėjų skolos už šilumos punktų įrengimą 78 758  - 
Pirkėjų skolos už nuomą 13 999  9 808 
Pirkėjų skolos už komunalinius patarnavimus 7 956  4 017 
Pirkėjų skolos kt. 1 092  - 
    
Pirkėjų skolų dalis gautina po 1 metų 149 687  - 
    
Atimti: vertės sumažėjimas -  - 
Iš viso 251 492  13 825 
 
2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. pirkėjų skolos nebuvo įkeistos. 
 
5.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 
 2021-12-31  2020-12-31 
    
Pinigai banke 754 654  47 412 
Iš viso 754 654  47 412 
 
2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pinigai ir pinigų ekvivalentai nebuvo įkeisti. 
 
6.  Nuosavas kapitalas 
 
a) Įstatinis kapitalas 
 
AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2021-4-2 padidintas įstatinis kapitalas 1 433 085,60 
eurų, papildomai išleidžiant 49 485 vienetų akcijų, kurios kiekvienos nominali vertė 28,96 eurų. 
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 95 406 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 
yra 28,96 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.  
2020 m. gruodžio 31d. įstatinį kapitalą sudarė 45 921 paprastoji akcija, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 eurų. 
 
 
Bendrovės akcininkus sudarė: 
 
 2021-12-31  2020-12-31 
 

Akcijų 
skaičius  

Visų akcijų 
dalis, proc.  

Balso teisę 
turinčių 

akcijų dalis, 
proc.  

Akcijų 
skaičius  

Visų akcijų 
dalis, proc.  

Balso teisę 
turinčių 

akcijų dalis, 
proc. 

  
AB „Kauno energija” 95 406 100 100 45 921 100 100
   
Iš viso 95 406 100 100 45 921 100 100
 
b) Privalomas rezervas 
 
Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Į jį kasmet pervedami ne 
mažiau kaip 5 proc. grynojo paskirstytino pelno, kol privalomasis rezervas pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Jis gali 
būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti. Bendrovės privalomasis rezervas nėra pilnai suformuotas. 
 
2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 214 eurus. 
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c) Kiti rezervai   
 
Kiti rezervai formuojami pagal metinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo ir yra numatyti Bendrovės 
įstatuose. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. 
 
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje nėra suformuoti kiti rezervai. 
 
(Nuostolių) paskirstymo projektas 
 
 Suma Eur 
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (253 238) 
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 111 363 
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (141 875) 
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - 
Pervedimai iš rezervų - 
Paskirstytinas pelnas - 
Pelno paskirstymas:  

- į įstatymo numatytus rezervus - 
- dividendai - 
- į kitus rezervus - 
- kiti - 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (141 875) 
 
Finansinių ataskaitų patvirtinimo dieną pelno paskirstymo projektas dar nebuvo patvirtintas Bendrovės akcininko.  
 
7.  Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 
 
Per vienus metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: 
 
 2021-12-31  2020-12-31 
    
Įmonių grupės Bendrovėms mokėtinos sumos 43 168  42 002 
Gauti avansai iš grupės įmonių -  7 981 
Gauti avansai iš pirkėjų  106 131  - 
Skolos tiekėjams 246 791  2 594 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 5 723  3 451 
Nekilnojamojo turto ir kiti mokėtini mokesčiai 2 337  2 233 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 19 243  476 
Iš viso 423 393  58 737 
 
8.  Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių pajamas sudarė: 
 
 2021-12-31  2020-12-31 
    
Ateinančių laikotarpių pajamos (nuomos depozitas) 11 228  8 005 
Sukauptos audito sąnaudos 4 400  4 000 
Iš viso 15 628  12 005 
 
 
9. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 
 
Kadangi viena iš Bendrovės veiklų yra projektinė veikla (saulės elektrinių įrengimas), sudarydama 2021 m. gruodžio 31 
d. finansines ataskaitas, Bendrovė sukaupė papildomą pajamų sumą proporcingai projektų baigtumo lygiui. 
 
 2021-12-31  2020-12-31 
    
Sukauptos pajamos 214 948  - 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 33 476  - 
Iš viso 248 424  - 
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10.  Pardavimo pajamos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo pajamas sudarė: 
 
 2021 m.  2020 m. 
    
Parduotų prekių pajamos 602 517  5 830
Nuomos pajamos 111 571  104 195
Suteiktų komunalinių paslaugų pajamos 5 829  5 377
Kitos paslaugos 16 811 -
Iš viso 736 728  115 402 
 
2020 m. klientams perduodamų komunalinių paslaugų pajamos buvo sudengtos su to laikotarpio komunalinių paslaugų 
sąnaudomis, kad atitiktų 2021 m. pateikimą. 
 
11.  Pardavimo savikaina  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo savikainą sudarė: 
 
 2021 m.  2020 m. 
    
Parduotų prekių savikaina 471 705  2 682 
Parduotų komunalinių paslaugų savikaina  3 611  - 
Nusidėvėjimas (investicinio turto) 30 366  27 138 
Nusidėvėjimas 4 049   
Iš viso 509 731  29 820 
 
 
 
12.  Bendrosios ir administracinės sąnaudos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė: 
 
 2021 m.  2020 m. 
    
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 37 301 34 777
Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių sąnaudos 19 225 15 145
Teisinės, apskaitos ir kitos konsultacinės paslaugos 10 968 629
PVM sąnaudos 10 952 7 153
Draudimų sąnaudos 9 759  - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 2 878 2 925
Kitos     6 309  11 116 
Veiklos sąnaudos iš viso 97 392  71 745 
 

13.  Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

 
Mokesčių administratorius Bendrovėje nėra atlikęs pilnos apimties mokesčių patikrinimų. Mokesčių administratorius gali 
bet kuriuo metu patikrinti apskaitos, sandorių ir kitus dokumentus, apskaitos įrašus bei mokesčių deklaracijas už 
einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus, o tam tikrai atvejais už einamuosius ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių 
metų bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių 
galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas dėl nesumokėtų mokesčių.  
 
 
14.  Susijusių šalių operacijos 

 
Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis Bendrovėmis per laikotarpį pasibaigusį 2021 m. gruodžio 
31 d.: 
 

Susijusi šalis 
Gautinos 
sumos   

Mokėtinos 
sumos 

 Sumokėti 
išankstiniai 

apmokėjimai 

 Gauti 
išankstiniai 

apmokėjimai  

Prekių ir 
paslaugų 

pardavimai  

Prekių ir 
paslaugų 
pirkimai 

              
Akcininkas             
AB „Kauno energija“ 2 721   43 168  -  -  77 020  12 245 
Iš viso 2 721   43 168  -  -  77 020  12 245 
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