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                                                     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

PRIE AKCINĖS BENDROVĖS „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“ 
 

įmonės kodas 304217723, R. Kalantos g. 49, Kaunas 
 

2021 12 31   
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

I. BENDROJI DALIS 

AB „Petrašiūnų katilinė“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 2016 m. kovo 24 d., Bendrovės 
duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Teisinis statusas: reorganizuojamas.  

2016 m. spalio 27 d. keitėsi Bendrovės akcininkas. 100 proc. akcijų įsigijo 
AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830). Bendrovė neturi kitų įmonių akcijų ir neturi kitų filialų ar 
atstovybių. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. pasikeitė teisinė forma iš Uždaroji akcinė bendrovė į Akcinė 
bendrovė. Nuo šios datos pasikeitė ir įmonės pavadinimas iš UAB „Petrašiūnų katilinė“ į AB 
„Petrašiūnų katilinė“ 

Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos gamyba. Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius per 
2021 metus buvo 6, per praėjusius finansinius metus – 9. 

 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Atitikimas įstatymams 

UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos 
standartais (VAS). 

Ataskaitų parengimo pagrindas 

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais, jei nenurodyta kitaip, o finansinės 
ataskaitos parengtos remiantis istorine savikaina. Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, 
kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais. 

Bendrovė priklauso mažų įmonių kategorijai, nes pagal Lietuvos Respublikos Įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymą ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną 
neviršija šių dydžių: 

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 mln. EUR; 

2) balanse nurodyto turto vertė – 4 mln. EUR; 

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50. 

Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: 

 Balansas; 
 Pelno (nuostolių) ataskaita; 

 Aiškinamasis raštas. 

Papildomai Bendrovė pasirinko prie finansinių ataskaitų rinkinio pateikti pinigų srautų ataskaitą ir nuosavo 
kapitalo pokyčių ataskaitą. 
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Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės 
sumažėjimo nuostolius.Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiniu metodu per numatytą 
naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, 
kai nematerialusis turtas pripažįstamas tinkamu naudoti. Amortizacija neskaičiuojama nuo kito 
mėnesio pirmos dienos po turto nurašymo ar kai visa nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina perkeliama į sąnaudas ar į kito turto vertę. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos 
sąnaudoms. Amortizacijos laikotarpis nematerialiam ilgalaikiam turtui yra 3 metai. 

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 nuostoliai. 

Minimali ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo vertė ne mažesnė nei 144,81 euras, ir 
naudingo tarnavimo laikotarpis yra daugiau kaip vieneri metai. 

Ilgalaikis materialusis turtas  

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus 
įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu 
eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, 
patirtos pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo 
patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka 
padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir / arba pailgės jo 
numatytas naudingo tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo vertės.  

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti Įmonės veikloje, jo nusidėvėjimas pradedamas 
skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Nusidėvėjimas yra apskaitomas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, skaičiuojant tiesiniu metodu, įvertinant numatomą turto ir jo sudėtinių dalių, kurios yra 
apskaitytos atskirai, naudingo tarnavimo laiką. Numatomas turto naudingo tarnavimo laikas: 

Pastatai ir  statiniai  15 metų; 

Mašinos ir įrenginiai  10 metų; 

Transporto priemonės  5 metų; 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 3-7 metai. 

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo 
terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 

Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė – 200 eurų, likvidacinė vertė - 0,29 
eurai. Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei nustatyta minimali materialiojo turto vertė arba 
naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei vieneri metai, jį perdavus naudoti pripažįstamas 
einamojo laikotarpio sąnaudomis. 

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei 
kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol 
statyba nėra baigta ir turtas nepradėtas naudoti.  

Atsargos 

Atsargos yra apskaitomos savikaina arba grynąja realizacine verte, priklausomai nuo to, kuri 
mažesnė. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta pardavimo kaina, atėmus įvertintas pardavimo 
išlaidas. 

Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikainą sudaro jų įsigijimo ir 
transportavimo bei paruošimo naudojimui išlaidos. 
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Gautinos sumos 

Pirkėjų ir kiti įsiskolinimai pripažįstami savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos yra 
apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą pagal gautinų sumų įsisenėjimą ir atlikus atskirų gautinų 
sumų įvertinimą, o ilgalaikės gautinos sumos ir suteiktos paskolos – amortizuota savikaina, atėmus 
vertės sumažėjimo nuostolius. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai 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.  

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banko 
einamosiose sąskaitose bei indėliai, kurių terminas sutarties sudarymo datą neviršija 3 mėnesių.  

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas 

Įmonės turto, išskyrus atsargas ir atidėtojo mokesčio turtą, vertinimo sumos peržiūrimos 
kiekvieno balanso sudarymo dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, 
apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba 
jam priklausančio grynuosius pinigus uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją 
vertę. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Vertės sumažėjimo atstatymas 

Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi tik tuomet, kai yra įrodymų, jog vertės sumažėjimo 
nebėra ir kai atsiperkamosios vertės nustatymui taikomi įvertinimai yra pakeisti. 

Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi taip, kad turto likutinė vertė neviršytų tos likutinės 
vertės, kuri būtų nustatyta, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atskaičius 
amortizaciją ar nusidėvėjimą. 

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas 

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: tikroji vertė atėmus 
pardavimo išlaidas ir turto naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant 
būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės, taikant prieš mokestinę diskonto normą, atspindinčią 
realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu. 

Įstatymo numatytas rezervas 

Vadovaujantis įstatymais, kasmet į įstatymo numatytą rezervą turi būti pervedama ne mažiau 
kaip 5% nuo pelno iki rezervas sudarys 10% akcinio kapitalo. Šis rezervas gali būti naudojamas 
tiktai sukauptiems nuostoliams padengti. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi balanse, kai tikėtina, kad dėl praeityje įvykusių 
įvykių atsiradusiems įsipareigojimams įvykdyti reikės papildomų lėšų. Jei įtaka yra reikšminga, 
atidėjiniai yra nustatomi, diskontuojant būsimuosius pinigų srautus, taikant ikimokestinę diskonto 
normą, atspindinčią dabartinį pinigų vertės rinkoje įvertinimą, ir, jei reikia, su tuo įsipareigojimu 
susijusias rizikas. 
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Paskolos ir kitos skolos 

Paskolos ir kitos skolos iš pradžių yra apskaitomos jų įsigijimo verte, kurią sudaro skolos 
tikroji vertė, atėmus paskolos gavimo sąnaudas. 

Po pradinio pripažinimo skolos yra įvertinamos amortizuota verte naudojant efektyvios 
palūkanų normos metodą. Amortizuota vertė yra apskaičiuojama atėmus bet kokias išleidimo 
sąnaudas ir bet kokias atsiskaitymo nuolaidas ar premijas. 

Pelnas ar nuostoliai įtraukiami į grynąjį pelną ar nuostolius, kai įsipareigojimas išnyksta, 
arba jo vertė sumažėja, taip pat amortizavimo proceso metu. 

Mokėtinos sumos  

Pirminio pripažinimo metu mokėtinos sumos pripažįstamos savikaina. Paskesnio 
pripažinimo mokėtinos sumos apskaitomos amortizuota savikaina. Trumpalaikės mokėtinos sumos 
nediskontuojamos. 

Skolos yra priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos sudaryta 
finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datą pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 

Išmokos darbuotojams  

Trumpalaikės išmokos darbuotojams yra pripažįstamos kaip laikotarpio, kurio metu 
darbuotojai teikė paslaugas, einamosios išlaidos. Jas sudaro atlyginimai ir darbo užmokestis, 
socialinio draudimo įnašai, premijos, apmokamos atostogos ir kitos išmokos. Ilgalaikių išmokų 
darbuotojams nėra. Visi pensijų įsipareigojimai priklauso valstybei. 

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Pardavimo pajamos 

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, 
jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų 
sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 

Pajamos pardavus prekes pripažįstamos apskaitoje tuomet, kai reikšminga rizika ir 
nuosavybė yra perduotos pirkėjui. 

Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos apskaitoje tiesiogiai proporcingu 
metodu per visą nuomos laikotarpį. 

Pardavimo savikaina 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu 
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 
Tada, kai neįmanoma išlaidų tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, jos pripažįstamos 
sąnaudomis tą patį laikotarpį, per kurį buvo patirtos.  

Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su karšto 
vandens bei patalpų šildymo paslaugų teikimu: kuras, pirkta šilumos energija, darbuotojų darbo 
užmokestis ir socialinis draudimas, nusidėvėjimas bei kitos pridėtinės gamybos sąnaudos. 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro išlaidos pardavimo personalui, reklamai, 
administracijai, vadovybei, biuro patalpoms bei biuro išlaidos ir pan., įskaitant nusidėvėjimą ir 
amortizaciją. Veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. 
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Pelno mokestis už ataskaitinius metus 

Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis pelno mokesčiai. 

Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant 
galiojančius ir taikomus balansinės ataskaitos sudarymo dieną tarifus. Pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus 2021 metais Bendrovės pelno apmokestinimui taikomas 15% mokestis. 

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 
pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti pelno mokesčio turtą. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų 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 įmonės nekontroliuojamų įvykių gali 
priklausyti įmonei ir teikti jai ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte. 

Poataskaitiniai įvykiai 

Bendrovė nustatė, kad jos finansinės ataskaitos koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai turi 
tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. Informacija apie poataskaitinius 
įvykius, dėl kurių finansinės ataskaitos neturi būti koreguojamos, pateikiama aiškinamajame rašte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

III. PASTABOS 

1 PASTABA. ILGALAIKIS TURTAS 

1.1. PASTABA. Nematerialusis turtas (Eur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straipsnio pavadinimas 
Programinė 

įranga 
Iš viso 

a) Įsigijimo savikaina   

Praėjusių finansinių metų pradžioje 366 366 

Praėjusių finansinių metų pokyčiai:   

 – turto įsigijimas - - 

 – perleistas ir nurašytas turtas (-) - - 

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

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 366 366 

Finansinių metų pokyčiai:   

 – turto įsigijimas - - 

 – perleistas ir nurašytas turtas (-) - - 

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

Finansinių metų pabaigoje 366 366 

b) Nusidėvėjimas   

Praėjusių finansinių metų pradžioje 171 171 

Praėjusių finansinių metų pokyčiai:   

 – finansinių metų nusidėvėjimas 71 71 

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

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 242 242 

Finansinių metų pokyčiai:   

 – finansinių metų nusidėvėjimas 71 71 

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

Finansinių metų pabaigoje 313 313 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pradžioje (a) – (b) 124 124 

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b)  53 53 
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1.2. PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas (Eur) 

Visas Bendrovės nekilnojamasis turtas 2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. buvo įkeistas Luminor Bank AS 
Lietuvos skyriui. 

 

 

 

Straipsnio pavadinimas 
Pastatai ir 
statiniai 

Transporto 
priemonės 

Mašinos ir 
įranga 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai 
ir įranga 

Iš viso 

a) Įsigijimo savikaina      

Praėjusių finansinių metų pradžioje 2 184 691 106 290 4 053 820 10 910 6 355 711 

Praėjusių finansinių metų pokyčiai:      

 – turto įsigijimas - - - - - 

 – perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - - - 

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

- - - - - 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2 184 691 106 290 4 053 820 10 910 6 355 711 

Finansinių metų pokyčiai:      

 – turto įsigijimas - - - 203 203 

 – perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - (459) (459) 

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

- - - - - 

Finansinių metų pabaigoje 2 184 691 106 290 4 053 820 10 655 6 355 456 

b) Nusidėvėjimas      

Praėjusių finansinių metų pradžioje 836 462 106 290 2 336 141 9 234 3 840 928 

Praėjusių finansinių metų pokyčiai:      

 – finansinių metų nusidėvėjimas 145 754 -     406 286 761 552 801 

 – atstatantys įrašai (-) - - - - - 

 – 
kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimas (-) 

- - - - - 

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

- - - - - 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 982 216 106 290 2 742 427 9 995 3 840 928 

Finansinių metų pokyčiai:      

 – finansinių metų nusidėvėjimas 145 754 -     404 027 512 550 294 

 – atstatantys įrašai (-) - - - - - 

 – 
kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimas (-) 

- - - (458) (458) 

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

- - - - - 

Finansinių metų pabaigoje 1 127 970 106 290 3 146 454 10 049 4 390 763 

Likutinė vertė praėjusių finansinių 
metų pradžioje (a) – (b) 

1 202 475 - 1 311 393 915 2 514 783 

Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje (a) – (b)  

1 056 721 - 907 366 606    1 964 693 
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2 PASTABA. Atsargos 

 Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

a) Atsargų įsigijimo savikaina  76 743 33 777 
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės - - 
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b) 76 743 33 777  
 Įkeistų atsargų vertė - - 
 Atsargos pas trečiuosius asmenis - - 
 Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis - - 

 

Per 2021 m. pardavimo savikainos sąnaudomis pripažinta atsargų, kurių vertė sudaro 521 047 
eurų (2020 m. – 482 697 eurai). 

   2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės atsargos nebuvo įkeistos, Bendrovė neturėjo 
atsargų pas trečiuosius asmenis. 

    

3 PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Piniginės lėšos bankuose         158 940            78 265 
Iš viso 158 940 78 265 

2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankuose buvo įkeistos pagal paskolos sutartis 
su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi. 

 
4 PASTABA. Bendrovės įstatinis kapitalas 

2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 231 696 Eur. Jį sudaro 800 
paprastųjų nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 289,62 Eur. Visos akcijos pilnai 
apmokėtos. Bendrovė įsigytų savų akcijų neturi. 

Privalomasis rezervas 

Privalomasis rezervas yra sudaromas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma 
kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio 
kapitalo. Šis rezervas gali būti naudojamas tiktai sukauptiems nuostoliams padengti. 2021 m. ir 
2020 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas buvo pilnai suformuotas. 

5 PASTABA. Dotacijos 

Rodiklis Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Likutis finansinių metų pradžioje 647 357 808 749 
Panaudota per finansinius metus 161 393 161 392 
Likutis finansinių metų pabaigoje 485 964 647 357 

Dotacijų panaudojimo suma yra mažinamos pardavimų savikainos sąnaudos, kurioms 
priskiriamas įrenginių ir pastatų, kuriems buvo skirtos dotacijos, vertės nusidėvėjimas. 
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6 PASTABA. Bendrovės įsipareigojimų būklė 

 Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 Ilgalaikiai įsipareigojimai - 567 142 
1. Kredito įstaigoms - 567 142 
 Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 648 104 1 204 860 
1. Kredito įstaigoms (a) 567 142 567 142 
2. Skolos tiekėjams 417 760 170 091 
 Pelno mokesčio įsipareigojimai - - 
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11 746 6 950  
4. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos (b) 644 659 443 000     
5. Kitos mokėtinos sumos 6 797 17 677 
  Iš viso  1 648 104 1 772 002  

 
Finansinių metų pabaigoje Bendrovė turėjo trumpalaikę paskolą iš Luminor Bank AS 

Lietuvos skyriaus. Galutinis paskolų grąžinimo terminas – 2022 m. balandžio 29 d.  

Paskolų grąžinimas užtikrintas įkeistu Bendrovės nekilnojamuoju turtu ir piniginėmis 
lėšomis banko sąskaitoje. Taip pat AB „Kauno energija“ laiduoja už AB „Petrašiūnų katilinė“ pagal 
garantijos sutartį pasirašytą tarp banko ir AB „Kauno energija“.  

Pagal kredito sutartį sudarytą su banku Bendrovė moka 3 mėnesių EURIBOR palūkanas 
plius marža. Faktinė palūkanų norma laikotarpio pabaigoje buvo 1,107 proc.  

Palūkanų svyravimo rizikai sumažinti Bendrovė turi sudariusi palūkanų apsikeitimo sandorį 
su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi. Pagal palūkanų apsikeitimo sandorį kas mėnesį bankas 
moka Bendrovei 3 mėnesių EURIBOR palūkanas.  

(a) 2017 m. kovo 16 d. Bendrovė ir AB „Kauno energija“ pasirašė paskolos sutarties 
pakeitimą Nr. 2. Pagal kurį AB „Kauno energija“ suteikia Bendrovei iki 600 000 eurų paskolą. 
Paskolos grąžinimo terminas – 2021 m. gruodžio 31 d. Paskolai skaičiuojamos palūkanos, kurios 
sudaro 6 mėnesių EURIBOR ir fiksuota marža. 2021 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų likutis pagal 
gautos paskolos sutartį yra 443 000 eurų. 

7 PASTABA. Bendrovės sąnaudų struktūra 

7.1. PASTABA. Bendrovės pardavimo savikainą sudaro: 

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Biokuras 521 047 485 977 
Igalaikio materialaus turto nusidėvėjimas  550 365 552 872 
Dotacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, amortizacija (161 393) (161 392) 
Elektros energija 81 354 108 565 
Katilinės personalo darbo užmokesčio sąnaudos 71 856 109 479 
Pelenų tvarkymas 10 976 10 381 
Katilinės patalpų sąnaudos 8 327 8 327 
Žaliavos, medžiagos, kuras 7 300 9 500 
Einamieji remontai 7 198 33 997 
Kitos sąnaudos - 4 900 
Iš viso 1 097 030 1 162 606 
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7.2. PASTABA Bendrovės bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro: 

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Veiklos mokesčiai 28 079 28 074 
Buhalterinės apskaitos paslaugos 6 956 6 956 
Draudimo sąnaudos 5 449 6 774 
Darbo užmokesčio sąnaudos 2 070 6 328 
Kitos sąnaudos 6 435 6 361 
Iš viso          48 989     54 493 

2020 m. darbo užmokesčio sąnaudų klasifikavimas tarp savikainos ir bendrųjų ir 
administracinių sąnaudų buvo pakoreguotas, kad atitiktų 2021 m. pateikimą. 

 

8. PASTABA. Santykiai su Bendrovės vadovais ir susijusiomis įmonėmis 

Per finansinius metus vadovaujantiems darbuotojams nebuvo išmokėta avansų, suteikta 
paskolų ar garantijų.  

Per 2021 m. ir 2020 m. Bendrovė turėjo sandorių su susijusiomis įmonėmis: 

 

Įmonės pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

AB “Kauno energija” (palūkanos) 3 066 3 764 
AB “Kauno energija” (šilumos pardavimai) 746 306 1 176 880 
AB “Kauno energija” (kitos pajamos) - - 

 

Žemia pateikti Bendrovės 2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. likučiai su susijusiomis 
įmonėmis: 

 

Įmonės pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

AB “Kauno energija” (suteikta paskola) 443 000 443 000 
AB “Kauno energija” (gautina suma) - 220 368 
AB “Kauno energija” (mokėtina suma) 201 659 - 

 

9. PASTABA. 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.  
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