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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

 

TURTAS  Pastabos 
2019 M.  2018 M.  2018 M. 

GRUODŽIO 31 D.  GRUODŽIO 31 D.*  SAUSIO 1 D.* 

ILGALAIKIS TURTAS       

Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai 3 104 226  94 047  87 696 

Naudojimo teise valdomas turtas 4 2 565  -  - 

Nematerialusis turtas  315  358  388 

Ilgalaikės finansinės investicijos  25  25  25 

Investicijos į susijusias ir kitas įmones 5 -  6  6 

Ilgalaikės gautinos sumos 6 132  31  130 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 23 1 764  1 449  468 

Ilgalaikio turto iš viso  109 027  95 916  88 713 

        

TRUMPALAIKIS TURTAS       

Atsargos  7 3 348  3 856  4 741 

Prekybos gautinos sumos 8 19 514  26 769  24 482 

Išankstiniai apmokėjimai 9 1 620  7 253  215 

Kitos gautinos sumos 10 223  2 311  599 

Einamųjų metų pelno mokesčio turtas 23 453  -  158 

Kitas trumpalaikis turtas  169  194  172 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 4 014  4 195  4 427 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 12 1 487  448  - 

Trumpalaikio turto iš viso  30 828  45 026  34 794 

Turto iš viso  139 855  140 942  123 507 

 (tęsinys kitame puslapyje) 
 
*Perskaičiuota. Atskleidimas finansinių ataskaitų 27-oje pastaboje. 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS) 
 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabos 

2019 M.  2018 M.  2018 M. 

GRUODŽIO 31 D.  GRUODŽIO 31 D.*  SAUSIO 1 D.* 

        

Nuosavas kapitalas       

Įstatinis kapitalas  92 237  92 204  103 240 

Privalomasis rezervas 13 284  -   -  

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)  13 9 922  3 858  (12 658) 

Nuosavo kapitalo iš viso  102 443  96 062  90 582 

        

Ilgalaikiai įsipareigojimai       

Finansinės skolos 14 6 190  7 619  3 975 

Dotacijos  15 9 832  6 063  5 244 

Nuomos įsipareigojimai  4 1 979  -  - 

Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas 16 468  339  382 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  18 469  14 021  9 601 

        

Trumpalaikiai įsipareigojimai       

Finansinės skolos 14 1 429  1 430  5 400 

Nuomos įsipareigojimai  4 618  -  - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 17 12 044  23 168  17 321 

Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais  823  673  - 

Atidėjiniai 18 2 563  3 824  - 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 16 1 466  1 093  603 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  -  671  - 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  18 943  30 859  23 324 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  139 855  140 942  123 507 

 
 
*Perskaičiuota. Atskleidimas finansinių ataskaitų 27-oje pastaboje. 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 10-52 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti 2020 m. balandžio 1 d.: 
 
 

Generalinis direktorius   Gerimantas Bakanas 

Finansų departamento direktorė  

 

Rasa Gudė 

Apskaitos skyriaus vadovė   

 

Jolita Apyvalaitė 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ 

ATASKAITA 
 

  Pastabos 2019   2018* 

Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais 19 129 997  140 878 

Kitos veiklos pajamos  765  2 323 

Pajamos iš viso  130 762  143 201 

Kuras ir pirkta šiluma  (80 278)  (87 937) 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  (12 453)  (12 643) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (9 149)  (8 546) 

Remontas ir eksploatacija  (8 744)  (9 268) 

Elektros energija ir vanduo  (6 043)  (7 149) 

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį  (3 023)  (3 172) 

Atidėjiniai apyvartiniams taršos leidimams  18 (2 197)  (3 824) 

Nuoma  (434)  (1 026) 

Teisinės ir konsultacinės paslaugos 20 (192)  (1 224) 

Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas) 24 135  77 

Kitos sąnaudos 21 (2 285)  (2 243) 

Veiklos sąnaudos iš viso  (124 663)  (136 955) 

Veiklos pelnas  6 099  6 246 

     

Finansinės veiklos pajamos 22 252  120  

Finansinės veiklos sąnaudos 22 (318)  (352) 

Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį  6 033  6 014 

Pelno mokestis 23 315  (76) 

Grynasis pelnas (nuostoliai)  6 348  5 938 

      

Bendrosios pajamos  -  - 

Bendrosios pajamos, kurios niekada nebus perklasifikuotos į pelną 
(nuostolius) 

 -  - 

Bendrosios pajamos, kurios yra arba gali būti perklasifikuotos į pelną 
(nuostolius) 

 -  - 

Bendrosios pajamos iš viso  6 348  5 938 

 
 
*Perklasifikuota. Žr. „Apskaitos politika“. 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA  
 

  Pastabos 
Įstatinis 

kapitalas 

Privalomas 

rezervas 

Nepaskirstytasis  

pelnas  

(nuostoliai)  

Viso 

2018 m. sausio 1 d. likutis  103 240  - (11 285) 91 955 

Esminių neatitikimų taisymo rezultatas  27   (1 831) (1 831) 

2018 m. sausio 1 d. likutis 
(perskaičiuota) 

 103 240  - (13 116) 90 124 

Metų pelnas (nuostoliai)  -  -  5 938 5 938 

Laikotarpio bendrosios pajamos  - - - - 

Įstatinio kapitalo mažinimas 13 (11 036) - 11 036 - 

2018 m. gruodžio 31 d. likutis *  92 204  -  3 858 96 062 

      

2019 m. sausio 1 d. likutis  92 204  -  3 858 96 062 

Metų pelnas (nuostoliai)  -  -  6 348 6 348 

Laikotarpio bendrosios pajamos  - - - - 

Įstatinio kapitalo didinimas 13 33 - -  33 

Suformuotas rezervas  - 284  (284) - 

2019 m. gruodžio 31 d. likutis  92 237  284  9 922 102 443 

 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 

  Pastabos 2019  2018* 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai       

Grynasis pelnas (nuostoliai)  6 348  5 938 

Nepiniginių straipsnių koregavimas:     

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  9 149  8 546 

Atidėjinių vertės pasikeitimas  (1 576)  2 997 

Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas  392  493 

Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas  59  133 

Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo  (37)  (1 648) 

Nepiniginiai straipsniai  (820)  (598) 

Pelno mokesčio sąnaudos 23 -  903 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas  63  263 

   13 578  17 027 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:     

Atsargų pasikeitimas  315  698 

Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas  14 239  (12 653) 

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas   (12 098)  4 074 

Kito trumpalaikio turto pasikeitimas  25  (67) 

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas  110  (265) 

Pinigų srautai iš veiklos  16 169  8 814 

Sumokėtas pelno mokestis  -  (74) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  16 169  8 767 

      

Investicinės veiklos pinigų srautai     

Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo (išskyrus investicijas)  868  2 435 

Ilgalaikio turto (įsigijimas) (išskyrus investicijas)  (15 189)  (10 921) 

Gautos palūkanos  255  120 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (14 066)  (8 366) 

(tęsinys kitame puslapyje) 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS) 
 

  Pastabos 2019  2018* 

Finansinės veiklos pinigų srautai      

Paskolų gavimas 14 -  5 195 

Paskolų (grąžinimas) 14 (1 430)  (5 521) 

Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)  (534)  - 

Sumokėtos palūkanos   (320)  (307) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (2 284)  (633) 

       

Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas   (181)  (232) 

       

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  11 4 195  4 427 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  11 4 014  4 195 

       

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1 BENDROJI INFORMACIJA 
 
Akcinė bendrovė Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruota akcinė bendrovė. Bendrovė 
įregistruota 1997 m. rugpjūčio 21 d., reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Buveinės adresas Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius. Duomenys apie 
Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 
Bendrovės pagrindinė veikla yra šilumos, karšto vandens gamyba, tiekimas, paskirstymas ir pardavimas. Bendrovė be savo pagrindinės veiklos, taip 
pat teikia elektros energiją pagal 2017 m. vasario 2 d. išduotą licenciją, užsiima praeinamų kolektorių ir techninių koridorių (komunikacinių tunelių) 
nuoma bei priežiūra, teikia karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugas. 
 
Vadovaujantis 2002 m. sausio 14 d. akcininkų susirinkimo nutarimu, Bendrovė 2002 m. vasario 1 d. pasirašė sutartį su UAB „Vilniaus energija“ (toliau 
– VE arba Nuomininkas), Vilniaus miesto savivaldybe ir Dalkia S.A.S. dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančio centralizuoto šilumos bei elektros 
gamybos, perdavimo, tiekimo ir kito susijusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (toliau – šilumos ūkio) nuomos penkiolikos 
metų laikotarpiui. 2002 m. kovo 29 d. buvo pasirašytas sandorio įvykdymo aktas, kuriuo remiantis šilumos ūkis buvo išnuomotas ir perduotas 
UAB „Vilniaus energija“ valdyti ir naudotis. Tuo tarpu Bendrovė pradėjo vykdyti išnuomoto turto administratoriaus funkcijas. 
 
2017 m. kovo 30 d. Bendrovė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sprendimu gavo šilumos tiekėjo licenciją. 
Pasibaigus turto nuomos sutarčiai ir susigrąžinus šilumos ūkį iš Nuomininko, Bendrovė pradėjo vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo bei elektros 
energijos gamybos veiklą. Bendrovė taip pat užsiima pereinamųjų kolektorių ir techninių koridorių (komunikacinių tunelių) priežiūra bei nuoma, bei 
teikia karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugas, turi nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenciją. 
 
Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatymas ir kiti norminiai aktai. Licencijuojamą Bendrovės veiklą reguliuoja Komisija. Bendrovės turima šilumos tiekimo 
licencija galioja neribotą laiką. Komisija taip pat nustato šilumos bazinės kainos dedamąsias bei karšto vandens kainos dedamąsias. 2017 m. balandžio 
6 d. Komisija nutarimu Nr. O3-107 Bendrovei nustatė bazinės šilumos kainos dedamąsias laikotarpiui iki 2020 m. kovo 31 d. 2017 m. birželio 15 d. 
Komisijos nutarimu O3E-252 buvo nustatytos Bendrovės tiekiamo karšto vandens dedamosios laikotarpiui iki 2020 m. kovo 31 d. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Komisija nebuvo atlikusi šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 
2019 m. gruodžio 31 d. Komisija nebuvo atlikusi šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo pirmiesiems ir antriesiems bazinės kainos galiojimo 
metams. Šilumos ir karšto vandens kainos galutiniams vartotojams yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pagrindinis Bendrovės akcininkas, valdantis daugiau kaip 99,40 proc. akcijų, buvo Vilniaus miesto savivaldybė, kuri 
yra pagrindinė kontroliuojanti šalis. 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendrovės įstatinį kapitalą 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 35 600 093 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2,59 euro. 2019 m. sausio 
29 d. akcininkai priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininko 32 820 euro vertės nepiniginiais įnašais nuo 92 204 241 
eurų iki 92 237 061eurų, išleidžiant 12 672 paprastųjų vardinių akcijų. 
 
2019 m. lapkričio 20 d. įregistruoti nauji Bendrovės įstatai, kuriuose Bendrovės įstatinis kapitalas – 92 237 061 eurų. Įstatinis kapitalas padalytas į 35 
612 765 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė yra 2,59 eurų ir 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. visos akcijos pilnai apmokėtos. 
Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikoma viešo intereso įmonė, nes atitiko viešo intereso įmonės apibrėžimą nurodyto Lietuvos Respublikos Finansinių 
ataskaitų audito įstatyme.  
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 578 (2018 m. gruodžio 31 d. – 617).  
 
Finansinių ataskaitų patvirtinimas 
 
Bendrovės vadovybė pasirašė šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio 1 d. Bendrovės akcininkai turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines 
ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės parengti naujas finansines ataskaitas. 

 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  2018 M. GRUODŽIO 31 D. 

 
Turimų akcijų  

skaičius  

Nuosavybės  

dalis ( %) 
 

Turimų akcijų  

skaičius  

Nuosavybės  

dalis ( %) 

Vilniaus miesto savivaldybė 35 409 008  99,40   35 396 336  99,40  

Kiti asmenys 203 757  0,60  203 757  0,60 

Iš viso: 35 612 765 100,00  35 600 093 100,00 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI 

 

2.1. Svarbios apskaitos politikos priemonės 

Finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau 
– ES). Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal visus 2019 m. gruodžio 31 d. galiojančius TFAS reikalavimus, bei jų aiškinimus, kurie yra svarbūs 
Bendrovės apskaitos operacijoms. 

Išskyrus naujų standartų ir jų pataisų bei naujų interpretacijų taikymo įtaką finansinėms ataskaitoms, Bendrovė nuosekliai taikė apskaitos politiką, 
pateiktą šiose finansinėse ataskaitose, visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems laikotarpiams. Bendrovė nėra įmonė, kurios akcijomis 
prekiaujame biržoje, todėl jai netaikomi informacijos apie segmentus ar pelną, tenkantį vienai akcijai, atskleidimo reikalavimai. 

Šios finansinės ataskaitos už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus parengtos veiklos tęstinumo principu. Finansiniai Bendrovės metai sutampa 
su kalendoriniais metais. 
 
2.2. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas  

Finansinės ataskaitos buvo parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą, išskyrus finansinio turto ir įsipareigojimų straipsnius, kurių tikrosios 
vertės pokyčiai pripažįstami pelnu (nuostoliais) arba bendrosiomis pajamomis.  
 
2.3. Funkcinė ir pateikimo valiuta 

Bendrovė, atsižvelgdama į pajamų, sąnaudų, nuosavo kapitalo ir skolinių įsipareigojimų struktūrą, apskaitą tvarko ir visas sumas apskaito Lietuvos 
Respublikos nacionaline valiuta euru, kuri yra Bendrovės funkcinė valiuta. 

Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), skaičiai tarp lentelių gali nesutapti dėl 
apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais. 
 
2.4. Apskaitos politikos pasikeitimai 
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė taiko 16-ojo TFAS „Nuoma“ reikalavimus, kuris įsigaliojo nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais 
metais. 16-asis TFAS apibrėžia principus, kaip pripažinti, vertinti ir atskleisti nuomą abiem sutarties šalims, t. y. klientui (nuomininkui) ir tiekėjui 
(nuomotojui). Standarte pateikiamas vienintelis nuomininko apskaitos modelis visoms nuomos sutartims su tam tikromis išimtimis. Nuomotojų apskaita 
iš esmės nesikeičia. Bendrovės vadovybė įvertino šio standarto taikymą ir įtraukė privalomus atskleidimus finansinėse ataskaitose (2.16, 4 pastaba).  
 

 Žemė Patalpų 

nuoma 

Transporto 

priemonės 

Nematerialusis 

turtas 

Iš viso 

Veiklos nuomos įsipareigojimai 2018 m. gruodžio 31 d. pagal 17 
TAS kaip atskleista Bendrovės finansinėse ataskaitose   

- 840 666 22 1 528 

Diskontuota taikant papildomą skolinimosi normą 2019 m. sausio 1 d. 666 672 538 18 1 894 

Finansinės nuomos įsipareigojimai pripažinti  2018 m. gruodžio 31 d. - - - - - 

Mažos vertės turto nuomos atleidimas nuo pripažinimo - - - (18) (18) 

Trumpesnės nei 12 mėn. nuomos atleidimas nuo pripažinimo 
perėjimo laikotarpiu 

- (672) - - (672) 

Pratęsimo galimybės , esant pagrįstai tikimybei, kad jais bus 
pasinaudota 

- - - - - 

Nuomos įsipareigojimai pripažinti 2019 m. sausio 1 d. 666 - 538 - 1 204 

 
Bendrovė pripažino iš žemės, pastatų, automobilių ir kitų įrenginių nuomos atsirandančius turtą ir įsipareigojimus, su šia nuoma susijusį naudojimo 
teise valdomo turto nusidėvėjimą ir nuomos įsipareigojimų palūkanų sąnaudas (žr. 4 pastaba). 
 
Bendrovė pritaikė 16-ąjį TFAS naudodama modifikuotą retrospektyvų taikymo metodą. Pagal šį metodą standartas gali būti taikomas arba visoms 
sutartims jo pirminio galiojimo dieną arba tik sutartims, kurios tą dieną nėra pilnai baigtos vykdyti. Bendrovė pasirinko standartą taikyti toms sutartims, 
kurios 2019 m. sausio 1 d. nebuvo baigtos vykdyti pilna apimtimi. 
 
Bendrovė finansinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d. nurodė, kad 2019 m sausio 1 d. pripažino 538 tūkst. eurų 
automobilių nuomos įsipareigojimų. Pritaikius 16-ąjį TFAS, 2019 m sausio 1 d. pripažinta 538 tūkst. eurų suma nepakito. Per 2019 m. taip pat pripažinta 
1 928 tūkst. eurų patalpų nuomos įsipareigojimų. Pritaikius 16-ąjį TFAS, 2019 m sausio 1 d. pripažinta 666 tūkst. eurų žemės nuomos įsipareigojimų. 
Bendrovė finansinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d. nurodė, kad 961 tūkst. eurų suma gali būti pripažinta kaip 2019 m 
sausio 1 d. gautina nuomos suma. Kadangi 16-ame TFAS pateikti apskaitos reikalavimai Bendrovei kaip nuomotojai iš esmės atitinka 17-ojo TAS 
reikalavimus, Bendrovė ir toliau skirsto nuomą į veiklos nuomą arba finansinę nuomą. Dėl šios priežasties 961 tūkst. eurų suma nebuvo pripažinta 
2019 m. sausio 1 d. kaip gautina finansinė nuoma. 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI 
 
2.4. Apskaitos politikos pasikeitimai (tęsinys) 

16-ojo TFAS priėmimas neturėjo reikšmingos įtakos jos gebėjimui laikytis finansinių paskolų sutartyse nurodytų rodiklių, nes rodiklis nustatytas pagal 
ankstesnius finansinius duomenis (eliminuojama 16-ojo TFAS įtaka). 16-ojo TFAS priėmimas neturėjo reikšmingo poveikio Bendrovės finansinei 
būklei. 
 
Įtaka Finansinės būklės ataskaitai 2019 m. sausio 1 d. gali būti pateikiama taip: 
 

 
 
 
 
 

Nuomos įsipareigojimas yra vertinamas amortizuota savikaina, taikant papildomą skolinimosi normą, kuri sutampa su diskonto norma, taikoma nuomos 
mokėjimams diskontuoti. 2019 metais Bendrovės įsipareigojimams, susijusiems su automobilių ir patalpų nuoma, buvo taikoma 2,18 proc. diskonto 
norma, žemės nuomos įsipareigojimams nuo 4.26 proc. iki 5.66 proc. diskonto norma. 
 
Pripažintas turtas yra atskleistas Finansinės būklės ataskaitoje kaip naudojimo teise valdomas turtas. Pripažinti įsipareigojimai yra atskleisti Finansinės 
būklės ataskaitoje nuomos įsipareigojimų (ilgalaikių) ir nuomos įsipareigojimų (einamųjų metų) straipsniuose. Bendrovės vadovybė atliko turto 
vertinimą dėl vertės sumažėjimo, kuris pirminio pripažinimo metu nebuvo nustatytas. 
 
2.5. Patvirtinti, dar neįsigalioję standartai 
 
Keletas naujų standartų galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, juos leidžiama taikyti anksčiau. 
Tačiau Bendrovė, rengdama šias finansines ataskaitas, nusprendė netaikyti naujųjų standartų ar pataisų iš anksto. Manoma, kad toliau išvardyti 
peržiūrėti standartai ir išaiškinimai gali padaryti įtaką apskaitos politikai ar atskleidimui, tačiau neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinei 

situacijai ar veiklai. 
 
TFAS pateikiamų nuorodų į Konceptualiuosius pagrindus pataisos 
 
Peržiūrėti Pagrindai yra išsamesni už buvusius. Tikslas – pateikti Valdybai išsamų standartų nustatymo priemonių rinkinį. Jie apima visus standartų 
nustatymo aspektus nuo finansinės atskaitomybės tikslo iki pateikimo ir informacijos atskleidimo. Tačiau dauguma principų nėra nauji. Pagrindiniai 
Pagrindų principų pakeitimai daro įtaką tam, kaip ir kada turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami finansinėse ataskaitose bei kada jų pripažinimas yra 
nutraukiamas. Kai kurie peržiūrėtų Pagrindų principai yra visiškai nauji, pavyzdžiui, „praktinės galimybės“ metodo taikymas įsipareigojimams. 
Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, Bendrovė nemano, kad naujasis standartas, pirmą kartą jį pritaikius, turės 
reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
Verslo apibrėžtis (3-iojo TFAS pataisos) dar nepatvirtinta ES 
 
Naudojant plačiąją verslo apibrėžtį, nustatymas, ar sandorio rezultatas yra turtas, ar verslo įsigijimas, ilgą laiką buvo sudėtingas, bet svarbi sprendimo 
sritis. Siekdama išaiškinti sandorio rezultato dalyką, TASV išleido 3-iojo TFAS „Verslo jungimai ׅ“ pataisas. Pataisos apima pasirinkimą naudoti 
koncentracijos testą. Tai supaprastintas vertinimas – laikoma, kad turto įsigijimas įvyksta, jei iš esmės visa turto (bendrąja verte) tikroji vertė yra 
koncentruota viename identifikuojamame turte arba panašaus identifikuojamo turto grupėje. Jeigu rengėjas pasirenka nenaudoti koncentracijos testo 
arba testas nepavyksta, tuomet vertinimo metu susitelkiama į išsamų procesą. Dėl šių pakeitimų naujoji verslo apibrėžtis susiaurėja, dėl ko gali būti, 
kad bus pripažįstama mažiau verslo jungimų. Pataisa taikomos verslui, įsigytam 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedančiais metiniais ataskaitiniais 
laikotarpiais. Leidžiama taikyti anksčiau. Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, Bendrovė nemano, kad naujasis 
standartas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 

  

  2019 M. SAUSIO 1 D. 

Turtas  

Naudojimo teise valdomas turtas 1 204   

Atidėtojo mokesčio turtas - 

Ilgalaikiai įsipareigojimai  

Nuomos įsipareigojimai (954)  

Trumpalaikiai įsipareigojimai  

Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai (250) 

 Įtaka nuosavam kapitalui - 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 

2.5. Patvirtinti, dar neįsigalioję standartai (tęsinys) 

Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos) 
 
TASV patobulino reikšmingumo sąvoką, kad ji būtų lengviau suprantama. Dabar ji suderinta visuose TFAS standartuose ir Konceptualiuosiuose 
pagrinduose. Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d., bet gali būti taikomos anksčiau. Valdyba pasiūlė 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 
pataisas ir atnaujino TFAS 2 praktinį pareiškimą „Sprendimų dėl reikšmingumo priėmimas“, siekdama padėti ūkio subjektams pateikti naudingus 
apskaitos politikos atskleidimus. Svarbiausi pasiūlymai: 
 

▪ pakeisti esamą 1-ojo TAS reikalavimą atskleisti reikšmingus apskaitos principus reikalavimu atskleisti svarbius apskaitos principus, siekiant 
išaiškinti informacijos atskleidimo slenkstį; 

▪ paaiškinti, kad apskaitos principai, susiję su nereikšmingais sandoriais, kitais įvykiais ar sandoriais patys savaime yra nereikšmingi ir todėl 
neturi būti atskleisti; ir 

▪ paaiškinti, kad ne visi apskaitos principai, susiję su reikšmingais sandoriais, kitais įvykiais ar sąlygomis yra patys savaime reikšmingi ūkio 
subjekto finansinėms ataskaitoms. 
 

Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, Bendrovė nemano, kad naujasis standartas, pirmą kartą jį pritaikius, turės 
reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
Palūkanų normų lyginamojo indekso reforma (9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos) 
 
Pataisomis sprendžiami klausimai, darantys įtaką finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki palūkanų normų lyginamojo indekso reformos. Pataisos yra 
privalomos ir taikomos visiems apsidraudimo sandoriams, kuriems įtaką daro neapibrėžtumai, susiję su palūkanų normos lyginamojo indekso reforma. 
Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. Leidžiama taikyti anksčiau. Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, Bendrovė 
nemano, kad naujasis standartas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
Kiti standartai  
 
Manoma, kad toliau išvardyti peržiūrėti standartai neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms: 

▪ 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (dar nepatvirtinta ES); 
▪ „Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendrosios įmonės“ (10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS pataisos) (dar 

nepatvirtinta ES); 
▪ 14-asis TFAS „Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos“ (dar nepatvirtinta ES). 

Bendrovė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus standartus ir išaiškinimus jų įsigaliojimo datą, jei jie bus priimti taikyti ES. 
 
2.6. Įvertinimai ir prielaidos 
 
Rengdama finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtus taikyti ES, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios turi įtakos 
apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir sąnaudomis susijusioms sumoms. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos 
yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų 
likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų. Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra 
nuolat peržiūrimi. Peržiūrėti apskaitiniai įvertinimai yra pripažįstami perspektyviai.  
 
Informacija apie prielaidas ir įvertinimo neapibrėžtumus taikant apskaitos politiką, kuri daro didžiausią poveikį finansinėse ataskaitose pripažintoms 
sumoms, yra įtraukta šiose pastabose: Nusidėvėjimas (3 pastaba), nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas, pardavimui laikomo 
nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės nurašymas iki tikrosios vertės (3 pastaba), gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai (8 pastaba), 
išmokos darbuotojams (16 pastaba), atidėjinys apyvartinių taršos leidimų įsigijimui (18 pastaba), atidėtasis pelno mokestis (23 pastaba), neapibrėžtieji 
įsipareigojimai (25 pastaba) 
 
Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo įvertinimų. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi. Apskaičiavimų koregavimai yra pripažįstami 
perspektyviai. Taisant esmines ankstesnių laikotarpių apskaitos klaidas taikomas retrospektyvinis būdas, finansinėse ataskaitose lyginamąją 
informaciją pateikiant tokią, kokia ji būtų, jei esminė klaida būtų ištaisyta tuo laikotarpiu, kada buvo padaryta.  
 
2.7. Investicijos į asocijuotąsias įmones ir kitas įmones 
 
Asocijuota laikoma įmonė, kuriai Bendrovė gali daryti reikšmingą įtaką, tačiau nėra nei jos patronuojamoji įmonė, nei tam tikra dalis bendroje įmonėje. 
Manoma, kad egzistuoja reikšminga įtaka kai Bendrovė turi galios dalyvauti priimant finansinės ir veiklos sprendimus, tačiau tai nėra galia kontroliuoti 
ar bendrai kontroliuoti šiuos sprendimus, kurie paprastai susiję su kitos Bendrovės nuosavybės dalimi nuo 20 iki 50 proc. 
 
Investicijos į asocijuotąsias ir kitas įmones Bendrovės finansinėse ataskaitose apskaitomos taikant įsigijimo savikainos metodą ir atėmus vertės 
sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė asocijuotosios įmonės Finansinės būklės ataskaitoje viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę. 

  



AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, 

PASIBAIGUSĮ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PUSLAPIS | 20   

  

2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.8. Nematerialusis turtas (išskyrus prestižą) 
 
Bendrovės nematerialus turtas apima kapitalizuotą programinę įrangą, patentus, prekių ženklus ir licencijas. Įsigyta kompiuterinė programinė įranga, 
patentai, licencijos ir prekių ženklai kapitalizuojami pagal įsigijimo ir jiems pradėti naudoti patirtas išlaidas.  
 
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas tuo atveju, kai tikėtina, kad Bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė 
gali būti patikimai įvertinta. Atskirai įsigyjamas nematerialusis turtas pradinio pripažinimo metu yra apskaitomas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo 
turto naudingo tarnavimo laikotarpis gali būti apibrėžtas arba ne.  
 
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, kuriam nustatytas apibrėžtas tarnavimo laikotarpis, yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą 
amortizaciją ir galimą sukauptą vertės sumažėjimą. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) nusidėvėjimo metodu 
per nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Pelnas (nuostolis), atsirandantis nutraukus nematerialiojo turto pripažinimą yra apskaitomas kaip skirtumas 
tarp grynosios realizavimo sumos (jeigu tokia gaunama) ir turto balansinės vertės. Skirtumas turi būti pripažįstamas Pelno (nuostolių) ir bendrųjų 
pajamų ataskaitoje, kai turto pripažinimas nutraukiamas. Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi 
užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą ilgalaikio nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, naudojimo pobūdį. 
 
Nematerialusis turtas, kuris yra neriboto tarnavimo laiko, nėra amortizuojamas, bet kasmet individualiai arba pinigus generuojančio vieneto lygmenyje 
peržiūrimas dėl vertės sumažėjimo. Kasmet vertinamas neriboto tarnavimo laikas, siekiant nustatyti, ar turtas gali būti naudojamas neribotą laiką. 
Nematerialus turtas, kuris negali būti naudojamas neribotą laiką perspektyviai perklasifikuojamas iš neriboto naudojimo į riboto naudojimo nematerialųjį 
turtą. Bendrovė 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo neriboto tarnavimo nematerialiojo turto. 
 
Bendrovė tikrina nematerialiojo turto galimą vertės sumažėjimą, lygindamos jo atsiperkamąją vertę su apskaitine verte kartą per metus arba bet kada, 
kai tik yra požymių, kad sumažėjo nematerialiojo turto vertė. Esant nematerialiojo turto vertės sumažėjimui, nematerialiojo turto apskaitinė vertė 
sumažinama iki tikrosios jo vertės. 
 
Licencijos 
 
Įsigytos licencijos kapitalizuojamos ir amortizuojamos pagal įsigijimo ir jiems pradėti naudoti patirtas išlaidas per 3 – 4 metų licencijos galiojimo 
laikotarpį. 
 
Programinė įranga 
 
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei šios išlaidos nėra kompiuterinės įrangos 
sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per 3 – 4 metų laikotarpį. Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę 
naudą, kurią Bendrovė tikisi gauti iš turimų programinių sistemų veiklos, yra pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, 
sąnaudomis. 
 
Apyvartiniai taršos leidimai 
 
Gauti apyvartiniai taršos leidimai yra apskaitomi taikant „grynojo įsipareigojimo“ metodą. Pagal šį metodą Bendrovė apyvartinius taršos leidimus 
apskaito nominaliąja verte, kaip tai leidžia TAS 20 „Valstybės dotacijų apskaita ir valstybės paramos pateikimas atskaitomybėje“.  

Apyvartinių taršos leidimų pardavimai yra apskaitomi pardavimo sandorio suma. Bet kokie skirtumai tarp tikrosios pardavimo kainos ir turimų leidimų 
balansinės vertės yra pripažįstami kaip pelnas arba nuostoliai, nepaisant to, ar šio sandorio metu susidaro faktiškas ar tikėtinas taršos leidimų 
trūkumas. Kai dėl apyvartinių taršos leidimų pardavimo susidaro faktiškas taršos leidimų trūkumas, Finansinės būklės ataskaitoje pripažįstamas 
papildomas įsipareigojimas, įtraukiant atitinkamas sąnaudas į atitinkamus Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnius. 
 
2.9. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 
 
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai – tai ilgalaikis materialus turtas, kuris a) laikomas paslaugų gamybos ar paslaugų teikimo ar administraciniams 
tikslams; ir b) ketinamas naudoti ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį. Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų savikaina turi būti pripažįstama turtu tik 
tada ir tik tada, jeigu: a) tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš to turto gaus ekonominės naudos; ir b) turto savikaina gali būti patikimai įvertinta.  
 
Pradinę Bendrovės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas 
tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Patirtos remonto ir eksploatacijos išlaidos, 
kurios reikalingos tam, kad turtas pradėtų veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų 
ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio turto panaudojimo ir (arba) pailgės jo numatytas 
ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos pridedant jas prie turto įsigijimo vertės. 

  



AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, 

PASIBAIGUSĮ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PUSLAPIS | 21   

  

3 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.9.Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys) 
 
Kai nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atskirų sudėtinių dalių naudingo tarnavimo laikotarpis skiriasi, jos apskaitomos kaip atskiri nekilnojamojo 
turto, įrangos ir įrengimų vienetai (komponentai). Sąnaudos, patiriamos keičiant nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudėtinę dalį, kapitalizuojamos 
tik tuo atveju, jei iš šios sudėtinės dalies tikėtina gauti ekonominės naudos ir naujosios sudėtinės dalies savikaina gali būti patikimai įvertinta. Senosios 
sudėtinės dalies likutinė vertė nurašoma. Su nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų aptarnavimu susijusios sąnaudos apskaitomos kaip Pelno 
(nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, kai patiriamos. 
 
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai nurašomi juos pardavus, arba kai iš jų naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. Bet 
koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto pardavimo arba nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės 
skirtumas), yra įtraukiami į tų metų Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitą, kai turtas yra nurašomas.  
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius: 

 
Turto likvidacinė vertė yra nustatyta suma, kurią Bendrovė galėtų gauti pardavus turtą, atimant įvertintas pardavimo sąnaudas, jei turtas pasiekė 
numatytą naudingo tarnavimo laiko pabaigą ir būklę tuo metu. Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinė vertė ir nusidėvėjimo metodas yra peržiūrimi 
kasmet, užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pobūdį. Naudingo tarnavimo laikas yra pakeičiamas, kai yra 
pagrindo manyti, kad likęs tarnavimo laikas neatspindi turto techninės būklės, ekonominio panaudojimo ar fizinės būklės. 
 
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Tokio turto įsigijimo savikaina apima projektavimo bei statybos darbus, statinių ir montavimui perduotų 
įrenginių vertes bei kitas tiesiogiai priskirtinas išlaidas. Nusidėvėjimas nebaigtai statybai neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas 
nepradėtas naudoti. 
 
2.10. Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, nematerialiojo ir kito turto vertės sumažėjimas 
 
Finansinių ataskaitų sudarymo dieną Bendrovė peržiūri likutinę nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų ir nematerialiojo turto bei kito ilgalaikio turto 
vertę, kad nustatytų, ar yra požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Bendrovė įvertina šio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
bei nematerialiojo 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 paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams, priešingu 
atveju Bendrovės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir 
nuoseklus paskirstymo pagrindas. 
 
Pastebėjus nuvertėjimo požymius, nustatoma atsiperkamoji vertė kaip turto tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, arba jo naudojimo vertė (ta, kuri 
didesnė). Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant 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 pripažįstami iš karto 
Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tokiu atveju nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra 
apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 

Jei po nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė vėliau padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertė 
padidinama iki naujai paskaičiuotos 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 pripažįstamas Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. 
Pastaruoju atveju jo vertės sumažėjimo panaikinimas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas (neviršijant buvusio vertės sumažėjimo 
sumos dydžio).  
 
2.11. Nekilnojamasis turtas įranga ir įrengimai, skirti parduoti 
 
Nekilnojamasis turtas ir įrengimai klasifikuojami kaip skirti parduoti tuomet: a) jei jų apskaitinė vertė bus atgaunama daugiausia iš pardavimo, o ne 
toliau jį naudojant; ir b) kai turto pardavimas yra labai tikėtinas. Sąlyga yra tenkinama tada, kai labai tikėtina, kad turto pardavimo sandoris įvyks, o 
turtas yra tokios būklės, kad gali būti nedelsiant parduodamas. Bendrovės vadovybė turi būti linkusi parduoti, o pardavimas turi įvykti per metus nuo 
perklasifikavimo datos.  

 
Naudingo tarnavimo  

laikotarpis (metais) 

Pastatai 10 – 50 

Statiniai ir perdavimo įrenginiai 8 – 75 

Mašinos, įrengimai bei kita įranga ir įrenginiai, ir transporto priemonės 2– 20 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.11.Nekilnojamasis turtas įranga ir įrengimai, skirti parduoti (tęsinys) 
 
Turtas, skirtas parduoti įvertinamas mažesniąja apskaitine verte arba tikrąja verte, atėmus numatomas pardavimo išlaidomis. Pardavimo išlaidos yra 
sąnaudos, tiesiogiai priskiriamos pardavimui, išskyrus finansines ir pelno mokesčių sąnaudas. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas 
klasifikuojamas kaip skirtas parduoti, nėra dėvimas / amortizuojamas. 
 
Sudarant turto pardavimo sandorius Bendrovė siekia, kad turtas būtų parduodamas atsižvelgiant į rinkos sąlygas, naudojant racionalius ir pagrįstus 
turto rinkos vertės nustatymo metodus. 
 
2.12. Finansinės priemonės 
 

Finansinė priemonė – tai bet kuri sutartis, dėl kurios pas vieną įmonę atsiranda finansinis turtas, o pas kitą – finansinis įsipareigojimas ar nuosavybės 
priemonė. 
 
Pripažinimas ir pripažinimo nutraukimas Finansinės būklės ataskaitoje 
 
Bendrovė pripažįsta finansinį turtą ar finansinį įsipareigojimą savo finansinės būklės ataskaitoje tada ir tik tada, kai ji tampa priemonės sutartinių sąlygų 
šalimi. Bendrovė finansinio turto pirkimą ar pardavimą pripažįsta arba jo pripažinimą nutraukia sandorio sudarymo dieną. Bendrovė finansinio turto 
pripažinimą nutraukia Finansinės būklės ataskaitoje tada ir tik tada, kai: a) baigiasi sutartinių teisių į pinigų srautus iš finansinio turto galiojimo terminas, 
arba b) ji perduoda finansinį turtą kitai šaliai. 
 
Bendrovė nustoja pripažinti finansinį įsipareigojimą (ar finansinio įsipareigojimo dalį) Finansinės būklės ataskaitoje tada ir tik tada, kai šis 
įsipareigojimas panaikinamas, t. y. kai sutartyje nurodyta prievolė: a) įvykdoma; arba b) atšaukiama; ar c) baigiasi jos galiojimo laikas. 
 
Bendrovė finansinį turtą skirsto į vieną iš šių kategorijų: 
 

▪ vertinamas amortizuota savikaina; 
▪ vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas; 
▪ vertinamas tikrąja verte Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje; 
▪ apsidraudimo finansinės priemonės. 

 
Bendrovė priskiria skolos finansinį turtą tinkamai kategorijai, priklausomai nuo finansinio turto valdymo verslo modelio ir sutartinių pinigų srautų 
požymių atitinkamam finansiniam turtui. 
 
Bendrovė prie amortizuota savikaina vertinamo turto priskiria prekybos gautinas sumas, suteiktas paskolas, kitas finansinio turto gautinas sumas bei 
pinigus ir pinigų ekvivalentus. 
 
Bendrovė prie tikrąja verte Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje vertinamo turto priskiria išvestines finansines priemones, neskirtas 
apsidraudimui, ir apsidraudimo priemones, kurios yra vertinamos pagal apsidraudimo nuo rizikos apskaitos principus. 
 
Bendrovė finansinius įsipareigojimus skirsto į vieną iš šių kategorijų: 
 

▪ vertinami amortizuota savikaina; 
▪ vertinami tikrąja verte Pelno (nuostolių) ataskaitoje; 
▪ apsidraudimo finansinės priemonės. 

 
Bendrovė prie amortizuota savikaina vertinamų finansinių įsipareigojimų priskiria prekybos įsipareigojimus, paskolas, pasiskolintas sumas. 
 
Finansinio turto vertinimas amortizuota savikaina 
 
Vertindama finansinį turtą amortizuota savikaina Bendrovė taiko apskaičiuotų palūkanų metodą. 
 
Prekybos gautinos sumos po pirminio pripažinimo vertinamos amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, įskaitant vertės 
sumažėjimo nuostolius, o prekybos gautinos sumos, kurių terminas trumpesnis nei 12 mėnesių nuo pripažinimo dienos (t. y. neturinčios finansavimo 
elemento), ir kurios nėra priskiriamos faktoringui, nėra diskontuojamos ir yra vertinamos nominalia verte. 
 
Finansinio turto vertinimas tikrąja verte Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje 
 
Pelnas ar nuostoliai finansiniam turtui, sudarančiam nuosavybės priemonę, kuri apskaitoma tikrąja vertę Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų 
ataskaitoje, pripažįstami Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus pajamas už gautus dividendus. 

 
Pelnas ar nuostoliai finansiniam turtui, vertinamam tikrąja verte Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje, pripažįstami to laikotarpio, kuriame 
susidaro Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.12. Finansinės priemonės (tęsinys) 
 
Finansinio turto vertinimas tikrąja verte Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje (tęsinys) 
 
Pelnas ar nuostoliai, įvertinus turtą tikrąja verte Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje taip pat apima palūkanų ir dividendų pajamas. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Bendrovė nustatydama vertės sumažėjimo nuostolius taiko bendrą (pagrindinis) ir supaprastintą modelius. 

Bendrą modelį Bendrovė taiko finansiniam turtui, įvertintam amortizuota savikaina, išskyrus prekybos gautinas sumas ir turtą, vertinamą tikrąja verte 
Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Taikant bendrą modelį Bendrovė stebi su atitinkamu finansiniu turtu susijusio kredito rizikos lygio pasikeitimus ir finansinį turtą klasifikuoja į vieną iš 
trijų etapų, skirtų nustatyti vertės sumažėjimo nuostolius remiantis kredito rizikos lygio pasikeitimais po pirminio priemonės pripažinimo. 

Priklausomai nuo atskirų etapų klasifikavimo, vertės sumažėjimas nustatomas 12-os mėnesių laikotarpiui (1 etapas) arba per priemonės galiojimo 
laikotarpį (2 ir 3 etapai). 

Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Bendrovė analizuoja požymius, kuriais remiantis finansinis turtas klasifikuojamas į atskirus etapus 
nustatant vertės sumažėjimo nuostolius. Požymiai gali apimti skolininko kreditingumo pasikeitimus, rimtas skolininko finansines problemas, 
reikšmingus nepalankius skolininko ekonominius, teisinius ar rinkos aplinkos pasikeitimus. 

Siekdama nustatyti tikėtinus kredito nuostolius, Bendrovė juos vertina pagal tikėtinų kredito nuostolių (TKN) modelį. Bendrovė taiko įsipareigojimų 
nevykdymo tikimybės lygius, numanomus iš kredito išvestinių finansinių priemonių kotiruojamų rinkos kainų, ūkio subjektams su suteiktu kredito 
reitingu ir iš atitinkamo sektoriaus. Bendrovė įtraukia ateities informaciją į vertinimo parametrus, apskaičiuodama nemokumo parametrų tikimybę 
remiantis kotiruojamomis rinkos kainomis. Siekdama įvertinti tikėtinus kredito nuostolius Bendrovė naudoja atidėjinių matricą, apskaičiuotą 
atsižvelgiant į istorinį iš klientų gautinų sumų grąžinimo ir išieškojimo lygį. Bendrovė įtraukia informaciją apie būsimus laikotarpius į parametrus, 
naudojamus tikėtinų nuostolių modelyje koreguojant pagrindinius nemokumo tikimybės parametrus.  

Supaprastintą modelį Bendrovė taiko prekybos gautinoms sumoms. Taikant supaprastintą modelį Bendrovė nestebi kredito rizikos lygio pasikeitimų 
per priemonės galiojimo laikotarpį ir tikėtinus kredito nuostolius nustato iki numatyto priemonės naudojimo laikotarpio pabaigos. 

Norėdama apskaičiuoti tikėtinus kredito nuostolius, Bendrovė nustato gautinų sumų įsipareigojimų nevykdymo tikimybės parametrus, apskaičiuotus 
istorine neapmokėtų sąskaitų skaičiaus analize, ir įsipareigojimų nevykdymo tikimybės parametrus, apskaičiuotus remiantis istorine neapmokėtų 
sąskaitų vertės analize. 

Tikėtini kredito nuostoliai apskaičiuojami kai gautina suma pripažįstama Finansinės būklės ataskaitoje ir yra atnaujinama kiekvieną vėlesnę paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną, priklausomai nuo pradelstų gautinos sumos dienų skaičiaus. 

Nuostoliai (nuostolių panaikinimas) dėl finansinių priemonių vertės sumažėjimo apima nuostolius (nuostolių panaikinimą) dėl prekybos gautinų sumų 
vertės sumažėjimo ir nuostolius (nuostolių panaikinimą) dėl suteiktų paskolų vertės sumažėjimo. 
 
Atliekant pirminį pripažinimą, įsigyto turto ar prisiimto įsipareigojimo sandorio kaina, numatyta mainų sandoryje, sudarytame dėl konkretaus turto ar 
įsipareigojimo, yra kaina, sumokėta įsigyjant turtą arba gauta prisiimant įsipareigojimą (įsigijimo kaina). Palyginimui, tikroji turto arba įsipareigojimo 
vertė yra kaina, kuri būtų gauta pardavus turtą arba sumokėta perleidus įsipareigojimą (pardavimo / perleidimo kaina). 

Jei Bendrovė turtą arba įsipareigojimą iš pradžių įvertina jo tikrąja verte, o sandorio kaina skiriasi nuo tikrosios vertės, skirtumas pripažįstamas kaip 
pelnas arba nuostoliai, jeigu TFAS nenurodyta kitaip. 

Įvertinimas tikrąja verte grindžiamas prielaida, kad sandoris dėl turto pardavimo arba įsipareigojimo perleidimo bus vykdomas arba: a) pagrindinėje 
turto ar įsipareigojimo rinkoje; ar b) kai pagrindinės rinkos nėra, palankiausioje konkrečiam turtui arba įsipareigojimui rinkoje. 
 
Jei vertinimo dieną Bendrovei nėra prieinami tiesiogiai matomi stebimi kintamieji, t. y. kainos, kotiruojamos (nekoreguotos) aktyviose identiško turto 
ar įsipareigojimo rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal koreguotus tiesiogiai stebimus kintamuosius. Koreguotieji kintamieji yra: 
 

▪ kainos, paskelbtos panašiam turtui ar įsipareigojimams, aktyviose rinkose;  
▪ kainos, paskelbtos identiškam arba panašiam turtui ar įsipareigojimams rinkose, kurios nėra aktyvios rinkos;  
▪ kintamieji, išskyrus kotiruojamas kainas, stebimi konkrečiam turtui ar įsipareigojimui, pavyzdžiui rinkos patvirtinti kintamieji. 

Kai stebimų (tiesiogiai ar netiesiogiai) kintamųjų nėra, tikroji vertė nustatoma pagal nestebimus kintamuosius, kuriuos Bendrovė sukuria naudodama 
vertės nustatymo metodus. 

Nustatant nefinansinio turto tikrąją vertę atsižvelgiama į rinkos dalyvio gebėjimą generuoti ekonominę naudą, panaudojant konkretų turtą maksimaliai 
ir geriausiai arba parduodant jį kitam rinkos dalyviui, kuris panaudos jį maksimaliai ir geriausiai.  
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2  APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.12. Finansinės priemonės (tęsinys) 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas (tęsinys) 

Tikroji įsipareigojimo vertė atspindi neveiklumo rizikos įtaką. Neveiklumo rizika apima, be kita ko, paties ūkio subjekto kredito riziką. Nustatydamas 
įsipareigojimo tikrąją vertę, ūkio subjektas turi įvertinti savo kredito rizikos poveikį bei kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos tikimybei, kad 
įsipareigojimas bus arba nebus įvykdytas. 
 
Bendrovė turi didinti atitinkamų stebimų kintamųjų panaudojimą ir mažinti nestebimų kintamųjų naudojimą, kad pasiektų tikrosios vertės nustatymo 
tikslą – apskaičiuoti kainą, už kurią įsipareigojimas arba nuosavybės priemonė būtų perleisti pagal teisiškai tvarkingą sandorį, sudaromą tarp rinkos 
dalyvių vertės nustatymo dieną pagal galiojančias rinkos sąlygas. 
 
Turtą ir įsipareigojimus, kurie Finansinės būklės ataskaitoje įvertinami tikrąja verte arba kurių tikroji vertė nėra nustatoma, tačiau informacija apie 
kuriuos yra atskleidžiama, Bendrovė klasifikuoja pagal tikrosios vertės hierarchiją, kurioje kintamieji skirstomi į tris lygius, priklausomai nuo jų 
prieinamumo: 
 

▪ 1 lygio kintamieji yra identiško turto ar įsipareigojimų aktyvioje rinkoje kotiruojamos (nekoreguotos) kainos, kurios yra prieinamos Bendrovei 
vertės nustatymo dieną;  

▪ 2 lygio kintamieji yra kintamieji, išskyrus kotiruojamas kainas, kurios priskiriamos 1 lygiui, tiesiogiai arba netiesiogiai stebimi konkrečiam 
turtui ar įsipareigojimui;  

▪ 3 lygio kintamieji yra nestebimi kintamieji, taikomi konkrečiam turtui ar įsipareigojimui. 
 
Tais atvejais, kai kintamieji, naudojami turto arba įsipareigojimo tikrosios vertės nustatymui, gali būti priskiriami skirtingiems tikrosios vertės hierarchijos 
lygiams, visas tikrosios vertės nustatymo rezultatas priskiriamas tam pačiam tikrosios vertės hierarchijos lygiui kaip ir žemiausio lygio kintamasis, 
svarbus visam vertės nustatymui. 
 
2.13. Atsargos 
 
Atsargos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėlesniais laikotarpiais atsargos yra apskaitomos grynąja galimo realizavimo 
verte arba įsigijimo savikaina – priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė.  
 
Atsargų savikainą sudaro įsigijimo kaina, pridėtinės išlaidos, kurios susidarė gabenant atsargas į dabartinę jų buvimo vietą ir suteikiant joms dabartinę 
būklę bei kitos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikaina yra mažinama 
nuolaidomis ir nukainojimais gautais iš tiekėjų ataskaitiniu laikotarpiu, bei taikoma atsargoms, laikomoms sandėlyje. 
 
Bendrovė, kaip energetikos įrenginių savininkas, remiantis 2012 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymo Nr. 1-244 „Dėl 
elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 76 ir 77 str. nuostatomis turi suformavusi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervinį 
sąrašą, siekiant nesumažinant energetikos objektų darbo patikimumo.  
 
Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo išlaidas ir 
įvertintas rinkodaros bei paskirstymo išlaidas. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 
 
Bendrovė, norėdama nustatyti atsargų (išskyrus rezervines atsargas) grynąją realizacinę vertę, peržiūri atsargų sąrašus bent kartą per metus. 
Atsargos, kurios įsigytos ankščiau nei prieš metus yra peržiūrimos, siekiant nustatyti, ar jas galima bus realizuoti ateityje. Lėtai judančių atsarginių 
dalių ir kitų medžiagų atveju vertės sumažėjimas pripažįstamas visai atsargų įsigijimo savikainai, jeigu atsargos atsargų sąraše išbuvo daugiau kaip 
2 metus ir nuo tada nebuvo naudojamos. 
 
2.14.  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, indėliai banko sąskaitose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos, kurių 
terminas yra mažiau nei trys mėnesiai. 
 
2.15. Finansiniai įsipareigojimai 
 
Finansinės ir kitos skolos su palūkanomis 
 
Visi finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu yra pripažįstami tikrąja verte, o gautų paskolų bei mokėtinų sumų atveju atėmus tiesiogiai 
priskirtinas sandorio išlaidas. Vėliau finansiniai įsipareigojimai apskaitomi amortizuota verte, o tikrosios vertės pasikeitimas yra pripažįstamas Pelno 
(nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus kapitalizuojamas skolinimosi išlaidas. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai apima prekybos ir kitas 
mokėtinas sumas, gautas paskolas, įskaitant bankų kredito linijas (overdraftus). 



AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, 

PASIBAIGUSĮ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PUSLAPIS | 25   

  

2     APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 

2.15. Finansiniai įsipareigojimai (tęsinys) 
 
Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai priskiriamos turto įsigijimui, kurio numatomam naudojimui ar pardavimui, statybai ar gamybai nustatytas tam tikras 
laikotarpis, kapitalizuojamos kaip dalis atitinkamo turto savikainos. Visos kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos patirtomis sąnaudomis jų susidarymo 
metu. Paskolos ir skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki ataskaitų sudarymo datos yra žinoma, kad pagal pasirašytą finansavimo sutartį įsipareigojimo 
pobūdis buvo ilgalaikis.  
 
Prekybos įsipareigojimai 
 
Prekybos įsipareigojimai yra neišvestiniai finansiniai įsipareigojimai su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuriais 
neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Tokie įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota verte, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Pelnas        
(nuostoliai) yra pripažįstami Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai prekybos įsipareigojimai yra nurašomi arba amortizuojami. 
 
2.16. Nuoma 
 
Iki 2019 m. sausio 1 d. taikyta apskaitos politika 
 
Bendrovė nustato, ar susitarimas yra nuoma arba apima nuomą, atsižvelgdama į sandorio esmę susitarimo sudarymo datą, kuomet susitarimo 
įvykdymas priklauso nuo specifinio turto panaudojimo arba susitarimas suteikia teisę panaudoti turtą. 
 
Finansinė nuoma – Bendrovė kaip nuomininkas 
 
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda perduodama Bendrovei, yra laikoma finansine nuoma. Bendrovė apskaito 
finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus Finansinės būklės ataskaitoje, kurių vertės yra lygios nuomojamo turto tikrajai vertei finansinės nuomos 
pradžioje arba minimalių finansinės nuomos mokėjimų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant minimalių finansinės nuomos mokėjimų 
dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos mokėjimų palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrovės 
bendra skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Finansinės nuomos mokėjimai yra paskirstomii tarp 
palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto finansinės nuomos 
įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą finansinės nuomos laikotarpį. 
 
Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra 
analogiška kaip ir nuosavam turtui. Toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei, pagal lizingo sutartį, sutarties laikotarpiui 
pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Bendrovei. 
 
Veiklos nuoma – Bendrovė kaip nuomininkas 
 
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos 
nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos Pelno (nuostolių) bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. 
 
Veiklos nuoma – Bendrovė kaip nuomotojas 
 
Turtas, išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis, yra apskaitomas Finansinės būklės ataskaitoje kaip ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas. Šis 
turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tas pačias nusidėvėjimo normas, kaip ir kitam Bendrovės veikloje naudojamam 
ilgalaikiam materialiajam turtui. Nuomos pajamos yra pripažįstamos tiesiniu metodu per visą nuomos laikotarpį. 
 
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos 
nuomos sutartį yra apskaitomos kaip pajamos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. 
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. taikyta apskaitos politika 
 
Nuomos apibrėžimas  
 
Sudarius sutartį, vertinimas, ar sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuomą, atliekamas vertinant naujo apibrėžimo ribose. Sutartis yra laikoma 
nuomos sutartimi arba apima nuomą, jeigu už atlygį ji suteikia teisę kontroliuoti nustatyto turto naudojimą tam tikrą laikotarpį. Vertindama sutartį, 
kurioje yra nuomos komponentas, Bendrovė paskirsto sutartyje numatytą atlygį kiekvienai nuomos komponentą turinčiai ir neturinčiai sutarties daliai 
remdamasi jų santykinėmis savarankiškomis kainomis. Nekilnojamo turto atveju Bendrovė apskaito nuomos neturinčius ir turinčius komponentus kartu 
kaip vieną nuomos komponentą.  
 
Bendrovė nustato, ar susitarimas yra nuoma, arba apima nuomą, atsižvelgdama į sandorio esmę susitarimo sudarymo data, kuomet susitarimo 
įvykdymas priklauso nuo specifinio turto panaudojimo arba susitarimas suteikia teisę panaudoti turtą. 
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2  APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 

2.16. Nuoma (tęsinys) 
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. taikyta apskaitos politika (tęsinys) 
 
Nuomininkas 
 
Pagal visas nuomos rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą nuomos pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą laikotarpį, taip 
pat gauna finansavimą. Bendrovė pripažįsta: 
 

▪ visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo 
turto vertė yra nedidelė;  

▪ nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už nuomos įsipareigojimus Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Bendrovė pripažįsta naują turtą ir įsipareigojimus, atsirandančius iš žemės, patalpų, automobilių ir įrengimų veiklos nuomos. 
 
Nuomos pradžios datai Bendrovė vertina nuomos įsipareigojimą ta data nesumokėtų nuomos mokesčių dabartinę vertę, įskaitant šiuos mokesčius: 
 

▪ fiksuotuosius mokesčius (įskaitant prilygintus fiksuotiems mokesčiams), atėmus bet kokias gautinas nuomos paskatas; 
▪ kintamuosius nuomos mokesčius, kurie priklauso nuo indekso ar nuomos, iš pradžių įvertinamus naudojant indeksą ar normą nuomos 

pradžios datai; 
▪ sumas, kurias nuomininkas turėtų mokėti pagal likvidacinės vertės garantijas; 
▪ baudas už nuomos nutraukimą, jei daroma prielaida, kad per nuomos laikotarpį nuomininkas pasinaudos pasirinkimo teise nutraukti nuomą. 

 
Nuomos mokesčiai diskontuojami, naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, dėl kurios nuomos mokesčių ir negarantuotos likvidacinės 
vertės dabartinė vertė yra lygi nuomojamo turto tikrosios vertės ir bet kokių nuomotojo pirminių tiesioginių išlaidų sumai.  
 
Nuomos įsipareigojimas yra vertinamas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotą palūkanų normą, atitinkančią diskonto normą, taikytiną 
diskontuoti nuomos mokėjimams. Palūkanų sąnaudos, susiję su nuomos įsipareigojimu yra paskirstomos per nuomos laikotarpį ir pripažįstamos Pelno 
(nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Pirminio pripažinimo metu naudojimo teise valdomo turto savikainą sudaro: 
 

▪ nuomos įsipareigojimo pirminio vertinimo suma; 
▪ bet kokie nuomos mokesčiai pradžios datai arba iki jos, atėmus bet kokias gautas nuomos paskatas; 
▪ bet kokios nuomininko patirtos pirminės tiesioginės išlaidos; ir 
▪ turto atstatymo išlaidų įvertis. 

 

Po pirminio naudojimo teise valdomo turto pripažinimo Bendrovė naudojimo teise valdomą turtą vertina savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius bei koregavimą dėl bet kokio įsipareigojimo pakartotinio vertinimo. Jeigu iki nuomos laikotarpio pabaigos 
Bendrovei perleidžiama nuomojamo turto nuosavybės teisė arba jeigu naudojimo teise valdomo turto kaina rodo, kad Bendrovė pasinaudos 
pasirinkimo teise pirkti, Bendrovė apskaičiuoja naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą nuo pradžios datos iki nuomojamo turto naudingo 
tarnavimo laiko pabaigos. Kitu atveju nuomininkas naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą skaičiuoja nuo pradžios datos iki ankstesnės iš šių 
datų: naudojimo teise valdomo turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos arba nuomos laikotarpio pabaigos. 
 
Bendrovė naudojasi galimybe dėl pasirinktinos nuomininko išimties teisės nedidelės vertės turto nuomai - turto nuoma, kai vertė yra nedidelė, ir jam 
esant naujam, netgi kai yra reikšminga vertė bendroje sumoje apskaitoma portfelio principu, tik jei nėra reikšmingų skirtumų dėl reikalavimų, taikomų 
atskiroms nuomos sutartims. Mokėjimai, susiję su trumpalaike nuoma (nuomos sutartimis iki vienerių metų) ar nedidelės vertės (kompiuteriai, telefonai, 
spausdintuvai, baldai), taip pat nedidelės vertės žemės nuomos sutartys. Nedidelės vertės turtu yra laikomas turtas, kurio vertė yra iki 4 tūkst. eurų. 
Tokiam turtui Bendrovė taiko 17-ojo TAS Turto nuoma yra pripažįstama sąnaudomis Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiniu metodu 
per nuomos laikotarpį.  
 
Nuomos mokesčiai turi būti diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, jei ją galima lengvai nustatyti. Jei normos lengvai 
nustatyti negalima, Bendrovė naudoja nuomininko priskaitytą skolinimosi palūkanų normą. Nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą 
Bendrovė užfiksuoja kiekvienų metų pradžioje ir naudoja ją visoms tais metais naujai pasirašytoms sutartims ir sutartims, kurių sąlygos (tik tos, dėl 
kurių turi būti atliktas nuomos įsipareigojimo pakartotinis vertinimas) per tuos metus keitėsi. Tų pačių charakteristikų sutartims taikoma ta pati palūkanų 
norma. 
 
Visam nematerialiam turtui nuomos pripažinimo nuostatų Bendrovė netaiko. Tokiam turtui Bendrovė taiko 38-ojo TAS „Nematerialus turtas“ nuostatas. 
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2  APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 

2.16. Nuoma (tęsinys) 
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. taikyta apskaitos politika (tęsinys) 
 
Nuomotojas  
 
Sudarydama ar pakartotinai įvertindama sutartį, kurioje yra nuomos komponentas, Bendrovė paskirsto sutartyje numatytą atlygį kiekvienai nuomos 
komponentą turinčiai sutarties daliai, remdamasi jų santykinėmis savarankiškomis kainomis. 
 
Kai Bendrovė veikia kaip nuomotoja, nuomos pradžioje ji nustato, ar kiekvienu atveju nuoma yra finansinė nuoma ar veiklos nuoma. Siekdama 
suklasifikuoti kiekvieną nuomos sutartį, Bendrovė įvertina, ar nuomos sutartis perleidžia iš esmės visą riziką ir naudą, susijusią su pagrindinio turto 
nuosavybe. Jei nustatomas šis faktas, tada nuoma yra finansinė nuoma; jei ne, tada tai yra veiklos nuoma. Atlikdama šį vertinimą, Bendrovė vertina 
tam tikrus rodiklius, pavyzdžiui, ar nuoma sudarė didžiąją turto ekonominio gyvenimo dalį. 
 
Kai Bendrovė yra tarpinė nuomotoja, ji atskirai apskaito pagrindinėje nuomos sutartyje nurodytą savo nuomos dalį ir subnuomos dalį. Bendrovė įvertina 
subnuomos klasifikavimą, atsižvelgiant ne į pagrindinį turtą, bet į naudojimo teisę valdomą turtą, atsirandantį iš pagrindinės nuomos,. Jei pagrindinė 
nuoma yra trumpalaikė, kuriai Bendrovė taiko aukščiau aprašytą išimtį, tada subnuomą ji klasifikuoja kaip veiklos nuomą 
 
Jei sutartyje yra nuomos komponentų ir tokių komponentų, kurie neapima nuomos, Bendrovė paskirsto sutartyje nurodytą atlygį pagal 15 TFAS 
reikalavimus. 
 
Grynųjų investicijų į nuomą pripažinimas nutraukiamas ir jų vertės sumažėjimas pripažįstamas pagal 9 TFAS reikalavimus. Vėliau Bendrovė  reguliariai 
peržiūri įvertintas negarantuotas likutines vertes, kurios naudojamos apskaičiuojant bendrą investicijos į nuomą vertę.  
 
Bendrovė pripažįsta veiklos nuomos mokėjimus kaip pajamas tiesiniu metodu per visa nuomos laikotarpį kaip “Pajamų iš sutarčių su klientais” dalį.  
 
Apskaitos principai, taikomi Bendrovei kaip nuomotojai, palyginamuoju laikotarpiu iš esmės nesiskyrė nuo 16 TFAS.  
 

2.17. Dotacijos  
 
Dotacijos yra valstybės parama, teikiama išteklių perleidimo ūkio subjektui forma, su sąlyga, kad ūkio subjektas laikėsi ir ateityje laikysis tam tikrų 
sąlygų, susijusių su ūkio subjekto pagrindine veikla. Dotacija nėra pripažįstama tol, kol nėra pagrįsto užtikrinimo, kad ūkio subjektas laikysis atitinkamų 
sąlygų ir kad dotacija bus gauta. Dotacija gali būti teikiama įvairia forma, kuri gali skirtis tiek skyrimo pobūdžiu, tiek są lygomis, kurios paprastai 
nustatomos suteikiant dotaciją. 
 
Atsižvelgiant į tai, ar dotacijos atitinka pripažinimo kriterijus, dotacijos teikėjo keliamas sąlygas ir yra pagrįsta garantija, kad dotacija tikrai bus teikiama, 
Bendrovė apskaitoje gali registruoti numatomą gauti dotacijos sumą kaip gautiną dotaciją (arba jos dalis). 
Dotacijos, skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu ir yra daugiausia gautos iš ES ir kitų 
struktūrinių fondų. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir neatlygintinai gautas turtas, kuris negali būti identifikuojamas kaip atskiras veiklos įsipareigojimas 
klientui.  
 
Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja verte. Tais atvejais, kai neatlygintinai gauto turto (dėl jo specifiškumo) tikrosios vertės negalima nustatyti 
rinkoje, Bendrovė remiasi vidutinės rinkos vertėmis, pateiktomis VĮ „Registrų Centras“ duomenų bazėse. 
 
Dotacijos, susijusios su turtu suma pripažįstama dalimis pagal tai, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas ir Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų 
ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis. 
 
Dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos 
dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, suma pripažįstama 
panaudotomis dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta 
dotacija. Šios dotacijos apskaitomos Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje atimant dotacijų sumą iš atitinkamos susijusių sąnaudų sumos. 
 
2.18. Akcinis kapitalas 
 
Paprastosios akcijos yra klasifikuojamos kaip įstatinis kapitalas. Naujų akcijų išleidimui tiesiogiai priskirtinos sąnaudos, atėmus mokesčius, 
apskaitomos nuosavybėje mažinant gautas įplaukas. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik nominalioji akcijų vertė. Jeigu akcijų emisijos kaina 
viršija nominalią vertę, skirtumas tarp emisijos kainos ir nominaliosios vertės apskaitomas kaip akcijų priedai. 
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2  APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.19. Dividendai 

 
Dividendai pripažįstami kaip įsipareigojimai ir yra išskaičiuojami iš nuosavybės turto jų paskelbimo ir patvirtinimo laikotarpiu. Finansinėse ataskaitose 
dividendai apskaitomi tuo laikotarpiu, kai metinis visuotinis akcininkų susirinkimas juos patvirtina. Jei dividendai skelbiami po ataskaitinio laikotarpio, 
bet prieš tai, kai vadovybė patvirtina finansines ataskaitas, dividendai atskleidžiami aiškinamajame rašte. 
 
2.20. Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 
reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 
 
Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvienos Finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Kai 
Bendrovė tikisi, kad dalis ar visa atidėjinių suma bus kompensuota, pavyzdžiui pagal draudimo sutartį, gautina kompensacija yra pripažįstama kaip 
atskiras turtas, bet tik tada, kai kompensavimas yra garantuotas. 
 
Su atidėjiniais susijusios išlaidos yra apskaitomos Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje grynąja verte, atsižvelgiant į kompensuojamas 
sumas. Jei pinigų laiko vertė yra reikšminga, atidėjiniai yra diskontuojami naudojant efektyvią laikotarpio palūkanų normą (prieš mokesčius), jei reikia, 
atsižvelgiant į konkrečią įsipareigojimui specifinę riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra 
apskaitomas kaip finansinės sąnaudos. 
 
Atidėjiniai apyvartiniams taršos leidimams 

Įsipareigojimai įsigyti papildomus apyvartinius taršos leidimus yra pripažįstami jiems atsiradus (pvz. įsipareigojimai yra neapskaitomi remiantis tikėtinu 
ateities taršos kiekiu) ir apskaitomi tik tada, kai Bendrovės faktiškai išmestas taršos kiekis viršija turimų apyvartinių taršos leidimų kiekį. 

Taikydama „grynojo įsipareigojimo“ metodą Bendrovė apyvartinių taršos leidimų trūkumą vertina lygindama turimų apyvartinių taršos leidimų kiekį su 
faktiškai per metus išmetamais taršos kiekiais.  

Atidėjiniai nuostolingoms sutartims 
 
Atidėjiniai nuostolingoms sutartims yra pripažįstami kai Bendrovė turi galiojantį įsipareigojimą (teisinį ar konstruktyvų) įsigyti prekes iš trečiųjų šalių 
ateityje už kainą, didesnę negu rinkos kaina, arba parduoti prekes trečiajai šaliai už kainą, mažesnę nei rinkos kaina, galiojančią finansinių ataskaitų 
sudarymo dieną.  
 
Atidėjiniai nuostolingoms sutartims yra įsipareigojimai, kurie pirminio pripažinimo metu apskaitoje pripažįstami tikrąja verte. Po pirminio pripažinimo 
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjiniai yra pripažįstami dabartine verte, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. 
 
2.21. Sukaupti įsipareigojimai darbuotojų išmokoms 
 
Kiekvienas darbuotojas, išeidamas iš darbo prasidėjus jo pensiniam amžiui, Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti 2 
mėnesinių atlyginimų dydžio išmoką. 
 
Įsipareigojimas darbuotojams apskaičiuojamas remiantis aktuariniais vertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas 
fiksuojamas Finansinėse būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę Finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. Dabartinė išmokų 
darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta 
pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. 
 
Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami iš karto Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. Anksčiau suteiktų paslaugų savikaina yra 
pripažįstama iš karto Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2.22. Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčiai pateikti finansinėse ataskaitose pagal teisės aktus, kurie galiojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos dieną. Pelno mokestis apima 
dabartinį mokestį bei atidėtąjį pelno mokestį ir yra pripažįstamas Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Pelno mokestis skaičiuojamas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus. 2019 m. ir 2018 m. Lietuvos Respublikos 
įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. 
 
Ataskaitinio laikotarpio mokesčiai – suma, kurią numatoma sumokėti mokesčių institucijoms, arba atgauti iš mokesčių institucijų, atsižvelgiant į per 
ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius gautą apmokestinamąjį pelną arba nuostolius. Mokesčiai, neskaitant pelno mokesčio, parodomi kaip veiklos 
sąnaudos. 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 

2.22. Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas apskaičiuojamas balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis pelno mokestis parodo laikinųjų skirtumų tarp turto ir 
įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra vertinami 
mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į 
mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti finansinių ataskaitų sudarymo dieną. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai užskaitomi tik tada, kai pagal įstatymą įgyvendinama teisė užskaityti 
ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtą ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimu ir kai yra atidėtojo mokesčio turto ir atidėtųjų mokesčių 
įsipareigojimų, susijusių su pelno mokesčiais, nustatytais tos pačios institucijos. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas Finansinės būklės ataskaitose tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas 
artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo 
mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.  
 
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus nuo 2014 m. sausio 1 d. perkeltinais mokestiniais nuostoliais galima padengti ne daugiau kaip 70 proc. einamųjų 
mokestinių metų apmokestinamųjų pajamų. Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių 
popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Bendrovė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai 
susidarė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių.  
 
Mokestiniai nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties 
pobūdžio sandorių pelno. 
 
2.23. Pajamų pripažinimas 
 
Bendrovė pripažįsta pajamas tuo laiku ir tokia apimtimi, kad prekių ar paslaugų perdavimas klientams parodytų sumą, kuri atitinka atlygį, kurį Bendrovė 
tikisi turėti mainais už tas prekes ar paslaugas. Taikant šį standartą, Bendrovė atsižvelgia į sutarties sąlygas ir į visus svarbius faktus bei aplinkybes. 
Pajamos Bendrovėje pripažįstamos naudojant 5 žingsnių modelį: 
 
1 žingsnis - sutarčių su klientu identifikavimas 
 
Sutartimi pripažįstamas susitarimas tarp dviejų ar/ir daugiau šalių (priklauso nuo pirkimo/pardavimo sąlygų), kuriuo sukuriamos įgyvendintinos teisės 
ir vykdytinos prievolės (netaikomas, jeigu pasirašoma jungtinės veiklos sutartis). Sutartis pripažįstama sutartimi tik tuo atveju, kai yra tenkinami šie 
kriterijai: 
 

▪ šalys sutartį patvirtino (raštu, žodžiu ar pagal kitą įprastą verslo praktiką) ir yra įsipareigojusios vykdyti sutartimi numatytas prievoles; 
▪ yra galimybė identifikuoti kiekvienos šalies teises dėl perduotinų prekių ir/ar paslaugų; 
▪ yra galimybė identifikuoti mokėjimo sąlygas, numatytas už perduotinas prekes ir/ar paslaugas; 
▪ sutartis yra komercinio pobūdžio; 
▪ yra tikimybė gauti atlygį mainais už prekes ir/ar paslaugas, kurios bus perduotos klientui. 

 
Sutartys su klientu gali būti sujungiamos ar atskiriamos į kelias sutartis, išlaikant buvusių sutarčių kriterijus. Toks sujungimas arba atskyrimas laikomas 
sutarties keitimu. 
 
2 žingsnis - veiklos įsipareigojimų sutartyse identifikavimas 
 
Sutartimi įtvirtintas pasižadėjimas perduoti prekes ir/ar paslaugas klientui. Jeigu prekes ir/ar paslaugas galima išskirti, įsipareigojimai pripažįstami 
atskirai. Kiekvienas įsipareigojimas identifikuojamas vienu iš dviejų būdų:  

a) prekė ir/ar paslauga yra atskira; 
b) atskirų prekių ir/ar paslaugų, kurios iš esmės yra vienodos ir perduodamos klientui pagal vienodą modelį, rinkinys. 
 
3 žingsnis - sandorių kainos nustatymas 
 
Sandorio kaina gali būti fiksuota, kintama arba abiejų tipų kartu. Bendrovė atsižvelgia į sandorio sąlygas ir įprastą verslo praktiką. Sandorio kaina yra 
atlygio suma, kurią Bendrovė tikisi gauti perdavusi pažadėtas prekes ir paslaugas klientui, išskyrus trečiųjų šalių vardu surinktas sumas. Su klientu 
sudarytoje sutartyje numatytas atlygis gali apimti fiksuotas sumas ir (arba) kintamas sumas. Panašūs sandoriai vertinami vienodai. 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.23. Pajamų pripažinimas (tęsinys) 
 
4 žingsnis - sandorių kainos priskyrimas veiklos įsipareigojimams 
 
Įprastai Bendrovė priskiria sandorio kainos dalį kiekvienam veiklos įsipareigojimui tokia suma, kuri atspindi atlygio sumą, į kurią Bendrovė tikisi turėti 
teisę mainais už klientui perduotas pažadėtas prekes ar paslaugas. Sandorio kaina priskiriama kiekvienam veiklos įsipareigojimui remiantis 
santykinėmis atskiromis prekės ar paslaugos, pažadėtos sutartyje, pardavimo kainomis. Jeigu sutartyse atskirai paslaugos ar prekės kaina 
nenurodoma (pavyzdžiui viena kaina už du produktus), Bendrovė ją nustato atlikdama jos vertinimą. 
  
5 žingsnis – pajamų pripažinimas, kai Bendrovė (į)vykdo veiklos įsipareigojimus 
 
Įmonė pripažįsta pajamas tada, kai Bendrovė veiklos įsipareigojimą įvykdo klientui perduodama pažadėtą prekę ar paslaugą klientui (t. y. klientas 
įgyja turto kontrolę). Pajamos pripažįstamos kaip sumos, lygios sandorio kainai, kuri buvo nustatyta atitinkamam veiklos įsipareigojimui. Pripažįstama 
pajamų suma, priskirta įvykdytam įsipareigojimui, kuris gali būti vykdomas tam tikru laiku arba per tam tikrą laiką. 
 
Pajamos pripažįstamos, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai tikėtina, kad Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai 
kiekvienam pajamų tipui buvo įvykdyti konkretūs kriterijai. Bendrovė remiasi istoriniais rezultatais, atsižvelgdama į kliento tipą, sandorio tipą ir kiekvieno 
susitarimo sąlygas. 
 
Bendrovės generuojamos pagrindinės veiklos pajamos apima: pajamas pagal sutartis su klientais, kitas pajamas ir finansinės veiklos pajamas. 
 
Pajamos pagal sutartis su klientais  
 
Pajamos pripažįstamos suma, lygia sandorio kainai, kai įvykdomi tam tikri sutartyje numatyti veiklos įsipareigojimai, tačiau bet kurie kintamo atlygio 
elementai pripažįstami tuomet, kai labai tikėtina, jog minėtos pajamos nebus atstatytos. 
 
Naujajame standarte pateikiamas pagrindinis principas pripažįstant pajamas pagal sutartis su klientais – pajamos turi būti pripažįstamos tuomet, kai 
prekės ar paslaugos perduodamos klientui. Kompleksinės prekės ar paslaugos, kurias galima išskirti, turi būti pripažįstamos atskirai, ir bet kokios 
nuolaidos ar lengvatos, taikomos sutarties kainai, paprastai turi būti priskiriamos atskiriems elementams. Jeigu atlygis yra skirtingas dėl skirtingų 
sutarties sąlygų, turi būti pripažįstamos minimalios sumos, jei rizika, kad jos bus atstatytos nėra reikšminga.  
 
Pajamos pagal sutartis su klientais pripažįstamos suteikus paslaugą: šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, elektros energijos pardavimą, 
kitų aptarnavimo paslaugų tiekimą. Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, pajamos, neįregistruotos apskaitoje, sukaupiamos vadovaujantis kaupimo 
principu.  
 
Pajamos pagal sutartis su klientais/statytojais pripažįstamos neatlygintinai gavus ilgalaikį turtą (naujų vartotojų pajungimo metu), kai atliekama turto 
rekonstrukcija ir rekonstruotas turtas registruojamas Bendrovės vardu VĮ „Registrų centras“. Bendrovė, savo veikloje naudodama neatlygintinai gautą 
turtą gauna ekonominę naudą. Pajamų vertė pripažįstama ta apimtimi, kuri įregistruota VĮ „Registrų centras“ ir atitinka vidutinę rinkos vertę. 
Neatlygintinai gavus ilgalaikį turtą be naujų vartotojų pajungimo, pajamos pripažįstamos per susijusio turto naudingo tarnavimo laiką. 
 

Bendrovė nuomoja savo ilgalaikį turtą, įskaitant panaudos teise valdomą turtą. Bendrovė pagal panaudos sutartį iš Vilniaus miesto savivaldybės yra 
perėmusi panaudai nekilnojamąjį turtą - kolektorius ir inžinierinius įrenginius, kurių neaudituota likutinė balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 
63 391 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d.  64 681 tūkst. eurų). Bendrovė, kaip nuomotoja, įdiegus 16-ąjį TFAS, įsivertino visus kriterijus ir nustatė, 
kad kolektorių nuoma neatitinka nuomos apibrėžimo naujame standarte.  Pajamoms iš veiklos nuomos yra apskaitomos pagal 15-ąjį TFAS „Pajamos 
iš sutarčių su klientais“. Taikant šį standartą, Bendrovė atsižvelgia į sutarties sąlygas ir į visus svarbius faktus bei aplinkybes. Pajamos pripažįstamos 
naudojantis 5 žingsnių modeliu. 
 
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama informacija apie veiklos įsipareigojimų įvykdymo pobūdį ir laiką pagal sutartis su klientais, įskaitant reikšmingas 
mokėjimo sąlygas ir susijusių pajamų pripažinimo politiką. 
 

Paslaugos tipas Veiklos įsipareigojimų įvykdymo pobūdis ir laikas Pajamų pripažinimas 

Šilumos tiekimas 

Už per mėnesį suteiktas paslaugas sąskaitos išrašomos paskutinę mėnesio 

dieną. Standartinis numatytas apmokėjimo terminas - 30 kalendorinių dienų 

Pajamos pripažįstamos per tam tikrą laiką suteikus 

paslaugas. 

Elektros tiekimas 

Už per mėnesį suteiktas paslaugas sąskaitos išrašomos paskutinę mėnesio 

dieną. Standartinis numatytas apmokėjimo terminas - 30 kalendorinių dienų 

Pajamos pripažįstamos per tam tikrą laiką suteikus 

paslaugas. 

Karšto vandens tiekimas 

Už per mėnesį suteiktas paslaugas sąskaitos išrašomos paskutinę mėnesio 

dieną. Standartinis numatytas apmokėjimo terminas - 30 kalendorinių dienų 

Pajamos pripažįstamos per tam tikrą laiką suteikus 

paslaugas. 

Karšto vandens apskaitos 

prietaisų priežiūra 

Už per mėnesį suteiktas paslaugas sąskaitos išrašomos paskutinę mėnesio 

dieną. Standartinis numatytas apmokėjimo terminas - 30 kalendorinių dienų 

Pajamos pripažįstamos per tam tikrą laiką suteikus 

paslaugas.  

Kolektorių ir inžinerinių tinklų 

nuomos paslaugų pajamos 

Už per mėnesį suteiktas paslaugas sąskaitos išrašomos paskutinę mėnesio 

dieną. Standartinis numatytas apmokėjimo terminas - 30 kalendorinių dienų 

Pajamos pripažįstamos per tam tikrą laiką, kai įvykdomas 

įsipareigojimas klientui ar klientų grupei. 
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2 APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 

 

2.23. Pajamų pripažinimas (tęsinys) 
 
Kitos pajamos 
 
Kitos pajamos pripažįstamos įvykus sandoriui, apskaičius turto pardavimą ir likvidavimą, elektros energijos pardavimą ir perpardavimą, kitas 
paslaugas. Gali būti pripažįstamos pagal tam tikros sutarties užbaigimo procento metodą. Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, pajamos, kurios 
neįregistruotos apskaitoje, sukaupiamos vadovaujantis kaupimo principu. 
 
Pajamos už parduotą turtą pripažįstamos tuomet, kai tenkinamos visos šios sąlygos: 

▪ Bendrovė perdavė pirkėjui turto nuosavybės kontrolę;  
▪ Bendrovė nebeturi perduoto turto kontrolės; 
▪ pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 
▪ tikėtina, kad Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir išlaidos, susijusios su sandoriu gali būti patikimai įvertintos. 

 
Finansavimo elementai 
 
Bendrovė neturi ir nesitiki turėti sutarčių, pagal kurias laikotarpis tarp prekių ar paslaugų suteikimo ir kliento apmokėjimo už jas viršytų vienerius metus, 
todėl Bendrovė atskirai neapskaito finansavimo elemento. 
 
Finansinės veiklos pajamos  
 
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, atsižvelgiant į skolos likutį ir taikomą palūkanų normą. Gautos palūkanų įplaukos pinigų srautų 
ataskaitoje atspindimos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. 

Pajamos iš baudų ir delspinigių pripažįstamos tada, kai Bendrovė turi įrodymų, kad baudos ir delspinigiai bus gauti ir tikimybė jų negauti yra maža, 
arba pinigai jau gauti.  
 
Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai atsiranda akcininko teisė gauti dividendus. Gautos dividendų įplaukos pinigų srautų ataskaitoje 
atspindimos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. 
 
2.24.  Sąnaudų pripažinimas 
 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios 
pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių 
pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 
 
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 1 metai 
atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma. 
 
2.25.  Užsienio valiuta 
 
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos funkcine valiuta sandorių metu galiojančiais valiutos keitimo kursais pagal operacijos atlikimo dieną Europos 
Centrinio banko kasdien skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.  
 
Piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai užsienio valiuta yra pervertinami funkcine valiuta finansinių ataskaitų sudarymo dieną. Valiutos kurs 
pasikeitimo teigiama arba neigiama įtaka apskaitoma kaip pelnas arba nuostoliai Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje.  
 
2.26. Neapibrėžtumai 
 
Neapibrėžtus įsipareigojimus Bendrovė vertina kaip galimas prievolės, kai negali būti patvirtinta, ar Bendrovė turi dabartinių prievolių, dėl kurių reikėtų 
ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokų arba dabartinės prievolės neatitinka nustatytų pripažinimo kriterijų, taip pat nėra galimybės pakankamai 
patikimai nustatyti prievolės sumos. Bendrovės vadovybė nusprendžia atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su vykstančiais ginčais 
ar kitais neišspręstais ieškiniais, kurie bus išspręsti derybomis, tarpininkavimu ar arbitražu, remiantis kiekvieno ginčo neigiamo poveikio tikimybe, 
numatoma įsipareigojimų suma, sumos nustatymo patikimumu. Analizė yra atliekama kartu su vidaus ir (ar) išorės teisininkais. 
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai tikėtina, kad bus gauta 
ekonominė nauda. 
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2  APSKAITOS PRINCIPAI (TĘSINYS) 
 
2.27. Poataskaitiniai įvykiai 
 
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį Finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną yra koreguojantys 
įvykiai ir finansinėse ataskaitose yra atspindimi.  
 
Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga 
 
2.28. Tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansines ataskaitas, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras TFAS 
reikalauja arba leidžia būtent tokį tarpusavio užskaitymą. 
 
2.29. Straipsnių grupavimas finansinėse ataskaitose 
 
2019 metais Bendrovė peržiūrėjo straipsnių grupavimo atskirose finansinėse ataskaitose metodologiją ir, siekdama tiksliau atspindėti straipsnių 
paskirstymą finansinėse ataskaitose, atitinkamai pakoregavo 2018 m. palyginamąją informaciją. 
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3 NEKILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI 
  

Pastatai Statiniai ir 

perdavimo 

įrenginiai 

Mašinos, 

įrengimai ir 

transporto 

priemonės* 

Kiti įrenginiai, 

prietaisai ir 

įrankiai* 

Nebaigta 

statyba 

Viso 

Įsigijimo vertė:            

2017 m. gruodžio 31 d. likutis 24 667 168 923 109 420 365 1 451 304 826 

- įsigijimai per metus - 662 - - 15 216 15 878 

- parduotas, nurašytas, perleistas turtas (129) (522) (3 449) (114) - (4 214) 

- perklasifikavimai tarp grupių, į turtą, skirtą parduoti (781) - - - - (781) 

- perklasifikavimai tarp turto grupių 179 1 909 1 781 8 (3 877) - 

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 23 936 170 972 107 752 260 12 790 315 709 

- įsigijimai per metus - 805 80 - 19 203  20 088 

- parduotas, nurašytas, perleistas turtas (13) (978) (2 783) (43) (89) (3 906) 

- perklasifikavimai tarp grupių, į turtą, skirtą parduoti (1 662)  (2 320)  (385)   -   -  (4 367)  

- perklasifikavimai tarp turto grupių  696   17 464   9 913   10  (28 083)   -  

2019 m. gruodžio 31 d. likutis 22 957 185 943 114 577 226 3 821 327 524 

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas: 

2017 m. gruodžio 31 d. likutis 14 533 116 546 85 698 353 - 217 130 

- nusidėvėjimas 628 4 547 3 477 3 - 8 655 

- parduotas, nurašytas, perleistas turtas (45) (483) (3 417) (113) - (4 058) 

- vertės sumažėjimas per metus 269 - (1) - - 268 

- perklasifikavimai tarp grupių, į turtą, skirtą parduoti (333) - - - - (333) 

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 15 052 120 610 85 757 243 - 221 662 

- nusidėvėjimas 645 4 688 3 225 3 - 8 561 

- parduotas, nurašytas, perleistas turtas (11) (927) (2 620) (36) - (3 594) 

- vertės sumažėjimas per metus (2) - (1) - - (3) 

- perklasifikavimai tarp turto grupių, į turtą, skirtą 
parduoti 

(771) (2 173) (384) - 
- 

(3 328) 

2019 m. gruodžio 31 d. likutis 14 913 122 198 85 977 210 - 223 298 

        

2017 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 10 134 52 377 23 722 12 1 451 87 696 

2018 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 8 884 50 362 21 995 16 12 790 94 047 

2019 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 8 044 63 745 28 600 16 3 821 104 226 

 
* 2019 m. Bendrovė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto grupių klasifikavimą. Kadangi ilgalaikio materialiojo turto grupes sudaro panašaus pobūdžio Bendrovės veikloje 
naudojamas turtas, Bendrovė pervadino šias turto grupes: pastatai (iki 2019 m. žemė ir pastatai), mašinos, įrengimai ir transporto priemonės (iki 2019 m. mašinos ir 
įrengimai), kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai (iki 2019 m. kitas materialus turtas). Atliktas perskaičiavimas transporto priemones eliminuojant iš kitų įrenginių, prietaisų ir 
įrankių grupės, jas apskaitant mašinų, įrengimų ir transporto priemonių grupėje. 

 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė perklasifikuojant apskaitė ilgalaikio materialiojo turto skirto parduoti 1 487 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 448 
tūkst. eurų) sumai. Visi kiti perklasifikavimai fiksuoja ilgalaikio materialiojo turto judėjimą tarp grupių.  
 
Bendrovės ilgalaikio materialaus turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 8 561 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 8 
656 tūkst. eurų), kuris Bendrovės Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į nusidėvėjimo ir amortizacijų sąnaudas kartu su 
subsidijų ir dotacijų likučio amortizacija (14 pastaba). 
 
Bendrovės nematerialaus turto nusidėvėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 127 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 165 tūkst. eurų), kuris Bendrovės 
Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į nusidėvėjimo ir amortizacijų sąnaudas. 
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2. NEKILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĘSINYS) 
 
Iki 2017 m. kovo 29 d. didžioji dalis ilgalaikio turto buvo išnuomota UAB „Vilniaus energija“. Pasibaigus Nuomos sutarčiai, teisė naudotis visu 
išnuomotu ilgalaikiu materialiuoju turtu buvo grąžinta Bendrovei. Nuo 2017 m. kovo 30 d. turtas pradėtas naudoti šilumos bei karšto vandens tiekimo 
bei elektros energijos gamybos veikloje. 
 
Siekdama įgyvendinti 2002 m vasario 1 d. Nuomos sutarties nuostatas, 2017 m. kovo 29 d. Bendrovė pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią 
iš UAB „Vilniaus energija“ perėmė turtą, t. y. neįsigytas investicijas, atliktas pagal investicijų planą, įskaitant skaitiklius, atsargas, aplinkosaugos 
investicijas, automobilius ir mechanizmus. Dėl skirtingo Nuomos sutarties nuostatų traktavimo tarp Bendrovės ir UAB „Vilniaus energija“ yra kilęs 
ginčas dėl dalies Bendrovės nupirkto turto, išskyrus neįsigytas investicijas ir aplinkosaugos investicijas, įsigijimo kainos. Šalys susitarė, kad šį ginčo 
klausimą turi išspręsti Arbitražo teismas( žr. 25 pastaba). 
 
Nuomos sutartyje numatyta, jog iki nuomos termino pabaigos likęs neįsigytas, bet pagal Nuomos sutartį UAB „Vilniaus energija“ sukurtas turtas 
(išskyrus aplinkosaugos investicijas) yra perimamas už likusią nuomos mokesčio Nr.4 dalį neatliekant jokių papildomų piniginių mokėjimų. Už 
aplinkosaugos investicijas yra atsiskaitoma pinigais apmokant tokio turto likutinę vertę. Bendrovė perėmė neįsigytas investicijas, atliktas pagal 
investicijų planą, ir jų verte sumažino nuomos mokesčio Nr. 4 likutį. Bendrovės vertinimu, kuris atitinka jos poziciją ginče su UAB „Vilniaus energija“, 
perimamo turto, dėl kurio kainos Bendrovė turi ginčą su UAB „Vilniaus energija“, bendra įsigijimo kaina yra lygi Nuomos sutarties termino pabaigoje 
likusiai neapmokėtai nuomos mokesčio Nr. 4 sumai. Įsigijimo kainos paskirstymas turto vienetams buvo atliktas atsižvelgiant į jų santykines tikrąsias 
vertes įsigijimo momentu. 
 
Nuo 2011 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus LR Šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) pataisoms, centralizuotai šildomų daugiabučių namų šilumos punktai, 
kurie pagal ankstesnę ŠŪĮ redakciją galėjo nuosavybės teise priklausyti šilumos tiekėjui, pripažinti namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 
dalimi. ŠŪĮ taip pat nurodoma, kad namo eksploatavimui būtina šilumos punktų įranga esanti šiuose namuose butų ir patalpų savininkams priklauso 
bendrosios nuosavybės teise, kuri negali būti perduota tretiesiems asmenims (atitinkamai ir šilumos tiekėjui). Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų 
savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybė gali būti įgyjama įstatymo numatyta tvarka. Nuomos 
sutarties pagrindu išnuomota šilumos punktų įrangos dalis (visa įranga, išskyrus teleperdavimo ir apsaugos sistemos įrenginius) nebegalėjo būti 
naudojama šilumos tiekimo veikloje. Todėl UAB „Vilniaus energija“ pateikė Bendrovei reikalavimą perimti didžiąją dalį šilumos punktų įrangos ir tokiu 
būdu juos grąžino. Grąžinti šilumos punktai, kurių likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 783 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 789 tūkst. eurų), 
apskaitomi atitinkamose ilgalaikio turto grupėse. Kadangi Bendrovė savo veikloje šilumos punktų negali naudoti ir nuomoti, Bendrovė suformavo 
vertės sumažėjimą visai turto vertei 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. 
 
Bendrovė 2013 m. rugsėjo 16 d. paramos sutartimi Nr.04-53 laikotarpiui iki 2099 m. gruodžio 31 d. perdavė nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį turtą VŠĮ 
„Lietuvos energetikos ir technikos muziejus“ valdyti panaudos teise. Perduoto ilgalaikio turto likutinė balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro   
1 273 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d.: 1 364 tūkst. eurų). VšĮ "Lietuvos energetikos muziejus" pagal paramos sutartį suteikta parama, kurios suma 
lygi apskaičiuotai šio perduoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (išskyrus subsidijuojamo turto dalį) per 2019 m. sumai sudaro 25 tūkst. eurų (per 2018 m.: 
28 tūkst. eurų).  
 
Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. lygi 510 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d.1 617 tūkst. 
eurų), buvo nenaudojama Bendrovės veikloje. Bendrovė nenaudojamam ilgalaikiam turtui 2019 m. gruodžio 31 d. papildomai suformavo 6 tūkst. eurų 
(2018 m. gruodžio 31 d. 269 tūkst. eurų) vertės sumažėjimą. 
 
Bendrovės vadovybė įvertino vidinius ir išorinius vertės sumažėjimo požymius ir nenustatė papildomo nenaudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų papildomo vertės sumažėjimo 2019 m. gruodžio 31 d. 
 
Toliau pateikiama informacija apie pilnai nudėvėtą, bet naudojamą veikloje ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo verte: 
 

 

Pastatai 

Statiniai ir 

perdavimo 

įrenginiai 

Mašinos, įrengimai 

ir transporto 

priemonės 

Kiti įrenginiai, 

prietaisai ir 

įrankiai 

Viso 

2018 m. gruodžio 31 d. 1 882 57 948 44 659 251 104 740 

2019 m. gruodžio 31 d. 2 495 58 183 67 437 207 128 322 

 
Bendrovė įvertino, kad šį naudojamą pilnai nudėvėtą turtą pagrinde sudaro šiluminės trasos. Dalis renovacijų arba rekonstrukcijų darbų numatyta 
vykdyti pagal Bendrovės investicijų planą 2020-2022 metais. Šie projektai bus finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų.  
 
Bendrovė investicijas vykdo įvertinus ūkinę situaciją, konkurencinę aplinką bei finansavimo galimybes. Investicijų planus tvirtina Vilniaus miesto 
savivaldybės taryba, o juos derina, bei vykdymą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
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3. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS  
 
Bendrovė kaip nuomininkas yra sudariusi ilgalaikes nuomos sutartis dėl žemės, patalpų, automobilių ir įrengimų veiklos nuomos. Sutartyse nėra 
numatytas neatšaukiamas nuomos periodas. Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. yra sudariusi 152 žemės nuomos sutartis su valstybe. Nuomos sutartys 
yra ilgalaikės, sudarytos 36-99 metų terminui.  
 
Nuomos įsipareigojimas yra vertinamas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotą palūkanų normą, atitinkančią diskonto normą, taikytiną 
diskontuoti nuomos mokėjimams. Bendrovės automobilių ir patalpų nuomos įsipareigojimams 2019 m. taikoma diskonto norma – 2,18 proc., žemės 
nuomos įsipareigojimams nuo 4,26 proc. iki 5,66 proc. diskonto norma. 
 
Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. yra neapskaičiusi 7 žemės nuomos sutarčių (nuomos sutartys sudarytos neterminuotam laikui), kompiuterinės 
įrangos, ir įrankių nuomos dėl sumų mažareikšmiškumo. 
 
Įtaka 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitai (padidėjimas/(sumažėjimas)): 
 

  2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

Nuomos sąnaudos* 615  

Nusidėvėjimo sąnaudos (571) 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 44 

Finansinės veiklos sąnaudos  

Palūkanos (76) 

Pelnas prieš apmokestinimą (32) 

Pelno mokestis  

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis 5 

Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) (27) 

*Nuomos sąnaudų dydis vadovaujantis 17-ojo TAS nuostatomis, galiojusiomis iki 2018 m. gruodžio 31d. 

 
Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė: 
 

 Žemė Patalpų 

nuoma 

Transporto 

priemonės 

Viso  Nuomos 

įsipareigojimai 

Balansas 2019 m. sausio 1 d. 666  538 1 204  1 204 

Įsigijimai  1 927  1 927  1 927 

Nusidėvėjimas (16) (321) (229) (566)  - 

Palūkanos (22 pastaba) - - - -  (76) 

Pagrindinės nuomos mokėjimai - - - -  (458) 

Balansas 2019 m. gruodžio 31 d. 650 1 606 309 2 565  2 597 

 
Bendrovėje 2019 m. gruodžio 31 d. nuomos įsipareigojimų ilgalaikė dalis sudarė 1 979 tūkst. eurų, o trumpalaikė 618 tūkst. eurų. 

Bendrovės naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 566 tūkst. eurų, kuris Bendrovės Pelno (nuostolių) ir bendrųjų 
pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. 
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4. INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTĄSIAS IR KITAS ĮMONES 
   2019 M. GRUODŽIO 31 D.  2018 M. GRUODŽIO 31 D. 

  Vertė 
 % dalis 

nuosavybėje 

 
Vertė 

 % dalis 

nuosavybėje 

UAB „Reenergy“ 824  32,95 %  824  32,95 % 

VšĮ „Lietuvos energetikos muziejus“ 6  10,42 %  6  10,42 % 

Atimti: vertės sumažėjimas (830) -   (824) -  

Investicijos į susijusias šalių ir kt. įmones - 43,37 %  6 43,37 % 

 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo įsigijusi 32,95 proc. UAB „Reenergy“ akcijų, kurių įsigijimo vertė siekė 824 tūkst. eurų. Atsižvelgiant 
į neaiškias įmonės veiklos perspektyvas, šiai investicijai 2018 m. apskaitytas 100 proc. vertės sumažėjimas (824 tūkst. eurų).  
 
2019 m. liepos 10 d. Bendrovė pardavė VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ dalininko teises (įskaitant 49 iš 100 balsų visuotiniame įstaigos dalininkų susirinkime) 
Vilniaus miesto savivaldybei. 
 
Bendrovė yra investavusi į VŠĮ „Lietuvos energetikos muziejus“. Bendrovė visuotiniame šios įstaigos dalininkų susirinkime turi 0,5 balso (iš 5 balsų), 
o investicija 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 6 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad investicija negeneruoja investicinės grąžos, šiai investicijai Bendrovė 
apskaitė 100 proc. vertės sumažėjimas (6 tūkst. eurų). 
 

5. ILGALAIKĖS GAUTINOS SUMOS 
 
Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitė ilgalaikių gautinų sumų 132 tūkst. eurų sumai (2018 m. gruodžio 31 d. 31 tūkst. eurų).  
 
Ilgalaikė gautina 100 tūkst. eurų suma iš Luminor Bank AB yra apskaitoma remiantis sutarties įvykdymo banko garantija. Garantijos užstatas bus 
atgautas 2024 m. vasario 29 d.  
 
Ilgalaikė gautina 30 tūkst. eurų suma iš AB SEB Bankas yra apskaitoma remiantis sutarties įvykdymo banko garantija. Garantijos užstatas yra 
neatšaukiamas. Gali būti nutraukta atskiru pranešimu. 
 

6. ATSARGOS 
 
Bendrovė vykdo šilumos ir karšto vandens tiekimo bei elektros energijos gamybos veiklą. Nenutrūkstamam veiklos procesui Bendrovė privalo turėti 
kuro, atsargų ir komplektavimo gaminių bei atsarginių dalių gamybai rezervą. Informacija apie atsargas pateikiama lentelėje: 
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Kuras technologijai 2 879  3 213 

Komplektavimo gaminiai ir atsarginės dalys 385  537 

Kitos medžiagos technologijai 61  42 

Kitos atsargos 23  65 

Viso 3 348  3 857 

 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 380 tūkst. eurų nukainojimą iki grynosios galimos realizavimo vertės (2018 m. gruodžio 31 d. 187 tūkst. 
eurų). Bendrovės atsargų nukainojimo iki grynosios galimos realizacinės vertės pokytis sumai 193 tūkst. eurų yra apskaitytas Pelno (nuostolių) ir 
bendrųjų pajamų ataskaitoje atsargų turto vertės (sumažėjimo) padidėjimo straipsnyje. 
 

7. PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Gautinos sumos už šilumos ir karšto vandens tiekimą 21 209   28 645  

Kitos iš pirkėjų gautinos sumos 1 361   1 315  

Atimti: vertės sumažėjimas (3 056)  (3 191) 

Viso                      19 514                  26 769 
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7.  PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS (TĘSINYS) 

Bendrovės gautinos sumos už šilumos ir karšto vandens tiekimą sudaro didžiąją dalį iš pirkėjų gautinų sumų. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė 
apskaitė iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimą 3 056 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 3 191 tūkst. eurų). 
 
Bendrovės iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 dienų. 
 
2019 m. gruodžio 2 d. Bendrovė su AB Šiaulių bankas pasirašė banko sąskaitos kredito (overdrafto) sutartį, kurio paskirtis apyvartinių lėšų 
finansavimui. Pagal banko sąskaitos kredito sutartį yra įkeista reikalavimo teisę į gautinas sumas, kurių vertė visu sutarties galiojimo laikotarpiu negali 
būti mažesnė kaip 8 500 tūkst. eurų. 
 

8. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
 
Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitė išankstinių apmokėjimų 1 620 tūkst. eurų sumai (2018 m. gruodžio 31 d. 7 253 tūkst. eurų). Išankstiniai 
apmokėjimai 1 378 tūkst. eurų sumai apskaityti kaip sumokėti garantai tiekėjams dėl nuo 2018 m. pasikeitusių gamtinių dujų įsigijimo per elektros 
biržą sąlygų, kadangi sandorio įvykdymo užtikrinimui būtinas išankstinis apmokėjimas arba banko garantija. 

9. KITOS GAUTINOS SUMOS  
 

  2019 M.  

 GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Gautinas PVM 207  2 310 

Kitos gautinos sumos 16  1 

Viso 223  2 311 

 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitas gautinas sumas sudarė gautini mokesčiai iš valstybės biudžeto.  
 

10. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banke eurais.  
 
2019 m. gruodžio 2 d. Bendrovė su AB Šiaulių bankas pasirašė banko sąskaitos kredito (overdrafto) sutartį, kurio paskirtis apyvartinių lėšų 
finansavimui. Bendrovė įkeičia bankui visas esamas ir būsimas lėšas (būsimas įplaukas) bei visas reikalavimo teises į jas, visomis valiutomis 
sąskaitose banke, taip pat ir visose kitose sąskaitose, kurias Bendrovė atsidarys banke ateityje bet kuria valiuta, neviršijant maksimalios užstato 
vertės, kuri yra lygi 11 000 tūkst. eurų. 

 

11. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI, SKIRTI PARDUOTI 
 

Bendrovė nusprendė parduoti Bendrovės veikloje nenaudojamą nekilnojamą turtą. Turtas perkeltas į ilgalaikį turtą, laikomą pardavimui balansine 
likutine verte, kuri yra mažesnė už tikėtiną pardavimo kainą. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, laikomo pardavimui, balansinė likutinė vertė 
2019 m. gruodžio 31 d. yra 1 487 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 448 tūkst. eurų). Vadovybė tikisi, kad minėtas turtas bus parduotas per 12 
mėn. laikotarpį. 

12. REZERVAI 
 
Privalomasis rezervas 

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, 
apskaičiuojamo pagal TFAS, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti 
naudojamas būsimiems nuostoliams padengti. 2019 m. gruodžio 31 d. šis rezervas nebuvo pilnai suformuotas. 
 
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 
 
2018 m. birželio 4 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, siekiant panaikinti nuostolį, Bendrovės finansinėse ataskaitose apskaitytą už metus, 
pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., padengtas susidaręs nuostolis, mažinant įstatinį kapitalą 11 036 tūkst. eurų sumai. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės nepaskirstytas pelnas (įvertinus 16-ojo TFAS pasikeitimo įtaką) yra 9 922 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 
nepaskirstytas nuostolis yra 3 858 tūkst. eurų). Finansinių ataskaitų sudarymo metu Bendrovė nebuvo parengusi pelno paskirstymo projekto. 
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13.  FINANSINĖS SKOLOS 
 

 2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Ilgalaikės paskolos    

Bankų paskolos  6 190  7 619 

Trumpalaikės paskolos    

Bankų ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis 1 429  1 430 

Viso 7 619  9 049 

  

Ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų grąžinimo terminai:    

Per vienerius metus 1 429  1 430 

Nuo vienerių iki penkerių metų 6 190  7 619 

Viso 7 619  9 049 

 
2017 m. birželio 13 d. Bendrovė su Luminor bank AS banku pasirašė ilgalaikę kreditavimo sutartį, kurios paskirtis – investicijoms į ilgalaikį turtą. 
Maksimali kredito suma – 10 000 tūkst. eurų, pilna apimtimi išnaudota 2018 metais. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2022 m. gegužės 31 d. Už 
naudojimąsi kreditu bankui yra mokamos 2,18 proc. kintamo dydžio palūkanos, kurias sudaro nustatytas 3 mėn. EURIBOR ir banko marža. Per 2019 
m. grąžinta 1 430 tūkst. eurų (2018 m. – 954 tūkst. eurų) kredito sumos. Paskolos likutis 2019 m. gruodžio 31 d. yra    
7 619 tūkst. Eurų (2018 m. gruodžio 31 d.: 9 049 tūkst. EUR). 
 
Pagal ilgalaikio kreditavimo sutartį įkeistas Bendrovės nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai, kurio likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. lygi 20 540 
tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. įkeisto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 11 867 tūkst. eurų). Sutartyje numatyta, kad nuo 2017 m. II ketvirčio 
Bendrovės nuosavo kapitalo rodiklis negali būti mažesnis kaip 35 proc. Taip pat sutartyje numatyta, kad nuo 2018 m. II ketvirčio Bendrovės finansinės 
skolos ir EBITDA santykis privalo būti ne mažesnis už 0 ir ne didesnis už 5,50. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi visų 
sutartyje su banku numatytų rodiklių. 
 
2019 m. gruodžio 2 d. Bendrovė su AB Šiaulių bankas pasirašė banko sąskaitos kredito (overdrafto) sutartį, kurio paskirtis apyvartinių lėšų 
finansavimui. Sutartimi nustatytas kredito panaudojimo terminas iki 2020 m. gruodžio 1 d., maksimali kredito suma sudaro 11 000 tūkst. eurų. 2019 
m. gruodžio 31 d. banko sąskaitos kredito nepanaudotas likutis sudarė 11 000 tūkst. eurų. Už panaudotą kredito dalį yra mokama fiksuoto dydžio 3,2 
proc. palūkanų norma ir banko marža. Pagal banko sąskaitos kredito sutartį yra įkeistos Bendrovės lėšos banko sąskaitose, gautinos sumos (ne 
mažesnės 8 500 tūkst. eurų) ir atsargos (ne mažiau kaip 3 700 tūkst. eurų). Sutartyje numatyta, kad Bendrovės nuosavo kapitalo rodiklis negali būti 
mažesnis kaip 70 proc. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi visų sutartyje su banku numatytų rodiklių.  
 
2017 m. gegužės 26 d. Bendrovės su Luminor Bank AS banku pasirašyta kredito linijos banko sąskaitoje sutartis kredito limito sumai 21 500 tūkst. 
eurų, baigė galioti 2019 m. gegužės 31 d. Bendrovė pagal šią sutartį įsipareigojimo likučio neturėjo. 

14. DOTACIJOS  
 
2019 metais įgyvendinant investicinius projektus, buvo gauta 4 062 tūkst. eurų (2018 m. – 1 728 tūkst. eurų) dotacijų. Gautos dotacijos amortizuojamos 
lygiomis dalimis per paramos lėšomis įsigyto turto nusidėvėjimo laikotarpį. 
 

2018 m. sausio 1 d. likutis 4 826 

Gauta per metus 1 728 

Nurašymai (245) 

Amortizacija (246) 

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 6 063 

   

2019 m. sausio 1 d. likutis 6 063 

Gauta per metus 4 062 

Nurašymai - 

Amortizacija  (293) 

2019 m. gruodžio 31 d. likutis           9 832 
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15. DOTACIJOS  
 
2019 m. Bendrovė pasirašė 5 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo finansavimo ir administravimo sutartis pagal kurias Bendrovei suteikiamas 
finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 5 981 tūkst. eurų sumai, įvykdžius sutarties sąlygas.  
 
2019 m. Bendrovė pasirašė finansavimo ir priežiūros sutartį pagal kurias Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondo 182 tūkst. eurų sumai, įvykdžius sutarties sąlygas.  
 
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė gavo 3 705 tūkst. eurų paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2019 m. pasirašytas sutartis ir 248 
tūkst. eurų paramą pagal 2018 m. pasirašytas sutartis. 2019 m. gautas finansavimas iš Aplinkos projektų valdymo agentūros 109 tūkst. eurų sumai 
pagal sutartį, pasirašytą 2018 m. 
 

16. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis, darbuotojas turi teisę gauti iki 2 mėnesių vidutinio atlyginimo dydžio kompensaciją, 
paliekant Bendrovę dėl pensinio amžiaus.  

 
Apskaičiuodama ilgalaikes išmokas darbuotojams, Bendrovė įvertino mirtingumo lygio įtaką Lietuvoje, diskonto normą, pensinį amžių, Bendrovės 
darbuotojų amžių ir kaitą, atlyginimų ir infliacijos augimą bei kitus veiksnius. Sąnaudos, susijusios su šių įsipareigojimų apskaita, yra pateiktos Pelno 
(nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje darbo užmokesčio ir su juo susijusių sąnaudų straipsnyje, taip pat atidėjinių straipsnyje Finansinės būklės 
ataskaitoje.  
 

Likutis 2018 m. sausio 1 d. 382 

Panaudota per metus (356) 

Papildomai suformuota per metus 313 

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 339 

  

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 339 

Panaudota per metus (11) 

Papildomai suformuota per metus 140 

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 468 

 
Pagrindinės prielaidos, taikytos nustatant Bendrovės planuojamą išmokų įsipareigojimą yra: 
 

Rodikliai 
2019 M.  

GRUODŽIO 31 D. 

   2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Diskonto norma  0,41 %    1,17 % 

Darbuotojų kaitos koeficientas 6,69 %    9,49 % 

Numatytas atlyginimų augimas ateityje 3,00 %    3,00 % 

 
Per 2019 m. išmokos darbuotojams sudarė 11 tūkst. eurų (2018 m. – 356 tūkst. eurų) ir yra įtrauktos į atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudas 
Bendrovės Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pagal jų tipą: 

 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Sukauptas atostogų rezervas 721  425 

Sukaupta kintama metinė atlygio dalis 482  219 

Mokėtinas socialinio draudimo mokestis 249  313 

Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  14  136 

Viso 1 466  1 093 
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17. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sudarė skolos tiekėjams už įsigytas atsargas, suteiktas paslaugas, skolos 
rangovams, gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos ir kiti Bendrovės įsipareigojimai.  
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Mokėtinos prekybos sumos 8 386  18 805 

Mokėtinos sumos rangovams 2 694  3 382 

Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis 427  354 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  325  317 

Sukauptos sąnaudos  212  310 

Viso 12 044  23 168 

 
Mokėtinos prekybos sumos reikšmingai sumažėjo dėl atsiskaitymų tiekėjams už gamtines dujas, ir su tuo susijusių mokėtinų sumų mokėjimų 
įvykdymo iki 2019 m. gruodžio 31 d. Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms nustatomas 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo atidėjimo 
terminas. 

18. ATIDĖJINIAI 
 
Bendrovė vertina atidėjinius aplinkos taršai atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą ir nemokamai gautų apyvartinių taršos 
leidimų (ATL) kiekį. Trūkstamas ATL kiekis yra padauginamas iš vieno apyvartinio taršos leidimo rinkos kainos, galiojusios metų pabaigoje. Faktinis 
išmestas taršos kiekis yra patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos per keturis mėnesius po metų pabaigos. Kadangi ataskaitos 
datai Bendrovės faktinės CO2 emisijos už 2019 m. buvo patvirtintos nepriklausomo vertintojo, neapibrėžtumas egzistuoja tik dėl kainos, už kurią 
faktiškai bus įsigyti ATL, skirti padengti per 2018 m. išmestą taršą. Atidėjinio dydis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 2 563 tūkst. Eurų (2018 m. gruodžio 
31 d. 3 824 tūkst. eurų). 
 

Likutis 2018 m. sausio 1 d. - 

Panaudota per metus - 

Papildomai suformuota per metus 3 824 

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 3 824 

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 3 824 

Panaudota per metus (3 459) 

Nurašyta per metus (365) 

Papildomai suformuota per metus 2 563 

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 2 563 

 
Per 2019 m. atidėjinys  nurašytas sumai 365 tūkst. eurų dėl pasikeitusios ATL kainos įsigijimo metu. 

19. PARDAVIMO PAJAMOS PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS 
 

Bendrovė užsiima šiluminės energijos tiekimo, karšto vandens tiekimo, elektros energijos gamyba, kolektorių nuoma, elektros energijos gamyba bei 
kitomis veiklomis. Šios veiklos yra tarpusavyje susijusios – Bendrovės pardavimo pajamos pagal veiklas yra pateikiamos toliau: 
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Šilumos tiekimas 96 445  105 936 

Karšto vandens tiekimas 21 003  22 405 

Elektros energijos pardavimo pajamos 8 885  9 032 

Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra 1 782  1 772 

Nuomos pajamos 917  949 

Kitos pardavimo pajamos 965  784 

 Viso 129 997  140 878 
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19. PARDAVIMO PAJAMOS PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS (TĘSINYS) 
 
Bendrovės pajamos buvo uždirbtos Lietuvos Respublikos teritorijoje, teikiant šilumos ir karšto vandens, elektros energijos pardavimo, bei kitas, su šia 
veikla susijusias paslaugas Vilniaus mieste ir rajone. Bendrovė apskaito šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų pajamas pagal sutartis su 
pirkėjais. Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų ataskaitoje nuo 2019 m. pardavimo pajamos atvaizduojamos kaip pardavimo pajamos pagal sutartis 
su klientais. 
 
Kitų pardavimų pajamų straipsnyje 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitomos pajamos 820 tūkst. eurų, susijusios su naujų vartotojų pajungimu (2018 m. 
gruodžio 31 d. 598 tūkst. eurų), parduotomis atsargomis bei suteiktomis kitomis paslaugomis. 
 
Informacija apie pajamų išskaidymą pagal vartotojų grupes pateikiama lentelėje:  

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 
2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Gyventojai 82 032  89 348 

Valstybės biudžeto įmonės 11 160  12 412 

Savivaldybių biudžeto įmonės 4 854  5 300 
Gyventojų bendrijos 3 958  4 439 
Kitos įmonės* (įskaitant pajungimo paslaugų pajamas) 27 993  29 379 

Viso 129 997  140 878 

 
*Kitos įmonės – visos kitos įmonės, kurios nėra valstybės ir savivaldybės biudžeto įmonės ar gyventojų bendrijos. 
 

20. TEISINĖS IR KONSULTACINĖS PASLAUGOS 
 
Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Bendrove kaip atsakovai dalyvauja byloje prieš UAB „Vilniaus energija“ ir Veolia Environnement S.A. arbitraže 
pagal Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo teismo taisykles dėl Vilniaus šilumos ūkio 2002 m. vasario 1 d. nuomos sutarties vykdymo.  
 
Bylinėjimosi eigoje Vilniaus miesto savivaldybė ir Bendrovė patiria užsienio ir Lietuvos teisininkų paslaugų (konsultacijos, procesinių dokumentų 
parengimas, atstovavimas byloje ir kt.) įsigijimo bei arbitražo mokesčių išlaidas.  
 
Bendrovė 2019 m. vasario 26 d. sudarė sutartį su užsienio investiciniu fondu „Profile investment“, pagal kurią numatyta, kad fondas suteikia Vilniaus 
miesto savivaldybei ir Bendrovei fiksuotą sumą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Iki šios sutarties sudarymo, Bendrovė bylinėjimosi išlaidas dengė iš 
savo lėšų, o po jos sudarymo fondas tiesiogiai apmoka teisininkams bylinėjimosi išlaidas pagal teisininkų Bendrovei išrašomas PVM sąskaitas 
faktūras.  
 
Už suteikiamas Fondo lėšas palūkanos neskaičiuojamos, tačiau sėkmės atveju Vilniaus miesto savivaldybė ir Bendrovė yra įsipareigojusios ne 
daugiau kaip jų naudai išieškotos sumos ribose grąžinti fondui jo investuotą sumą ir sutartyje numatytą investicijų grąžą, priklausiančią nuo bylos 
baigties ir priteistos sumos. Pagal sutartį su fondu, fondo iš laimėjimo gaunama suma negali viršyti 20 000 tūkst. eurų. 
 

21. KITOS SĄNAUDOS 

 

 2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 
 

2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Įmokų surinkimo sąnaudos 380  362 

Sąskaitų pateikimo sąnaudos 325  187 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos 256  321 

Informacinių technologijų ir ryšių sąnaudos 199  189 

Atsargų nurašymo iki galimos realizavimo vertės sąnaudos 193  187 

Beviltiškų skolų nurašymo sąnaudos 172  108 

Draudimo sąnaudos 133  168 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas (2)  23 

Kitos sąnaudos* 629  698 

Viso 2 285  2 243 

*Kitas Bendrovės sąnaudas sudaro draudimo, nario mokesčių ir kitos sąnaudos. 2018 m. gruodžio 31 d. dėl pasikeitusių sąnaudų grupavimo atliktas 
palyginamųjų skaičių perskaičiavimas. 
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22. FINANSINĖ VEIKLA  
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Palūkanų pajamos už finansinį turtą  2  11 

Gauti delspinigiai ir palūkanos už pradelstus mokėjimus 250  109 

 Pajamos 252  120 

Sankcijos (bylinėjimosi išlaidos, baudos, delspinigiai) -  (1) 

Palūkanų sąnaudos (278)  (191) 

Sutarčių sudarymo ir panašūs mokesčiai (40)  (116) 

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -  (44) 

Sąnaudos  (318)  (352) 

 

23. PELNO MOKESTIS 
 
2019 m. ir 2018 m. Bendrovės pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai: 
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos -  903 

Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos), susijusios su laikinųjų skirtumų atsiradimu ir išnykimu (315)   (827) 

Pelno mokesčio pajamos, apskaitytos Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 

(315) 
 

76 

 
2019m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo pakankamą nepanaudotos investicijų lengvatos sumą visam apmokestinamajam pelnui padengti. 
 
 
2019 m. gruodžio 31 d. atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaičiuoti, taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Atidėtojo pelno 
mokesčio judėjimas 2019 m. gali būti pateiktas taip: 
  

Grynasis 

likutis sausio 

1 d. 

Pripažinta 

pelne arba 

nuostoliuose 

Pripažinta 

kitose 

bendrosiose 

pajamose 

Kiti 
Grynoji 

vertė 

Atidėtojo 

mokesčio 

turtas 

Atidėtojo 

mokesčio 

įsipareigojimas 

Atidėtojo mokesčio turtas        

Gautinų sumų vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)  

821 (16) - - - 805 - 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

3 (3) - - - - - 

Kito turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

28 1 - - - 29 - 

Investicijos lengvata - 409 - - - 409 - 
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)  574 (190) - - - 384 - 
Sukaupimai 81 56 - - - 137 - 
Investicijos į nekilnojamąjį turtą, 
įrangą ir įrengimus lengvata 

(58) 58 - - - - - 

Mokesčio turtas (įsipareigojimai) 
prieš užskaitą 

1 449 315    1 764 - 

Mokesčio užskaita - -    - - 

Atidėtasis mokestis, grynąja verte 1 449 315    1 764 - 
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23.  PELNO MOKESTIS (TĘSINYS) 
 

2018 m. gruodžio 31 d. atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaičiuoti, taikant 15 % mokesčio tarifą. Atidėtojo pelno mokesčio 
judėjimas 2019 m. gali būti pateiktas taip: 
  

Grynasis likutis 

sausio 1 d. 

Pripažinta 

pelne arba 

nuostoliuose 

Pripažinta 

kitose 

bendrosiose 

pajamose 

Kiti Grynoji 

vertė 

Atidėtojo 

mokesčio 

turtas 

Atidėtojo 

mokesčio 

įsipareigojimas 

Atidėtojo mokesčio turtas        

Gautinų sumų vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

738 83 - - - 821 - 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

- 3 - - - 3 - 

Kito turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

- 28 - - - 28 - 

Investicijos lengvata - - - - - - - 
Sukaupti mokestiniai nuostoliai 69 (69) - - - - - 
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)  - 574 - - - 574 - 
Sukaupimai 96 (15) - - - 81 - 
Investicijos į nekilnojamąjį turtą, 
įrangą ir įrengimus lengvata 

(281) 223 - - -  (58) 

Mokesčio turtas (įsipareigojimai) 
prieš užskaitą 

622 827 - - - 1 507 (58) 

Mokesčio užskaita -     (58) 58 

Atidėtasis mokestis, grynąja verte 622 827    1 449 - 
 

Bendrovė neapskaitė atidėtojo pelno mokesčio turto atsirandančio dėl Bendrovės veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų, bei 
investicijų į asocijuotas įmones vertės sumažėjimo, nes Bendrovės vadovybės nuomone, egzistuoja neapibrėžtumas dėl šio turto panaudojimo ateityje.  
 
Pelno mokestis gali būti suderintas su teoriniu dydžiu, kuris būtų apskaičiuotas taikant Bendrovės pelnui prieš mokesčius bazinį pelno mokesčio tarifą, 
kaip pateikta toliau: 
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 
2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius 6 036  6 014 

Pelno mokesčio sąnaudos, taikant įstatymuose numatytą tarifą (15 proc.) 905  902 

Mokesčių lengvatos (įskaitant investicinę lengvatą) (1 288)  (938) 

Apmokestinamos (neapmokestinamos) pajamos (161)  (106) 

Laikini skirtumai, dėl kurių nebuvo pripažinti atidėtieji mokesčiai 29  (27) 

Praėjusių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas 4  7 

Apmokestinamojo pelno nemažinančios sąnaudos 196  238 

Pelno mokesčio sąnaudos (315)  76 

 

24. FINANSINĖS PRIEMONĖS: TIKROJI VERTĖ IR RIZIKOS VALDYMAS 
 
Finansinių priemonių tikroji vertė 
 
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba paslaugomis, arba kuria gali būti įskaitytas tarpusavio įsipareigojimas 
tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba įskaityti tarpusavio įsipareigojimą.  
 
Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba opcionų 
kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių. 
 
Pagrindinės Bendrovės finansinės priemonės, neapskaitytos tikrąja verte yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos, 
pinigai ir pinigų ekvivalentai, ilgalaikės bei trumpalaikės finansinės skolos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau LRV) skolos vertybiniai 
popieriai.  
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24 FINANSINĖS PRIEMONĖS: TIKROJI VERTĖ IR RIZIKOS VALDYMAS (TĘSINYS) 
 
Nustatydama aktyvioje rinkoje prekiaujamo finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikrąsias vertes, Bendrovė vadovaujasi rinkos kainomis, 
brokerių nustatytomis kainomis ir kitais prieinamais rinkos duomenimis. Tikrosios vertės yra pateikiamos skirstant jas pagal hierarchiją, kuri 
atskleidžia naudotų pradinių įvertinimo duomenų reikšmingumą. 
 
Tikrosios vertės hierarchijoje yra: 
1 lygis – aktyviose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose nustatytos kainos (nepakoreguotos); 
2 lygis - kiti pradiniai duomenys, išskyrus į 1 lygį įtrauktas nustatytas turto arba įsipareigojimų kaina, kurios stebimos tiesiogiai (t. y. kaip kainos) 
arba netiesiogiai (t. y. išvestos iš kainų); 
3 lygis – turto ir įsipareigojimų pradiniai duomenys nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi pradiniai duomenys). 
 
Bendrovė pripažįsta tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių perkeliamas sumas to ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kada pokytis įvyko. Toliau 
pateiktoje lentelėje nurodyta finansinių priemonių likutinės vertės bei jų tikrosios vertės, įskaitant jų hierarchijos lygis pagal tikrosios vertės 
hierarchiją.  
 

2019 M.    

GRUODŽIO 31 D. 
Apskaitinė vertė 1 lygis 2 lygis 3 lygis 

 
Viso 

LRV skolos vertybiniai popieriai 25 25 - -  25 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 19 737 - - -  - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 014 - - -  - 

Finansinės skolos (7 619) - (7619) -  (7 619) 

Lizingo įsipareigojimai (2 597)  (2 597)   (2 597) 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (12 867) - - - - (12 867) 

Viso 693 25 (10 216) -  (10 191) 

 

2018 M.  

GRUODŽIO 31 D. 
Apskaitinė vertė 1 lygis 2 lygis 3 lygis  Viso 

LRV skolos vertybiniai popieriai 25 25 - -  25 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 29 080 - - -  - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 195 - - -  - 

Finansinės skolos (9 049) - (9 049) -  (9 049) 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (23 841) - - -  - 

Viso 410 25 (9 049) -  (9 024) 

 
Bendrovės vadovybės nuomone, šių finansinių priemonių apskaitinės vertės yra artimos jų tikrosioms vertėms, nes skolinimosi sąnaudos yra 
susietos su tarpbankine skolinimosi palūkanų norma EURIBOR, o kitas finansinis turtas ir įsipareigojimai yra trumpalaikiai, todėl jų tikrosios vertės 
svyravimas nėra reikšmingas. 
 
Finansinių priemonių rizikos valdymas 
 
Bendrovė susidurdama su neapibrėžtumu dėl išorinių ir vidinių veiksnių, identifikuoja veiklos rizikas, iš anksto vertina jų poveikį bei tikimybę ir s iekia 
bent iš dalies jas sumažinti.  
 
Bendrovės vadovybė atsakinga už bendros rizikos valdymo politikos sukūrimą ir kontrolę. Bendrovės rizikų valdymo politikos tikslas – identifikuoti ir 
analizuoti Bendrovei kylančias rizikas ir nustatyti adekvačias rizikos ribas. Rizikos valdymo politika yra reguliariai peržiūrima, siekiant atspindėti rinkos 
sąlygas ir Bendrovės veiklos pokyčius.  
 
Bendrovė, taikydama mokymo ir valdymo standartus bei procedūras, siekia sukurti disciplinuotą ir konstruktyvią kontrolės aplinką, kurioje kiekvienam 
darbuotojui būtų aiškus jo vaidmuo ir atsakomybė. 
 
Kredito rizika 
 
Kredito rizika – tai rizika, kad Bendrovė patirs finansinių nuostolių, jei pirkėjai ar kitos šalys neįvykdys sutartyse numatytų įsipareigojimų. Ši rizika 
susijusi su Bendrovės pirkėjų įsiskolinimu. Kredito rizika kyla dėl pinigų bankuose, suteiktų paskolų bei iš pirkėjų gautinų sumų patiriamos kredito 
rizikos. 
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24. FINANSINĖS PRIEMONĖS: TIKROJI VERTĖ IR RIZIKOS VALDYMAS (TĘSINYS) 
 

Finansinių priemonių rizikos valdymas (tęsinys) 
 
Kredito rizika (tęsinys) 

Bendrovės kredito rizikos, susijusios su gautinomis sumomis, koncentracija nėra reikšminga, kadangi Bendrovė, vykdo šilumos ir karšto vandens 
tiekimo veiklą ir dirba su dideliu vartotojų skaičiumi. Remdamasi pradelstų skolų mokėjimų statistika, Bendrovės vadovybė mano, kad nuo pirminio 
pripažinimo momento kredito rizika nėra reikšmingai išaugusi, net jei sutartyje numatytus mokėjimus vėluojama atlikti ilgiau nei 30 kalendorinių dienų. 
 
Vertinant prekybos ir kitas gautinas sumas, kurių mokėjimo laikotarpis nėra pasibaigęs ir joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas finansinių ataskaitų 
sudarymo dieną, Bendrovės vadovybės nuomone nėra jokių požymių, kad skolininkai nevykdys savo mokestinių įsipareigojimų, nes  
 
gautinų sumų likučiai yra nuolat kontroliuojami. Maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo 
nuostolius finansinių ataskaitų sudarymo dieną. 
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Bendrovė bendradarbiauja su bankais, turinčiais aukštus užsienio reitingavimo agentūrų 
suteiktus kredito reitingus. Didžioji dalis pinigų laikoma bankų sąskaitose, kurių reitingas, nustatytas agentūros Moody‘s, yra ne mažesnis nei Baa1.  
 
Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė. Todėl Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi 
obligacijų, paskolų, prekybos ir kitų gautinų sumų, terminuotų indėlių ir pinigų banke sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinių 
ataskaitų sudarymo dieną. Maksimali Bendrovės rizika pagal finansinio turto grupes pateikiama lentelėje: 
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Ilgalaikės gautinos sumos 132  31 

Ilgalaikės finansinės investicijos 25  25 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 19 514  26 769 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 014  4 195 

Viso 23 685  31 020 

 
9-ojo TFAS taikymas neturėjo reikšmingos įtakos Bendrovės pinigų ir pinigų ekvivalentų vertinimui ir įvertinimui Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos 
specifiką, užstatai iš pirkėjų nėra reikalaujami, išskyrus ilgalaikio turto pardavimą aukciono būdu, kai pirkėjai moka aukciono dalyvio užstato mokestį. 
 
Bendrovė taip pat nėra suteikusi užstatų, garantijų ir laidavimų už kitų šalių prievoles. 
 
Kredito rizika ir tikėtinas kredito nuostolis 
 
Bendrovė atidėjinį nuostoliams, skirtą tikėtiniems kredito nuostoliams (TKN), amortizuota savikaina vertinamam finansiniam turtui, prekybos gautinoms 
skoloms, kitoms gautinoms skoloms ir sukauptoms pajamoms. Nustatydama, ar finansinio turto rizika yra reikšmingai išaugusi nuo pirminio pripažinimo 
momento ir vertindama TKN sumą, Bendrovė atsižvelgia į informaciją, pagal kurią patikimai galima nustatyti vertės sumažėjimo riziką (įskaitant, bet 
neapsiribojant, išoriniais reitingais, audituotomis finansinėmis ataskaitomis, valdymo apskaita, pinigų srautų prognozėmis bei kita turima informacija 
apie klientus) ir taikant nuomonę dėl kreditavimo. Informacija apima kiekybinius ir kokybinius duomenis bei analizę, kuri pagrįsta  
 
Bendrovės praėjusių laikotarpių istoriniais duomenimis ir kredito vertinimu, įskaitant perspektyvinę informaciją. Nuostolių atidėjiniai finansiniam turtui, 
kuris vertinamas amortizuota savikaina, eliminuojami iš tokio turto apskaitinės vertės, apskaitant vertės sumažėjimo sąnaudas Pelno (nuostolių) ir 
bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Būsimų pinigų srautų vertinimui taikomi metodai ir prielaidos yra reguliariai peržiūrimi tam, kad būtų galima sumažinti skirtumus tarp apskaičiuotų ir 
faktinių nuostolių. Atskiru Bendrovės vadovybės sprendimu, gali būti taikomas individualus skolų vertės sumažėjimo vertinimas. 
Bendrovės informacija apie tikėtiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį, gali būti detalizuojama taip: 
 

 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  2018 M. GRUODŽIO 31 D. 

 Bendra suma 
Vertės 

sumažėjimas 

 
Bendra suma 

Vertės 

sumažėjimas 

Nepradelstos 17 574 (157)  24 072 (215) 

Pradelstos 0-30 d. 1 134 (55)  1 585 (79) 
Pradelstos 31-60 d. 321 (32)  449 (45) 
Pradelstos 61-90 d. 100 (15)  151 (23) 
Pradelstos 91-180 d. 222 (63)  298 (84) 
Pradelstos 181-270 d. 420 (233)  510 (283) 
Pradelstos 271-360 d. 587 (406)  650 (447) 
Pradelstos daugiau nei 360 d. 2 212 (2 095)  4 400 (4 170) 

Viso 22 570   (3 056)        32 115   (5 346) 
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24. FINANSINĖS PRIEMONĖS: TIKROJI VERTĖ IR RIZIKOS VALDYMAS (TĘSINYS) 

Finansinių priemonių rizikos valdymas (tęsinys) 

Kredito rizika ir tikėtinas kredito nuostolis (tęsinys) 
 
Bendrovės vadovybės nuomone, nenuvertėjusios sumos, kurių mokėjimo pradelsimas yra daugiau kaip 90 dienų, remiantis mokėjimų istorija ir išsamia 
klientų kredito rizikos analize, gali būti susigrąžintas pilna apimtimi.  
 
Vertės sumažėjimo, susijusio su prekybos gautinomis sumomis, judėjimas per metus buvo toks: 
 

  
2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Likutis sausio 1 d.  5 346  4 787 

Perklasifikuota į ilgalaikį turtą (2 155)   

Apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai (135)  559 

Viso 3 056  5 346 

 
Bendrovės apskaitytos kitos gautinos sumos, kurioms nėra suformuotas vertės sumažėjimas, yra nepradelstos, kredito rizika minimali, pradelstų 
mokėjimų nebuvo. 
 
Rinkos rizika 
 
Rinkos rizika yra rizika, patirti nuostolių pasikeitus kainoms ir investicijų vertei dėl valiutos keitimo kursų, palūkanų normų, kuro kainų didėjimo, 
nepalankių įstatymų, vietinės savivaldos sprendimų. Bendrovės rezultatams arba turimų finansinių priemonių vertei įtaką daro kainų politika, veiklos 
cikliškumas ir aplinkosauginiai reikalavimai. Rinkos rizikos valdymo tikslas – valdyti riziką, siekiant optimizuoti grąžą. 
 
Palūkanų normos rizika 
 
Bendrovės gautoms paskoloms ir kitoms finansinėms skolos skaičiuojamos kintamos palūkanos, susijusios su EURIBOR. Visi Bendrovės 
įsipareigojimai kredito institucijoms yra su kintama palūkanų norma, kas sukuria palūkanų normos riziką. Bendrovė neturi sudariusi išvestinių 
finansinių priemonių valdymo sutarčių, kurių paskirtis valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. 
 
Bendrovės įprastinės veiklos pinigų srautai iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Bendrovė neturi reikšmingo turto, už 
kurį būtų mokamos palūkanos, nepatiria reikšmingos palūkanų normos kitimo rizikos susijusios su bankiniais produktais. 
 
Bendrovės turimose kredito sutartyse yra sąlyga, nurodanti, kad kintama palūkanų dalis negali būti mažesnė už nulį. Dėl šios priežasties EURIBOR 
mažėjimas neturėtų jokios įtakos Bendrovės rezultatui. 
 

  
Bazinių punktų  

padidėjimas/sumažėjimas 

Įtaka pelnui  

prieš mokesčius 

2019   

EUR 100 (93) 

EUR (a) (100) - 

   

2018   

EUR 100 (93)  

EUR (a) (100) -  
 

Bendrovės paskolų sutartyse numatyta sąlyga, kad palūkanų kintamoji dalis negali būti mažesnė už 0. Todėl EURIBOR sumažėjimas neturės įtakos 
Bendrovės rezultatui.  
 
Likvidumo rizika 
 
Likvidumo rizika – tai rizika, kad suėjus terminui Bendrovė nepajėgs vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Rizikos valdymas užtikrina, kad Bendrovė 
visuomet turės pakankamai likvidaus turto ir gebės laiku vykdyti turimus įsipareigojimus.  
 
Likvidumo rizikos valdymas yra susijęs su pinigų srauto planavimu ir kontrole bei nenumatytų įvykių, kurie gali daryti neigiamą įtaką pinigų srautams 
ir kelti grėsmę prognozavimui. Bendrovė vykdo likvidumo stebėseną, kurios tikslas įvykdyti įsipareigojimus, esant tiek įprastinėms, tiek sudėtingoms 
sąlygoms, nepatiriant nepageidautinų nuostolių ir nerizikuojant pakenkti Bendrovės reputacijai. 
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24. FINANSINĖS PRIEMONĖS: TIKROJI VERTĖ IR RIZIKOS VALDYMAS (TĘSINYS) 

Finansinių priemonių rizikos valdymas (tęsinys) 

Likvidumo rizika (tęsinys) 
 
Esant poreikiui Bendrovės apyvartinių lėšų trūkumas yra subalansuojamas kredito linijų pagalba.  
Bendrovėje pagal kredito sutarčių finansines sąlygas yra stebimi šie finansiniai rodikliai: 
 

*EBITDA – pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį. 

 
Toliau lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės finansinių įsipareigojimų sutartinius padengimo terminus. Ši informacija parengta remiantis 
nediskontuotais finansinių įsipareigojimų srautais, atsižvelgiant į anksčiausias datas, kada Bendrovė turės padengti įsipareigojimus. 
 

2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

 

2018 M. GRUODŽIO 31 D. 

  
Valiutos rizika 
 
Valiutų kursų rizika – tai rizika, kad rinkos kainų pokyčiai dėl užsienio valiutų kursų kitimo turės įtakos Bendrovės rezultatui arba turimų finansinių 
priemonių vertei. Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai yra išreikšti eurais, didžiąją dalį Bendrovės atsiskaitymai eurais, todėl valiutos rizika 
yra minimali. 
 
Kapitalo valdymas 
 
Kapitalas apima nuosavą kapitalą priskirtiną akcininkams. Pagrindinis kapitalo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo 
reikalavimus. Bendrovės kapitalo valdymo tikslais yra užtikrinti galimybes tęsti veiklą, siekiant uždirbti pelną akcininkams ir palaikyti optimalią 
kapitalo struktūrą, mažinant kapitalo savikainą. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali pakeisti dividendų išmokėjimą 
akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams, arba išleisti naujų akcijų emisiją. Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą atsižvelgdama į ekonominius 
sąlygų pokyčius ir bendrovės veiklos rizikos ypatybes. 
 
Bendrovė valdydama kapitalo riziką ilguoju laikotarpiu, kapitalo struktūrą formuoja įvertindama vidinius reguliarios veiklos, planuojamų investicijų ir 
plėtros veiksnius bei atsižvelgdama į Bendrovės veiklos strategijas, išorinius veiklai reikšmingus esamus ir numatomus rinkų reguliavimo ir šalies ir 
aplinkos veiksnius. 
 

  

Rodiklis 2019 M. 2018 M. Banko nustatyta reikšmė 

Nuosavo kapitalo rodiklis 81,80 72,46 Ne mažiau kaip 35 proc. 

Finansinės skolos/ EBITDA* santykis 0,48 0,60 Ne mažiau 0, ne daugiau 5,50  

Išmokėto kredito ir gautinų sumų santykis 30,75 - Ne daugiau kaip 70 proc. 

Finansiniai įsipareigojimai Likutinė vertė 
Sutartiniai 

pinigų srautai 
Iki 1 metų 1-2 metai 2-5 metai 

Daugiau nei 5 

metai 

Finansinės skolos  7 619 (7 927) (1 578) (1 547) (4 802) - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 12 044 (12 044) (12 044) - - - 

Nuoma 2 597 (4 492) (688) (521) (1010) (2 273) 

Viso 22 260 (24 463) (14 310) (2 068) (5 812) (2 273) 

Finansiniai įsipareigojimai Likutinė vertė 
Sutartiniai 

pinigų srautai 
Iki 1 metų 1-2 metai 2-5 metai 

Daugiau nei 5 

metai 

Finansinės skolos  9 049 (9 536) (1 610) (1 578) (6 348) - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 23 168 (23 168) (23 168) - - - 

Viso 32 217 (32 704) (24 778) (1 578) (6 348) - 
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25. NEAPIBRĖŽTUMAI 
 
2019 metais Bendrovė užbaigė 553 bylas su Bendrovės skolininkais. 175 bylos dar yra vedamos, kuriose Bendrovė yra ieškovė. Bendras skolų, dėl 
kurių vyksta teisminiai ginčai, dydis yra apie 225 tūkst. eurų. Gautinų sumų vertės sumažėjimas pripažintas pagal tikėtinus kredito nuostolius.  
 
Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Bendrove kaip atsakovai dalyvauja byloje prieš UAB „Vilniaus energija“ ir Veolia Environnement S.A. arbitraže 
pagal Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo teismo taisykles dėl Vilniaus šilumos ūkio 2002 m. vasario 1 d. nuomos sutarties vykdymo.  
 
2016 m. gruodžio 2 d. pradėtas arbitražo procesas pagal Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto taisykles dėl su Vilniaus šilumos ūkio nuomos 
sutartimi susijusių klausimų, pagal ieškovų Veolia Environnement S.A. ir UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei ir 
AB Vilniaus šilumos tinklams. 

Ieškovai reikalauja 21 600 tūkst. eurų, iš kurių 18 000 tūkst. eurų susiję su ilgalaikiu materialiuoju turtu; 1 400 tūkst. eurų susiję su atsargomis, 2 200 
tūkst. eurų susiję su kitais reikalavimais. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Bendrove parengė atsiliepimą į išsamų ieškinį (Statement of Defence) 
ir priešieškinį (Counterclaim), kurie buvo pateikti 2018 m. vasario 19 d.  
 
2019 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Bendrove pateikė tripliką ir dubliką į priešieškinį (Rejoinder and Reply on the Counterclaim), 
kuriuo be kita ko patikslino savo reikalavimo sumą. Atsakovai savo pateiktu patikslintu priešieškiniu reikalauja daugiau kaip 560 000 tūkst. eurų žalos 
atlyginimo. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neapskaitė jokių su teisminiu ginču susijusių įsipareigojimų, nes negalima patikimai įvertinti teisminio ginčo baigties. 
Numatomas arbitražo sprendimas bus priimtas ne anksčiau kaip 2021 m. 
 
Žemiau pateikiame duomenis apie teisminius ginčus ar pretenzijas: 

▪ Nuo 2019 m. balandžio mėn. vyksta civilinė byla pagal rangovės UAB „Enerstena“ ieškinį Bendrovei dėl 113 tūkst. eurų nesumokėto 
atlyginimo už atliktus darbus pagal rangos sutartį, ir delspinigių priteisimo. Bendrovė nesumokėjo (įskaitė) ieškovei nuostolį, kurį patyrė dėl 
rangos darbų vėlavimo. 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu ieškinys atmestas. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kurio nagrinėjimo data dar 
nepaskirta. 

▪ Nuo 2019 m. gruodžio mėn. vyksta ginčas su rangovu AB „Požeminiai darbai“. Įmonė yra pateikusi sąskaitą dėl delspinigių už vėlavimą 
atlikti darbus pagal rangos sutartį mokėjimo. Ginčo suma – 197 tūkst. eurų. Mokėjimas AB „Požeminiai darbai“ yra sustabdytas minėta 
delspinigių suma. Ginčas nagrinėjamas teisme. 

 
Mokesčių administratorius Bendrovėje nėra atlikęs pilnos apimties mokesčių patikrinimo. Pagal galiojančius įstatymus mokesčių administratorius gali 
bet kuriuo metu patikrinti Bendrovės apskaitos, sandorių ir kitus dokumentus, apskaitos įrašus bei mokesčių deklaracijas už einamuosius ir 3 
kalendorinius metus, o tam tikrais atvejais už einamuosius ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. 
Bendrovės vadovybei nėra žinoma apie jokias aplinkybes, dėl kurių Bendrovei galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas dėl nesumokėtų 
mokesčių.  
 
Jokių kitų Bendrovei žinomų mokestinių ar kitų ieškinių, įstatymų ar poįstatyminių norminių aktų pažeidimų ar galimų pažeidimų, su Bendrove susijusių 
tyrimų, kuriuos atliko ar atlieka bet kokia Bendrovę kontroliuojanti vyriausybinė institucija, ar kitų galimų atsakomybės atvejų nėra. 
 

26.  SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI 
 
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos 
sprendimus. Bendrovės susijusiais asmenimis yra laikoma UAB „Reenergy“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, VŠĮ Lietuvos energetikos ir 
technikos muziejus, Bendrovės vadovybė, valdyba ir su jais susiję asmenys. 
 
Pagrindinis įmonės akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Informacija apie savivaldybės valdomas įmones ir įstaigas yra pateikiama Vilniaus 
miesto savivaldybės tinklalapyje: 
 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/savivaldybes-imones/vilniaus-miesto-savivaldybes-imoniu-ir-istaigu-bei-jas-kuruojanciu-departamentu-sarasas/ 
 
2019 m. ir 2018 m. su šiomis susijusiomis šalimis Bendrovė neturėjo jokių kitų sandorių, išskyrus šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas. 
Sandoriai su šiomis susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos sąlygomis. 
 
Bendrovė pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe yra perėmusi panaudai nekilnojamąjį turtą – kolektorius ir inžinierinius įrenginius, kurių 
neaudituota likutinė balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 63 391 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 64 681 tūkst. eurų). 2019 m. gruodžio 31 
d. ir 201ū m. gruodžio 31 d. minėti kolektoriai buvo apskaityti užbalansinėje sąskaitoje. 

Remiantis panaudos paskolos sutartimi su Vilniaus miesto savivaldybe, Bendrovei patikėta valdyti nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, kurių 
neaudituota likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 64 391 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 64 681 tūkst. eurų). 

  

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/savivaldybes-imones/vilniaus-miesto-savivaldybes-imoniu-ir-istaigu-bei-jas-kuruojanciu-departamentu-sarasas/
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26.  SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS) 
 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1927 „Dėl šilumos tinklų ir įrenginių perdavimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
nuosavybės ir įstatinio kapitalo didinimo“ perdavė AB Vilniaus šilumos tinklams kaip savivaldybės turtinį įnašą Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančius šilumos tinklus. 2019 m. lapkričio 20 d. turtinis įnašas įregistruotas kaip įstatinio kapitalo didinimas 33 tūkst. eurų sumai. 
 
Bendrovė, pagal panaudos sutartį yra perdavusi nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį turtą VŠĮ „Lietuvos energetikos ir technikos muziejus“, kuris jį naudoja 
savo veikloje, vykdant švietėjišką ir tiriamąjį darbą. Pagal panaudą perduoto ilgalaikio turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 273 tūkst. eurų 
(2018 m. gruodžio 31 d. 1 364 tūkst. eurų).  
 
VšĮ "Lietuvos energetikos muziejus" pagal 2013 m. rugsėjo 16 d. paramos sutartį Nr.04-53 gauna paramą, kurios suma lygi apskaičiuotai šio perduoto 
pagal panaudą turto (išskyrus subsidijuojamo turto dalį) nusidėvėjimo per 2019 m. sumai ir sudaro 25 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 28 tūkst. 
eurų). Bendrovė 2019 m. pervedė VŠĮ „Lietuvos energetikos ir technikos muziejus“ 16 tūkst. eurų (2018 m. 16 tūkst. eurų) dalininko įnašo muziejaus 
veiklai. 
 
Toliau lentelėje pateikiama informacija apie gautinas sumas ir pardavimų pajamas pagal sutartis su susijusiais asmenimis: 
 

Gautinos prekybos sumos 
2019 M.  

GRUODŽIO 31 D. 
 

2018 M.  

GRUODŽIO 31 D. 

Vilniaus miesto savivaldybė 635  940 

VŠĮ Lietuvos energetikos ir technikos muziejus 2  2 

Viso 637  942 

 

Pardavimų pajamos 
2019 M.  

GRUODŽIO 31 D. 
 

2018 M.  

GRUODŽIO 31 D. 

Vilniaus miesto savivaldybė 4 474  4 981 

VŠĮ Lietuvos energetikos ir technikos muziejus 9  4 

Viso 4 483  4 985 

 

Pirkimų sąnaudos 
2019 M.  

GRUODŽIO 31 D. 
 

2018 M.  

GRUODŽIO 31 D. 

Vilniaus miesto savivaldybė 84  - 

VŠĮ Lietuvos energetikos ir technikos muziejus -  - 

Viso 84  - 

 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės aukščiausios grandies vadovų skaičius buvo 8 žmonės – t. y. vienas Generalinis direktorius, vienas Generalinio 
direktoriaus pavaduotojas, viena Finansų departamento direktorė, vienas Klientų aptarnavimo departamento direktorius, vienas Strategijos ir vystymo 
departamento direktorius, vienas Perdavimo tinklo departamento direktorius, vienas Gamybos departamento direktorius, viena Paslaugų valdymo 
departamento direktorė (2018 m. gruodžio 31 d. – 8 žmonės). 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų ar garantijų, nebuvo atlikta jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų 
sumų, taip pat nebuvo atlikta turto perleidimo, nei darbo užmokestis. 2019 m. gruodžio 31 d. sąnaudos, susijusios su vadovybės atlygiu sudarė 677 
tūkst. eurų iš kurių išlaidos, susijusios su vadovų darbo sutarčių nutraukimu sudarė 191 tūkst. eurų. 
 
Sąnaudos, susijusios su vadovybės atlygiu, pateikiamos lentelėje toliau: 
 

 

 

2019 M. 

GRUODŽIO 31 D. 
 

2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

Vadovybės darbo užmokestis, socialinis draudimas  677  499 

Sukaupta kintamojo atlygio dalis 57  83 

Sukaupta ilgalaikėms išmokoms (pensijų rezervas) 9  9 

Viso 743  591 
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27.  KLAIDŲ TAISYMAS  

(1) Bendrovė ištaisė klaidą, susijusią su iš UAB „Vilniaus energija“ 2 155 tūkst. eurų gautina suma. Minėta gautina prekybos suma atspindi 
2017 m. ir ankstesniaisiais laikotarpiais neteisingai pripažintas pajamas. Šios pajamos buvo pripažintos vykstant ginčui tarp Bendrovės ir 
kliento dėl bendros sutarties teisėtumo. Minėtas ginčas dar nepasibaigęs. Dėl šios priežasties atitinkamame apskaitos standarte nurodyti 
pajamų pripažinimo kriterijai 2017 m. ir ankstesniaisiais laikotarpiais nebuvo įvykdyti. Atsižvelgiant į šis aplinkybes, buvo nuspręsta 
koreguoti finansinius duomenis už 2016-2017 metus, atstatant 2 155 tūkst. eurų sumą 2018 m. sausio 1 d. bei koreguojant atidėtąjį pelno 
mokestį. 
 

(2) Palyginamoji informacija finansinėse ataskaitose pateiktoms straipsnių grupėms buvo perskaičiuota. 2019 m. Bendrovė peržiūrėjo 
straipsnių grupavimo atskirose finansinėse ataskaitose metodologiją, atitinkamai siekiant tiksliau atspindėti straipsnių paskirstymą 
finansinėse ataskaitose ir pakoreguoti 2018 m. palyginamuosius skaičius. 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

TURTAS  

 
2018 M. GRUODŽIO 31 D.  

(IKI KOREGAVIMO) 

 
KOREGAVIMAS 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

(PO KOREGAVIMO) 
   

Ilgalaikis turtas       

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai   94 047    94 047 

Panaudos teise valdomas turtas   -    - 

Nematerialusis turtas  358    358 

Ilgalaikės investicijos  25    25 
Investicijos į susijusias įmones ir kitas įmones  6    6 
Ilgalaikės gautinos sumos  31    31 
Atidėtojo mokesčio turtas (1)  1 124  325  1 449 

Ilgalaikio turto iš viso  95 591  325  95 916 

        

Trumpalaikis turtas       
Atsargos   3 856    3 857 
Prekybos ir kitos gautinos sumos (1)  28 925  (2 156)  26 769 
Išankstiniai apmokėjimai  7 253    7 253 
Kitos gautinos sumos  2 311    2 311 
Kitas trumpalaikis turtas  194    194 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  4 195    4 195 

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui  448    448 

Trumpalaikio turto iš viso  47 182  (2 156)  45 027 

Turto iš viso  142 773  (1 831)  140 942 

 
 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
2018 M. GRUODŽIO 31 D. 

(IKI KOREGAVIMO) 

 

KOREGAVIMAS 

 2018 M. 

GRUODŽIO 31 D. 

(PO KOREGAVIMO) 
   

Nuosavas kapitalas       

Akcinis kapitalas  92 204    92 204 
Privalomasis rezervas  -     -  
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (1)  5 689  (1 831)  3 858 

Nuosavo kapitalo iš viso  97 893  (1 831)  96 062 
        
Ilgalaikiai įsipareigojimai       
Finansiniai įsipareigojimai  7 619    7 619 
Dotacijos ir subsidijos  6 063    6 063 
Nuomos įsipareigojimai  -    - 
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas   339    339 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  14 021    14 021 
        
Trumpalaikiai įsipareigojimai       
Finansiniai įsipareigojimai  1 430    1 430 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos (2)  24 060  (892)  23 168 
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais (2)  -  673  673 
Atidėjiniai  3 824    3 824 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (2)  874  219  1 093 
Pelno mokesčio įsipareigojimai  671    671 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  30 859    30 859 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  142 773  (1 831)  140 942 
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27.  KLAIDŲ TAISYMAS (TĘSINYS)  

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

TURTAS   

 
2018 M SAUSIO 1 D. 

(IKI KOREGAVIMO) 

 
KOREGAVIMAS 

 
2018 M SAUSIO 1 D. 

(PO KOREGAVIMO)    

Ilgalaikis turtas       

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai   87 696    87 696 

Panaudos teise valdomas turtas   -    - 

Nematerialusis turtas  388    388 

Ilgalaikės investicijos  25    25 
Investicijos į asocijuotąsias įmones ir kitas įmones  6    6 
Ilgalaikės gautinos sumos  130    130 
Atidėtojo mokesčio turtas (1)  143  325  468 

Ilgalaikis turtas  88 713  325  88 713 

        

Trumpalaikis turtas       
Atsargos   4 741    4 741 
Prekybos ir kitos gautinos sumos (1)  26 638  (2 156)  24 482 
Išankstiniai apmokėjimai  215    215 
Kitos gautinos sumos  599    599 
Einamųjų metų mokestis  158    158 
Kitas trumpalaikis turtas  172    172 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  4 427    4 427 

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui  -    - 

Trumpalaikio turto iš viso  36 950  (2 156)  34 794 

Turto iš viso  125 338  (1 831)  123 507 

 
 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 2018 M SAUSIO 1 D. 

(IKI KOREGAVIMO) 

 
KOREGAVIMAS 

 2018 M SAUSIO 1 D. 

(PO KOREGAVIMO)    

Nuosavas kapitalas       

Akcinis kapitalas  103 240    103 240 
Privalomasis rezervas  -     -  
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (1)  (10 827)  (1 831)  (12 658) 

Nuosavo kapitalo iš viso  92 413  (1 831)  90 582 
        
Ilgalaikiai įsipareigojimai       
Finansiniai įsipareigojimai  3 975    3 975 
Dotacijos ir subsidijos  5 244    5 244 
Nuomos įsipareigojimai  -    - 
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas   382    382 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  9 601    9 601 
        
Trumpalaikiai įsipareigojimai       
Finansiniai įsipareigojimai  5 400    5 400 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos   17 321    17 321 
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais   -    - 
Atidėjiniai  -    - 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   603    603 
Pelno mokesčio įsipareigojimai       

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  23 324    23 324 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  125 338  (1 831)  123 507 
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28.  POATASKAITINIAI ĮVYKIAI 
 
▪ 2020 m. sausio 17 d. Bendrovė pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl finansavimo suteikimo iš Europos Sąjungos fondų 1 283 tūkst. 

eurų sumai, įvykdžius sutarties sąlygas. Bendrovei skirta 1 283 tūkst. eurų projekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92445 ir ŠK-92475R 
rekonstravimas“ finansavimui. Taip pat pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl finansavimo suteikimo iš Europos Sąjungos fondų 1 129 
tūkst. eurų sumai, įvykdžius sutarties sąlygas. Bendrovei skirta 1 129 tūkst. eurų projekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92445 ir ŠK-92475R 
rekonstravimas“ finansavimui.  

 
▪ 2020 m. sausio 21 d. UAB „Alvora“ pateikta pretenzija su reikalavimu sumokėti priskaičiuotus delspinigius pagal rangos sutartį. Ieškinio suma 473 

tūkst. eurų.  
 
▪ 2020 m. vasario 7 d. Bendrovė už 2 360 tūkst. eurų pardavė administracinį pastatą ir kitus statinius, adresu Smolensko g. 12. Sandorio vertė 

nustatyta po 2020 m. sausio 13 d. įvykusio viešo aukciono. 
 
▪ 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė koronaviruso protrūkį pandemija, o Lietuvos vyriausybė karantino padėtį paskelbė 

2020 m. kovo 16 d. Reaguodamos į galimą rimtą pavojų, kurį COVID-19 kelia visuomenės sveikatai, Lietuvos vyriausybės institucijos ėmėsi 
priemonių protrūkiui sustabdyti, įskaitant žmonių tarpvalstybinio judėjimo apribojimą, atvykimo iš užsienio apribojimą, tam tikrų pramonės šakų 
„uždarymą“, laukiant tolimesnių pokyčių. Visų pirma, oro uostai ir geležinkeliai sustabdė žmonių pervežimą, mokyklos, univers itetai, restoranai, 
kino teatrai, teatrai ir muziejai bei sporto klubai, mažmeninės prekybos parduotuvės, išskyrus mažmeninę prekybą maisto produktais, maisto 
prekių parduotuves ir vaistines, buvo uždaryti. Kai kurie verslai Lietuvoje nurodė darbuotojams likti namuose ir sutrumpino arba laikinai sustabdė 
verslo operacijas. 

 
Didesnį ekonominį šių įvykių poveikį sudaro: 
 

▪ Verslo ir ekonominės veiklos sutrikimas Lietuvoje, turintis pakopinį poveikį tiek tiekėjų, tiek vartotojų grandinėms; 
▪ Reikšmingi tam tikrų sektorių verslo sutrikimai tiek Lietuvoje, tiek rinkose, kurios labai priklausomos nuo užsienio tiekimo grandinės, 

taip pat į eksportą orientuotos įmonės, labai priklausomos nuo užsienio rinkų. Paveikti sektoriai yra prekyba ir transportas, kelionės ir 
turizmas, pramogos, gamyba, statyba, mažmeninė prekyba, draudimas, švietimas ir finansų sektorius; 

▪ Reikšmingas neesminių prekių ir paslaugų paklausos sumažėjimas; 
▪ Padidėjęs ekonominis netikrumas, kurį atspindi nestabilios turto kainos ir valiutų kursai. 

 
Karantino paskelbimas nepadarė reikšmingos įtakos Bendrovės veiklos tęstinumui bei 2019 m. veiklos rezultatams. Bendrovės vadovybės 
vertinimu, visos rizikos yra valdomos ir veiklai reikšmingos įtakos neturi. Bendrovė, kaip ir prieš paskelbtą visuotinį karantiną, vykdo veiklą įprastai, 
nes privalo užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą juridiniams ir fiziniams asmenims. 

 
Vadovybė įvertino tokias veiklos rizikas, kurios gali turėti neigiamos įtakos Bendrovei: 
 

▪ Darbuotojų trūkumas ilgą laiko tarpą; 
▪ Lietuvos ekonomikos nuosmukis, kuris smarkiai sumažintų vartotojų perkamąją galią, dėl ko sumažėtų Bendrovės 2019 metų pinigų 

srautai. 
 

Bendrovė atidžiai stebi grynųjų pinigų įplaukas ir reguliariai bendrauja su klientais dėl skolų apmokėjimo. Klientams, kurie susiduria su ypatingais 
finansiniais sunkumais, yra leidžiama atskiru susitarimu išdėstyti mokėjimus per ilgesnį laikotarpį, nėra taikomi delspinigia i. Karantino laikotarpiu 
galimas mažesnis savalaikis įplaukų surinkimas, tačiau daroma prielaida, kad iki metų pabaigos klientai sugebės atsiskaityti už susidariusias 
skolas. 

 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės apyvartinės lėšos sudarė 11 885 tūkst. EUR, o galimų nepanaudotų kredito linijų vertė sudarė 11,000 tūkst. 
EUR. Trumpuoju laikotarpiu Bendrovė turi sukaupusi piniginių lėšų pakankamai, kad suvaldytų finansinius srautus, jeigu tektų susidurti su 
ilgalaikiais finansiniais sunkumais, planuojama akcininko pagalba. Vienas iš reikšmingų kriterijų, kurie sušvelnina finansinių srautų neigiamą įtaką 
karantino metu yra ta, kad Bendrovė yra išėjimo iš šildymo sezono stadijoje kai pajamų už suteikiamas paslaugas reikšmingai sumažėja dėl 
natūralaus sezoniškumo. 

 
Lietuvoje paskelbus valstybės lygio ekstremalią padėtį, Bendrovė savalaikiai priėmė saugos ir organizacinius sprendimus, kuriais užtikrino savo 
darbuotojų saugumą ir Bendrovės veiklos tęstinumą, t. y. nedelsiant pradėtos taikyti įvairios saugos priemones, užtikrinančios tiek savo darbuotojų, 
tiek partnerių saugumą. Darbuotojai, kurie galėjo atlikti savo darbus nuotoliniu būdu, pradėjo dirbti iš namų. Darbuotojams, kurie negalėjo dirbti 
nuotoliniu būdu, Bendrovė suteikė papildomas  asmenines saugumo priemones bei ėmėsi naujų, su sveikatos apsauga susijusių organizacinių 
veiksmų – įvertinus gyvybiškai svarbias Bendrovės veiklos funkcijas, tam tikri darbuotojai apgyvendinti Bendrovės patalpose ilgesniam laikui. 
Taikomų priemonių aktualumas Bendrovėje aptariamas ir peržiūrimas nuolat. 

 
Bendrovėje sudaryta Rizikų valdymo grupė, atsakinga už tinkamą Bendrovėje kylančių rizikų suvaldymą, kuri kasdien stebi situaciją Bendrovėje 
ir pagal poreikį koreguoja veiksmų planus. Bendrovė atidžiai stebi bei vertina pasaulines ekonomines tendencijas ir galimą jų ilgalaikį poveikį 
bendrovės finansinei būklei. 
 
Bendrovės vadovybės vertinimu, šiuo metu nėra pagrindo nerimauti dėl Bendrovės veiklos tvarumo. 

 
Jokių kitų poataskaitinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Bendrovės finansinėms ataskaitoms iki ataskaitų patvirtinimo datos nebuvo.  


