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Balansas       
  Pastabos  2005 m. 

gruodžio 31 d. 
2004 m. 

gruodžio 31 d. 
 TURTAS     

 Ilgalaikis turtas     
 Ilgalaikis nematerialusis turtas 3  1.863 1.435 
 Ilgalaikis materialusis turtas 5    
 Žem� ir pastatai   30.291 29.145 
 Statiniai ir mašinos   93.173 96.915 
 Transporto priemon�s   1.292 1.790 
 �renginiai ir �rankiai   5.504 9.031 
 Kitas materialusis turtas   1.901 2.540 
 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai   2.757 5.925 
 Ilgalaikio materialiojo turto iš viso   134.918 145.346 
 Investicinis turtas 4  - 15.315 
 Ilgalaikis finansinis turtas     
 Po vieneri� met� gautinos sumos 7  2.654 647 
 Kitas finansinis turtas   433 433 
 Ilgalaikio finansinio turto iš viso   3.087 1.080 
 Ilgalaik� ateinan�i� laikotarpi� s�naud� dalis   - 431 
 Ilgalaikio turto iš viso   139.868 163.607 
      
 Trumpalaikis turtas     
 Atsargos ir išankstiniai apmok�jimai      
 Atsargos 6  4.888 6.759 
 Išankstiniai apmok�jimai    464 868 
 Atsarg�, išankstini� apmok�jim� iš viso   5.352 7.627 

 Per vienerius metus gautinos sumos 7    
 Iš pirk�j� gautinos sumos   41.490 37.826 
 Kitos gautinos sumos   5.975 6.817 
 Per vienerius metus gautin� sum�, iš viso   47.465 44.643 
 Kitas trumpalaikis turtas   - 10 
 Pinigai ir pinig� ekvivalentai 8  4.333 4.957 
 Trumpalaikio turto iš viso   57.150 57.237 
      
 Turto iš viso   197.018 220.844 
      

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud�tin� šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
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Balansas (t�sinys)         

  

Pastabos 

 

2005 m. 
gruodžio 31 

d. 

2004 m. 
gruodžio 31 

d. 
 NUOSAVAS KAPITALAS IR �SIPAREIGOJIMAI     

 Nuosavas kapitalas     
 Kapitalas 1  118.310 118.310 
 Rezervai 9    
 Privalomasis   - 11.831 
 Kiti rezervai   - 5.090 
 Rezerv� iš viso   - 16.921 
 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)     
 Ataskaitini� met� pelnas   6.348 9.357 
 Ankstesni� met� (nuostoliai)   (1.365) (27.643) 
 Nepaskirstytojo pelno (nuostoli�) iš viso   4.983 (18.286) 
       
 Nuosavo kapitalo iš viso   123.293 116.945 
      
 Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai     
 Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir �sipareigojimai     
 Ilgalaik�s finansin�s skolos 10  26.138 43.610 
 Skolos tiek�jams   71 163 
 Kitos mok�tinos sumos   38 431 
 Atid�tojo pelno mokes�io �sipareigojimas 16  1.278 194 
 Dotacijos (atid�tos pajamos) 11  4.545 4.312 
 Po vieneri� met� mok�tin� sum� ir ilgalaiki� �sipareigojim� 

iš viso   32.070 48.710 
      
 Per vienerius metus mok�tinos sumos ir �sipareigojimai     
 Ilgalaiki� finansini� skol� ir finansinio lizingo einam�j� met� dalis 10  7.771 12.469 
 Trumpalaik�s finansin�s skolos 10  5.278 5.180 
 Prekybos skolos   24.343 28.750 
 Gauti išankstiniai apmok�jimai   746 857 
 Mok�tini mokes�iai   864 1.017 
 Su darbo santykiais susij	 �sipareigojimai   2.112 2.192 
 Mok�tinos pal�kanos   334 670 
 Kitos trumpalaik�s mok�tinos sumos ir �sipareigojimai   207 4.054 
 Per vienerius metus mok�tin� sum� ir �sipareigojim� iš viso   41.655 55.189 

      
 Mok�tin� sum� ir �sipareigojim� iš viso   73.725 103.899 
      
 Nuosavo kapitalo ir �sipareigojim� iš viso   197.018 220.844 
      
Generalinis direktorius  Aleksandras Sigitas Matelionis    2006 m. kovo 21 d. 

       
L.e.p. vyriausioji buhalter�  Jadvyga Umbrasien�    2006 m. kovo 21 d. 
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Pelno (nuostoli�) ataskaita 
  Pastabos  2005 m. 2004 m. 
      

 Pajamos 12  171.382 170.430 
      
 Veiklos s�naudos 13    
 Kuras ir pirkta energija   (106.464) (109.176) 
 Atlyginimai ir socialinis draudimas   (22.447) (22.867) 
 Žaliavos ir medžiagos   (2.959) (3.562) 
 Mokes�iai, išskyrus pelno mokest�   (4.162) (5.027) 
 Elektros energija   (3.512) (3.290) 
 Nusid�v�jimas ir amortizacija   (17.908) (16.692) 
 Remontas ir eksploatacija   (1.521) (1.215) 
 Vanduo   (479) (683) 
 Gautin� sum� realizacin�s vert�s sumaž�jimo 

pasikeitimas   (206) 5.118 
 Atsarg� realizacin�s vert�s sumaž�jimo pasikeitimas   (279) 1.290 
 Kitos s�naudos   (8.467) (14.855) 
     

 Veiklos s�naudos, iš viso   (168.404) (170.959) 
 Veiklos pelnas (nuostoliai)   2.978 (529) 
      
 Kita veikla 14    
 Kitos veiklos pajamos   6.833 25.584 
 Kitos veiklos s�naudos   (6.517) (5.878) 
 Kitos veiklos pajamos (s�naudos), gryn�ja verte   316 19.706  
      
 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos  15    
 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos   1.926 2.261 
 Finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos   2.212 (9.766) 
 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos 

 (s�naudos), gryn�ja verte   4.138 (7.505) 
      
 Pelnas (nuostoliai) prieš  apmokestinim�   7.432 11.672  
      
 Pelno mokestis 16  (1.084) (2.315) 
      
 Grynasis pelnas (nuostoliai)   6.348 9.357  
      
 Pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais) 17  0,32 0,47 
      

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud�tin� šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
 

Generalinis direktorius  Aleksandras Sigitas Matelionis    2006 m. kovo 21 d. 
       

L.e.p. vyriausioji buhalter�  Jadvyga Umbrasien�    2006 m. kovo 21 d. 
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Nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita 
 

 Pastabos Kapitalas Rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

(nuostoliai) Iš viso 
     
2003 m. gruodžio 31 d. likutis  118.310 10.930 (21.652) 107.588 

      
Pervesta � rezervus  - 5.991 (5.991) - 
Grynasis met� pelnas  - - 9.357 9.357 

2004 m. gruodžio 31 d. likutis  118.310 16.921 (18.286) 116.945 

      
Sukaupt� nuostoli� dengimas 9 - (16.921) 16.921 - 
Grynasis met� pelnas  - - 6.348 6.348 
2005 m. gruodžio 31 d. likutis  118.310 - 4.983 123.293 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud�tin� šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
 
 

Generalinis direktorius  Aleksandras Sigitas Matelionis    2006 m. kovo 21 d. 
       

L.e.p. vyriausioji buhalter�  Jadvyga Umbrasien�    2006 m. kovo 21 d. 
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Pinig� sraut� ataskaita 
 
    2005 m.  2004 m.  

      
 Pagrindin�s veiklos pinig� srautai     
 Grynasis pelnas    6.348 9.357 
 Nepinigini� s�naud� (pajam�) atstatymas:     
 Nusid�v�jimas ir amortizacija   18.497 17.809 
 Gautin� sum� realizacin�s vert�s sumaž�jimo 

pasikeitimas  206 (5.118) 
 Nuostolis (pelnas) pardavus ir nurašius ilgalaik� turt� ir 

akcijas  1.150 (19.215) 
 Pasenusi� žaliav� ir medžiag� realizacin�s vert�s 

sumaž�jimo pasikeitimas  279 (1.290) 
 Atid�tojo pelno mokes�io pasikeitimas   1.084 2.315 
 Ilgalaikio turto vert�s sumaž�jimas   - 1.573 
 Sukaupimai   (7.734) 9.689 
 Dotacij� amortizacija   (708) (252) 
 Valiutos kurso pasikeitimas  445 (737) 
 Pal�kan� s�naudos  2.080 2.058 
 Kit� finansin�s ir investicin�s veiklos rezultat� 

eliminavimas   
(1.418) (662) 

    20.229 15.527 
 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:     
 Atsarg� sumaž�jimas   1.592 3.824 
 Išankstini� apmok�jim� sumaž�jimas   404 570 
 Iš pirk�j� gautin� sum� (padid�jimas) sumaž�jimas   (3.870) 4.355 
 Kit� gautin� sum� (padid�jimas) sumaž�jimas   (1.280) 4.602 
 Ilgalaiki� prekybos skol� (sumaž�jimas)  (92) (92) 
 Trumpalaiki� prekybos skol� ir gaut� avans� 

padid�jimas    
1.795 3.548 

 Su darbo santykiais susijusi� �sipareigojim� 
(sumaž�jimas) padid�jimas    

(24) 21 
 Kit� �siskolinim� biudžetui (sumaž�jimas)  (153) (594) 
 Mok�tin� pal�kan� (sumaž�jimas) padid�jimas   (336) 600 
 Kit� mok�tin� sum� ir �sipareigojim� (sumaž�jimas) 

padid�jimas   (2.482) 170 
 Grynieji pagrindin�s veiklos pinig� srautai   15.783 32.531 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud�tin� šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
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Pinig� sraut� ataskaita (t�sinys) 
 
    2005 m. 2004 m.  

      
 Investicin�s veiklos pinig� srautai     
 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto �sigijimas  (24.404) (26.927) 

 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei 

investicij� perleidimas   
30.082 568 

 Gauti delspinigiai ir baudos   1.873 1.438 
 Ilgalaiki� gautin� sum� padid�jimai    206 532 
 Grynieji investicin�s veiklos pinig� srautai   7.757 (24.389) 

 
 Finansin�s veiklos pinig� srautai     
 Paskol� gavimas   113.838 45.163 
 Paskol� gr�žinimas   (135.876) (48.604) 
 Sumok�tos pal�kanos   (2.080) (2.058) 
 Lizingo mok�jimai   (33) (62) 
 Dotacijos ir subsidijos   941 149 
 Sumok�ti delspinigiai ir baudos   (954) (39) 
 Grynieji finansin�s veiklos pinig� srautai   (24.164) (5.451) 
      
 Grynasis pinig� sraut� (sumaž�jimas) padid�jimas    (624) 2.691 
      
 Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pradžioje   4.957 2.266 
 Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   4.333 4.957 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud�tin� šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
 
 

Generalinis direktorius  Aleksandras Sigitas Matelionis    2006 m. kovo 21 d. 
       

L.e.p. vyriausioji buhalter�  Jadvyga Umbrasien�    2006 m. kovo 21 d. 
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Finansin�s atskaitomyb�s aiškinamasis raštas 
 

1 Bendroji informacija 
 
AB „Kauno energija“ (toliau – „Bendrov�“) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin� bendrov�. Jos buvein�s adresas 
yra: 
 
Raudondvario pl. 84, 
Kaunas, 
Lietuva 
 
Bendrov� užsiima šilumos ir elektros energijos gamyba ir realizavimu. Bendrov� �registruota 1997 m. liepos 1 d., 
reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrov�s akcijomis prekiaujama Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos 
einamajame s�raše.  
 
2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s akcininkai buvo: 
 

    
 Turim� akcij� 

skai�ius (vnt.) 
Nuosavyb�s 

dalis (proc.)    
      

Kauno miesto savivaldyb� 16.954.892 85,99    
Kauno rajono savivaldyb� 1.606.168 8,14    
Jurbarko rajono savivaldyb�s taryba 443.810 2,25    
Kiti smulk�s akcininkai 713.512 3,62    
 19.718.382 100,00    

 
Visos akcijos, kuri� nominali vert� 6 litai, yra paprastosios vardin�s akcijos ir 2005 m. bei 2004 m. gruodžio 31 d. buvo 
pilnai apmok�tos. �statinis kapitalas 2005 m. ir 2004 m. nesikeit�. Bendrov� 2005 m. ir 2004 m. netur�jo sav� akcij�. 
 
AB „Kauno energija“ sudaro Bendrov�s centrin� b�stin� ir filialas „Jurbarko šilumos tinklai“. 
 
AB „Kauno energija“ veikl� reglamentuoja 2003 m. geguž�s 20 d. Lietuvos Respublikos šilumos �kio �statymas  
Nr. IX-1565.  
 
Pagal Lietuvos Respublikos šilumos �kio �statym� Bendrov�s veikla yra licencijuojama, j� reguliuoja Valstybin� kain� ir 
energetikos kontrol�s komisija (toliau „Komisija“). 2004 m. vasario 26 d. Komisija suteik� Bendrovei šilumos tiekimo 
licencij�. Licencija galioja neribot� laik�, ta�iau, atsižvelgiant � tai, ar laikomasi tam tikr� s�lyg�, gali b�ti atšaukta 
atitinkamu Komisijos sprendimu. Komisija taip pat nustato šilumos tiekimo kain� viršutines ribas. 
 
Bendrov� 2003 m. parduodama dal� padaliniui „Kauno elektrin�“ priklausan�io turto UAB „Kauno termofikacin� elektrin�“ 
(KTE) sutartyje �sipareigojo iš šios bendrov�s kasmet nupirkti ne mažiau kaip 80 proc. metinio Kauno miesto integruoto 
tinklo šilumos poreikio. Sutartis galioja 15 met� nuo pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Šioje sutartyje numatyta, kad 
šilumos pirkimo kaina iš KTE nedid�s 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 
Bendrov�, siekdama atskirti savo nepagrindin	 veikl�, 2003 m. �steig� dukterin	 bendrov	 UAB „Naujasodžio energijos 
paslaugos“, kuriai 2003 m. pabaigoje pardav� Bendrov�s filialui „Naujasodžio energija“ priskirt� ilgalaik� turt� bei atsargas 
bei perdav� filialo vykdyt� veikl�, kuri� sudaro durpi� gavyba, vamzdži� izoliavimas poliuretanu, vamzdyn� ir šilumos 
mazg� montavimo ir remonto darbai bei poilsio nam� veikla. Turto bankui užprotestavus š� sandor�, 2004 m. Bendrov� 
susigr�žino dukterinei �monei parduot� ilgalaik� turt� ir d�l to 2004 m. pelno nuostolio ataskaitoje (kitos veiklos pajamose) 
apsiskait� peln� (žr. 14 pastab�). Sugr�žintas turtas buvo išnuomotas UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ veiklai 
vykdyti.  
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1 Bendroji informacija (t�sinys) 
 
2004 m. Bendrov� paskelb� konkurs� dukterin�s �mon�s UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijoms ir Bendrov�s 
turtui, išnuomotam dukterinei bendrovei, parduoti. Siekdama ilgalaik� turt� atspind�ti ne didesn� nei atsiperkamoji vert� 
Bendrov� 2004 m. pelno (nuostoli�) ataskaitoje (s�naudose) apskait� 1.573 t�kst. lit� ilgalaikio turto vert�s sumaž�jimo 
nuostol�. Atsiperkamoji vert� buvo �vertinta pagal preliminaraus sandorio vert	. 2004 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s 
apskaitoje turtas, nuomojamas UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, buvo apskaitytas 25.433 t�kst. lit� likutine verte. 
2005 m. balandžio m�n. šis turtas, kurio likutin� vert� sudar� 24.853 t�kst. litus, ir UAB „Naujasodžio energijos 
paslaugos“ akcijos (kuri� �sigijimo savikaina 10 t�kst. lit�) buvo parduotas, o pardavimo pelnas ir nuostoliai buvo 
atspind�ti kitos veiklos straipsniuose (žr. 14 pastab�). 
�

2005 m. buvo paleista Noreikiški� katilin�s kogeneracin� j�gain�, dirbanti Kauno miesto vandenvalos �renginiuose 
pagamintomis biodujomis. J�gain�s elektrinis galingumas 0,75 MW, šiluminis - 1,0 MW. Pagaminta elektros energija yra 
tiekiama � AB „VST‘‘ skirstomuosius tinklus. �gyvendinus š� projekt�, 2005 m. rugs�jo m�n. buvo gauta 345 t�kst. lit� 
(100 t�kst. EUR) valstyb�s parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicij� fondo (žr. 11 pastaba). 
 
Bendrov�s gamybinius paj�gumus sudaro Petraši�n� elektrin�, 3 katilin�s Kauno integruotame tinkle, 8 regionin�s 
katilin�s Kauno ir Marijampol�s rajonuose bei 8 kvartalin�s ir 54 vietin�s dujofikuotos katilin�s Kauno mieste. 
 
Bendras instaliuotas šiluminis galingumas sudaro 758 MW, elektrinis – 10 MW, iš j� Petraši�n� elektrin�je - 406 MW 
šiluminis ir 8 MW elektrinis galingumas. Bendras visos Bendrov�s energijos gamybos paj�gumas yra 768 MW. 
 
Vidutinis Bendrov�s darbuotoj� skai�ius 2005 m. buvo 905 (918 darbuotojai 2004 m.).  
 
Bendrov�s akcininkai turi teis	 patvirtinti arba nepatvirtinti finansin	 atskaitomyb	 po to, kai j� patvirtino Bendrov�s 
vadovyb�. 
 
 

2 Reikšming� apskaitos princip� santrauka 
 
2.1. Finansin�s atskaitomyb�s forma 
 
Tarptautini� apskaitos standart� taryba išleido TFAS 1, kuris nurodo, kad �mon�s pirmoji metin� finansin� atskaitomyb� 
parengta pagal TFAS yra ta, kurioje �mon� pritaiko visus TFAS ir aiškiai bei be išlyg� patvirtina, kad laikomasi vis� TFAS 
reikalavim�. Remiantis TFAS 1, Bendrov� privalo rengti finansin	 atskaitomyb	 taip, lyg finansin� atskaitomyb� pagal 
TFAS b�t� rengiama pirm�j� kart�, nes Bendrov�s tam tikr� ankstesni� met� finansin� atskaitomyb� nebuvo išleista. 
Bendrov� TFAS pritaikymo dat� pasirinko 2004 m. sausio 1 d. Reikšming� pakeitim� tarp ankstesniojo ataskaitinio 
laikotarpio finansin�s atskaitomyb�s parengtos pagal Verslo Apskaitos Standartus (VAS) ir 2004 m. sausio 1 d. 
pakoreguotos TFAS nebuvo.  
 
Ši finansin� atskaitomyb� yra parengta pagal galiojusius Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus (TFAS), 
priimtus taikyti Europos S�jungoje.  
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2  Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 
2.1. Finansin�s atskaitomyb�s forma (t�sinys)) 
 
Dar ne�sigalioj	 TFAS ir Tarptautinio finansin�s atskaitomyb�s aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimai  
�

Bendrov� nepritaik� ši� TFAS ir TFAAK (IFRIC) išaiškinim�, kurie jau yra patvirtinti, bet dar ne�sigalioj	, ir kuriuos 
Bendrovei gali tekti taikyti ateityje: 
 

�� TFAS 6 „Mineralini� ištekli� paieška ir �vertinimas“ (�sigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.); 
�� TFAAK 4 „Nustatymas, ar sutartis apima nuom�“ (�sigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.); 
�� TFAAK 5 „Dalyvavimas eksploatacijos nutraukimo, atnaujinimo ir aplinkos sutvarkymo fond� veikloje“ 

(�sigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.); 
�� TFAAK 7 „Finansin�s atskaitomyb�s tikslinimas pagal TAS 29 „Finansin� atskaitomyb� hiperinfliacijos 

s�lygomis“ (�sigalioja nuo 2006 m. kovo 1 d.); 
�� Patais� susijusi� su TFAS 1 „TFAS taikymas pirm� kart�" bei TFAS 7 "Finansiniai instrumentai: 

atskleidimai" prielaidoms (�sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.); 
�� Patais�, susijusi� su TAS 1 „Finansin�s atskaitomyb�s pateikimas" - atskleidimai, susij	 su nuosavu 

kapitalu (�sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.); 
�� Patais� susijusi� su TAS 39 „Finansin�s priemon�s: pripažinimas ir vertinimas" ir TFAS 4 "Draudimo 

sutartys" - Finansin�s garantijos (�sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.); 
�� TFAAK 6 „�sipareigojimai atsirandantys d�l dalyvavimo specifin�je rinkoje - Elektrin�s ir elektronin�s �rangos 

atliekos" (�sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.); 
�� TFAAK 8 „TFAS 2 apimtis“ (�sigalioja nuo 2006 m. geguž�s 1 d.); 
�� TFAAK 9 „�terptini� išvestini� priemoni� perkainojimas“ (�sigalioja nuo 2006 m. birželio 1 d.). 

 
Bendrov� mano, kad ši� standart� ir išaiškinim� pritaikymas jiems �sigaliojus netur�s �takos Bendrov�s finansinei 
atskaitomybei. 
 
2.2. Finansin�s atskaitomyb�s valiuta 
 
Bendrov� apskait� tvarko ir šioje finansin�je atskaitomyb�je visos sumos yra pateiktos nacionaline valiuta, litais. 
 
Nuo 2002 m. Litas buvo susietas su Euru santykiu 3,4528 lito už 1 eur�, o lito kurs� kit� valiut� atžvilgiu kasdien nustato 
Lietuvos Bankas.  
 
2.3. Nematerialusis turtas 

 
Nematerialusis turtas iš pradži� yra pripaž�stamas �sigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripaž�stamas, jei yra tik�tina, 
kad Bendrov� gaus su šiuo turtu susijusi� ekonomin	 naud� ateityje ir jei turto vert� gali b�ti patikimai �vertinta. Po 
pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas �sigijimo verte, at�mus sukaupt� amortizacij� ir sukauptus 
vert�s sumaž�jimo nuostolius, jei toki� yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per 
numatyt� naudingo tarnavimo laik� (3-4 metai). 
 

Licencijos 
 
Už licencijas sumok�tos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per 3 met� laikotarp�.  
 
Programin� �ranga 
 
Naujos programin�s �rangos �sigijimo kaštai yra kapitalizuojami ir pripaž�stami nematerialiu ilgalaikiu turtu, jei šie kaštai 
n�ra kompiuterin�s �rangos sudedamoji dalis. Programin� �ranga yra amortizuojama per ne ilgesn� nei 3 met� laikotarp�. 
 
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatom� ekonomin	 naud� iš turim� programini� sistem� veiklos, yra 
pripaž�stamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prieži�ros darbai, s�naudomis. 
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2  Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 
2.4. Taršos leidim� apskaita 
 
Gauti taršos leidimai yra apskaitomi taikant „grynojo �sipareigojimo“ metod�. Pagal š� metod� Bendrov� taršos leidimus 
apskaito nominali�ja (nuline) verte, kaip tai leidžia TAS 20 „Valstyb�s dotacij� apskaita ir valstyb�s paramos pateikimas 
atskaitomyb�je“ 23 straipsnis.  
 
�sipareigojimai �sigyti papildomus leidimus teršti yra pripaž�stami jiems atsiradus (pvz. �sipareigojimai yra neapskaitomi 
remiantis tik�tinu ateities taršos kiekiu) ir apskaitomi tik tada, kai Bendrov�s faktiškai išmestas taršos kiekis viršija turim� 
taršos leidim� kiek�. 
 
Taikydama „grynojo �sipareigojimo“ metod� Bendrov� leidim� teršti tr�kum� vertina lygindama turim� taršos leidim� kiek� 
su faktiškai per metus išmetamais teršal� kiekiais.  
 
Taršos leidim� pardavimai yra apskaitomi pardavimo sandorio suma.  Bet kokie skirtumai tarp tikrosios pardavimo kainos 
ir turim� leidim� balansin�s vert�s yra pripaž�stami kaip pelnas ar nuostolis, nepaisant to, ar šio sandorio metu susidaro 
faktiškas ar tik�tinas taršos leidim� tr�kumas. Kai d�l taršos leidim� pardavimo susidaro faktiškas taršos leidim� 
tr�kumas, balanse pripaž�stamas papildomas �sipareigojimas, �traukiant atitinkamas s�naudas � pelno (nuostoli�) 
ataskait�. 
 
2.5. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Bendrov�s ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas �sigijimo verte at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir �vertint� vert�s 
sumaž�jimo nuostol�.  
 
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, apskaitoje nurašoma jo �sigijimo savikaina, sukauptas nusid�v�jimas, vert�s 
padid�jimai ar sumaž�jimai, registruojamos bet kokios nurašymo pajamos ar išlaidos ir apskaitomas nurašymo pelnas 
arba nuostoliai. 
 

Pradin	 ilgalaikio materialiojo turto vert	 sudaro �sigijimo kaina, �skaitant negr�žinamus �sigijimo mokes�ius ir visas 
tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perk�limu � jo naudojimo viet�. Išlaidos, 
tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui prad�jus veikti, paprastai yra apskaitomos to 
laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostoli�) ataskaitoje.  
 
Nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� metod� per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius: 
 
 Metai 
Pastatai 7 - 50 
Statiniai ir mašinos 5 - 60 
Transporto priemon�s 3 - 10 
�renginiai ir �rankiai 2 - 20 
Kitas materialus turtas 2 - 30 
 

Naudingo tarnavimo laikas kasmet yra perži�rimas užtikrinant, kad nusid�v�jimo terminas atitinka numatom� ilgalaikio 
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarp�.  
 
Nebaigta statyba apskaitoma �sigijimo verte. J� sudaro statybos, statini� ir �rengini� vert�s bei kitos tiesiogiai priskirtinos 
išlaidos. Nusid�v�jimas nebaigtai statybai neskai�iuojamas tol, kol statyba n�ra baigta, ir turtas neprad�tas naudoti.  
 
Kito materialaus turto grup�je yra apskaitomas Bendrov�s veikloje nenaudojamas materialusis turtas, kurio dalis yra 
nuomojama už vert	 ne mažesn	 nei nusid�v�jimas. Nusid�v�jimas nenaudojamam veikloje turtui yra skai�iuojamas. 
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2 Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 

2.6. Investicinis turtas 
 
Bendrov�s investicin� turt� sudaro investicijos � žem	 ir pastatus, kuri� pagrindin� paskirtis yra uždirbti nuomos pajamas 
arba padidinti turto vert	, o ne panaudojimas teikiant paslaugas, arba administravimo ar pardavimo tikslais. Pagal 40 TAS 
„Investicinis turtas“, investicinis turtas iš pradži� yra apskaitomas �sigijimo verte, kuri atspindi tikr�j� to turto vert	 �sigijimo 
metu, �skaitant sandorio sudarymo kaštus. V�liau visas investicinis turtas yra apskaitomas �sigijimo verte, at�mus 
sukaupt� nusid�v�jim� bei sukauptus turto vert�s sumaž�jimo nuostolius. Vadovyb�s manymu, investicinio turto 
apskaitin� vert� apytikriai atitinka jo tikr�j� vert	. 
 
Perk�limai � investicinio turto s�skait� ir iš jos atliekami tada ir tik tada, kai akivaizdžiai pasikei�ia turto paskirtis. 
 
2.7. Finansiniai instrumentai 
 
Remiantis TAS 39 finansinis turtas yra skirstomas � finansin� turt�, vertinam� tikr�ja verte pelno (nuostoli�) ataskaitoje, 
finansin� turt�, laikom� iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas ir finansin� turt�, skirt� parduoti. Visi 
investicij� �sigijimai ir pardavimai yra pripaž�stami j� pirkimo (pardavimo) dien�. Iš pradži� investicijos yra apskaitomos 
�sigijimo verte, kuri yra lygi sumok�to atlyginimo tikrajai vertei, �traukiant (išskyrus finansin� turt�, vertinam� tikr�ja verte 
pelno (nuostoli�) ataskaitoje) sandorio sudarymo s�naudas.  
 
Finansinis turtas vertinamas tikr�ja verte pelno (nuostoli�) ataskaitoje 
 
Finansiniam turtui, vertinamam tikr�ja verte pelno (nuostoli�) ataskaitoje, priskiriamas turtas, skirtas parduoti, t.y. jeigu jis 
buvo �sigytas su tikslu parduoti j� artimiausioje ateityje. Pelnas arba nuostoliai iš šio turto vert�s pasikeitimo pripaž�stami 
pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 
 
Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino 
 
Finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu b�du apskai�iuojamais mok�jimais ir fiksuota trukme klasifikuojamas kaip 
laikomas iki išpirkimo termino, jeigu Bendrov� ketina ir gali j� laikyti iki išpirkimo termino pabaigos. Iki išpirkimo termino 
laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota �sigijimo verte, naudojant efektyvios pal�kan� normos metod�. 
Amortizacijos dalis, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, pripaž�stama pelno (nuostoli�) ataskaitoje finansin�s ir investicin�s 
veiklos pal�kan� s�naud� straipsniuose. 
 
Paskolos ir gautinos sumos 
 
Paskolos ir gautinos sumos, yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu b�du apskai�iuojamais 
mok�jimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte naudojant efektyvios 
pal�kan� normos metod�. Pelnas arba nuostoliai pripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje tada, kai sumaž�ja tokio turto 
vert� ar jis yra amortizuojamas. 
 
Finansinis turtas, skirtas parduoti 
 
Finansinis turtas, skirtas parduoti – tai finansinis turtas, nepriskiriamas n� vienai iš trij� aukš�iau pamin�t� grupi�. Po 
pirminio pripažinimo finansinis turtas, skirtas parduoti, finansin�je atskaitomyb�je apskaitomas tikr�ja verte. Pelnas ar 
nuostoliai (išskyrus vert�s sumaž�jimo nuostolius bei užsienio valiutos keitimo peln� arba nuostolius), susij	 su tikrosios 
vert�s pasikeitimu, yra apskaitomi nuosavo kapitalo straipsnyje (tikrosios vert�s rezerve) tol, kol Bendrov� neparduos šio 
finansinio turto. Tada sukauptas pelnas arba nuostolis, anks�iau apskaitytas nuosavyb�je, pripaž�stamas pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje.  
 
2.8. Ilgalaikis turtas skirtas parduoti 
 
Ilgalaikio turto vienetas turi b�ti klasifikuojamas kaip skirtas parduoti, jei ekonomin� nauda bus gauta turt� parduodant, o 
ne j� naudojant. Nusid�v�jimas tokiam turtui yra neskai�iuojamas. Ilgalaikis turtas skirtas parduoti balanse apskaitytas 
mažesni�ja iš likutin�s vert�s ir tikrosios vert�s, at�mus pardavimo s�naudas.  
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2. Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 
2.9. Atsargos 
 
Atsargos apskaitomos žemesni�ja iš savikainos ir grynosios realizacin�s vert�s, at�mus apskaityt� pasenusi� ir l�tai 
judan�i� atsarg� vert�s sumaž�jim�. Grynoji realizacin� vert� yra pardavimo kaina, esant �prastin�ms verslo s�lygoms, 
at�mus užbaigimo, marketingo ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskai�iuojama FIFO metodu. Technologinis kuras 
apskaitomas svertinio vidurkio metodu. � pagamintos produkcijos savikain� �traukiamos pastovios ir kintamos išlaidos. 
Atsargos, kurios nebegali b�ti realizuotos, yra nurašomos. 
 
2.10. Gautinos ir suteiktos paskolos 
 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra �vertinamos tikr�ja verte. V�liau trumpalaik�s gautinos sumos yra 
apskaitomos �vertinus j� vert�s sumaž�jim�, o ilgalaik�s gautinos sumos ir suteiktos paskolos – diskontuota verte, at�mus 
vert�s sumaž�jimo nuostolius. 
 
2.11. Pinigai ir j� ekvivalentai 

 
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s�skaitose bei pinigai kelyje. Pinig� ekvivalentai yra trumpalaik�s, labai likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos � žinom� pinig� sum�. Toki� investicij� terminas neviršija trij� m�nesi�, o vert�s 
poky�i� rizika yra labai nežymi. 
 
Pinig� sraut� ataskaitoje pinigus ir j� ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, banko s�skaitose, pinigai kelyje, ind�liai 
einamosiose s�skaitose, kitos trumpalaik�s labai likvidžios investicijos.  
 
2.12. Finansin�s skolos 
 
Skolinimosi išlaidos pripaž�stamos s�naudomis, kai patiriamos.  
 
Skolos iš pradži� pripaž�stamos gaut� l�š� tikr�ja verte, at�mus sandorio kaštus. V�liau jos apskaitomos amortizuota 
verte, o skirtumas tarp gaut� l�š� ir sumos, kuri� reik�s sumok�ti per skolos termin�, yra �traukiamas � laikotarpio peln� ar 
nuostol�.  
 

2.13. Lizingas (finansin� nuoma) ir veiklos nuoma - Bendrov� kaip nuomotojas 
 

Lizingas (finansin� nuoma) 
 

Bendrov� finansin�s nuomos gautinas sumas balanse pripaž�sta išperkamosios nuomos laikotarpio pradžios dien� ir jos 
yra lygios grynajai investicijai � nuom�. Finansin�s nuomos pajamos yra pagr�stos pastovia periodine pal�kan� norma, 
skai�iuojama nuo grynosios investicijos liku�io. Pradin�s tiesiogin�s išlaidos yra �trauktos �vertinant gautinas sumas 
pirminio pripažinimo metu.  
 

Veiklos nuoma 
 

Turtas, skirtas veiklos nuomai, Bendrov�s balanse yra apskaitomas priklausomai nuo jo prigimties. Veiklos nuomos 
pajamos yra pripaž�stamos per nuomos laikotarp� tiesiniu metodu pelno (nuostoli�) ataskaitoje kaip kitos pajamos. 
Pradin�s tiesiogin�s išlaidos, patiriamos nuomos pajamoms uždirbti, yra �skaitomos � nuomojamo turto apskaitin	 vert	.  
 

Turto, skirto nuomai, nusid�v�jimo skai�iavimo principai yra tokie pat kaip Bendrov�s atitinkamo ilgalaikio turto r�šies 
nusid�v�jimo skai�iavimo principai. 
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2 Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 
2.14. Lizingas (finansin� nuoma) ir veiklos nuoma – Bendrov� kaip nuomininkas 
 
Lizingas (finansin� nuoma) 
 
Bendrov� apskaito finansin	 nuom� kaip turt� bei �sipareigojimus balanse, kuri� vert�s yra lygios nuomojamo turto tikrajai 
vertei finansin�s nuomos pradžioje arba minimali� finansin�s nuomos mok�jim� dabartinei vertei, jei pastaroji yra 
mažesn�. Skai�iuojant minimali� finansin�s nuomos mok�jim� dabartin	 vert	 naudojama diskonto norma yra finansin�s 
nuomos mok�jim� pal�kan� norma, kai j� galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrov�s bendra skolinimosi pal�kan� 
norma. Tiesioginiai pradiniai kaštai yra �traukiami � turto vert	. Finansin�s nuomos mok�jimai yra padalinami tarp pal�kan� 
s�naud� ir neapmok�t� �sipareigojim� mažinimo. Pal�kanos nustatomos taip, kad j� procentas nuo neapmok�to 
finansin�s nuomos �sipareigojim� liku�io kiekvieno mok�jimo metu b�t� pastovus per vis� finansin�s nuomos laikotarp�.  
 

Finansin�s nuomos b�du �sigytam turtui skai�iuojamas nusid�v�jimas, be to d�l finansin�s nuomos kiekvien� ataskaitin� 
laikotarp� yra patiriamos finansin�s s�naudos. Nusid�v�jimo skai�iavimo tvarka finansin�s nuomos b�du �sigytam turtui 
yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, ta�iau toks turtas negali b�ti nud�vimas per ilgesn� nei lizingo laikotarp�, jei, pagal 
lizingo sutart�, sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavyb� n�ra perduodama Bendrovei. 

 

Jeigu pardavimo ir atgalin�s nuomos sandorio rezultatas yra finansin� nuoma, bet koks pardavimo pelnas, viršijantis 
apskaitin	 vert	, n�ra iš karto pripaž�stamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per finansin�s nuomos 
laikotarp�. 
 
Veiklos nuoma 
 
Turto nuoma, pagal kuri� visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos 
nuoma. �mokos pagal veiklos nuomos sutart� yra apskaitomos kaip s�naudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarp�. 
 
Bendra nuomotojo suteikiam� lengvat� nauda yra pripaž�stama kaip nuomos s�naud� sumaž�jimas per nuomos laikotarp� 
tiesiniu metodu.  
 
Jeigu pardavimo ir atgalin�s nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas 
tikr�ja verte, bet koks pelnas ar nuostolis yra apskaitomas iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesn� nei tikroji vert�, bet 
koks pelnas ar nuostolis yra apskaitomas iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostolis kompensuojamas žemesn�mis už rinkos 
kainas nuomos �mokomis ateityje. Tuomet jis atidedamas ir amortizuojamas proporcingai nuomos �mokomis per laikotarp�, 
kur� turt� numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikr�j� vert	, suma, kuria viršijama tikroji vert�, yra atidedama ir 
amortizuojama per laikotarp�, kur� turt� numatoma naudoti.  
 

2.15. Dotacijos (atid�tosios pajamos) 
 
Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip �sigyti laikomos 
dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacij� grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su 
turtu, suma finansin�je atskaitomyb�je pripaž�stama panaudota dalimis tiek, kiek nud�vimas su šia dotacija susij	s turtas 
ir pelno (nuostoli�) ataskaitoje mažinamas atitinkam� s�naud� straipsnis. 
 
Gaunamos ataskaitinio ar pra�jusio 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, pripaž�stama panaudota dalimis tiek, kiek per ataskaitin� laikotarp� patiriama s�naud�, 
arba kiek apskai�iuojama negaut� pajam�, kurioms kompensuoti skirta dotacija.  
 
Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilut�je „Dotacijos (atid�tosios pajamos)“. 
 

2.16. Atid�jimai  
 
Atid�jimas apskaitomas tada ir tik tada, kai d�l �vykio praeityje Bendrov� turi teisin� �sipareigojim� ar neatšaukiam� 
pasižad�jim�, ir tik�tina, kad jam �vykdyti bus reikalingi ekonomin	 naud� teikiantys ištekliai, ir �sipareigojimo suma gali 
b�ti patikimai �vertinta. Atid�jimai yra perži�rimi kiekvieno balanso sudarymo dien� ir koreguojami, kad atspind�t� 
tiksliausi� dabartin� �vertinim�. Tais atvejais, kai pinig� laiko vert�s poveikis yra reikšmingas, atid�jimo suma yra išlaid�, 
kuri�, tik�tina, reik�s �sipareigojimui padengti, dabartin� vert�. Kai naudojamas diskontavimas, atid�jimo padid�jimas,  
atspindintis pra�jus� laiko tarp�, yra apskaitomas kaip pal�kan� s�naudos.     
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2  Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 
2.17. Pelno mokestis 
 
Pelno mokes�io apskai�iavimas remiasi metiniu pelnu, �vertinus atid�t�j� pelno mokest�. Pelno mokestis skai�iuojamas 
pagal Lietuvos mokes�i� �statym� reikalavimus. 
 
2005 m. ir 2004 m. standartinis Lietuvos Respublikos �mon�ms taikomas pelno mokes�io tarifas buvo 15 proc. Nuo 
2006 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje �sigalioja LR laikinasis socialinio mokes�io �statymas, kuris numato, kad, greta 
�moni� mokamo pelno mokes�io, 2006 m. sausio 1 d. prasidedan�iais mokestiniais metais �mon�s tur�s mok�ti papildom� 
4 proc. mokest�, apskai�iuot� remiantis pelno mokes�io principais, o nuo 2007 m. sausio 1 d. – 3 proc. mokest�. Po 
2007 m. Lietuvos Respublikos �mon�ms taikomas pelno mokes�io tarifas išliks standartinis, t.y. 15 proc. 
 
Mokestinis nuostolis gali b�ti keliamas 5 metus, išskyrus nuostol�, kuris susidar� d�l vertybini� popieri� ir (arba) išvestini� 
finansini� priemoni� perleidimo. Nuostolis iš vertybini� popieri� ir (arba) išvestini� finansini� priemoni� perleidimo gali b�ti 
keliamas 3 metus ir sudengiamas tik su pelnu iš tokio paties pob�džio sandori�. 
 
Atid�tieji mokes�iai apskai�iuojami balansini� �sipareigojim� metodu. Atid�tasis mokestis atspindi laikin�j� skirtum� tarp 
turto ir �sipareigojim� apskaitin�s vert�s ir j� mokes�i� baz�s gryn�j� mokestin	 �tak�. Atid�t�j� mokes�i� turtas ir 
�sipareigojimai yra vertinami mokes�i� tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas 
turtas ar padengiamas �sipareigojimas, atsižvelgiant � mokes�i� tarifus, kurie buvo priimti ar iš esm�s priimti balanso dat�. 
 
Atid�tojo mokes�io turtas yra pripaž�stamas balanse tiek, kiek Bendrov�s vadovyb� tikisi, kad jis bus realizuotas 
artimiausioje ateityje, atsižvelgiant � apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tik�tina, kad dalis atid�tojo mokes�io nebus 
realizuota, ši atid�tojo mokes�io dalis n�ra pripaž�stama finansin�je atskaitomyb�je. 
 
2.18. Pajam� pripažinimas 
 
Pajamos pripaž�stamos, kai tik�tina, jog Bendrov� gaus su sandoriu susijusi� ekonomin	 naud�, ir kai galima patikimai 
�vertinti pajam� sum�. Pardavimai apskaitomi at�mus PVM ir suteiktas nuolaidas. 
 
Bendrov� gyventojams ir pramoniniams šilumos vartotojams kiekvien� m�nes� pateikia s�skaitas už šilum� ir vandens 
šildymo paslaugas, patiektas iki to m�nesio pabaigos, remdamasi m�nesiniais šilumos apskaitos prietais� parodymais, 
kuriuos sekan�io (nei ataskaitinio) m�nesio pradžioje surenka Bendrov�s darbuotojai. 
 
Delspinigiai pripaž�stami pajamomis tik juos gavus. 
 
2.19. S�naud� pripažinimas 
 
S�naudos apskaitoje pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant � pinig� išleidimo laik�. Tais atvejais, kai per ataskaitin� laikotarp� 
padaryt� išlaid� ne�manoma tiesiogiai susieti su konkre�i� pajam� uždirbimu ir jos ateinan�iais laikotarpiais neduos 
pajam�, šios išlaidos pripaž�stamos s�naudomis t� pat� laikotarp�, kada buvo patirtos. 
 
S�naud� dydis paprastai �vertinamas sumok�ta arba mok�tina pinig� suma, ne�skaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas 
ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir pal�kanos n�ra išskirtos, s�naud� dydis �vertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum� 
rinkos pal�kan� norma. 
 
2.20. Sandoriai užsienio valiuta 
 
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dien� galiojus� oficial� valiut� keitimo kurs�. Pelnas ir 
nuostoliai iš toki� sandori� bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir �sipareigojim� liku�i� perkainojimo balanso dienai yra 
apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Tokie liku�iai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiut� keitimo 
kurs�. 
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2 Reikšming� apskaitos princip� santrauka (t�sinys) 
 
2.21. Turto vert�s sumaž�jimas 
 
Finansinis turtas 
 
Finansinio turto vert�s sumaž�jimas vertinamas kiekvienai balanso datai. 
 
Kai paaišk�ja, kad Bendrov� neatgaus vis� suteikt� paskol� ir gautin� sum� pagal sutartus apmok�jimo terminus, 
finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vert�s sumaž�jimo ar beviltiškoms priskirt� gautin� sum� nuostoliai yra 
pripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vert�s sumaž�jimo nuostoli� atstatymas 
apskaitomas, kai ši� nuostoli� sumaž�jimas gali b�ti objektyviai pagr�stas po vert�s sumaž�jimo apskaitymo atsitikusiais 
�vykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostoli�) ataskaitoje tame pa�iame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti 
vert�s sumaž�jimo nuostoliai. Ta�iau padid�jusi apskaitin� vert� yra padidinama tik tiek, kad neviršyt� amortizuotos 
vert�s, kuri b�t� buvusi, jei vert�s sumaž�jimas neb�t� buv	s apskaitytas. 
 
Kitas turtas 
 
Kito turto vert�s sumaž�jimas yra �vertinamas tuomet, kai �vykiai ar aplinkyb�s parodo, kad turto vert� gali neatsipirkti. Kai 
apskaitin� vert� viršija turto atsipirkimo vert	, vert�s sumaž�jimas apskaitomas pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Vert�s 
sumaž�jimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymi�, kad pripažinti nuostoliai d�l 
turto vert�s sumaž�jimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumaž�jo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje tame pa�iame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vert�s sumaž�jimo nuostoliai. Turto vert�s sumaž�jimo 
vertinimo tikslais visa Bendrov� yra laikoma vienu pinigus kurian�iu vienetu. 
 
2.22. �vertinim� naudojimas rengiant finansin� atskaitomyb� 
 
Rengdama finansin	 atskaitomyb	 pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus, Bendrov� daro tam tikras 
prielaidas ir �vertinimus, kurie turi �takos pateiktoms turto, �sipareigojim�, pajam� bei s�naud� sumoms bei neapibr�žtum� 
atskleidimui. Šios finansin�s atskaitomyb�s reikšmingos sritys, kuriose naudojami �vertinimai, apima vert�s sumaž�jimo 
�vertinimus. B�simi �vykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant �vertinimus. Toki� �vertinim� pasikeitim� rezultatas 
bus apskaitomas finansin�je atskaitomyb�je, kai bus nustatytas. 
 
2.23. Segmentai 
 
Bendrov� veikl� vykdo viename verslo ir geografiniame segmente. 
 
2.24. Neapibr�žtumai 
 
Neapibr�žti �sipareigojimai n�ra pripaž�stami finansin�je atskaitomyb�je. Jie yra aprašomi finansin�je atskaitomyb�je, 
išskyrus tuos atvejus, kai tikimyb�, kad ekonomin	 naud� duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.  
 
Neapibr�žtas turtas finansin�je atskaitomyb�je n�ra pripaž�stamas, ta�iau jis yra aprašomas finansin�je atskaitomyb�je 
tuomet, kai yra tik�tina, kad bus gautos pajamos arba ekonomin� nauda. 
 
2.25. Pobalansiniai �vykiai  
 
Pobalansiniai �vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrov�s pad�t� balanso sudarymo dien� 
(koreguojantys �vykiai), finansin�je atskaitomyb�je yra atspindimi. Pobalansiniai �vykiai, kurie n�ra koreguojantys �vykiai, 
yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 
 
2.26. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skai�iai 
 
Sudarant finansin	 atskaitomyb	 turtas ir �sipareigojimai bei pajamos ir s�naudos n�ra sudengiami, išskyrus atvejus, kai 
atskiras Tarptautinis apskaitos standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja. 
 

 Kur b�tina, pateikti palyginamieji skai�iai buvo pakeisti, kad atitikt� ši� met� finansin	 atskaitomyb	. 
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3 Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikio nematerialaus turto jud�jimas per ataskaitin� laikotarp�: 
 

  
 Koncesijos, patentai, 

licencijos ir pan. 
�sigijimo vert�:    
2004 m. gruodžio 31 d. likutis   2.247 
�sigijimai   754 
Perleidimai ir nurašymai   (69) 
Perklasifikavimai   262 

2005 m. gruodžio 31 d. likutis   3.194 
    
Amortizacija:    
2004 m. gruodžio 31 d. likutis   812 
Amortizacija per metus    585 
Perleidimai ir nurašymai   (66) 
2005 m. gruodžio 31 d. likutis   1.331 
    
2005 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�    1.863 

2004 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�    1.435 
 

Ilgalaikio nematerialaus turto jud�jimas per ankstesn�j� ataskaitin� laikotarp�: 
 

  
 Koncesijos, patentai, 

licencijos ir pan. 
�sigijimo vert�:    
2003 m. gruodžio 31 d. likutis   956 
�sigijimai   1.293 
Perleidimai ir nurašymai   (2) 
2004 m. gruodžio 31 d. likutis   2.247 
    
Amortizacija:    
2003 m. gruodžio 31 d. likutis   648 
Amortizacija per metus    165 
Perleidimai ir nurašymai   (1) 

2004 m. gruodžio 31 d. likutis   812 
    
2004 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�    1.435 

2003 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�    308 
 
Nematerialiojo turto amortizacijos s�naudos pelno (nuostoli�) ataskaitoje �trauktos � nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naud� 
straipsn�. 
 
Dalis Bendrov�s ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio �sigijimo vert� 2005 m. gruodžio 31 d. lygi 639 t�kst. lit�, buvo visiškai 
amortizuota (564 t�kst. lit� 2004 m. gruodžio 31 d.), ta�iau vis dar naudojama veikloje. 
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4 Investicinis turtas 
 
Investicinio turto jud�jimas per ataskaitin� laikotarp�: 
 

 
Investicinis turtas 

  
�sigijimo vert�:  
2004 m. gruodžio 31 d. likutis 18.636 
�sigijimai - 
Perk�limas � turt� skirt� parduoti (18.636)

2005 m. gruodžio 31 d. likutis - 
  
Sukauptas nusid�v�jimas ir vert�s sumaž�jimas:  
2004 m. gruodžio 31 d. likutis 3.321 
Nusid�v�jimas per metus - 
Perk�limas � turt� skirt� parduoti (3.321)
2005 m. gruodžio 31 d. likutis - 
  
2005 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�  - 

2004 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�  15.315 

 
Investicinio turto jud�jimas per ankstesn�j� ataskaitin� laikotarp�: 
 

 
Investicinis turtas 

  
�sigijimo vert�:  
2003 m. gruodžio 31 d. likutis - 
Sugr�ž	s turtas 18.636 
2004 m. gruodžio 31 d. likutis 18.636 
  
Sukauptas nusid�v�jimas ir vert�s sumaž�jimas:  
2003 m. gruodžio 31 d. likutis  
Sukauptas sugr�žusio turto nusid�v�jimas 3.220 
Nusid�v�jimas per metus 101 
2004 m. gruodžio 31 d. likutis 3.321 
  
2004 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�  15.315 

2003 m. gruodžio 31 d. likutin� vert�  - 
 
Investicin� turt� sudaro iš UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ susigr�žinti pastatai, kurie 2005 m. sausio 1 d. buvo 
perkelti � ilgalaikio turto skirto parduoti straipsn�. 2005 m. balandžio m�n. šis turtas buvo parduotas (žr. 1 pastab�). 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikio materialaus turto jud�jimas per ataskaitin� laikotarp�: 
 

 

Žem� ir 
pastatai 

Statiniai 
ir 

mašinos 
Transporto 
priemon�s 

�renginiai 
ir �rankiai 

Kitas 
materialusis 

turtas 

Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmok�jimai Iš viso 

        

�sigijimo vert�:        
2004 m. gruodžio 31 d. 

likutis 50.935 283.360 7.641 17.914 7.014 5.925 372.789 

�sigijimai 605 13.334 497 972 - 8.242 23.650 

Parduotas ir nurašytas turtas (961) (15.716) (3.969) (11.116) (1.087) (1.486) (34.335) 

Perklasifikavimai 2.097 6.348 326 1.006 (115) (9.924) (262) 
2005 m. gruodžio 31 d. 

likutis 52.676 287.326 4.495 8.776 5.812 2.757 361.842 
        
Sukauptas nusid�v�jimas 

ir vert�s sumaž�jimas:        
2004 m. gruodžio 31 d. 

likutis 21.790 186.445 5.851 8.883 4.474 - 227.443 

Nusid�v�jimas per metus 1.083 15.123 375 1.133 198 - 17.912 

Parduotas ir nurašytas turtas (489) (5.617) (3.195) (6.772) (785) - (16.858) 

Vert�s sumaž�jimas - (1.573) - - - - (1.573) 

Perklasifikavimai 1 (225) 172 28 24 - - 
2005 m. gruodžio 31 d. 

likutis 22.385 194.153 3.203 3.272 3.911 - 226.924 
        
2005 m. gruodžio 31 d. 

likutin� vert�  30.291 93.173 1.292 5.504 1.901 2.757 134.918 
2004 m. gruodžio 31 d. 

likutin� vert�  29.145 96.915 1.790 9.031 2.540 5.925 145.346 
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5  Ilgalaikis materialusis turtas (t�sinys) 
 
Ilgalaikio materialaus turto jud�jimas per ankstesn�j� ataskaitin� laikotarp�: 
 
 

Žem� ir 
pastatai 

Statiniai 
ir 

mašinos 
Transporto 
priemon�s 

�renginiai 
ir �rankiai 

Kitas 
materialusis 

turtas 

Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmok�jimai Iš viso 

        

�sigijimo vert�:        
2003 m. gruodžio 31 d. 

likutis 46.798 236.332 4.377 22.943 5.644 10.467 326.561 

�sigijimai 277 10.530 784 3.545 16 10.482 25.634 

Sugr�ž	s turtas - 8.358 3.036 10.329 - 1.045 22.768 

Parduotas ir nurašytas turtas - (345) (210) (335) (1.284) - (2.174)

Perklasifikavimai 3.860 28.485 (346) (18.568) 2.638 (16.069) - 
2004 m. gruodžio 31 d. 

likutis 50.935 283.360 7.641 17.914 7.014 5.925 372.789 
 
Sukauptas nusid�v�jimas 

ir vert�s sumaž�jimas:        
2003 m. gruodžio 31 d. 

likutis 20.279 162.162 3.162 9.076 3.321 - 198.000 

Nusid�v�jimas per metus 976 13.723 351 2.409 84 - 17.543 
Sukauptas sugr�žusio turto 

nusid�v�jimas - 2.843 2.689 6.321 - - 11.853 

Vert�s sumaž�jimas - 1.573 - - - - 1.573 

Parduotas ir nurašytas turtas - (245) (207) (182) (892) - (1.526)

Perklasifikavimai 535 6.389 (144) (8.741) 1.961 - - 
2004 m. gruodžio 31 d. 

likutis 21.790 186.445 5.851 8.883 4.474 - 227.443 
        

2004 m. gruodžio 31 d. 
likutin� vert�  29.145 96.915 1.790 9.031 2.540 5.925 145.346 

2003 m. gruodžio 31 d. 
likutin� vert�  26.519 74.170 1.215 13.867 2.323 10.467 128.561 

 
2004 m. Bendrov� apskait� 1.573 t�kst. lit� ilgalaikio turto vert�s sumaž�jimo nuostol�, susijus� su UAB „Naujasodžio 
energijos paslaugos“ nuomojamu turtu, Statini� ir mašin� turto grup�je. 2005 m. balandžio 6 d. Bendrov� pardav� 
UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ nuomojam� ilgalaik� material�j� turt� (žr. 14 pastab�).   
 
Bendrov�s nematerialaus ir ilgalaikio materialaus investicinio turto nusid�v�jimas 2005 m. sudaro 18.497 t�kst. lit� (2004 
m. - 17.809 t�kst. lit�). 17.908 t�kst. lit� suma (2004 - 16.692 t�kst. lit�) Bendrov�s pelno (nuostoli�) ataskaitoje yra 
�traukta � veiklos s�naud� straipsn�. Likusios sumos yra parodytos kitos veiklos s�naud� straipsnyje.  
 
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutin� vert� buvo lygi 50,5 mln. lit� (85 mln. lit� 
2004 m. gruodžio 31 d.), buvo �keistas bankams kaip paskol� užstatas (žr. 10 pastaba). 
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6 Atsargos  
 

    2005 m. 2004 m. 

      
Atsargin�s dalys    2.110 2.089 
Technologinis kuras    1.852 3.029 
Medžiagos    2.114 2.550 
Iš viso:    6.076 7.668 
Realizacin�s vert�s sumaž�jimas met� pabaigoje    (1.188) (909) 
    4.888 6.759 
 
Bendrov�s pasenusi� ir nejud�jusi� atsarg�, apskaityt� gryn�ja realizacine verte, �sigijimo savikaina 
2005 m. gruodžio 31 d. sudar� 1.188 t�kst. lit� (909 t�kst. lit� 2004 m. gruodžio 31 d.).  
 
Vert�s sumaž�jimo atsargoms pasikeitimas 2005 m. ir 2004 m. yra �trauktas � s�naudas. 
 
 

7 Per vienerius metus gautinos sumos  
 

    2005 m. 2004 m. 

      
Iš pirk�j� gautinos sumos, bendr�ja verte    64.869 61.430 
Minus: abejotin� gautin� sum� vert�s sumaž�jimas    (23.379) (23.604) 

Iš pirk�j� gautinos sumos, gryn�ja verte    41.490 37.826 
 
Vert�s sumaž�jimo abejotinoms gautinoms sumoms pasikeitimas 2005 m. ir 2004 m. pelno (nuostoli�) ataskaitoje yra 
�trauktas � s�naud� straipsn�.  
 
2005 m. Bendrov� nuraš� 431 t�kst. lit� beviltišk� skol�, kurioms ankstesniais laikotarpiais buvo suformuotas vert�s 
sumaž�jimas. 
 
Kitos gautinos sumos 2005 m. gruodžio 31 d. sudar� 5.975 t�kst. lit�, (2004 m. gruodžio 31 d. – 6.817 t�kst. lit�). 
2005 m. gruodžio 31 d. didži�j� j� dal� sudaro UAB „Energijos sistem� servisas“ skola, bei UAB „Nepriklausomos 
energijos paslaugos“ ir UAB „Ežer�lio durp�s“ ilgalaiki� gautin� sum� einam�j� met� dalis už parduot� ilgalaik� turt�. 
 
Rengiant 2005 m. finansin	 atskaitomyb	 buvo pakoreguota kit� gautin� sum� palyginamoji informacija, sudengiant 
gautin� ir mok�tin� PVM mokest�, kurio bendra suma sudaro 1.390 t�kst. lit�. Šis koregavimas netur�jo jokios �takos 
Bendrov�s 2004 m. ir 2005 m. rezultatui. 
 
 

8 Pinigai ir pinig� ekvivalentai  
 

    2005 m. 2004 m. 

      
Pinigai banke    1.293 3.521 
Pinigai kasoje    10 19 
Pinigai kelyje    3.030 1.417 

    4.333 4.957 
 
Bendrov�s s�skaitos užsienio valiuta ir litais visuose bankuose yra �keistos bankams kaip užstatas už paskolas 
(10 pastaba).  
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9 Rezervai  
 
Privalomasis rezervas 
 
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teis�s aktus. � j� privaloma kasmet pervesti ne mažiau 
kaip 5 proc. grynojo pelno, apskai�iuojamo vadovaujantis Tarptautiniais finansin�s atskaitomyb�s standartais, kol 
rezervas pasieks 10 proc. �statinio kapitalo. 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrov� n�ra suformavusi privalomojo rezervo, 
kadangi 2005 metais privalomojo rezervo suma – 11.831 t�kst. lit� padeng� 2004 m. gruodžio 31 d. sukauptus 
ankstesni�j� laikotarpi� nuostolius.  
 
2006 metais skirstant 2005 m. peln� mažiausiai 317 t�kst. lit� grynojo ši� met� pelno turi b�ti skirta pervesti � privalom�j� 
rezerv�. Ši suma gali keistis, priklausomai nuo galutinio Bendrov�s akcinink� sprendimo, kuris bus priimtas po šios 
finansin�s atskaitomyb�s parengimo. 
 
Kiti rezervai 
 
Kiti rezervai formuojami pagal metinio akcinink� susirinkimo nutarim� d�l pelno paskirstymo ir yra numatyti Bendrov�s 
�statuose. Šie rezervai gali b�ti naudojami tik visuotinio akcinink� susirinkimo patvirtintiems tikslams. 2005 m. Bendrov� 
kit� rezerv� suma  - 5.090 t�kst. lit� suma padeng� 2004 m. gruodžio 31 d. sukauptus ankstesni�j� laikotarpi� nuostolius. 
 
 

10 Finansin�s skolos 
 

    
2005 m. 

gruodžio 31 d. 
2004 m. 

gruodžio 31 d. 

      
Ilgalaik�s finansin�s skolos      
Ilgalaik�s paskolos    26.138 43.610 
      
Trumpalaik�s paskolos      
Ilgalaiki� paskol� einam�j� met� dalis (ne�skaitant 2004 m. finansin�s 

nuomos)   
 

7.771 12.436 
Trumpalaik�s bank� paskolos (tame tarpe kredito linija)    5.278 5.180 
    13.049 17.616 

    39.187 61.226 
 
2005 m. birželio 8 d. Bendrov� pasiraš� ilgalaik�s paskolos sutart� su AB „Šiauli� banku“ 1.485 t�kst. lit� sumai. 
Paskutin�s paskolos dalies gr�žinimo terminas yra 2008 m. gruodžio 1 d. 2005 m. gruodžio 31 d. paskolos likutis yra 
1.485 t�kst. lit�, iš kuri� 495 t�kst. lit� dalis Bendrov�s finansin�je atskaitomyb�je yra apskaityta ilgalaiki� paskol� 
einam�j� met� dalies straipsnyje. Už paskol� yra mokamos 6 m�n. VILIBOR + 1,67% metin�s pal�kanos. 
 
2005 m. rugpj��io 1 d. Bendrov� pasiraš� ilgalaik�s paskolos sutart� su AB bankas „Hansabankas“ 5.000 t�kst. lit� sumai. 
Paskutin�s paskolos dalies gr�žinimo terminas yra 2012 m. rugpj��io 1 d. 2005 m. gruodžio 31 d. paskolos likutis yra 
4.984 t�kst. lit�, iš kuri� 416 t�kst. lit� dalis Bendrov�s finansin�je atskaitomyb�je yra apskaityta ilgalaiki� paskol� 
einam�j� met� dalies straipsnyje. Už paskol� yra mokamos 6 m�n. VILIBOR + 0,77% metin�s pal�kanos. 
 
2005 m. rugpj��io 23 d. Bendrov� pasiraš� ilgalaik�s paskolos sutart� su AB SEB Vilniaus bankas 30.300 t�kst. lit� (8.776 
t�kst. eur�) sumai. Paskutin�s paskolos dalies gr�žinimo terminas yra 2009 m. gruodžio 31 d. 2005 m. gruodžio 31 d. 
paskolos likutis yra 27.442 t�kst. lit� (7,948 t�kst. eur�), iš kuri� 6.860 t�kst. lit� dalis Bendrov�s finansin�je 
atskaitomyb�je yra apskaityta ilgalaiki� paskol� einam�j� met� dalies straipsnyje. Už paskol� yra mokamos 6 m�n. 
VILIBOR + 0,4% metin�s pal�kanos. Šia sutartimi 2005 m. rugpj��io m�n. 24 d. buvo refinansuotas paskolos iš 
AB Turto bankas likutis 30.001 t�kst. lit� sumai. 
 
2005 m. balandžio 20 d. pardavus UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijas ir ilgalaik� turt� gautomis l�šomis 
AB Turto bankui buvo gražinta 19.994 t�kst. lit� paskolos dalis.  
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10 Finansin�s skolos (t�sinys) 
 
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s nepanaudotos kredito linijos l�šos sudar� 1.722 t�kst. lit�, kurios gr�žinimas 
numatytas 2006 m. birželio m�n. 
 
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s nepanaudoto overdrafto suma sudar� 8.000 t�kst. lit�, kurio galiojimo terminas 
2006 m. geguž�s 31 d. 
 
2005 m. Bendrov� pasiraš� nauj� ir iki 2006 m. liepos 1 d. prat	s� esam� faktoringo sutart� su AB SEB Vilniaus bankas 
d�l Kauno miesto savivaldyb�s finansuojam� �moni� skol� už tiekiam� šilumin	 energij�.    
 
Paskol� gr�žinimo terminai (visos finansin�s skolos yra su kintama pal�kan� norma): 

 
 

  
2005 m. 

gruodžio 31 d. 
2006 m.     13.049 
2007 m.     8.187 
2008 m.     8.187 
2009 m.     7.692 
2010 m.     832 
2011 m.     832 
2012 m.     408 
     39.187 
 
Met� pabaigoje negr�žint� paskol� pal�kan� procentais svertinis vidurkis: 
 2005 m. 2004 m. 
Trumpalaik�s paskolos 4,1 4,3 
Ilgalaik�s paskolos 2,9 4,9 
 
Met� pabaigoje negr�žint� paskol� dalis nacionaline ir užsienio valiutomis: 
    2005 m. 2004 m. 
Paskolos valiuta:      
EUR    27.442 41.090 
JPY    - 12.198 
LTL    11.745 7.938 
    39.187 61.226 
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11 Dotacijos (atid�tos pajamos) 
 

   2005 m. 2004 m. 
      
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d.    4.312 4.415 
Gauta per metus      
Nemokamai gautas ilgalaikis turtas    426 133 
Tyrimo darbai ir �rengimai mazuto sieringumo mažinimui iš 
kio ministerijos    - 175 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicij� fondas    345 - 
UAB Omnitel suteikta �ranga    170 - 
    941 308 
      
Dotacij� nurašymai    - (159) 
Amortizacija    (708) (252) 
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.    4.545 4.312 
 
Per 2005 m. Bendrov� gavo 941 t�kst. lit� dotacij�, iš kuri� 345 t�kst. lit� yra skirta Noreikiški� katilin�s kogeneracin�s 
j�gain�s projektui (1 pastaba). Likusi� dal� sudaro nemokamai gautas ilgalaikis materialus turtas.   
 
 

12 Pajamos 
 

Bendrov� užsiima šilumin�s energijos tiekimo, pastat� šildymo ir karšto vandens tiekimo sistem� prieži�ra, elektros 
energijos gamyba bei kitomis veiklomis. Šios veiklos tarpusavyje yra susijusios tod�l valdymo tikslais yra laikoma, kad 
Bendrov� veikl� organizuoja viename segmente – šilumin�s energijos tiekime. Pardavimo pajamos pagal Bendrov�s 
veiklas yra pateikiamos žemiau: 

 
 2005 m. 2004 m. 

Pajamos   
Šilumin� energija 161.532 160.951 
Pastat� šildymo ir karšto vandens tiekimo sistem� prieži�ra 8.125 8.165 
Elektros energija (1 pastaba) 1.725 1.314 
 171.382 170.430 
 
 

13 Veiklos s�naudos 
 
2004 m. grynasis pelnas buvo sumažintas 2,7 mln. lit� d�l Kauno Apygardos teismo sprendimo žalos atlyginimo UAB 
Kauno termofikacijos elektrin� byloje. 2005 m. liepos m�nes� su ieškovu buvo pasirašyta taikos sutartis d�l žalos dydžio 
sumažinimo iki 1,35 mln. lit�, tod�l 2005 m. s�naudos buvo sumažintos 1,35 mln. lit� suma.   
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14 Kita veikla 
 

    2005 m. 2004 m. 
      
Kitos veiklos pajamos      
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas (nuostolio atstatymas 

2004 metais)   
 

3.946 20.834  
Bendrov�s suteiktos paslaugos     2.407 2.913  
Parduotos materialin�s vertyb�s    379 1.019   
Kita    101 818 
    6.833 25.584   
Kitos veiklos s�naudos      
Ilgalaikio turto ir akcij� pardavimo nuostolis    (4.875) (815) 
Bendrov�s suteikt� paslaug� savikaina     (1.175) (1.403)   
Parduotos materialin�s vertyb�s    (356) (2.320)   
Kita    (111) (1.340) 
    (6.517) (5.878)   
    316 19.706   

 
2005 m. ilgalaikio turto pardavimo nuostolis daugiausiai susidar� d�l UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcij� ir jai 
išnuomoto turto pardavimo sandorio (žr. 1 pastab�).  
 
2004 m. ilgalaikio turto pardavimo pelnas daugiausiai susidar� d�l nutraukto ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 
sandorio su UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, iš kurio 2003 m. Bendrov� patyr� panašaus dydžio nuostol� 
(žr. 1 pastab�).  
 
Per 2005 m. Bendrov� gavo 634 t�kst. lit� (519 t�kst. lit� – 2004) nuomos iš ilgalaikio turto, nuomojamo 
UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, pajam�.  
 
 

15 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos (s�naudos) – grynasis rezultatas 
 
    2005 m. 2004 m. 
Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos      
Delspinigiai ir baudos    1.873 1.438 
Pal�kan� pajamos    4 25 
Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo    - 737 
Kitos finansin�s veiklos pajamos    49 61 

    1.926 2.261 
Finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos      
Delspinigiai ir baudos    5.359 (6.352) 
Pal�kan� s�naudos    (2.080) (3.257) 
Nuostolis iš valiutos kurso pasikeitimo    (445) - 
Kitos finansin�s veiklos s�naudos    (622) (157) 
    2.212 (9.766) 
       
    4.138 (7.505) 
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15 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos (s�naudos) – grynasis rezultatas (t�sinys) 
 
2004 m. grynasis pelnas buvo sumažintas 6,3 mln. lit� d�l Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo delspinigi� 
AB „Lietuvos dujos“ apmok�jimui. Šios atskaitomyb�s išleidimo dienai yra žinomas galutinis ir neapskundžiamas Lietuvos 
Aukš�iausiojo teismo sprendimas d�l Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo panaikinimo, tod�l 2005 m. pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje finansin�s ir investicin�s s�naudose yra atvaizduotos šios 6,3 mln. lit� sumos atstatymas. Balanse ši suma 
buvo apskaityta prekybos skol� straipsnyje. 
 
 

16 Pelno mokestis 
 
    2005 m. 2004 m. 

      
Pelno mokes�io s�naud� komponentai      
Ataskaitini� met� pelno mokes�io s�naudos    - - 
Atid�tojo mokes�io s�naudos    1.084 2.315 
Pelno mokes�io s�naudos, apskaitytos pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje   
 

1.084 2.315 
 
Atid�tojo mokes�io turtas ir �sipareigojimas buvo apskaitomas naudojant 19%, 18% ir 15% tarifus (2.17 pastaba).  
 
Atid�t�j� pelno mokest� sudar�: 
    2005 m. 2004 m. 

      
Atid�tojo mokes�io turtas      
Mokestinis nuostolis    506 840 
Mokestinio nuostolio pasikeitimas    335 - 
Gautinos sumos    3.507 3.794 
Atsarg� realizacin�s vert�s sumaž�jimas    178 115 
Sukaupimai     90 552 

Atid�tojo mokes�io turtas prieš realizacin�s vert�s sumaž�jim�    4.616 5.301 
      
Minus: realizacin�s vert�s sumaž�jimas    (4.526) (3.909) 

Atid�tojo mokes�io turtas, gryn�ja verte    90 1.392 
      
Atid�tojo mokes�io �sipareigojimas      
Investicij� lengvata    (1.368) (1.586) 

      
Atid�tasis mokestis, gryn�j� verte    (1.278) (194) 
 
Bendrov�s mokestiniai nuostoliai, 2005 m. gruodžio 31 d. sudar� 5.705 t�kst. lit� (5.604 t�kst. lit� – 2004 m. 
gruodžio 31 d.). Mokestinio nuostolio pasikeitimas, susij	s su ankstesni� laikotarpi� pelno mokes�io koregavimu, sudaro 
2.232 t�kst. lit�. 2005 m. gruodžio 31 visi lik	 mokestiniai nuostoliai negali b�ti keliami � 2006 metus, tod�l visai j� sumai 
yra apskaitytas vert�s sumaž�jimas. Mokestiniai nuostoliai sudarantys 2.131 t�kst. lit�, buvo panaudoti per 2005 metus. 
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16 Pelno mokestis (t�sinys) 
 
Atskaitomyb�je pateiktos met� pelno mokes�io s�naudos gali b�ti suderinamos su pelno mokes�io s�naudomis, 
gautomis taikant norminiuose aktuose numatyt� pelno mokes�io tarif� pelnui prieš mokes�ius: 
 
 2005 m. 2004 m. 
   
Pelno mokes�io (s�naudos), apskai�iuotos taikant 15 proc. tarif� (1.115) (1.751) 
Atid�tojo pelno mokes�io turto pokytis d�l tarifo pasikeitimo (165) - 
Apmokestinamos pelno nemažinan�ios s�naudos 1.148 (1.713) 
Atid�tojo pelno mokes�io realizacin�s vert�s koregavimo pasikeitimas (617) 1.149 
Ankstesni� met� pelno mokes�io koregavimai (335) - 
Pelno mokes�io s�naudos, apskaitytos pelno (nuostoli�) ataskaitoje (1.084) (2.315) 
 
 

17 Pelnas, tenkantis vienai akcijai 
 
Žemiau pateikiami Bendrov�s pelno dalies, tenkan�ios vienai akcijai, skai�iavimai: 
 
 2005 m. 2004 m. 
   
Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas  6.348 9.357 
   
Akcij� skai�ius (t�kst.), laikotarpio pradžioje 19.718 19.718 
Akcij� skai�ius (t�kst.), laikotarpio pabaigoje 19.718 19.718 
Išleist� paprast�j� akcij� svertinis vidurkis (t�kst.) 19.718 19.718 
Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais) 0,32 0,47 
 
 

18 Finansinis turtas ir �sipareigojimai ir rizikos valdymas 
 
Kredito rizika  
 
Bendrov� nepatiria reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi dirba su dideliu skai�iumi pirk�j�. 
 
Bendrov� nesuteikia garantij� už kit� šali� prievoles.  
 
Bendrov� mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirk�j� gautin� sum� sumai, at�mus pripažintus vert�s sumaž�jimo 
nuostolius balanso sudarymo dien�. 
 
Pal�kan� normos rizika  
 
Visos Bendrov�s ilgalaik�s paskolos turi kintam� pal�kan� norm�, tod�l Bendrov� patiria tam tikr� pal�kan� normos 
rizik�. 2005 m. Bendrov� netur�jo joki� finansini� priemoni�, kuri� paskirtis b�t� valdyti pal�kan� normos svyravimo 
rizik�. 
 
Likvidumo rizika  
 
Bendrov�s politika yra palaikyti pakankam� gryn�j� pinig� ir gryn�j� pinig� ekvivalent� kiek� arba užsitikrinti atitinkam� 
finansavim� kredito linij� pagalba, siekiant �vykdyti savo strateginiuose planuose numatytus �sipareigojimus. Bendrov�s 
likvidumo ir skubaus padengimo rodiklis 2005 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1,37 ir 1,25 (1,04 ir 0,92 
2004 m. gruodžio 31 d.). 
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18 Finansinis turtas ir �sipareigojimai ir rizikos valdymas (t�sinys) 
 
Užsienio valiutos rizika 
 
Tik labai nežymi Bendrov�s sandori� bei, atitinkamai, piniginio turto ir �sipareigojim� 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. 
liku�i� dalis yra išreikšta kitomis valiutomis nei litas ar euras, tod�l Bendrov� nesusiduria su reikšminga užsienio valiutos 
rizika. 

 
Finansinio turto ir �sipareigojim� tikroji vert�  
 
Pagrindiniai Bendrov�s finansinis turtas ir �sipareigojimai, neatspind�ti tikr�ja verte, yra prekybos ir kitos ilgalaik�s ir 
trumpalaik�s gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaik�s ir trumpalaik�s skolos.  
 
Tikroji vert� yra apibr�žiama kaip suma, už kuri� gali b�ti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali b�ti užskaitytas 
tarpusavio �sipareigojimas tarp nesusijusi� šali�, kurios ketina pirkti (parduoti) turt� arba užskaityti tarpusavio 
�sipareigojim�. Tikroji finansinio turto ir finansini� �sipareigojim� vert� yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, 
diskontuot� pinig� sraut� modeliais arba opcion� kain� modeliais, priklausomai nuo aplinkybi�. 
 
Kiekvienos r�šies finansiniam turtui ir �sipareigojimams �vertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos: 
 
 a) Trumpalaiki� prekybos ir kit� gautin� sum�, trumpalaiki� prekybos skol� ir trumpalaiki� skol� apskaitin� vert� 

yra artima j� tikrajai vertei. 
 b) Ilgalaiki� skol� ir ilgalaiki� gautin� sum� tikroji vert� nustatoma atsižvelgiant � tokios pat ar panašios paskolos 

rinkos kain� arba pal�kan� norm�, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaiki� skol�, už 
kurias mokamos kintamos pal�kanos, tikroji vert� yra artima j� apskaitinei vertei.  

 
 
19 Susijusi� šali� sandoriai  

 
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimyb	 kontroliuoti kit� arba gali daryti reikšming� �tak� kitai šaliai 
priimant finansinius ir veiklos sprendimus.  
 
2004 m. gruodžio 31 d. Bendrov� tur�jo vien� susijusi� šal� – dukterin	 �mon	 UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“. 
Sandoriai su šia �mone yra pateikti žemiau esan�iose lentel�je: 
 
2004 m. 

Pirkimai Pardavimai Gautinos sumos 
Mok�tinos 

sumos 

UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 5.013 745 4.327 68 

 5.013 745 4.327 68 
 
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrov� susijusi� �moni� netur�jo. 
 
Vadovyb�s darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
2005 m. Bendrov�s vadovybei priskai�iuotas darbo užmokestis iš viso sudar� 320 t�kst. lit� (336 t�kst. lit� 2004 m.). 
Bendrov�s vadovybei nebuvo suteikta joki� paskol�, garantij�, nebuvo joki� kit� išmok�t� ar priskai�iuot� sum� ar turto 
perleidimo.  
 
 

20 Pobalansiniai �vykiai 
 
2006 m. vasario m�n. Bendrov� už 8.153 t�kst. lit� (2.361 t�kst. eur�) pardav� Europos S�jungos apyvartinius anglies 
dvideginio taršos leidimus 2005 met� laikotarpiui. Parduoti taršos leidimai sudaro t� taršos dal�, kurios Bendrov� 
nepanaudojo per 2005 m. 


























