




 
 
 
 
 
 
 



 
 





 

 



 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 





 





                                                           
1 LITGRID AB [Interaktyvus]. [Žiūrėta 2013 m. kovo 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.litgrid.eu/index.php?1973822023 
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 TURTAS 
Pasta-

bos 

Grupė 
2012 m. 
gruodžio  

31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 
gruodžio  

31 d. 

 Grupė 
2011 m. 
gruodžio 

31 d. 

 Įmonė 
2011 m. 
gruodžio 

31 d.   

Grupė 
2010 m. 
gruodžio  

31 d.  

 Įmonė 
2010 m. 
gruodžio  

31 d.  
             
Ilgalaikis turtas:             

Nematerialusis turtas 4 58,541  56,060  39,735  36,345  37,911  37,811 

Materialusis turtas 5 3,198,591  3,146,388  3,114,410  3,054,247  2,876,969  2,853,343 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą  14  14  2,769  2,769  43,737  43,737 

Investicinis turtas 6 800  -  1,824  1,824  1,852  1,852 

Investicijos į dukterines įmones 7 -  54,651  -  54,651  -  23,897 

Investicijos į asocijuotas ir bendros įmonės 7 153,496  155,427  146,966  151,648  162,719  160,836 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 23 622  -  81  -  1,200  - 

Kitas ilgalaikis turtas 8 23,723  23,723  9,657  9,657  18,547  18,547 

Kitos gautinos sumos 11 10,927  10,927  1,426  1,426  1,797  8,297 

Kitas finansinis turtas  -  -  -  -  875  875 

Ilgalaikio turto iš viso  3,446,714  3,447,190  3,316,868  3,312,567  3,145,607  3,149,195 

             
Trumpalaikis turtas:             

Atsargos 9 63,636  61,427  125,537  123,721  127,908  126,209 

Išankstiniai apmokėjimai  2,348  1,489  2,936  1,909  13,108  12,051 

Prekybos gautinos sumos 10 288,855  253,916  233,479  207,498  179,061  154,400 

Kitos gautinos sumos 11 23,793  23,549  7,007  12,648  20,941  20,127 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  4,262  4,148  3,157  3,147  8,383  8,383 

Kitas finansinis turtas  20  -  267  -  243  - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 34,345  8,157  27,907  8,281  86,925  83,375 

  417,259  352,686  400,290  357,204  436,569  404,545 

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti 13 603  -  3,283  1,543  4,166  1,543 

Trumpalaikio turto iš viso  417,862  352,686  403,573  358,747  440,735  406,088 

             

TURTO IŠ VISO  3,864,576  3,799,876  3,720,441  3,671,314  3,586,342  3,555,283 

             

 
(Tęsinys kitame puslapyje) 
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

Pasta-
bos 

Grupė 
2012 m. 
gruodžio 

31 d. 

 

Įmonė 
2012 m. 
gruodžio 

31 d. 

 Grupė 
2011 m. 
gruodžio 

31 d. 
(perklasifiku

ota) 

 Įmonė 
2011 m. 
gruodžio 

31 d. 
(perklasifik

uota)  

Grupė 
2010 m. 
gruodžio 

31 d. 
(perklasifik 

uota) 

 Įmonė 
2010 m. 
gruodžio 

31 d. 
(perklasifik 

uota) 
             

Kapitalas ir rezervai:             

Įstatinis kapitalas 14 635,084  635,084  635,084  635,084  635,084  635,084 

Akcijų priedai 14 295,767  295,767  295,767  295,767  295,767  295,767 

Perkainojimo rezervas 15 12,055  7,774  13,735  8,395  8,583  6,604 

Privalomasis rezervas 16 36,145  35,867  35,972  35,867  35,867  35,867 

Kiti rezervai 17 717,775  717,775  717,775  717,775  717,775  717,775 

Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)  (30,037)  (10,572)  (67,183)  (44,656)  35,107  33,174 

Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš 
viso  1,666,789  1,681,695  1,631,150  1,648,232  1,728,183  1,724,271 

Nekontroliuojanti dalis  41,498  -  39,951  -   -  - 

Nuosavo kapitalo iš viso  1,708,287  1,681,695  1,671,101  1,648,232  1,728,183  1,724,271 

             
Ilgalaikiai įsipareigojimai:             

Paskolos 19 552,370  544,098  247,006  247,006  94,018  94,018 

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 20 44  -  319  -  851  - 

Dotacijos 21 1,100,461  1,100,461  1,008,569  1,008,569  872,957  872,957 

Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams  -  -  -  -  15,907  15,907 

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 34,397  32,403  46,137  45,863  56,476  56,476 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 23 128,983  128,815  125,431  124,311  129,684  126,969 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  1,816,255  1,805,777  1,427,462  1,425,749  1,169,893  1,166,327 
             

Trumpalaikiai įsipareigojimai:             

Paskolos 19 126,409  116,492  395,160  393,991  454,508  440,974 

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 20 327  -  584  -  511  - 

Prekybos mokėtinos sumos 24 138,558  128,130  116,830  103,759  138,274  133,689 

Gauti išankstiniai apmokėjimai 25 15,995  15,035  17,628  14,885  3,883  3,845 

Mokėtinas pelno mokestis  545  -  1,787  -  1,405  490 

Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 26 13,915  13,915  61,931  61,931  67,282  67,282 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 27 44,285  38,832  27,958  22,767  22,403  18,405 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  340,034  312,404  621,878  597,333  688,266  664,685 

Įsipareigojimų iš viso  2,156,289  2,118,181  2,049,340  2,023,082  1,858,159  1,831,012 

NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  3,864,576  3,799,876  3,720,441  3,671,314  3,586,342  3,555,283 
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(Tęsinys kitame puslapyje) 
 

  

 
Pasta-

bos 
Grupė 

2012 m.    

 

Įmonė 
2012 m.    

 

 
Grupė 

2011 m. 

 

Įmonė 
2011 m. 

         
Pajamos         

Pardavimo pajamos 28 1,347,634  1,172,696  1,374,155  1,365,573 
Kitos veiklos pajamos 30 96,180  3,895  55,352  23,480 

  1,443,814  1,176,591  1,429,507  1,389,053 

Veiklos sąnaudos         

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (665,127)  (494,716)  (707,978)  (707,824) 
Dujų ir mazuto sąnaudos  (463,690)  (463,690)  (452,367)  (452,367) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 4,5,6,21 (78,928)  (64,870)  (60,513)  (57,763) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (63,733)  (32,417)  (48,554)  (37,029) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (4,266)  (14,630)  (7,089)  (15,124) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir 

atidėjinių sąnaudos  4,21,26 (12,113) 

 

(12,113) 

 

(52,288) 

 

(52,288) 
Atidėjinių nuostolingai sutarčiai sąnaudos 26 (12,824)  (12,824)  (16,688)  (16,688) 

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas 8 (606)  (606)  (9,169)  (9,169) 
Atsargų vertės sumažėjimo pajamos 
/(sąnaudos) 9 363 

 
363 

 
(1,631) 

 
(1,631) 

Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones 
vertės sumažėjimas 7 - 

 
- 

 
(916) 

 
- 

Nuostolių atstatymas/(nuostolis) dėl ilgalaikio 
materialiojo turto perkainojimo bei vertės 
sumažėjimo 5 - 

 

- 

 

8,405 

 

(281) 
Kitos sąnaudos  (87,235)  (29,837)  (67,558)  (23,743) 

  (1,388,159)  (1,125,340)  (1,416,346)  (1,373,907) 

         

VEIKLOS PELNAS   55,655  51,251  13,161  15,146 

         

Finansinės veiklos pajamos 31 2,236  4,776  1,362  2,358 
Finansinės veiklos (sąnaudos):         

Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis 7 2,686  -  (6,048)  - 
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) 32 (13,757)  (13,454)  (6,200)  (5,913) 

  (8,835)  (8,678)  (10,886)  (3,555) 

         

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  46,820  42,573  2,275  11,591 

         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos 23 (6,066)  (4,606)  (5,594)  (3,891) 
Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos)/pajamos  23 (3,107)  (4,504)  4,845  3,056 

  (9,173)  (9,110)  (749)  (835) 

         

GRYNASIS PELNAS  37,647  33,463  1,526  10,756 
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Pasta-

bos 
Grupė 

2012 m.    

 
Įmonė 

2012 m.    

  
Grupė 

2011 m.  

 
Įmonė 

2011 m. 
         
         
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)         

Pelnas dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo 5 (619)  -  6,590  2,653 
Atidėtasis pelno mokestis susijęs su (pelnu) iš 
ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei 
investicinio turto vertės sumažėjimu 23 93 

 

-  (989) 

 

(398) 
Asocijuotų įmonių ilgalaikio turto perkainavimo 
pelnas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį 7 65 

 
-  657 

 
- 

Kitos bendrosios pajamos atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį  (461) 

 
-  6,258 

 
2,255 

BENDROSIOS PAJAMOS   37,186  33,463  7,784  13,011 

         

GRYNASIS PELNAS          

PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  36,100  33,463  1,526  10,756 

Nekontroliuojančiai daliai  1,547                 -      -  - 

  37,647  33,463  1,526  10,756 

BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:         

Įmonės akcininkams  35,639  33,463  7,784  13,011 

Nekontroliuojančiai daliai  1,547                 -      -   -  

  37,186  33,463  7,784  13,011 

         

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai 
(litais)  35 0.06 

 
 

 
0.00 
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Grupė 

Pas-

tabos 

Įstatinis 

kapitalas  

Akcijų 

priedai  

Perkai-

nojimo 

rezervas 

 Privalo-

masis 

rezervas  Kiti rezervai  

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)  Iš viso  

Nekon-

troliuojanti 

dalis  

Nuosavo kapitalo iš 

viso 

                   

Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  8,583  35,867  717,775  35,107  1,728,183  -  1,728,183 

                   

                   

     Dukterinių įmonių įsigijimas 7 -  -  -  -  -  (5,778)  (5,778)  31,957  26,179 

Dalies dukterinėje įmonėje 

sumažėjimas neprarandant kontrolės 

7 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(7,994) 

 

(7,994) 

 

7,994 

 

- 
 Asocijuotų ir bendrų įmonių pokyčių, 

apskaitytų tiesiogiai nuosavybėje, dalis 7 

 -  -  -  -  -  (2,346)  (2,346)  

 

 

-  (2,346) 

     Suformuoti rezervai 16 -  -  -  105  -  (105)  -  -  - 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 15 -  -  (800)  -  -  800  -  -  - 

Kiti koregavimai      351  -  -  -  351  -  351 

Išmokėti dividendai 18 -  -  -  -  -  (89,050)  (89,050)  -  (89,050) 

Bendrosios pajamos  -  -  5,601  -  -  2,183  7,784  -  7,784 

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.  635,084   295,767  13,735   35,972   717,775   (67,183)   1,631,150   39,951   1,671,101 

                   

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 15 -  -  (1,154)  -  -  1,154  -  -  - 

Suformuoti rezervai 16 -  -  -  173  -  (173)  -  -  - 

Bendrosios pajamos   -  -  (526)  -  -  36,165  35,639  1,547  37,186 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  12,055  36,145  717,775  (30,037)  1,666,789  41,498  1,708,287 

(Tęsinys kitame puslapyje)  



LIETUVOS ENERGIJA, AB 
Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai 
 
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. GRUODŽIO 31 D. 
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 

 
 

60 
 

Įmonė Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas  

Akcijų 
priedai  

Perkaino-
jimo 

rezervas  

Privalo-
masis 

rezervas  Kiti rezervai  

Nepaskirs-
tytasis pelnas 
(nuostoliai)   

Nuosavo kapitalo 
iš viso 

               
Likutis 2011 m. sausio 1 d.  635,084  295,767  6,604  35,867  717,775  33,174  1,724,271 

               
               
  Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 15 -  -  (464)  -  -  464  - 
  Išmokėti dividendai 18 -  -  -  -  -  (89,050)  (89,050) 

     Bendrosios pajamos  -  -  2,255  -  -  10,756  13,011 

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.   
635,084 

 
295,767  8,395 

 
35,867  717,775  (44,656)  1,648,232 

               
  

             
Likutis 2012 m. sausio 1 d.  

635,084  295,767  8,395  35,867  717,775  (44,656)  1,648,232 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 15 -  -  (621)  -  -  621  - 
   Bendrosios pajamos  -  -  -  -  -  33,463  33,463 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  7,774  35,867  717,775  (10,572)  1,681,695 

(Pabaiga) 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.  
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Pasta-
bos 

Grupė  
2012m. 
gruodžio  

31 d. 

 Įmonė 
2012m. 
gruodžio  

31 d. 

 Grupė  
2011m. 
gruodžio  

31 d. 

 Įmonė 
2011m. 
gruodžio  

31 d. 

  
  

 
 

 
 

 

 Grynasis pelnas   37,647  33,463  1,525  10,755 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti 
koregavimai         

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5,6 97,488  83,430  72,248  69,498 

Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo 5 (619)  -  281  281 

Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos /(pajamos) 9 (457)  (457)  2,188  1,596 

Investicijų į dukterines bei asocijuotas perleidimo (pelnas) 30 -  -  -  (21,566) 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos  24,937  24,937  52,286  52,286 

Kiti vertės sumažėjimai /(sumažėjimo atstatymas)  5,566  3,445  -  1,403 

Asocijuotų ir bendrų įmonių (pelno) dalis  (2,686)  -  6,048  - 

Pelno mokesčio sąnaudos  6,066  4,606  5,604  3,891 

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  3,107  4,504  (4,845)  (3,056) 

Dotacijų (pajamos)  4,21 (18,560)  (18,560)  (1,151)  (1,301) 

Kitų atidėjinių (sumažėjimas)  20  20  22,160  27,511 

Nuostoliai iš ilgalaikio turto nurašymo 5 140  308  767  267 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         

- Palūkanų (pajamos) 31 (550)  (724)  (996)  (988) 

- Palūkanų sąnaudos 32 9,148  8,971  3,223  3,078 

- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos  2,924  431  2,611  1,465 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas      -  - 

Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas  2,338  12,802  (17,097)  (39,276) 

Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) 
sumažėjimas   62,611  62,837  14,172  11,034 

Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų 
padidėjimas (sumažėjimas)  (47,431)  (43,816)  (43,167)  (15,268) 

(Sumokėtas) pelno mokestis  (6,736)  (5,607)  (9,434)  (8,230) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  174,953  170,590  106,423  93,380 

         

Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)   (195,195)  (190,511)  (181,114)  (198,757) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  -  -  39,045  39,575 

Susigrąžintos paskolos  -  6,500  -  - 

Terminuoti indėliai  247  -  (24)  - 

Gautos dotacijos  22,015  22,015     

Gauti dividendai  -  3,000  -  774 

Gautos palūkanos  231  90  955  947 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (172,702)  (158,906)  (141,138)  (157,461) 

Finansinės veiklos pinigų srautai         

Gautos paskolos   11,726  -  138,149  145,436 

Sugrąžintos paskolos   (32,155)  (32,155)  (19,479)  (26,779) 

Lizingo (mokėjimai)  (532)  -  (459)  - 

(Sumokėtos) palūkanos  (32,173)  (31,681)  (33,500)  (33,021) 

(Išmokėti) dividendai  (12)  (12)  (89,050)  (89,050) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (53,146)  (63,848)  (4,339)  (3,414) 

         

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  (50,895)  (52,164)  (39,054)  (67,495) 

         

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  21,349  2,893  60,403  70,388 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  (29,546)  (49,271)  21,349  2,893 

         
 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.  
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1 Bendroji informacija  
 
Lietuvos energija, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Lietuvos energija, AB (toliau – Įmonė arba 
Bendrovė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio 
registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011 m. liepos 21 d., Įmonės kodas 302648707, 
PVM mokėtojo kodas LT100006256115. Įmonė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra 
Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.  

 
Lietuvos energija, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę Energetikos Strategiją, reorganizuojant sujungimo būdu dvi 
akcines bendroves - AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE ir AB 
Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933.   

 
AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 
straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves, kurios po Reorganizavimo baigė savo veiklą kaip 
juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri po Reorganizavimo tęsia reorganizuotų bendrovių veiklą ir kuriai perėjo 
visas Reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsirado ir toliau 
veiklą tęsia naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB.  

 
Turto, teisių ir pareigų perdavimas buvo apskaitytas taikant apskaitinių verčių metodą.  Turtas bei įsipareigojimai nebuvo 
pervertinti į jų tikrąsias vertes, bet apskaityti balansinėmis vertėmis. Bendrovės buvo sujungtos nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., 
t.y. nuo datos kada AB „Lietuvos energija“ įgijo AB Lietuvos elektrinė kontrolę.  

 
Reorganizavimu buvo siekiama apjungti ir optimizuoti valstybės kontroliuojamus elektros energijos gamybos pajėgumus 
suformuojant elektros energijos gamybos bloką. To pasėkoje buvo išgryninta ir sukoncentruota elektros energijos gamybos 
veikla vienoje įmonėje, pertvarkyti ir centralizuoti elektros energijos gamybiniai pajėgumai, reikalingi siekiant užtikrinti 
Lietuvos Respublikos energetinę nepriklausomybę. 

 
Lietuvos energija, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635,083,615 litų  bei yra padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios 
vertės paprastąsias vardines akcijas. 2012 m. ir 2011 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai 
apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 dieną Lietuvos energija, AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos 
sąrašą. Įmonė 2012 m. gruodžio 31 dienai ir 2011 m. gruodžio 31 dienai neturėjo įsigijusi savų akcijų.  

 
2012 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių 
veiklų Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę - ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose.  
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Rezervinėje elektrinėje bei 
Kombinuotojo ciklo bloke (toliau tekste kartu – Rezervinė elektrinė), Kauno hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje 
elektrinėje, vykdyti elektros energijos importo bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Rezervinės 

elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, sutiekiančius teisę vykdyti elektros, 
šilumos, gamtinių dujų ir naftos įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. 2011 metų liepos 29 d. Lietuvos energija, AB 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu išduota elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija. 
Bendrovės dukterinė įmonė Energijos tiekimas UAB taip pat turi elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licenciją.  
 
Šių finansinių ataskaitų sudarymo datą Įmonė tiesiogiai dalyvavo (kontroliavo arba turėjo reikšmingą įtaką) šių įmonių 
valdyme: UAB „Kauno energetikos remontas“ (Lietuva), Energijos tiekimas UAB (Lietuva), UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (Lietuva), AS „Nordic Energy Link“ (Estija),  UAB „Geoterma“ (Lietuva), UAB „NT Valdos“ (Lietuva). Netiesiogiai, per 
UAB „Kauno energetikos remontas“, Įmonė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“ (Lietuva), per UAB Technologijų ir 
inovacijų centras Įmonė turėjo balsų daugumą ir VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras (Lietuva), taip pat turėjo 
reikšmingą įtaką UAB ,,Enmašas“ (Lietuva). Detalesnė informacija apie dukterines, asocijuotas ir bendras įmones bei jų 
pasikeitimus per 2012 m. pateikta 7 pastaboje.  
 
Šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos konsoliduotos Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių finansinės ataskaitos 
bei atskiros patronuojančios įmonės  Lietuvos energija, AB finansinės ataskaitos.  
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1 Bendroji informacija (tęsinys) 
 

2012 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Lietuvos energija, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės 
įmonės: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės 
valdomų 

akcijų dalis 
2012 m. 

gruodžio 31 
d.  

Dukterinės 
įmonės 
įstatinis 
kapitalas  
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

2012 m.  
pelnas 

(nuostoliai)  

Nuosavas 
kapitalas  
2012 m.  

gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla 

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“ 

Chemijos g. 17, 
Kaunas, Lietuva 

100 proc. 14,245 679 21,343 Energetinių 
įrenginių 
remontas, metalo 
konstrukcijų 
gamyba  

UAB „Gotlitas“ 
(valdoma per UAB 
„Kauno energetikos 
remontas“) 

R.Kalantos g. 
119, Kaunas, 
Lietuva 

100 proc. 1,100 (115) 1,435 Apgyvendinimo 
paslaugos, 
prekyba 

Energijos tiekimas 
UAB 

Žvejų g. 14, 
Vilnius, Lietuva 

100 proc. 750 573 7,415 Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras* 

Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, 
Lietuva 

54.04 
proc. 

76,513 3,634 57,163 Informacinių 
technologijų 
paslaugos 

VŠĮ Respublikinis 
energetikų 
mokymo centras 
(valdoma per UAB 

Technologijų ir 
inovacijų centras) 

Jeruzalės g. 21, 
Vilnius, Lietuva 

54.04 
proc. 

294 (270) (1,406) Energetikos 
sektoriaus 
specialistų 
profesinis 

ugdymas ir 
tęstinis profesinis 
mokymas 

 
*2012 m. spalio 31 d. UAB "Data Logistics Center“ buvo reorganizuota Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.97 
straipsnio 3 dalyje numatytu būdu. UAB „Data Logistics Center“ buvo prijungta prie UAB Technologijų ir inovacijų centras ir 
po reorganizavimo pasibaigė. UAB „Data Logistics Center turtas, teisės ir pareigos perėjo UAB Technologijų ir inovacijų 
centras – Bendrovei, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą. 
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1 Bendroji informacija (tęsinys) 
 
2011 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Lietuvos energija, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės 
įmonės: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės 
valdomų 

akcijų dalis 
2011 m. 

gruodžio 31 
d.  

Dukterinės 
įmonės 
įstatinis 
kapitalas  
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

2011 m.  
pelnas 

(nuostoliai)  

Nuosavas 
kapitalas  
2011 m.  

gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla 

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“ 

Chemijos g. 17, 
Kaunas, Lietuva 

100 proc. 14,245 1,705 21,190 Energetinių 
įrenginių 
remontas, metalo 
konstrukcijų 
gamyba  

UAB „Gotlitas“ 
(valdoma per UAB 
„Kauno energetikos 
remontas“) 

R.Kalantos g. 
119, Kaunas, 
Lietuva 

100 proc. 1,100 67 1,614 Apgyvendinimo 
paslaugos, 
prekyba 

Energijos tiekimas 
UAB 

Žvejų g. 14, 
Vilnius, Lietuva 

100 proc. 750 4,901 9,842 Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras 

Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, 
Lietuva 

54.04 
proc. 

76,513 -* 70,669 Informacinių 
technologijų 
paslaugos 

UAB "Data Logistics 
Center" (valdoma 
per UAB 
Technologijų ir 

inovacijų centras) 

Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, 
Lietuva 

54.04 
proc. 

12,847 4,427 17,392 Informacinių 
technologijų 
paslaugos 

VŠĮ Respublikinis 
energetikų 
mokymo centras 
(valdoma per UAB 
Technologijų ir 
inovacijų centras) 

Jeruzalės g. 21, 
Vilnius, Lietuva 

54.04 
proc. 

294 -* (1,136) Energetikos 
sektoriaus 
specialistų 
profesinis 
ugdymas ir 
tęstinis profesinis 
mokymas 

 
*Grupė įgijo dukterinių įmonių UAB Technologijų ir inovacijų centras ir VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 
kontrolę nuo 2011 m. gruodžio 31 d., todėl šių įmonių rezultatai už 2011 m. nėra pateikiami. 
 
Grupės darbuotojų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 1,180 (2011 m. gruodžio 31 d. – 1,179). Įmonės darbuotojų 
skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 511 (2011 m. gruodžio 31 d. –509). 
 
Bendrovės akcininkai turi teisę patvirtinti arba nepatvirtinti šių finansinių ataskaitų bei reikalauti Bendrovės parengti naujas 
finansines ataskaitas. 
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2 Apskaitos principai  
 
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Įmonės 2012 m. finansines ataskaitas yra šie: 
 
2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
 
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje. 
 
Šios finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus tam tikrą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra 
apskaitytas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius (2.7 pastaba), 
aplinkos taršos leidimus (2.11 pastaba) ir finansinius instrumentus, kurie pateikiami tikrąja verte (2.12 pastaba). 
 
Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.  
 
2.2 Apskaitos principų pasikeitimas 
 
Apskaitos principai, taikyti rengiant finansines ataskaitas, yra tokie patys kaip ir taikyti ankstesniais finansiniais metais, 
išskyrus: 
 
Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų 

pritaikymas 
 
 
Nėra jokių TFAS ar TFAAK aiškinimų, kuriuos pirmą kartą privaloma taikyti finansiniams metams, prasidedantiems 2012 m. 
sausio 1 d. arba vėliau, kurie turėtų reikšmingos įtakos Grupei/Įmonei. 
 
Toliau išvardyti nauji arba pakeisti TFAS ir TFAAK aiškinimai, kurie galioja 2012metais, tačiau šiuo metu nėra 
aktualūs Grupės ir Įmonės veiklai: 
 
Toliau aprašyti esamų standartų pakeitimai ir aiškinimai, patvirtinti Europos Sąjungos (ES), kuriuos privaloma taikyti 
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2012 m. sausio 1 d. arba vėliau, tačiau kurie šiuo metu nėra aktualūs 
Grupės/Įmonės veiklai:    
 
Atskleidimas – Finansinio turto perleidimas – 7-ojo TFAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2012 m. liepos 1 d. arba vėliau). Pakeitimas numato reikalavimą atskleisti papildomą informaciją apie riziką, kylančią dėl 
perleisto finansinio turto. Pakeitime taip pat reikalaujama pagal turto grupes atskleisti finansinio turto, kuris buvo perleistas 
kitai šaliai, tačiau toliau pripažįstamas perleidėjo balanse, pobūdį, balansinė vertę ir susijusią riziką bei naudą. Informaciją 

reikalaujama atskleisti tam, kad finansinių ataskaitų skaitytojai galėtų suprasti, kokio dydžio yra susiję įsipareigojimai ir 
koks ryšys yra tarp finansinio turto ir susijusių finansinių įsipareigojimų. Jeigu finansinio turto pripažinimas nutraukiamas, 
tačiau ūkio subjektas vis tiek patiria tam tikrą riziką ir gauna naudos, susijusios su perleistu turtu, privaloma pateikti 
papildomą informaciją tam, kad būtų paaiškintas šios rizikos poveikis. Šis pakeitimas neturėjo įtakos Grupės/Įmonės 
finansinėms ataskaitoms. 
 
 
Standartai, aiškinimai ir jų pakeitimai, kurie dar neįsigalioję ir kurių Grupė bei Įmonė nėra pritaikiusi anksčiau 
laiko 
 
10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 
1 d. arba vėliau). Šis Standartas pakeičia 27-ojo TAS „Konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos“ ir 12-ojo NAK 
„Konsolidavimas – specialiosios paskirties įmonės“ dalis, susijusias su kontrole ir konsolidavimu. 10-asis TFAS pakeitė 
kontrolės sąvokos apibrėžimą taip, kad nustatant kontrolę būtų taikomi vienodi kriterijai visiems ūkio subjektams. Šį 
sąvokos apibrėžimą papildo įvairios taikymo gairės. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms 
ataskaitoms. 
 
12-asis TFAS „Investicijų į kitus ūkio subjektus atskleidimas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. 
sausio 1 d. arba vėliau). Šis Standartas taikomas įmonėms, turinčioms nuosavybės dalį dukterinėje įmonėje, bendrame 
susitarime, asocijuotoje įmonėje ar nekonsoliduojamame struktūriniame ūkio subjekte. 12-asis TFAS numato privalomus 
atskleidimus toms įmonėms, kurios taiko du naujus standartus: 10-ąjį TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ir 11-ąjį 
TFAS „Bendri susitarimai“. Šis Standartas pakeičia atskleidimo reikalavimus, šiuo metu taikomus pagal 28-ąjį TAS 
„Investicijos į asocijuotąsias įmones“. 12-asis TFAS reikalauja, kad ūkio subjektai atskleistų informaciją, kuri padeda 
finansinių ataskaitų skaitytojams įvertinti ūkio subjekto turimos nuosavybės dalies dukterinėje įmonėje, asocijuotoje 
įmonėje, bendrame susitarime ir nekonsoliduojamame struktūriniame ūkio subjekte pobūdį, riziką ir finansinį poveikį. 
Siekiant įvykdyti šiuos tikslus, naujasis standartas reikalauja atskleisti informaciją keliose srityse, įskaitant (i) reikšmingus 
sprendimus ir prielaidas, kurie buvo atliekami nustatant, ar ūkio subjektas kontroliuoja, bendrai kontroliuoja ar turi 
reikšmingos įtakos savo daliai kituose ūkio subjektuose, taip pat (ii) atskleisti papildomą informaciją apie 
nekontroliuojančios dalies dalį įmonės veikloje bei pinigų srautus, (iii) apibendrintą dukterinių įmonių su reikšminga 
nekontroliuojančia dalimi finansinę informaciją bei (iv) išsamią informaciją apie dalį nekonsoliduojamuose struktūriniuose 
ūkio subjektuose.  Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 

 
 
2.2    Apskaitos principų pasikeitimas (tęsinys) 
 
13-asis TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. ar 
vėliau). Standartu siekiama nuoseklumo ir paprastumo, pateikiant tikslų tikrosios vertės apibrėžimą ir apibendrintą tikrosios 
vertės nustatymo būdą bei atskleidimo reikalavimus, taikytinus visuose TFAS. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto 
įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 

 
27-asis TAS „Atskiros finansinės ataskaitos“ (persvarstytas 2011 m. gegužės mėn. ir taikomas metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau.) Šis Standartas pakeistas ir jo tikslas – nustatyti apskaitos ir atskleidimo 
reikalavimus investicijoms į dukterines įmones, bendras įmones ir asocijuotas įmones, kai ūkio subjektas rengia atskiras 
finansines ataskaitas. Gaires, susijusias su kontrole ir konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis, pakeitė 10-asis TFAS 
„Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones“ (persvarstytas 2011 m. gegužės mėn. ir taikomas metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau). Šis Standartas buvo pakeistas paskelbus 11-ąjį TFAS ir 
dabar numato reikalavimą bendrąsias įmones, o taip pat ir asocijuotąsias įmones apskaitoje registruoti taikant nuosavybės 
metodą. Grupė/Įmonė nenumato, kad šis standartas turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 
 
19-ojo TAS „Išmokos darbuotojams“ pakeitimas (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. 
ar vėliau). Jis reikšmingai pakeitė (i) nustatytų išmokų pensijų sąnaudų ir išeitinių išmokų pripažinimą ir vertinimą, taip pat 
(ii) informacijos apie visas išmokas darbuotojams atskleidimą. Standartas reikalauja pripažinti visus grynųjų nustatytų 
išmokų įsipareigojimų (turto) pokyčius tada, kai jie atsiranda, tokia tvarka: (i) paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas 

pelno ar nuostolių straipsnyje; ir (II) perkainojimus kitų bendrųjų pajamų straipsnyje. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio 
Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
Kitų bendrųjų pajamų komponentų pateikimas – 1-ojo TAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2012 m. liepos 1 d. arba vėliau). Šie pakeitimai reikalauja, kad ūkio subjektas atskirai pateiktų kitų bendrųjų pajamų 
komponentus dvejose grupėse, atsižvelgiant į tai, ar ateityje jie gali būti perklasifikuojami į pelno ar nuostolių straipsnį. 1-
ajame TAS siūlomas pavadinimas pakeistas į „pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą“. Grupė/Įmonė numato, 
kad dėl šio Standarto pakeitimų pasikeis jos finansinių ataskaitų pateikimas, tačiau jie neturės jokios įtakos sandorių ir 
likučių vertinimui. 
 
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas – 32-ojo TAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau). Šiuo pakeitimu papildytos 32-ajame TAS numatytos taikymo gairės, 
susijusios su neatitikimais, nustatytais taikant tam tikrus sudengimo kriterijus. Tai apima frazės „šiuo metu yra juridiškai 
pagrįsta teisė sudengti“ išaiškinimą ir tai, kad tam tikros atsiskaitymų bendrąja verte sistemos gali būti traktuojamos, kaip 
ekvivalentiškos atsiskaitymui grynąja verte. Grupė/Įmonė nenumato, kad šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos jos 
finansinėms ataskaitoms. 
 
Atskleidimai – Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas – 7-ojo TFAS pakeitimai (taikomi metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. ar vėliau). Šis pakeitimas reikalauja atskleisti informaciją, kuri leis ūkio 
subjekto finansinių ataskaitų skaitytojui įvertinti sudengimo sutarčių, tarp jų ir užskaitymo teisių, poveikį ar galimą poveikį. 
Šis pakeitimas turės įtakos informacijos atskleidimui, tačiau neturės jokios įtakos finansinių priemonių vertinimui ir 
pripažinimui. 
 
Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos 
Grupei/Įmonei, nėra. 
 
 
2.3 Konsolidacijos principai 
 

Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima Lietuvos energija, AB ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių 
finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams laikotarpiams bei naudojant vienodus apskaitos principus. 
 
Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Įmonei ir nebėra konsoliduojamos 
nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar 
nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos sudarytos, priskiriant dukterinių 
įmonių bendrąjį pelną patronuojančios įmonės savininkams nuo datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.4 Verslo jungimai 
 
Dukterinių įmonių įsigijimas, išskyrus įsigijimus tarp bendro pavaldumo įmonių, yra apskaitomas taikant įsigijimo metodą. 
Įsigijimo savikaina yra vertinama bendra tikrosios vertės suma, kurią sudaro mainais už įsigyjamos įmonės kontrolę 
suteikto turto, prisiimtų įsipareigojimų bei Grupės išleistų nuosavybės priemonių tikroji vertė mainų dieną.  
 
Su įsigijimu patiriamos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Įsigyjamos įmonės identifikuojamas turtas, įsipareigojimai ir 
neapibrėžtieji įsipareigojimai yra pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. Kiekvieno įsigijimo atveju Grupė 
pripažįsta įsigyjamos įmonės nekontroliuojančią dalį tikrą verte arba proporcingai įsigyjamos įmonės grynojo turto tikrajai 
vertei.  
 
Dukterinių įmonių įsigijimams tarp bendro pavaldumo įmonių nėra taikomas 3 TFAS „Verslo jungimai“ ir todėl tokie įsigijimai 
buvo apskaityti taikant jungimo metodą.  Grupė nepripažino turto bei įsipareigojimų jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną, 
o apjungė įsigytą turtą bei įsipareigojimus balansinėmis vertėmis. Naudojant jungimo metodą, papildomas prestižas 
neatsiranda, o konsoliduotose finansinėse ataskaitose įsigytos įmonės rezultatai apskaityti nuo įsigijimo dienos. 
 
Grupė apskaito sandorius su nekontroliuojančia dalimi kaip sandorius su Grupės akcininkais.  Apskaitant nekontroliuojančios 
dalies įsigijimus, skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir įsigytos dalies grynojo turto dalies yra pripažįstamas nuosavybėje. 
Nekontroliuojančios dalies perleidimo pelnas arba nuostolis taip pat pripažįstami nuosavybėje.   
 
2.5 Investicijos į dukterines įmones (Įmonė) 
 
Dukterinė įmonė – tai tokia įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja patronuojanti įmonė ir kuriai priklauso 
daugiau nei pusė balsavimo teisių.  Investicijos į dukterines įmones patronuojančios įmonės finansinės padėties ataskaitoje 
yra apskaitytos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios 
įmonės finansinės padėties ataskaitoje viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę. Įsigijimo savikaina taip pat apima tiesiogiai 
susijusias išlaidas.  
 
2.6 Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones 
 
Asocijuota įmonė – tai tokia įmonė, kuriai Grupė/Įmonė daro reikšmingą įtaką, tačiau nėra nei dukterinė įmonė, nei dalis 
bendroje įmonėje. Reikšminga įtaka – tai galėjimas dalyvauti priimant finansinės ir veiklos politikos sprendimus, tačiau tai 
nėra galia kontroliuoti ar bendrai kontroliuoti šiuos sprendimus, kuri paprastai susijusi su nuosavybės dalimi nuo 20 iki 50 
proc.  Grupė yra investavusi į bendrą įmonę, kuri yra jungtinės veiklos bendrovė, kurioje dalininkų susitarimu bendrai 
kontroliuojant vykdoma ekonominė veikla.  
 

Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones patronuojančios įmonės finansinės padėties ataskaitoje yra apskaitytos įsigijimo 
savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios įmonės finansinės padėties 
ataskaitoje viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę. 
 
Asocijuotų ir bendrų įmonių veiklos rezultatai įtraukiami į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas naudojant nuosavybės 
metodą, išskyrus atvejus, kai investicija yra klasifikuojama kaip laikoma pardavimui, kuomet ji yra apskaitoma pagal TFAS 
5 „Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui ir nutraukiama veikla“. Taikant nuosavybės metodą, investicija į asocijuotą ar 
bendrą įmonę yra apskaitoma konsoliduotoje finansinės padėties ataskaitoje įsigijimo savikaina, pakoreguota po įsigijimo 
datos įvykusiais Grupės grynojo turto asocijuotoje/bendroje įmonėje dalies pasikeitimais, atėmus bet kokį konkrečių 
investicijų vertės sumažėjimą. Grupės grynojo pelno ar nuostolių dalis po įsigijimo dienos pripažįstami bendrųjų pajamų 
ataskaitoje, o kitų bendrųjų pajamų dalis po įsigijimo dienos – kitų bendrųjų pajamų straipsnyje. 
 
Asocijuotos ir bendros įmonės nuostoliai, viršijantys Grupės turto dalį joje, nėra pripažįstami, išskyrus tuos atvejus, kai 
Grupė prisiėmė teisinius arba netiesioginius įsipareigojimus arba padarė mokėjimus asocijuotos/bendros įmonės vardu. 
 
Bet koks įsigijimo savikainos perviršis lyginant su Grupės identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų grynąja asocijuotoje įmonėje dalimi, įvertinta tikrąja verte, įsigijimo dieną pripažįstamas prestižu. Prestižas 
yra įtraukiamas į investicijos likutinę vertę ir vertinamas dėl vertės sumažėjimo kaip investicijos dalis. Jei po pakartotinio 
vertinimo Grupei tenkanti identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynoji dalis įvertinta tikrąja 
verte viršija įsigijimo savikainą, perviršis yra nedelsiant pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Kai Grupės įmonė vykdo operacijas su Grupės asocijuota/bendra įmone, nerealizuotas pelnas ar nuostoliai, tenkantys 
Grupei, yra eliminuojami. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.6   Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones (tęsinys) 
 
Finansinės garantijos, suteiktos už asocijuotų įmonių įsipareigojimus, pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įvertinta 
tikrąja verte kaip investicija į asocijuotas įmones bei finansinis įsipareigojimas finansinės padėties ataskaitoje. Tikroji vertė 
yra įvertinama kaip tikrosios įsipareigojimo, už kurį suteikta garantija, vertės bei analogiško įsipareigojimo be garantijos 
tikrosios vertės skirtumas. Šis finansinis įsipareigojimas vėliau yra amortizuojamas ir pripažįstamas pajamomis priklausomai 
nuo susijusio asocijuotos įmonės finansinio įsipareigojimo bankui amortizacijos / grąžinimo. Jeigu atsiranda požymių, kad 
asocijuota įmonė gali neįvykdyti savo įsipareigojimų bankui, finansinis įsipareigojimas Įmonėje yra apskaitomas didesniąja 
iš amortizuotos vertės ir pagal TAS 37 „Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai bei neapibrėžtas turtas“ nuostatas 
apskaičiuotos vertės.  
 
2.7 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai.  
 
Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam priskiriamos hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės bei rezervinės elektrinių turto 
grupės, apskaitomos savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Kitas ilgalaikis materialusis turtas yra 
apskaitomas perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais, ne rečiau kaip kartą per 5 metus, nepriklausomų turto 
vertintojų atliekamais turto vertinimais, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo suma. Visas sukauptas 
nusidėvėjimas bei vertės sumažėjimas perkainojimo metu yra sudengiamas su bendrąja turto balansine verte ir likusi suma 
koreguojama iki perkainotos turto vertės. Pirmojo ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo metu susidariusia apskaitinės 
vertės padidėjimo suma yra didinamas perkainojimo rezervas nuosavame kapitale, o vertės sumažėjimo suma yra 
apskaitoma per pelno (nuostolio) straipsnį. Dėl vėlesnio turto perkainojimo susidariusia apskaitinės turto vertės padidėjimo 
suma yra didinamas perkainojimo rezervas, o apskaitinės turto vertės sumažėjimo suma, kuri padengia ankstesnius to 
paties turto vertės padidėjimus, tiesiogiai mažina perkainojimo rezervą nuosavame kapitale; visi kiti sumažėjimai 
apskaitomi per pelno (nuostolio) straipsnį. Vertės padidėjimas, kuris padengia ankstesnius vertės sumažėjimus, 
apskaitomas per pelno (nuostolio) straipsnį. Visi kiti turto vertės padidėjimai vėlesnių perkainojimų metu yra apskaitomi 
perkainojimo rezerve. Kiekvienais metais skirtumas tarp perkainoto turto nusidėvėjimo, parodyto bendrųjų pajamų 
ataskaitoje, bei nusidėvėjimo, apskaičiuoto remiantis turto pradine verte, perkeliamas iš perkainojimo rezervo į 
nepaskirstytąjį pelną, įvertinus atidėtojo pelno mokesčio poveikį. 
 
Nebaigtos statybos straipsnyje apskaitomas statomas ilgalaikis materialusis turtas. Tokio turto įsigijimo savikaina apima 
projektavimo, statybos darbus, montavimui perduotus įrengimus ir įrangą bei kitas tiesiogines išlaidas. 
 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigytas atskirai iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Verslo susijungimuose įsigyto 
nematerialiojo turto savikaina yra jo tikroji vertė įsigijimo datą. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, 
kad Grupė/Įmonė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta.  
 
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, išskyrus aplinkos taršos leidimus (2.11 pastaba), yra apskaitomas įsigijimo 
verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra (Grupė/Įmonė neturi neriboto 
tarnavimo laikotarpio nematerialiojo turto).  
 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 
 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, išskyrus nebaigtą statybą, nusidėvėjimas (amortizacija) yra skaičiuojamas per 
įvertintus naudingo tarnavimo laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Kiekvienų metų pabaigoje Grupė ir Įmonė 
peržiūri ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likvidacines vertes bei nusidėvėjimo/amortizacijos metodą, 
užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą ilgalaikio turto naudojimo pobūdį. Įvertinimo pakeitimo įtaka, jei tokia yra, 
pripažįstama perspektyviai. 2008 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto normatyvai perkainotam turtui buvo 
patikslinti pagal likusį tarnavimo laiką. 2012 m. buvo peržiūrėti ir patikslinti Rezervinei elektrinei priklausančio Kito ilgalaikio 
materialiojo turto grupei priskiriamo turto nusidėvėjimo normatyvai (3 pastaba). 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.7  Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (tęsinys) 
 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įvertinti naudingo tarnavimo laikotarpiai yra tokie: 
 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo laikotarpiai (metais) 
  
Pastatai 20 - 75 
Statiniai ir įrenginiai:  

- elektros ir ryšių įtaisai 20 - 25 
- elektros įrenginiai 15 - 35 
- kiti įrenginiai 5 - 20 

Hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės elektrinių statiniai 
ir įrenginiai:  

- vandentakos hidrotechniniai statiniai ir įrengimai 75 
- slėgiminiai vamzdynai 50 
- hidrotechninės turbinos 25 - 40 
- kiti įrenginiai 8 - 15 

Rezervinės elektrinės statiniai ir įrenginiai:  
- statiniai ir tiesiniai 10 - 70 
 - šilumos ir elektros įrenginiai 10 - 60 
-matavimo prietaisai ir įranga 5 - 30 
 -kiti įrenginiai, įrankiai 8 - 15 

Transporto priemonės 4 - 10 
Kitas materialusis turtas: 5 - 40 

- kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 3 - 10 
- inventorius, įrankiai 4 - 10 

Nematerialusis turtas 3 - 4 
 

Naujai įsigytam turtui vidutiniai ypatingai svarbios pagrindinės Grupės ir Įmonės veiklos ilgalaikio materialiojo turto grupių 
taikomi tarnavimo laikotarpiai yra tokie: 
 Vidutiniai naudingo tarnavimo laikotarpiai 

(metais) 
  

330, 110, 35 Kv elektros energijos perdavimo oro linijos 40  
330, 110, 35, 6-10 Kv skirstyklos elektros įrenginiai 40 
330, 110, 35, 6-10 Kv galios transformatoriai 35-40 

Relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai  10-35 
Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai 8-15 

  
 
Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas lizingo (finansinės nuomos) būdu, yra nudėvimas per naudingą tarnavimo laikotarpį, 
taikant tą patį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą kaip ir nuosavam turtui. 
 
Pelnas ar nuostolis, susidarantis dėl ilgalaikio turto pardavimo apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pardavimo pajamų ir 
turto likutinės vertės ir yra pripažįstamas ataskaitinių metų bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei yra tikėtina, kad Grupė ir Įmonė 
gaus ateityje ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra 
nurašoma. Visos kitos remonto ir priežiūros išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, 
kai jos yra patiriamos. 
 
Didelės vertės atsarginės dalys, kurios gali būti naudojamos tik kartu su konkrečiu ilgalaikio materialiojo turto vienetu, 
apskaitomos ilgalaikiame materialiajame turte.  Atsarginės detalės yra apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą  Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas per įvertintus konkretaus ilgalaikio materialiojo 
turto, su kuriuo atsarginės dalys yra susijusios, naudingo tarnavimo laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. 
 
 
2.8 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas 
 
Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė peržiūri likutinę ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
bei kito ilgalaikio turto  vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių 
yra, Grupė ir Įmonė įvertina šio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima 
įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Grupė ir Įmonė 
paskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas 
patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, Grupės ir Įmonės administracinis turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas 
generuojančio turto vienetams, priešingu atveju Grupės ir Įmonės administracinis turtas yra paskirstomas mažesnėms 
pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. 
Kito ilgalaikio turto, t.y. teisės gauti aplinkos taršos leidimus, atsiperkamoji vertė yra nustatoma atsižvelgiant į aplinkos 
taršos leidimų išankstinių ar dabartinių sandorių rinkos kainas.  
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.8 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei kito ilgalaikio turto turto vertės sumažėjimas (tęsinys) 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo vertės. 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) straipsnyje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo 
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 per pelno (nuostolio) straipsnį iš karto, nebent 
šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Pastaruoju atveju, jo vertės sumažėjimo panaikinimas yra apskaitomas kaip 
perkainojimo rezervo padidėjimas (neviršijant buvusio vertės sumažėjimo sumos dydžio), kaip aprašyta 2.7 pastaboje. 
 
2.9   Investicinis turtas 
 
Grupės/Įmonės investicinis turtas, kurį sudaro investicijos į pastatus, kurie yra laikomi uždirbti nuomos pajamas arba 
tikintis jų vertės padidėjimo, pirminio pripažinimo metu yra apskaitomas įsigijimo savikaina, įskaitant sandorių išlaidas. Po 
pirminio pripažinimo investicinis turtas yra apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. 
Investiciniam turtui taikomi tie patys nusidėvėjimo skaičiavimo metodai ir laikotarpiai, kaip ir ilgalaikiam materialiajam 
turtui.  
 
Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.  Tam tikras nekilnojamasis 
turtas gali būti naudojamas Bendrovės/Grupės, o Bendrovės/Grupės nenaudojama turto dalis skiriama nuomos pajamoms 
uždirbti arba tikintis turto vertės padidėjimo. Jeigu Bendrovės/Grupės naudojama turto dalis gali būti atskirai parduota, 
turto dalys apskaitomos atskirai.  Bendrovės/Grupės naudojama turto dalis apskaitoma vadovaujantis 16-ojo TAS 
reikalavimais, o turto dalis, skirta nuomos pajamoms uždirbti arba tikintis tokio turto vertės padidėjimo, apskaitoje 
registruojama vadovaujantis 40-ojo TAS reikalavimais. 
 
2.10 Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui 
 

Ilgalaikis turtas klasifikuojamas kaip skirtas pardavimui tuomet, jeigu jo apskaitinė vertė bus atgauta jį pardavus ir kai turto 
pardavimas yra labai tikėtinas.  Pardavimui skirtas turtas yra apskaitomas žemesne iš apskaitinės vertės ir tikrosios vertės, 
sumažintos numatomomis pardavimo išlaidomis, jeigu turto apskaitinę vertę ketinama atgauti jį pardavus, o ne toliau 

naudojant veikloje. 
 
2.11 Aplinkos taršos leidimai  

 
Remiantis Europos Sąjungos (ES) direktyva 2003/07/EC, buvo sukurta prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijomis sistema , kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d. Pirmasis šios sistemos veikimo periodas yra 3 metų, kuris 
prasidėjo 2005 m. ir baigėsi 2007 m., antrasis yra 5 metų, kuris prasidėjo 2008 m. ir baigėsi 2012 m., trečiasis yra 7 metų, 
kurio trukmė yra nuo 2013 m. iki 2020 m. Sistemos veikimo periodas sutampa su Kyoto sutartyje numatytu periodu. 
Sistema veikia „Cap“ ir „Trade“ pagrindu. Iš Europos Sąjungos šalių narių vyriausybių yra reikalaujama, kad šios nustatytų 

ribas kiekvienam šios sistemos taršos objektui bei įgyvendinimo periodui. Ši riba yra nustatoma Nacionaliniame Paskirstymo 
Plane (NPP), kurį paruošia kiekvienos šalies narės atsakinga institucija (Lietuvoje – Aplinkos ministerija). NPP nustato metinį 
taršos kiekį (matuojama anglies dioksido tonomis ekvivalentui ) kiekvienam taršos objektui bei periodui bei paskirsto 
metinius aplinkos taršos leidimus jiems.  
 
Veiklos vykdytojai, dalyvaujantys ES aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, 2008 – 2020 m. laikotarpiu turi teisę 
naudoti taršos mažinimo vienetus, pripažįstamus ES aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, bet ne daugiau kaip 
20 procentų jiems per 2008 – 2012 m. laikotarpį išduotų apyvartinių taršos leidimų kiekio. 
 
Šalis narė privalo paskirstyti aplinkos taršos leidimus iki kiekvienų metų vasario 28 d. remdamasi NPP (dalis aplinkos taršos 
leidimų yra rezervuojama naujiems objektams).  
 
Šalis narė turi užtikrinti, kad iki kitų metų balandžio 30 d., kiekvieno taršos objekto valdytojas pateiktų taršos objekto 
faktinės išmestos taršos į aplinką duomenis per einamuosius kalendorinius metus.  
 
Nematerialusis turtas 
ES aplinkos taršos leidimai yra nematerialusis turtas, kurį nepiniginės dotacijos forma suteikė valstybė ar įmonė įsigijo, ir 
kuris apskaitoje pripažįstamas tikrąja verte jo išleidimo ar perdavimo momentui.  
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 

2.11 Aplinkos taršos leidimai  (tęsinys) 
 
Po pirminio pripažinimo aplinkos taršos leidimai yra perkainojami tikrąja verte remiantis aktyvios rinkos kainomis. Taršos 
leidimų perkainojimo metu susidariusia apskaitinės vertės padidėjimo suma yra didinamas perkainojimo rezervas 
nuosavame kapitale, o vertės sumažėjimo suma, viršijanti prieš tai sukauptą sumą rezerve, yra apskaitoma per pelno 
(nuostolio) straipsnį. Realizavus aplinkos taršos vienetus, perkainojimo rezervo teigiamas likutis tiesiogiai pripažįstamas 
nepaskirstytame pelne.  
 
Valstybės dotacija 
Įmonei nemokamai suteikti ES aplinkos taršos leidimai yra laikomi kaip nepiniginė valstybės dotacija, kurie pripažįstami 
apskaitoje tikrąja verte jų gavimo ar išleidimo datai. Vėliau valstybės dotacija atitinkamai taršos leidimų panaudojimui per 
taršos leidimų galiojimo laiką ar ją pardavus pripažįstama pajamomis. 
 
Atidėjinys taršos leidimų panaudojimui 
Įmonei išmetus į aplinką teršalus atsiranda įsipareigojimas atsiskaityti už taršą su valstybe leidimais, kurių nominali vertė 
atitiktų išmestų teršalų kiekį. Šis įsipareigojimas yra atidėjinys, kuris yra įvertintas verte atitinkančia sąnaudas, kurias 
Įmonė patirs atsiradusiam įsipareigojimui padengti balanso sudarymo datai.  Įsipareigojimas gali būti sudengtas su 
nematerialiu turtu tik tada, kai išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos. 
Įsipareigojimo vertės pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) straipsnyje bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Paskolinti aplinkos taršos leidimai 
Aplinkos taršos leidimų skolinimas – pardavimo sandoris, kurio metu perleidžiamas turtas ir įgyjama teisė gauti aplinkos 
taršos leidimus. Teisė gauti aplinkos taršos leidimus apskaitoma kaip kitas ilgalaikis turtas.  Pirminio pripažinimo metu toks 
turtas pripažįstama įsigijimo savikaina, o vėliau tikrinama ar nesumažėjo jo vertė kaip aprašyta 2.8 pastaboje.  
 
2.12   Finansinis turtas 
 
Vadovaujantis TAS 39 „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, 
vertinamą tikrąja verte per pelną (nuostolį), finansinį turtą, laikomą iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas 
sumas bei finansinį turtą, skirtą parduoti. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra 
nustatomas pirminio pripažinimo metu.  
 
Finansinis turtas apskaitoje atvaizduojamas sandorio sudarymo dieną, kai finansinio turto pirkimas ar pardavimas vyksta 
pagal sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo atitinkamos rinkos nustatytu terminu. Pirminio pripažinimo 
metu finansinis turtas yra įvertinamas tikrąja verte, pridedant, tuo atveju jei investicijos apskaitytos ne tikrąja verte per 
pelną (nuostolį), tiesiogines išlaidas, susijusias su sandoriu. 

 
Grupės/Įmonės finansinis turtas apima pinigus,  iš pirkėjų ir kitas gautinas sumas bei paskolas, taip pat investicijas į 
išvestines finansines priemones  ir yra skirstomas į šias dvi grupes: finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per pelną 
(nuostolį) bei paskolos ir gautinos sumos. 
 
Finansinio turto apskaita po pirminio pripažinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finansinis turtas yra priskirtas, ir yra tokia: 
 
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolį) 

 
Išvestinės finansinės priemonės iš esmės yra laikomos prekybai ir pripažįstamos pagal finansinių priemonių pirminio 
pripažinimo politiką ir vėliau yra apskaitomos tikrąja verte. Tikroji vertė yra apskaičiuojama pagal kotiruojamas rinkos 
kainas arba naudojant kainų nustatymo modelius, kurie apima su finansinėmis priemonėmis susijusio turto dabartines 
rinkos ar sutartines kainas bei kitus veiksnius. Išvestinės finansinės priemonės yra apskaitomos kaip turtas, kai jų tikroji 
vertė yra teigiama, ir kaip įsipareigojimai, kai neigiama. Pelnas ar nuostoliai iš šių finansinių priemonių yra įtraukiami į 
bendrųjų pajamų ataskaitą kaip grynasis rezultatas iš operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. 
 
Paskolos ir gautinos sumos 
 
Paskolos ir gautinos sumos (kurios nėra išvestinė finansinė priemonė) ir kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje yra 
finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais. Po pirminio pripažinimo toks finansinis 
turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą (išskyrus trumpalaikes 
gautinas sumas, kurių palūkanų pajamų pripažinimas būtų nereikšmingas), atėmus bet kokį pripažintą vertės sumažėjimo 
nuostolį, kuris atspindi neatgautinas sumas. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks 
turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas. 
 
Efektyvios palūkanų normos metodas  
 
Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų 
paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja 
įvertintus ateities pinigų srautus per numatytą finansinio turto laikotarpį. 
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Apskaitos principai (tęsinys) 
 
 

2.12 Finansinis turtas (tęsinys) 
 

 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė įvertina finansinį turtą, kad nustatytų, ar yra kokių nors 
požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių požymių, tokių kaip vienas 
ar keli įvykiai, įvykę po finansinio turto pirminio pripažinimo, kurie turi įtakos įvertintiems finansinio turto ateities pinigų 
srautams. Vertės sumažėjimo požymių pavyzdžiu gali būti požymiai, kad skolininkas ar grupė skolininkų susiduria su 
reikšmingais finansiniais sunkumais, nemoka ar vėluoja mokėti palūkanas ar pagrindinę skolos sumą; tikimybė, kad jie 
bankrutuos ar bus vykdoma kita finansinė reorganizacija; akivaizdūs faktoriai, tokie kaip įsiskolinimų pokyčiai ar verslo 
sąlygų pokyčiai, sutampantys su finansinių įsipareigojimų nevykdymu, rodantys, jog egzistuoja įvertinamas būsimų pinigų 
srautų sumažėjimas. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolių suma yra skirtumas 
tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir įvertintų ateities pinigų srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos naudojant 
efektyvią palūkanų normą.  
 
Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo nuostoliais, išskyrus prekybos 
gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama naudojant abejotinų gautinų sumų sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos 
sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. 
 
Jei po balanso sudarymo datos įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti 
objektyviai susietas su įvykiais, kurie įvyko po įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau 
pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi per bendrųjų pajamų ataskaitą, bet taip, kad vertės sumažėjimo 
nuostolių atstatymo dieną turto apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi jei nuostoliai dėl vertės 
sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra 
nutraukiamas, kai: 
- baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
- Grupė/Įmonė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo 
sutartį per trumpą laiką; arba 
- Grupė/Įmonė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto 
nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet 

perleidžia šio turto kontrolę. 
 
Kai Grupė/Įmonė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia nei išlaiko su to turto nuosavybe susijusios rizikos 
ir naudos ir neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Grupė/Įmonė yra vis dar susijusi. 
Įmonės sąsaja su turtu, kuris buvo perleistas kaip garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir 
didžiausios numanomos sumos, kurią Grupei/Įmonei gali tekti sumokėti. 
 
 
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 savikaina apima 
įsigijimo kainą ir susijusius mokesčius bei tas pridėtines išlaidas, kurios susidarė gabenant atsargas į dabartinę jų buvimo 
vietą ir suteikiant joms dabartinę būklę. Savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą. Grynoji galimo realizavimo vertė – 
įvertinta pardavimo kaina, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo išlaidas ir įvertintas marketingo, pardavimo išlaidas. 
 
 
2.14  Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai kasoje ir pinigai bankų sąskaitose, indėliai iki pareikalavimo ir kitos 
trumpalaikės likvidžios investicijos (pradinis terminas iki 3 mėnesių), kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų 
sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika, bei bankų overdraftai. Bankų overdraftai finansinės 
padėties ataskaitoje yra apskaitomi kaip trumpalaikės paskolos. 
 
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose sąskaitose ir kitos 
trumpalaikės labai likvidžios investicijos, kurių pradinis terminas iki 3 mėnesių bei bankų overdraftai. 
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2.15  Finansiniai įsipareigojimai bei Grupės ir Įmonės išleisti nuosavybės instrumentai 
 
Instrumentų priskyrimas skolos ar nuosavybės instrumentams 
 
Skolos ir nuosavybės instrumentai yra priskiriami arba finansiniams įsipareigojimams, arba nuosavybei, priklausomai nuo 
sutarties turinio. 
 
Nuosavybės instrumentai 
 
Nuosavybės instrumentas yra bet kokia sutartis, kuri patvirtina Grupės ir Įmonės turto, atėmus visus jos įsipareigojimus, 
nuosavybės dalį. Nuosavybės instrumentai yra apskaitomi  gautų įplaukų verte, atėmus tiesiogines išleidimo išlaidas. Akcijų 
priedai yra skirtumas tarp akcijų nominalios ir apmokėjimo verčių. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 
 
Įsipareigojimai yra priskiriami finansiniams įsipareigojimams, vertinamiems tikrąja verte per pelną (nuostolį), arba kitiems 
finansiniams įsipareigojimams. Grupė/Įmonė neturi finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąją verte per pelną (nuostolį).  
 
Kiti finansiniai įsipareigojimai 
 
Kiti finansiniai įsipareigojimai, įskaitant paskolas, yra pripažįstami tikrąja verte, atėmus sandorio sudarymo išlaidas. 
 
Vėlesniais laikotarpiais kiti finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina, apskaičiuota naudojant 
efektyvios palūkanų normos metodą. Palūkanų sąnaudos yra pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą 
(2.12 pastaba). 
 
Finansiniai įsipareigojimai priskiriami trumpalaikiams, nebent Grupė/Bendrovė turi besąlyginę teisę atidėti įsipareigojimo 
padengimo terminą 12 mėnesių po finansinių ataskaitų sudarymo dienos.  
 
Finansiniai įsipareigojimai priskiriami ilgalaikiams, jei iki balanso datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad 
įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 
 
Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai 

vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis sąlygomis, 
arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir 
naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2.16  Užsienio valiuta 
 
Operacijos užsienio valiuta apskaitoje atvaizduojamos litais pagal operacijos atlikimo dieną Lietuvos banko skelbiamą lito ir 
užsienio valiutos santykį, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į litus 
balanso sudarymo datos kursu. Pelnas ir nuostoliai, patirti dėl atsiskaitymų pagal šiuos sandorius bei dėl piniginio turto ar 
įsipareigojimų konvertavimo į litus, yra įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitą.  
 
Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3.4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien 
nustato Lietuvos bankas. Pagrindinių valiutų santykiai buvo tokie: 
 

2012 m. gruodžio 31 d.  2011 m. gruodžio 31 d. 
       
1 LVL = 4.9520 litų  1 LVL = 4.9421 litų 
100 RUB = 8.5879 litų  100 RUB = 8.3334 litų 
10 SEK = 4.0042 litų  10 SEK = 3.8600 litų 
1 USD = 2.6060 litų  1 USD = 2.6694 litų 

 
Atskiros Grupės įmonių finansinės ataskaitos yra pateiktos pagrindine ekonominės aplinkos, kurioje įmonė veikia, valiuta 
(funkcine valiuta). Konsoliduotose finansinėse ataskaitose kiekvienos Grupės įmonės finansiniai veiklos rezultatai bei 
finansinė būklė yra pateikti litais, kurie yra Įmonės funkcinė valiuta ir Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų pateikimo 
valiuta. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.16  Užsienio valiuta (tęsinys) 
 
Rengiant atskirų Grupės įmonių finansines ataskaitas, operacijos, atliktos kitomis nei įmonės funkcinėmis valiutomis 
(užsienio valiutomis), yra apskaitomos taikant valiutų kursus, galiojusius operacijų dieną. Kiekvieną balanso sudarymo datą 
piniginiai straipsniai, išreikšti užsienio valiuta, yra konvertuojami balanso sudarymo datos valiutos kursu. Nepiniginiai 
straipsniai, kurie apskaitomi tikrąja verte ir išreikšti užsienio valiuta, konvertuojami tikrosios vertės nustatymo dienos 
valiutos kursu. Nepiniginiai vienetai, kurie yra apskaityti įsigijimo verte ir išreikšti užsienio valiuta, nekonvertuojami. 
 
Rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas, užsienyje esančių Grupės įmonių turtas ir įsipareigojimai (įskaitant 
palyginamuosius skaičius) yra konvertuojami į litus balanso sudarymo datos valiutos kursu. Pajamos ir sąnaudos (įskaitant 
palyginamuosius skaičius) yra konvertuojamos į litus, naudojant vidutinį laikotarpio valiutos kursą, išskyrus tuos atvejus, 
kai valiutos kursas laikotarpio metu reikšmingai svyravo – tokiu atveju yra naudojamas operacijų datos valiutos kursas. 
Valiutos kurso skirtumai, jei tokių yra, pripažįstami užsienio valiutos perskaičiavimo rezerve nuosavame kapitale. Šie 
valiutos kurso pasikeitimo skirtumai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo laikotarpiu, kai užsienyje veikianti 
įmonė yra parduodama. 
 
2.17  Dotacijos  
 
Dotacijos, susijusios su turtu 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos bei trečiųjų šalių kompensacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra 
gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir 
vėliau pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje, mažinant turto nusidėvėjimo sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto 
naudingo tarnavimo laikotarpį. 
 
Dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos 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 panaudota dalimi tiek, kiek 
per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta 
dotacija. Šios dotacijos apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje atėmus susijusias išlaidas.  
 
2.18 Atidėjiniai 
 

Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė/Įmonė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir 
tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai 
įvertinta. Kai Grupė/Įmonė 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 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 pensijų išmokoms 
 
Kiekvienas darbuotojas, išeidamas iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę 

gauti 2 mėnesinių atlyginimų dydžio išmoką. Aktuariniai skaičiavimai yra atlikti siekiant įvertinti tokių pensinių išmokų 
įsipareigojimą. Įsipareigojimas apskaitomas dabartine verte, diskontuota naudojant rinkos palūkanų normą. 
 
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai 
 
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai 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. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.19 Išmokos darbuotojams 

 (a) Socialinio draudimo įmokos 

Įmonė ir Grupė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau - Fondas) už savo 
darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais. Nustatytų įmokų planas – tai 
planas, pagal kurį Grupė moka nustatyto dydžio įmokas ir ateityje neturės jokio teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo ir 
toliau mokėti šias įmokas, jeigu Fondas neturės pakankamai turto, kad galėtų visiems darbuotojams sumokėti išmokas, 
susijusias su tarnyba dabartiniu ar ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal 
kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudoms. 

(b) Išeitinės kompensacijos 

Išeitinės kompensacijos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo įprasto išėjimo į pensiją 
arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais į tokias išmokas. Grupė ar Įmonė pripažįsta išeitines 
išmokas tada, kai ji yra akivaizdžiai įpareigota nutraukti darbo santykius su esamais darbuotojais pagal detalų oficialų darbo 
santykių nutraukimo planą be galimybės jo atsisakyti arba įpareigota mokėti išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos 
už išėjimą iš darbo savo noru. Jei išeitinės išmokos tampa mokėtinos vėliau nei per 12 mėnesių nuo balanso datos, jos yra 
diskontuojamos iki dabartinės vertės. 

(c) Premijų planai 

Įmonė ir Grupė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje buvo 
taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą. 
 
2.20 Nuomos apskaita 
 
Nustatymas, ar sutartis yra nuomos sutartis, yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar sutartis 
yra susijusi su specifiško turto naudojimu bei ar sutartis suteikia teisę naudoti turtą. 
 
Grupė ir Įmonė kaip nuomotojas 
 
Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.  
 
Lizingas (finansinė nuoma) – Grupė ir Bendrovė yra lizingo gavėjas 
 
Grupė ir Bendrovė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertė yra lygi nuomojamo turto 
tikrajai vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinei vertei, jei pastaroji yra 
mažesnė. Skaičiuojant minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės 
nuomos įmokų palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrovės bendra skolinimosi palūkanų 
norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Finansinės nuomos įmokos yra padalinamos 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, be to dėl finansinės nuomos kiekvieną ataskaitinį 
laikotarpį padidėja finansinės sąnaudos Grupė ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitose. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka 
finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per 
ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei pagal lizingo sutartį sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Grupei ar 
Bendrovei.  
 
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra finansinė nuoma, bet koks pardavimo pelnas, viršijantis 
apskaitinę vertę, nėra iš karto pripažįstamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per finansinės nuomos 
laikotarpį. 
 
Veiklos nuoma – Grupė ir Bendrovė yra nuomos gavėjas 

 
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 bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiniu metodu 
per nuomos laikotarpį. 
 
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas per nuomos laikotarpį 
tiesiniu metodu.  
 
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja 
verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks 
pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas 
nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos įmokomis per laikotarpį, kurį turtą 
numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir 
amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti.  
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.21  Segmentų ataskaita 
 
Informacija apie verslo segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją 
pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo, kuris yra atsakingas už išteklių 
paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra Valdyba, priimanti strateginius sprendimus. 
 
2.22  Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 
 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Grupė/Įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai 
įvertinti pajamų sumą. Pajamos įvertinamos gauto ar gautino atlygio tikrąja verte, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, 
atėmus prekių grąžinimus ir nuolaidas. Pajamų pripažinimui taip pat taikomi šie kriterijai: 
 
Pajamos iš elektros pardavimo 
 
Pajamos iš elektros, kuri yra įsigyjama elektros biržoje, pardavimo, elektros eksporto ir viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (toliau – VIAP) yra pripažįstamos perdavus pirkėjui riziką ir su sandoriu susijusią teikiamą ekonominę naudą. 
Bendrovė nepripažįsta pajamų ir sąnaudų iš prekybos elektros energija biržoje tuose sandoriuose, kuriuose ji veikia kaip 
tarpininkas. 
 
Pajamos iš su elektros energija susijusių paslaugų 
 
Pajamos iš elektros perdavimo ir kitų su elektra susijusių paslaugų yra pripažįstamos, kai paslaugos suteiktos. 
 
Kainų reguliavimas 
 
Perdavimo ir VIAP teikimo paslaugų kainos reguliuojamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – 
Komisijai) nustatant viršutines kainų ribas. Konkrečias perdavimo ir VIAP kainas ir tarifus nustato paslaugos teikėjas, 
neviršydamas Komisijos patvirtintų ribų. 
 
Gamintojų ir nepriklausomų tiekėjų parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos nereguliuojamos, išskyrus 
atvejus, kai gamintojas ar nepriklausomas tiekėjas užima daugiau kaip 25 procentus rinkos. Tokiu atveju, kainų reguliavimo 
tvarką nustato Komisija. 
 
Importo bei eksporto kainos nėra reguliuojamos. 
 
Vykdydama VIAP veiklą, Grupė uždirba pajamas bei patiria sąnaudas. VIAP lėšos - tai lėšos, sumokamos viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų teikėjams (remiantis iš anksto patvirtintais metiniais paslaugų kiekiais bei kainomis). Šios 
paslaugos vėliau teikiamos skirstomojo tinklo operatoriams bei elektros energijos vartotojams pagal Komisijos nustatytą 
tarifą. Jeigu pasibaigus kalendoriniams metams Įmonės surinktos lėšos iš vartotojų ir skirstomųjų tinklų operatorių už 
viešuosius interesus atitinkančias paslaugas viršijo arba buvo mažesnės už faktiškai sumokėtas VIAP lėšas šių paslaugų 
teikėjams, tai perdavimo sistemos operatorius privalo šį lėšų skirtumą įvertinti skaičiuodamas ateinančių metų viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų kainos dedamąją.  
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.22 Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (tęsinys) 
 
Remonto paslaugų pajamos 
 
Individualių sutarčių/projektų su klientais, pvz. remonto paslaugų, pajamos pripažįstamos proporcingai atliktam darbui, 
kuris įvertinamas palyginant realiai patirtas projekto sąnaudas su bendromis numatytomis projekto sąnaudomis. Tikėtinas 
pelningumo pokytis apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai tokie pokyčiai nustatomi. Projektai reguliariai peržiūrimi 
ir nustačius, kad sandoris bus nuostolingas, apskaitomi atitinkami atidėjiniai. 
 
Kitos pajamos  
 
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, atsižvelgiant į skolos likutį ir taikomą palūkanų normą. Gautos palūkanų 
įplaukos pinigų srautų ataskaitoje pateiktos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. 
 
Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai akcininkai įgauna teisę gauti dividendus. Gautos dividendų įplaukos pinigų 
srautų ataskaitoje pateiktos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. Iš dukterinių įmonių gautos patronuojančios įmonės 
dividendų pajamos, konsoliduotose finansinėse ataskaitose yra išeliminuojamos. 
 
Pajamas ir sąnaudas, susijusias su Grupės ir Įmonės teikiamomis informacinių technologijų paslaugomis, o taip pat 
susijusias su Grupės ir Įmonės turimais poilsio namais bei susijusias su ilgalaikio turto pardavimu ir nuoma, Grupė ir Įmonė 
apskaito kaip kitas veiklos pajamas ir sąnaudas.  
 
Sąnaudų pripažinimas 
 
Sąnaudos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje kaupimo principu, kai patiriamos.  
 
2.23  Skolinimosi išlaidos 
 
Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam pagaminti ar jį paruošti naudojimui ar 
pardavimui reikia pakankamai daug laiko, pasigaminimu ar paruošimu naudojimui ar pardavimui, yra pridedami prie šio 
turto įsigijimo vertės tol, kol šis turtas visiškai parengiamas naudojimui ar pardavimui. Palūkanų pajamos, susijusios su 
laikinu skolintų lėšų investavimu iki jos bus panaudotos turto įsigijimui, yra atimamos iš turto įsigijimo vertės. 

 
Kiti skolinimosi kaštai yra pripažįstami sąnaudomis to laikotarpio pelno (nuostolio) straipsnyje, kai patiriami. 
 
2.24  Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėto pelno mokesčio sąnaudos. 
 
Pelno mokestis 
 
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo einamųjų metų pelno prieš apmokestinimą, pakoreguoto 
tam tikromis apmokestinamojo pelno nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos 
apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio tarifą, galiojusį finansinių ataskaitų sudarymo datą. 2012 ir 2011 metais pelno 
mokesčio tarifas buvo 15 proc.  
 
Atidėtasis pelno mokestis 
 
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas balanso įsipareigojimų metodu. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra 
pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse 
ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems 
skirtumams, kurie vėliau didins apmokestinamąjį pelną, o atidėtųjų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri 
tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra 
susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba jei nesusijusio su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar 
įsipareigojimai neįtakoja nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno (nuostolio). 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas balanso sudarymo datai ir yra sumažinamas, jei nėra tikėtina, kad Grupė ir 
Įmonė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins 
apmokestinamąjį pelną. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant mokesčio tarifą, kuris 
taikomas metų, kuriais šiuos laikinus skirtumus numatoma padengti arba apmokėti, pelno mokesčiui apskaičiuoti.  
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami tarpusavyje, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų 
pačių institucijų ir kuomet egzistuoja teisė padengti einamojo laikotarpio mokėtinus mokesčius grynąja verte. 
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2.   Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.24  Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Pelno mokestis ir atidėtas pelno mokestis už ataskaitinį laikotarpį 
 
Pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos ar nauda apskaitomos per pelną (nuostolį), išskyrus tuos atvejus, kai 
jos susijusios su straipsniais apskaitomais nuosavame kapitale. Tuomet atidėtieji pelno mokesčiai taip pat apskaitomi 
nuosavame kapitale. 
 
2.25  Vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų paprastųjų vardinių 
akcijų svertinio vidurkio. Tuo atveju, kai akcijų skaičius pasikeičia, tačiau tai neįtakoja ekonominių resursų pasikeitimo, 
svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis pakoreguojamas proporcingai akcijų skaičiaus pasikeitimui taip, lyg šis 
pasikeitimas būtų įvykęs ankstesniojo laikotarpio pradžioje.  
 
Svertinis akcijų skaičiaus vidurkis, kurio pagrindu skaičiuojama pelno dalis vienai akcijai 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. 
gruodžio 31 d. buvo 635,083,615. 2012 m. gruodžio 31 d., 2011 m. gruodžio 31 d. ir per laikotarpius, pasibaigusius šiomis 
datomis Įmonė neturėjo jokių pelną vienai akcijai mažinančių pasirinkimo sandorių, todėl vienai akcijai tenkantis pagrindinis 
ir sumažintas pelnas nesiskiria. 
 
2.26  Neapibrėžtumai  
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsipareigojimus verslo 
jungimuose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ištekliai, duodantys 
ekonominę naudą, bus prarasti, yra labai maža.  
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, 
kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 
 
2.27  Pobalansiniai įvykiai 
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės ir Įmonės padėtį balanso sudarymo datą 
(koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra 
aprašomi pastabose, kai jų įtaka yra reikšminga. 
 
2.28  Susijusios šalys 

 
Susijusiomis su Įmone ir Grupe šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai, Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, 
kurios tiesiogiai ar netiesiogiai (per tarpininką) kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, 
kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi, galiojant sąlygai, kad šis ryšys suteikia galimybę vienai iš šalių kontroliuoti kitą 
šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus. 
 
2.29  Tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami, išskyrus atvejus, kai 
atskiras apskaitos standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja. 
 
2.30  Segmentų ataskaitos atskleidimo pakeitimas palyginamojoje informacijoje 
 
 
2011 m. gruodžio 31 d. valdyba analizavo Įmonės veiklą kaip vieną gamybos ir prekybos elektros energija, įskaitant 
elektros energijos eksportą/importą, segmentą. Energijos tiekimas UAB prekybos elektros energija veikla sudarė atskirą 
segmentą. Kita veikla Grupėje apėmė energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas. 
 
Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir Įmonės vykdomos komercinės veiklos pelningumo 
atžvilgiais. Į reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Rezervinės elektrinės pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, 
balansavimo ir reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės  elektrinės galios rezervavimo 
pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos 
gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo 
paslaugas. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, 
darbuotojų skaičių ir pirkimų apimtis.  Energijos tiekimas UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą 
segmentą.  Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas.  
Segmentų ataskaita palyginamojoje informacijoje buvo pakeista pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Grupės veiklą 2012 m. 
(29 pastaba). 
  



LIETUVOS ENERGIJA, AB 
Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. 
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 

 
 

79 
 

2.31 Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl ilgalaikių paskolų perklasifikavimo  
 
Rengiant 2012 m. Lietuvos energija, AB finansines ataskaitas, buvo atlikti palyginamųjų 2011 m. skaičių koregavimai, susiję 
su ilgalaikių paskolų perklasifikavimu iš ilgalaikių mokėtinų sumų į trumpalaikes mokėtinas sumas. Paskolų 
perklasifikavimas buvo atliktas dėl Paskolų sutartyse numatytų reikalavimų nesilaikymu. Detalesnė informacija yra pateikta 
19 pastaboje. 
 
Informacija dėl perklasifikavimo įtakos Grupės įsipareigojimams 2011 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2011 m. 
gruodžio 31 d. 

 
Paskolų 

perklasifikavimas 

 2011 m. 
gruodžio 31 d. 

(perklasifikuota) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai: 
      Paskolos 
 

602,258  (355,252)  247,006 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

     

Paskolos 
 

39,908  355,252  395,160 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 
 

642,166  -  642,166 

 
Informacija dėl perklasifikavimo įtakos Grupės įsipareigojimams 2010 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2010 m. 
gruodžio 31 d. 

 
Paskolų 

perklasifikavimas 

 2010 m. 
gruodžio 31 d. 

(perklasifikuota) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai: 
      Paskolos 
 

503,164  (409,146)  94,018 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

     

Paskolos 
 

45,362  409,146  454,508 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 
 

548,526  -  548,526 

 
Informacija dėl perklasifikavimo įtakos Įmonės įsipareigojimams 2011 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2011 m. 
gruodžio 31 d. 

 
Paskolų 

perklasifikavimas 

 2011 m. 
gruodžio 31 d. 

(perklasifikuota) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai: 
      Paskolos 
 

602,258  (355,252)  247,006 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

     

Paskolos 
 

38,739  355,252  393,991 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 
 

640,997  -  640,997 

 
Informacija dėl perklasifikavimo įtakos Įmonės įsipareigojimams 2010 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2010 m. 
gruodžio 31 d. 

 
Paskolų 

perklasifikavimas 

 2010 m. 
gruodžio 31 d. 

(perklasifikuota) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai: 

      Paskolos 
 

503,164  (409,146)  94,018 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

     

Paskolos 
 

31,828  409,146  440,974 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 
 

534,992  -  534,992 
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2.   Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.31 Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl ilgalaikių paskolų perklasifikavimo (tęsinys) 
 
Perklasifikavus paskolas, pasikeitė Įmonės ir Grupės likvidumo rodikliai 2011 m. gruodžio 31 d.: 
 

Rodiklis Įmonė  Grupė 

 Kaip pateikta 
anksčiau 

Po 
perklasifikavimo 

 Kaip pateikta 
anksčiau 

Po 
perklasifikavimo 

      
Likvidumo 1.48 0.60  1.50 0.65 
Skubaus padengimo 0.96 0.39  1.03 0.45 

 
 
Perklasifikavus paskolas, pasikeitė Įmonės ir Grupės likvidumo rodikliai 2010 m. gruodžio 31 d.: 
 

Rodiklis Įmonė  Grupė 

 Kaip pateikta 
anksčiau 

Po 
perklasifikavimo 

 Kaip pateikta 
anksčiau 

Po 
perklasifikavimo 

      
Likvidumo 1.58 0.61  1.57 0.64 
Skubaus padengimo 1.10 0.42  1.54 0.45 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai 
 
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam 
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei 
neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikio 
materialiojo turto tikrosios vertės nustatymą bei nusidėvėjimą (5 ir 6 pastabos), gautinų sumų ir investicijų vertės 
sumažėjimo įvertinimą (7, 8 ir 10,11 pastabos), atsargų vertinimą grynąja realizavimo verte (9 pastaba), atidėjinių taršos 
leidimams vertinimą (26 pastaba), remonto darbų sutarčių įvykdymo lygio nustatymą (30 pastaba), ir neapibrėžtų 
įsipareigojimų atskleidimą (37 pastaba). Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių 
įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 
 
Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei 
priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės ir Įmonės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti 
potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 
 
Vadovybė, vertindama ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, atsižvelgia į darbuotojų, atsakingų 
už turto techninę priežiūrą, pateikiamas išvadas. 
 
2012 m. Įmonė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Po peržiūros buvo pakeisti Rezervinei 
elektrinei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, priskiriamo Kito ilgalaikio materialiojo turto grupei, nusidėvėjimo 
normatyvai kaip pateikta žemiau: 
 

Turto grupės pavadinimas 
Pakeistas nusidėvėjimo 

normatyvas 
Senas nusidėvėjimo 

normatyvas 

   

Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga 4 8 

Nuotolinės vaizdo stebėjimo sistemos, įėjimo kontrolės 
sistemos 

8 10 

Ryšių technika  4 10 

Įrankiai  5 15 

Baldai 7 15 

 
 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 
 
2012 m. gruodžio 31 d. perkainota verte apskaityto Bendrovės ir Grupės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliktas, 
kadangi, vadovybės nuomone, tikroji turto vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės. 
 
2011 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojas UAB „Census Optimus“ atliko Lietuvos energijos AB turto, 
apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atliekamas naudojant atkuriamosios vertės metodą. 
 
 
Bendrovės dukterinės įmonės UAB ,,Kauno energetikos remontas“ ilgalaikis materialusis turtas buvo perkainotas 2011 m. 
gruodžio 31 dieną. Ilgalaikis materialusis turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo perkainotas naudojant nepriklausomos turto 
vertinimo bendrovės UAB „Latmas“ nekilnojamasis turtas“ pateiktą ataskaitą apie nekilnojamojo turto tikrųjų verčių 

pasikeitimus Lietuvoje pagal regionus. Ši ataskaita buvo parengta remiantis rinkos duomenimis pagrįstais įrodymais apie 
nekilnojamojo turto kainas.  
 
2010 m. spalio mėn. nepriklausomi turto vertintojai atliko ilgalaikio turto, kuris buvo įneštas kaip turtinis įnašas į dukterinių 
bei asocijuotų įmonių įstatinio kapitalo formavimą perkainojimą. Atsižvelgdama tai, kada buvo atliktas paskutinis šio turto 
perkainojimas bei jo įsigijimo laikotarpius, vadovybė mano, kad Grupės 2011 m. gruodžio 31 d.  ilgalaikio materialiojo turto, 
apskaitomo perkainota verte ir kuriam 2011 m. perkainojimas nebuvo atliktas, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo 
balansinės vertės.   
 
  
 
 
 
  



LIETUVOS ENERGIJA, AB 
Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. 
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 

 
 

82 
 

 
3   Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 
 
Grupė ir Įmonė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė 
vertė gali būti sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė ir Įmonė atlieka vertės sumažėjimo testą taip, kaip yra nurodyta 2 
pastaboje. 
 
2012 m. ir 2011 m. Grupė ir Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės  bei rezervinės 
elektrinės turtą,  apskaitė tikrąja verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu ,,Nekilnojamasis turtas, 
įranga ir įrengimai“. 
   
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvos energija, AB vadovybė įvertino ir nenustatė Kauno  
hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių. 
  
2011 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Įmonė neatliko rezervinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto, kurio 
vertė buvo atitinkamai 2,494 tūkst. Lt. ir 2,270 tūkst. Lt., vertės sumažėjimo skaičiavimo, kadangi 2011 m. gruodžio 31 d. 
galiojančiuose teisės aktuose nebuvo išspręsti neapibrėžtumai, susiję su elektros tarifais ir jų pokyčiais, reguliuojamu 
pelningumu bei gamybos apimtimis. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. galiojantį VIAP aprašą, gamintojams buvo mokama už 
faktiškai per metus pagamintą remtiną elektros energijos kiekį pagal nustatytas supirkimo kainas. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Rezervinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas ir 
nustatyta, kad Rezervinės elektrinės turto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę , lygią 2,612 tūkst. Lt., todėl vertės 
sumažėjimas nebuvo apskaitytas. Šio turto atsiperkamoji vertė 2012 m. padidėjo dėl 2012 metų rugsėjo 14 dieną 
įsigaliojusio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-229. 
 
Rezervinė elektrinė vertinama kaip vienas pinigų srautą generuojantis vienetas atsižvelgiant į tai, kad:  

 Perdavimo sistemos operatorius traktuoja kiekvieną elektrinę įskaitant Rezervinę elektrinę  kaip vieną generuojantį 
vienetą nepriklausomai nuo to, iš kelių skirtingų blokų elektrinė yra sudaryta. 

 Visi Rezervinės elektrinės blokai gali būti naudojami tiek elektros energijos gamybai, tiek teikti galios rezervo 
paslaugas. Kuris blokas konkrečiu momentu yra naudojamas elektros energijos gamybai, galios rezervo 
aktyvavimui priklauso nuo sistemos poreikių, blokų techninės būklės (pvz. planiniai remonto darbai, bloko darbo 
sutrikimai), galimų gamtinių dujų tiekimo sutrikimų ir pan. 

 Rezervinės elektrinės elektros energijos ir šilumos gamyba bei teikiamos galios rezervo paslaugos yra reguliuojama 
veikla.  

 Nustatant reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) vertina visas 
Rezervinės elektrinės kintamas bei pastovias sąnaudas, dalį šių sąnaudų priskiriant ir dengiant galios rezervo 

pajamomis, o likusią dalį padengiant VIAP lėšomis. Elektros energijos supirkimo kaina nustatoma Rezervinėje 
elektrinėje gaminamai elektros energijai.  

 
Pinigų srautus kuriančių vienetų atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės skaičiavimais. Atliekant 
šiuos skaičiavimus, remiamasi pinigų srautų prognozėmis prieš mokesčius, kurios yra pagrįstos vadovybės patvirtintais 
penkių metų laikotarpio finansiniais biudžetais. Tęstinis srautas  nustatomas naudojant penktų metų diskontuotą pinigų 
srautą.  
 
Vadovybė planuojamą veiklos pelną apskaičiavo remdamasi istoriniais duomenimis, rinkos padėties prognozėmis ir  
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 metų rugsėjo 14 dienos nutarimu Nr. O3-229 patvirtinta Elektros 
energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika (Metodika).  
 
Pagrindinės prielaidos naudotos atliekant vertės sumažėjimo testą: 

1. Naudojimo vertė apskaičiuota remiantis naujausiu 2013-2017 metų biudžetu, numatytais diskontuotais pinigų 
srautais prieš apmokestinimą, taikant 6,37 proc. kapitalo kainos svertinį iki mokestinį vidurkį (toliau - KKSV). KKSV 
buvo nustatytas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos taikomą modelį, pagrįstą svertinės 
nuosavo ir skolinto kapitalo kainos įvertinimu, pagal kurį nuosavybės rizikos premija nustatoma kaip investicijų į 10 
metų JAV obligacijas ir akcijas grąžos vidurkių skirtumas. Nustatydama kapitalo kainos svertinį ikimokestinį 
vidurkį, Bendrovė naudojo metinės skolinimosi kainos vidurkį, bei rėmėsi 2012 metų gruodžio mėnesio bazinėmis 
nerizikingomis palūkanų normomis, kurios buvo pakoreguotos rizikos įtaka, atsižvelgiant į Lietuvos banko ir 
Europos centrinio banko viešai skelbiamą informaciją.  

2. Pinigų srautų prognozes nustato vadovybė atlikdama finansines prognozes, pagrįstas veiklos rezultatais,  rinkos 
plėtros lūkesčiais bei reguliavimo aplinka. Remiantis VKEKK patvirtinta Metodika, Rezervinės elektrinės pajamos 
įvertinamos remiantis kintamų sąnaudų,  pastovių sąnaudų ir bendrųjų  administracinių sąnaudų prognozėmis. 
Prognozuojant reguliuojamas pajamas taip pat vertinamas  ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas  bei 
investicijų grąža, kuri skaičiuojama nuo reguliuojamoje veikloje naudojamo turto vertės. Vadovybė investicijų 
grąžos įvertinimui naudojo 2013 metams VKEKK nustatytą investicijų grąžos normą, kuri yra 6,129236 proc. 
Vadovybė apskaičiavo, kad vidutiniškai per penkerių metų laikotarpį bendrasis pelningumas sieks 23 proc.  Į 
bendrąjį pelningumo rodiklį įtraukiamos visos priskirtos Rezervinės elektrinės veiklos ir bendros administracinės 
sąnaudos.  

3. Ikimokestinė diskonto norma buvo taikoma atliekant pinigų srautų prognozes, kuri atspindi riziką, būdingą elektros 
energijos gamybos veiklos segmentui.  Atliekant skaičiavimus taikoma ta pati diskonto norma. 
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 3   Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Remiantis atlikta analize, vadovybė nustatė, kad 2012 m. gruodžio 31 d. nereikia apskaityti jokių vertės sumažėjimo 
nuostolių. Diskonto normai padidėjus 1 procentiniu punktu, pinigų srautus kuriančių vienetų atžvilgiu vertės sumažėjimo 
nuostolių apskaityti nereikės. 
 
 
Investicijų į dukterines (Įmonėje)  
 
2012 m. ir 2011 m. UAB „Kauno energetikos remontas“ veikla buvo pelninga, todėl Lietuvos energija, AB vadovybė mano, 
jog 2012 m. nėra tolesnio investicijos vertės sumažėjimo nėra ir nusprendė neapskaityti papildomo UAB „Kauno energetikos 
remontas“ vertės sumažėjimo. 
  
Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 
 
Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovybės atliktais atsargų 
senėjimo ir galimo pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertinimams atlikti reikia priimti svarbius 
sprendimus. Šie sprendimai remiasi istoriniu bei įvertintu būsimu atsarginių detalių bei medžiagų panaudojimu, tikėtina jų 
pardavimo kaina ir kitais faktoriais.   
 
Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui 
 
Grupė/Įmonė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams/taršos mažinimo vienetams atsižvelgdama į faktiškai per 
ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš  vieno taršos leidimo/vieneto rinkos kainos.  Faktinis 
išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos.  
Remiantis savo patirtimi, Grupės/Įmonė vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2012 m. gruodžio 31 
d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2013.  
 
VIAP lėšų sukaupimas 
 
VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. 
Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei Kainų ir 
Energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – 
gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis 
ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos 
remtinos elektros energijos kvotai pagaminti.  Bendrovės vadovybė 2012 m. gruodžio 31 d. apskaitė 9,103 tūkst. Lt. VIAP 
pajamų kintamų kaštų kompensavimui (2011 m. gruodžio 31 d. - 96,030 tūkst. Lt.). Be to, 2012 m. Bendrovė papildomai 

apskaitė 15,061 tūkst. Lt. VIAP pajamų, kurias Valstybinė Kainų ir Energetikos kontrolės komisija, remdamasi metodika,  
apskaičiavo ir Bendrovei paskyrė už 2011 m. Nutarimu Nr. O5-283 (2012 m. spalio 11 d.).  
 
Pagrindiniai principai, naudoti kitiems reikšmingiems įvertinimams, yra aprašyti atitinkamose šių finansinių ataskaitų 
pastabose. 
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4 Nematerialusis turtas 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 

 

Grupė 

 

Patentai ir 

licencijos  

Programinė 

įranga  

Aplinkos taršos 

leidimai 

 

 

Kitas nemate-

rialusis turtas  

Iš viso 

 

           

2010 m. gruodžio 31 d.           

Įsigijimo vertė   36  1,439  37,811  31  39,317 

Sukaupta amortizacija  (25)  (1,357)  -  (24)  (1,406) 

  Sukauptas vertės sumažėjimas  -  -  -  -  - 

 Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d.  11  82  37,811  7  37,911 

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 

laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  11  82  37,811  7  37,911 

Įsigijimai   7  287  126,826  -  127,120 

Dukterinių įmonių įsigijimas (7 

pastaba) 

 
1,084  1,875  - 

 
133  3,092 

Gauta dotacija (21 pastaba)  -  -  26,701  -  26,701 

Pardavimas  -  -  (38,948)  (7)  (38,955) 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  -  -  (54,212)  -  (54,212) 

     Aplinkos taršos leidimų 
perkainojimo sąnaudos 

 
-  -  (62,721) 

 
-  (62,721) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 
pastaba) 

 
-  1,099  - 

 
-  1,099 

     Amortizacija  (10)  (290)  -  -  (300) 

 Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.   1,092  3,053  35,457  133  39,735 

2011 m. gruodžio 31 d.            

Įsigijimo vertė   1,489  5,880  35,457  163  42,989 

Sukaupta amortizacija  (397)  (2,827)  -  (30)  (3,254) 

  Sukauptas vertės sumažėjimas  -  -  -  -  - 

 Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.   1,092  3,053  35,457  133  39,735 

2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 

laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1,092  3,053  35,457  133  39,735 

Įsigijimai   370  378  112,752  6  113,506 

Gauta dotacija (21 pastaba)  -  -  14,832  -  14,832 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (26 

pastaba) 

 
    (16,268) 

 
  (16,268) 

     Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 

sąnaudos 

 
-  -  (76,121) 

 
-  (76,121) 

     Aplinkos taršos leidimų skolinimas (8 

pastaba) 

 
-  -  (15,239) 

 
-  (15,239) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 

pastaba) 

 
-  148  - 

 
63  211 

     Perklasifikavimas iš atsargų  -  8  -  -  8 

     Amortizacija  (585)  (1,534)  -  (4)  (2,123) 

    Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  877  2,053  55,413  198  58,541 

2012 m. gruodžio 31 d.           

     Įsigijimo vertė   1,859  6,414  55,413  232  63,918 

  Sukaupta amortizacija  (982)  (4,361)  -  (34)  (5,377) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  877  2,053  55,413  198  58,541 

 
2012 m. Grupė, atlikdama Kombinuotojo ciklo bloko bandymus, į Kombinuotojo ciklo bloko savikainą kapitalizavo bandymų 
metu sunaudotus Aplinkos taršos leidimus, kurių vertė sudarė 3,205 tūkst. Lt.  
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4 Nematerialusis turtas (tęsinys) 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 
 

Įmonė 

 

Patentai ir 

licencijos  

Programinė 

įranga  

Aplinkos taršos 

leidimai 

 

 

Kitas nemate-

rialusis turtas  

Iš viso 

 

           

2010 m. gruodžio 31 d.           

Įsigijimo vertė   -  1,280  37,811  1  39,092 

Sukaupta amortizacija  -  (1,280)  -  (1)  (1,281) 

  Sukauptas vertės sumažėjimas  -  -  -  -  - 

 Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d.  -  -  37,811  -  37,811 

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 

laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  -  37,811  -  37,811 

Įsigijimai   -  134  126,826  -  126,960 

Gauta dotacija (21 pastaba)  -  -  26,701  -  26,701 

Pardavimas  -  -  (38,948)  -  (38,948) 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  -  -  (54,212)  -  (54,212) 

     Aplinkos taršos leidimų 

perkainojimo sąnaudos 

 
-  -  (62,721) 

 
-  (62,721) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 

pastaba) 

 
-  942  - 

 
-  942 

     Amortizacija  -  (188)  -  -  (188) 

 Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.   -  888  35,457  -  36,345 

2011 m. gruodžio 31 d.            

Įsigijimo vertė   -  2,358  35,457  -  37,815 

Sukaupta amortizacija  -  (1,470)  -  -  (1,470) 

  Sukauptas vertės sumažėjimas  -  -  -  -  - 

 Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  -  888  35,457  -  36,345 

2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  888  35,457  -  36,345 

Įsigijimai   -  51  112,752  6  112,809 

Gauta dotacija (21 pastaba)  -  -  14,832  -  14,832 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (26 

pastaba) 

 
-  -  (16,268) 

 
-  (16,268) 

     Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 

sąnaudos 

 
-  -  (76,121) 

 
-  (76,121) 

     Aplinkos taršos leidimų skolinimas (8 

pastaba) 

 
    (15,239) 

 
-  (15,239) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 

pastaba) 

 
-  -  - 

 
63  63 

     Amortizacija  -  (357)  -  (4)  (361) 

    Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  -  582  55,413  65  56,060 

2012 m. gruodžio 31 d.           

     Įsigijimo vertė   -  2,140  55,413  69  57,622 

  Sukaupta amortizacija  -  (1,558)  -  (4)  (1,562) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  -  582  55,413  65  56,060 

 
2012 m. Bendrovė, atlikdama Kombinuotojo ciklo bloko bandymus, į Kombinuotojo ciklo bloko savikainą kapitalizavo 
bandymų metu sunaudotus Aplinkos taršos leidimus, kurių vertė sudarė 3,205 tūkst. Lt. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 

Grupė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai ir  

įrenginiai   

 Hidroelektri-

nės ir 

hidroakumu- 

liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 

įrenginiai 

  

 

 

Rezervinės 

elektrinės 
statiniai ir  

įrenginiai  

 

 

 

 

     
Kombinuotojo  

ciklo  blokas 

 

Transporto 

priemonės  

Kitas 
materialus 

ilgalaikis turtas  

Nebaigta 

statyba  Iš viso 

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 

d.    

  

      

  

       

 Įsigijimo arba perkainota vertė 5,867  23,748  257,745  697,252  1,921,819  -  6,437  48,055  902,819  3,863,742 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -  (7,999)  (242,244)  (136,399)  (472,297)  -  (5,076)  (34,760)  -  (898,775) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas -  (5,306)  (4,013)  (769)   (77,151)   -  (31)  (728)  -  (87,998) 

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 

d. 5,867  10,443 

 

11,488  560,084  1,372,371  

 

- 

 

1,330  12,567  902,819  2,876,969 

                    

 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,867   10,443   11,488   560,084   1,372,371   -  1,330   12,567   902,819   2,876,969 

Įsigijimai -   619   678   198   708   -  115   76   268,665   271,059 

Perrašymai iš/į turtą skirtą parduoti  -   (1,531)    2,063   -    -    -  41   213   -    786 

Dukterinių įmonių įsigijimas (7 

pastaba) -   -  

  

3,352   -    -    

 

- 

 

29   21,006   -    24,387 

Nurašymai -   -   (4)   (133)   (134)   -  -   (20)   -   (291) 

Pardavimai -   -   -   (16)   (292)   -  (168)   -   -   (476) 

Perklasifikavimai tarp grupių -    -   1,060   4,508   (1,319)   -  -   1,048   (5,297)   - 

Perklasifikavimai į nematerialųjį turtą 

(4 pastaba) -    - 
  

 -   -    -    
-  

 -   (157)   (942)   (1,099) 

Perkainojimas (130)   7,928   10,816   214   -   -  41   (6,149)   2,275   14,995 

Nusidėvėjimas -   (363)   (1,841)   (27,535)   (40,667)   -  (350)   (1,164)   -   (71,920) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 

d.  5,737   17,096   27,612   537,320   1,330,667   

 

- 

 

1,038   27,420   1,167,520   3,114,410 

                    

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 

d.  
  

  
  

    

  
 

 
 

 
 

  

 Įsigijimo arba perkainota vertė  5,737   18,221   32,885   701,763   1,918,800   -  5,540   66,315   1,167,520   3,916,781 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -   (974)   (4,049)   (163,674)   (510,982)   -  (4,471)   (38,167)   -   (722,317) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas -   (151)   (1,224)   (769)   (77,151)   -  (31)   (728)   -   (80,054) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 

d.  
5,737 

  
17,096   27,612 

  
537,320   1,330,667   -  1,038 

  
27,420 

  
1,167,520 

  
3,114,410 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 

Grupė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai ir  

įrenginiai   

Hidroelektri-

nės ir 

hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 

statiniai ir 

įrenginiai 

  

 

 

 

Rezervinės 
elektrinės 

statiniai ir  

įrenginiai 

 

Kombinuotojo 

ciklo blokas 

 

Transporto 

priemonės  

Kitas 

materialus 

ilgalaikis turtas  Nebaigta statyba  

 

Iš viso 

2011 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigęs laikotarpis          

 
 

 
       

Likutinė vertė laikotarpio 
pradžioje 

5,737 
  

17,096   27,612 
  

537,320   1,330,667  -   1,038 
  

27,420 
  

1,167,520 
  

3,114,410 

Įsigijimai -   -  125  207  1,055  -  127  3,382  175,549  180,445 

Perrašymai iš/į turtą skirtą 

parduoti  -   1,090 
 

-  -  - 
 

- 
 

-  -  -  1,090 

Nurašymai -   -  (52)  (5)  (68)  -  -  (15)  -  (140) 

Pardavimai -     (2)  (16)  (18)  (201)  (6)  (16)  -  (259) 

Perklasifikavimai tarp grupių -   92  -  1,398  (90)  1,329,353  -  32  (1,330,785)  - 

Perklasifikavimas į nematerialųjį 

turtą (4 pastaba) -  - 
 

-  -  - 
 

- 
 

-  (148)  (63)  (211) 

Perklasifikavimai į investicinį 

turtą (6 pastaba) -   (726) 
 

-  -  - 
 

- 
 

-  -  (74)  (800) 

Perklasifikavimas iš atsargų -  -  -  -  -  -  -  40  -  40 

Perkainojimo rezervo 

koregavimas -   (619) 
 

-  -  - 
 

- 
 

-  -  -  (619) 

Nusidėvėjimas -   (537)  (3,305)  (27,365)  (42,044)  (12,615)  (275)  (9,224)  -  (95,365) 

Likutinė vertė 2012 m. 

gruodžio 31 d. 5,737   16,396  24,378  511,539  1,289,502 
 

1,316,537 
 

884  21,471  12,147  3,198,591 

2012 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo arba perkainota vertė 5,737   18,058  32,956  703,347  1,919,679  1,329,152  5,661  69,590  12,147  4,096,327 

Sukauptas nusidėvėjimas  -   (1,511)  (7,354)  (191,039)  (553,026)  (12,615)  (4,746)  (47,391)  -  (817,682) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -   (151)  (1,224)  (769)  (77,151)  -  (31)  (728)  -  (80,054) 

Likutinė vertė 

2012 m. gruodžio 31 d.  
5,737 

  
16,396  24,378 

 
511,539  1,289,502  1,316,537  884 

 
21,471 

 
12,147 

 
3,198,591 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
2012 m. gruodžio mėn. buvo atliktas perkainota verte apskaityto Grupės ilgalaikio materialiojo turto vertės koregavimas dėl 
pastebėtos klaidos. Grupės vadovybės nuomone klaida yra nereikšminga, todėl ji pakoreguota perspektyviai. Visa 
koregavimo įtaka sudarė 619 tūkst. Lt. ir buvo apskaityta: 
 
 Kitų bendrųjų pajamų ir 

perkainojimo rezervo 

nuosavame kapitale 

sumažėjimas 
 

Pripažinta pelno 

(nuostolių) 

straipsnyje 

(sąnaudos) 
 

 

 Visa perkainojimo 

įtaka 

 

 (619) -  (619) 

 
2011 m. gruodžio mėn. buvo atliktas perkainota verte apskaityto Grupės ilgalaikio materialiojo turto nepriklausomas 
vertinimas. Visa perkainojimo įtaka sudarė 14,995 tūkst. Lt. ir buvo apskaityta: 
 
 Kitų bendrųjų pajamų ir 

perkainojimo rezervo 

nuosavame kapitale 

padidėjimas 
 

Pripažinta pelno 

(nuostolių) 

straipsnyje 

(sąnaudos) 
 

 

 Visa perkainojimo 

įtaka 

 

 6,590 8,405  14,995 

 
 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė priėmė sprendimą neatlikti 
papildomo ilgalaikio materialiojo perkainojimo/neskaičiuoti turto vertės sumažėjimo.  
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 
 
 

Įmonė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai ir  

įrenginiai   

 Hidroelektri-nės 

ir hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 

statiniai ir 

įrenginiai 

  

Rezervinės 

elektrinės 
statiniai ir  

įrenginiai 

  

Transporto 

priemonės  

Kitas materialus 

ilgalaikis turtas  Nebaigta statyba  

Iš viso 

 

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d.                   

 Įsigijimo arba perkainota vertė 5,867  415  11,698  697,466  1,921,819  5,238  34,515  902,986  3,580,004 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -  -  -  (136,399)  (472,297)  (4,540)  (33,371)  -  (646,607) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas -  (151)  (1,224)  (769)  (77,151)  (31)  (728)  -  (80,054) 

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. 5,867  

 

264 

 

10,474  560,298  1,372,371  667  416  902,986  2,853,343 

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 

laikotarpis   

  

             

 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,867  264  10,474  560,298  1,372,371  667  416  902,986  2,853,343 

 Įsigijimai -  -  -  198  708  16  15  268,562  269,499 

 Nurašymai -  -  -  (133)  (134)  -  -  -  (267) 

 Pardavimai -  -  -  (16)  (292)  (168)  -  -  (476) 

 Perrašymai tarp straipsnių -  -  -  4,508  (1,319)  -  -  (3,189)  - 

 Perrašymai į nematerialų turtą (4 

pastaba) -  
-  

-  -  -  -  -  (942)  (942) 

 Perkainojimas  (130)  1,179  1,425  -  -  (20)  (82)  -  2,372 

 Nusidėvėjimas -  (5)  (746)  (27,535)  (40,667)  (152)  (177)  -  (69,282) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  5,737  1,438  11,153  537,320  1,330,667  343  172  1,167,417  3,054,247 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 

Įmonė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai ir  

įrenginiai   

 Hidroelektri-

nės ir 

hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 

statiniai ir 

įrenginiai 

  

 

 

Rezervinės 

elektrinės 
statiniai ir  

įrenginiai 

  

 

 

 

 

 
Kombinuotojo 

ciklo blokas 

 

Transporto 

priemonės  

Kitas 

materialus 

ilgalaikis turtas  

Nebaigta 

statyba  

 

Iš viso 

 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 
d.  

  
  

  
    

  
 

 
 

 
 

  

 Įsigijimo  arba perkainota vertė  5,737  1,594  13,123  701,763  1,918,800  -  4,193  28,718  1,167,417  3,841,345 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -  (5)  (746)  (163,674)  (510,982)  -  (3,819)  (27,818)  -  (707,044) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas  -  (151)  (1,224)  (769)  (77,151)  -  (31)  (728)   -  (80,054) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 

d.  5,737  1,438 

 

11,153  537,320  1,330,667  

 

- 

 

343  172  1,167,417  3,054,247 

                   

2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 

laikotarpis           

  

      - 

 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,737  1,438  11,153  537,320  1,330,667  -  343  172  1,167,417  3,054,247 

 Įsigijimai -  -  -  207  1, 055  -  77  40  174,202  175,581 

 Nurašymai -  -  -  (5)  (68)  -  -  -  -  (73) 

 Pardavimai -  -  -  (16)  (18)  (201)  -  -  -  (235) 

 Perrašymai tarp straipsnių -  92  -  1,398  (90)  1,329,353  -  32  (1,330,785)  - 

 Perrašymai į nematerialų turtą (4 

pastaba) -  

-  

-  -  -  

 

- 

 

-  -  (63)  (63) 

 Perkainojimas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Nusidėvėjimas -  (110)  (782)  (27,365)  (42,044)  (12,615)  (124)  (29)  -  (83,069) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 

d. 5,737  

 

1,420 

 

10,371  511,539  1,289,502  

 

1,316,537 

 

296  215  10,771  3,146,388 

                    

2012 m. gruodžio 31 d.                     

 Įsigijimo arba perkainota vertė 5,737  1,686  13,123  702,998  1,918,485  1,329,152  4,270  28,787  10,771  4,015,009 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -  (115)  (1,528)  (190,690)  (551,832)  (12,615)  (3,943)  (27,844)  -  (788,567) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas -  (151)  (1,224)  (769)  (77,151)  -                (31) (728)  -  (80,054) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 

d.  5,737  1,420 

 

10,371  511,539  1,289,502  

 

1,316,537 

 

           296 215  10,771  3,146,388 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
Kaip aprašyta 3 pastaboje 2012 m. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo 
atliekamas. 
 
2011 m. gruodžio mėn. buvo atliktas perkainota verte apskaityto Įmonės ilgalaikio materialiojo turto nepriklausomas 
vertinimas. Visa perkainojimo įtaka sudarė 2,372 tūkst. Lt. ir buvo apskaityta: 
 
 Kitų bendrųjų pajamų ir 

perkainojimo rezervo 

nuosavame kapitale 

padidėjimas 
 

Pripažinta pelno 

(nuostolių) 

straipsnyje 

(sąnaudos) 
 

 Visa perkainojimo 

įtaka 

 

 2,653 (281)  2,372 

 
 
 
2012 m. gruodžio 31 d. Grupė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 403,799 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 
d. – 422,627 tūkst. Lt.). 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 402,322 
tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 413,364 tūkst. Lt.). 
 
Per 2012 m. Grupė kapitalizavo palūkanų 22,710 tūkst. Lt. nuo paskolų, susijusių su ilgalaikio turto vystymu (2011 m. – 
30,764 tūkst. Lt.). Vidutinė 2012 m. paskolų kapitalizavimo palūkanų norma – 2.23 proc. (2011 m. – 3.95 proc.). 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo 
turto likutinės vertės buvo tokios: 
 
Ilgalaikio mаterialiojo turto grupė 2012 m. 

gruodžio 31 d. 
 2011 m.  

gruodžio 31 d.  

    
Mašinos ir įrengimai 2,405  2,829 
Transporto priemonės 109  75 

Iš viso 2,514  2,904 

 
2011 m. gruodžio 31 d. Grupės/Įmonės įsipareigojimai įsigyti ir statyti ilgalaikį materialųjį turtą sudarė – 115 mln. Lt. 2012 
m. gruodžio 31 d. Grupė/Įmonė reikšmingų įsipareigojimų neturėjo. 
 
Lentelėje žemiau pateikiamos Įmonės ir Grupės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų buvusios 
pripažintos, jei turtas būtų apskaitomas savikainos metodu 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. 
 

Grupė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

Statiniai ir   

įrenginiai   

 
Hidroelektri-

nės ir 

hidroakumu

- 

liacinės 

elektrinės 

statiniai ir  

įrenginiai 

  
 

 

 

 

Rezervinės 

elektrinės 

statiniai ir  

įrenginiai 

  
 

 

 

 

 

Kombinuo-

tojo ciklo 

blokas  

Trans-

porto 

priemon

ės  

Kitas 

material

us 

ilgalaiki

s turtas  

Nebaigta 

statyba  Iš viso 

2012 m. gruodžio 

31 d.  

 

 

 

   

    

        

Likutinė vertė 5,867  10,939  13,095  511,539  1,289,502  1,316,537  826  24,332  12,147  3,184,784 

2011 m. gruodžio 

31 d.  

 

 

 

   

    

        

Likutinė vertė  5,867  11,063  15,525  537,320  1,330,667  -  911  30,279  1,167,520  3,099,152 

 
 

 

Įmonė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

Statiniai ir   
įrenginiai   

 

Hidroelektri-

nės ir 

hidroakumu

- 

liacinės 

elektrinės 

statiniai ir  
įrenginiai 

  

 

 

 

 

Rezervinės 

elektrinės 

statiniai ir  
įrenginiai 

  

 

 

 

 

 

Kombinuo-

tojo ciklo 
blokas  

Trans-

porto 

priemon
ės  

Kitas 

material

us 

ilgalaiki
s turtas  

Nebaigta 
statyba  Iš viso 

2012 m. gruodžio 
31 d.  

 
 

 
   

    
        

Likutinė vertė 5,867  191  2,466  511,539  1,289,502  1,316,537  343  266  10,771  3,137,482 

2011 m. gruodžio 
31 d.  

 
 

 
   

    
        

Likutinė vertė  5,867  100  2,669  537,320  1,330,667  -  361  238  1,167,417  3,044,639 
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6 Investicinis turtas 
 

  Grupė   Įmonė 

2010 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė   2,143  2,143 

Sukauptas nusidėvėjimas  (291)  (291) 

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d.  1,852  1,852 

     

2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1,852  1,852 

Nusidėvėjimas  (28)  (28) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  1,824  1,824 

     

2011 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė   2,143  2,143 

Sukauptas nusidėvėjimas  (319)  (319) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  1,824  1,824 

     

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1,824  1,824 

Turtinis įnašas įsigyjant asocijuotos įmonės papildomai 
išleistas akcijas (7 pastaba) 

 (1,824) 
 

(1,824) 

Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto (5 pastaba)  800  - 

Nusidėvėjimas  -  - 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  800  - 

     

2012 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė   800  - 

Sukauptas nusidėvėjimas   -  - 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  800  - 

 

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. įmonės vertinimu bei remiantis rinkos duomenimis, Grupės ir Įmonės 
investicinio turto tikroji vertė apytiksliai atitinka likutines vertes.  
 

Per 2012 m. Grupė ir Įmonė neturėjo pajamų už investicinio turto nuomą. Grupės ir Įmonės nuomos pajamos per 2011 m. 
sudarė 16 tūkst. litų ir 137 tūkst. litų. Vidutinis sudarytų nuomos sutarčių laikotarpis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 1 metai. 
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7 Investicijos 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:  
 
 
Dukterinė įmonė 
  
2012 m. gruodžio 31 d.   Įsigijimo vertė  

Vertės 
sumažėjimas   

 
Apskaitinė 

vertė 
        
UAB Technologijų ir inovacijų centras   43,601  -  43,601 
UAB „Kauno energetikos remontas“   31,341  (21,041)  10,300 
Energijos tiekimas UAB   750  -  750 

Iš viso   75,692  (21,041)  54,651 

      
Dukterinė įmonė 
 
2011 m. gruodžio 31 d. 

 

Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas  

 
Apskaitinė 

vertė  

        
UAB Technologijų ir inovacijų centras  43,601  -  43,601  
UAB „Kauno energetikos remontas“  31,341  (21,041)  10,300  
Energijos tiekimas UAB  750  -  750  

Iš viso  75,692  (21,041)  54,651  

 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31. pasibaigusiais laikotarpiais investicijų į dukterines įmones judėjimas buvo: 
 

 

  

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

       
Apskaitinė vertė  sausio 1 d.    54,651  23,897 

Dukterinių įmonių įsigijimas ir kapitalo 
didinimas     -  43,601 

Dukterinių įmonių perleidimas (įnešant į 
asocijuotų įmonių kapitalą)    -  (12,847) 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai    54,651  54,651 

 
UAB Technologijų ir inovacijų centras papildomas įsigijimas ir UAB ,,Data Logistics Center“ perleidimas 
 
2011 m. gruodžio 23 d. tarp Įmonės ir UAB Technologijų ir inovacijų centras buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia 
sutartimi Lietuvos energija, AB pasirašė 32,163,004 vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominaliosios vertės UAB Technologijų ir 
inovacijų centras akcijų. Visa emisijos kaina yra 34,414 tūkst. Lt. Visa emisijos kaina buvo apmokėta nepiniginiu įnašu – 
12,847,295 vnt. paprastosiomis vardinėmis nematerialiosiomis 1 lito nominaliosios vertės UAB „Data Logistic Center“ 
akcijomis, sudarančiomis 100 procentų UAB „Data Logistics Center“ įstatinio kapitalo, kurių balansinė vertė 2011 m. 
gruodžio mėn. 31 d. sudarė 12,847 tūkst. Lt. Įsigijimo metu UAB Technologijų ir inovacijų centras buvo asocijuota Lietuvos 
energija, AB įmonė. Bendrovei priklausė 20.72 proc. akcijų. Pasirašius akcijų įsigijimo sutartį, Bendrovei priklauso 54.04 
proc. akcijų. 
 
Pirkimo metu įgyta asocijuotos įmonės UAB Technologijų ir inovacijų centras bei VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo 
centras (kontroliuojamos per UAB Technologijų ir inovacijų centras)  kontrolė. Šių įmonių įsigijimas buvo apskaitytas 2011 
m. gruodžio 31 d., o įsigyto turto bei įsipareigojimų balansinės vertės sudarė: 
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7 Investicijos (tęsinys) 
 
 

  

Apskaitinė vertė (litais) 

  UAB 
Technologijų 
ir inovacijų 

centras 

 VŠĮ 
Respublikinis 

energetikų 
mokymo 
centras 

Iš viso 

      
Ilgalaikis nematerialusis turtas (4 pastaba)  3,092  - 3,092 

Ilgalaikis materialusis turtas (5 pastaba)  24,201  186 24,387 

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones  36,255  - 36,255 

Atsargos  212  62 274 

Trumpalaikės gautinos sumos  2,474  275 2,749 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  11,771  177 11,948 

Ilgalaikiai įsipareigojimai  (179)  (95) (274) 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  (1,070)  - (1,070) 

Trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  (6,087)  (1,741) (7,828) 

Įsigyto grynojo turto vertė  70,669  (1,136) 69,533 

Įsigijimo kaina: 

    

(43,354) 

Sumokėta nepiniginiu įnašu: dukterinės įmonės akcijomis  

    

(34,414) 

Perleista asocijuotos įmonės grynojo turto dalis     (8,940) 

Skirtumas, apskaitytas nuosavo kapitalo 
straipsniuose, tenkantis 

    26,179 

Įmonės akcininkams     (5,778) 

Nekontroliuojančiai daliai     31,957 

 
UAB Technologijų ir inovacijų centras ir UAB ,,Data Logistics Center“ sujungimas 
 
2012 m. rugpjūčio 20 d. UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ (toliau tekste – TIC)  valdyba kartu su UAB "Data Logistics 
Center" (toliau tekste – DLC)  valdyba parengė TIC ir DLC reorganizavimo sąlygas, kuriose numatyta, kad DLC, kuri po 
reorganizavimo pasibaigs, ir TIC, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą, reorganizuojamos prijungimo būdu, nustatytu 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje, DLC prijungiant prie TIC taip, kad po reorganizavimo visas 
DLC  turtas, teisės ir pareigos pereis UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“. 
 
2012 m. spalio 02 d. įvyko UAB Technologijų ir inovacijų centras neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu  
akcininkai patvirtino reorganizavimo sąlygas bei įstatų pakeitimus. 2012 m. spalio 31 d. UAB "Data Logistics Center" buvo 
prijungta prie UAB Technologijų ir inovacijų centras. Šis jungimas neturėjo įtakos Grupės finansinėms ataskaitoms.  
 
 
AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė  
 
AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 
straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves, kurios po Reorganizavimo baigė savo veiklą kaip 
juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri po Reorganizavimo tęsia reorganizuotų bendrovių veiklą ir kuriai perėjo 
visas Reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsirado ir toliau 
veiklą tęsia naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB. 
 
2011 m. liepos 21 d. Juridinių asmenų registre  buvo įregistruota Lietuvos energija, AB. Įmonės kodas 302648707, PVM 
mokėtojo kodas LT100006256115. Lietuvos energija, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę Energetikos Strategiją, 
reorganizuojant sujungimo būdu AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei 
Kauno HE ir AB Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933. 
 
Bendrovės buvo sujungtos nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., t.y. nuo datos kada AB „Lietuvos energija“ įgijo AB Lietuvos elektrinės 
kontrolę.  
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7 Investicijos (tęsinys) 
 
Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno 
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Vadovaujantis 2010 m. rugsėjo 28 d. visuotiniame 
akcininkų susirinkime priimtais sprendimais, 2010 m. spalio 27 d. AB „Lietuvos energija“ sudarė su UAB Technologijų ir 
inovacijų centras pirkimo – pardavimo sutartį ir neteko visų Viešosios įstaigos Respublikinis energetikų mokymo dalininko 
teisių. 
 
2012 m. sausio 31 d. tarp Įmonės ir NT Valdos, UAB buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi Lietuvos 
energija, AB pasirašė 37,790 vnt. paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės NT Valdos, UAB akcijų. Visa emisijos kaina 
buvo 3,779,000 litų. Visa emisijos kaina buvo apmokėta nepiniginiu įnašu, kurį sudaro nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.  
Po šio sandorio Bendrovės dalis NT Valdos, UAB  akciniame kapitale išaugo 0.64 proc. ir 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė  
41.74 proc.  
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d., Grupės investicijаs į asocijuotas įmones ir bendrą įmonę sudarė: 
 

Grupė 
2012 m. gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės 
sumažėjimas ir 

nuosavybės 
metodas 

 

Apskaitinė 
vertė 

        
UAB "NT Valdos"  132,560  42.32  (7,706)  124,854 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  4,287  25,462 
UAB „Geoterma“  7,396  23.44  (4,229)  3,167 
UAB "Enmašas"  20  33.33  (7)  13 

Iš viso  161,151    (7,655)  153,496 

 

Grupė 
2011 m. gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės 
sumažėjimas ir 

nuosavybės 
metodas 

 

Apskaitinė 
vertė 

        
UAB "NT Valdos"  128,781  41.70  (9,152)  119,629 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  2,925  24,100 
UAB „Geoterma“  7,396  23.44  (4,172)  3,224 
UAB "Enmašas"  20  33.33  (7)  13 

Iš viso  157,372    (10,406)  146,966 

 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijаs į asocijuotas įmones ir bendrą įmonę sudarė: 

Įmonė 
2012 m. gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės 
sumažėjimas  

Apskaitinė 
vertė 

         
UAB "NT Valdos"  130,720  41.74  -  130,720 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  -  21,175 
UAB „Geoterma“     7,396  23.44  (3,864)  3,532 

Iš viso  159,291    (3,864)  155,427 

 

Įmonė 
2011 gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės 
sumažėjimas  

Apskaitinė 
vertė 

         
UAB "NT Valdos"  126,941  41.10  -  126,941 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  -  21,175 
UAB „Geoterma“  7,396  23.44  (3,864)  3,532 

Iš viso  155,512    (3,864)  151,648 

 

Asocijuotų įmonių ir bendros įmonės finansinė padėtis 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. ir finansiniai 
veiklos rezultatai 2012 ir 2011 m. (duomenys neaudituoti): 

 
2012 m. gruodžio 31 d.  

 

Turtas 

 

Įsipareigojimai 

 
Pardavimo 
pajamos 

 Grynasis 
pelnas 

(nuostoliai) 
         
UAB "NT Valdos"  312,900  18,213  53,337  1,382 
AS „Nordic Energy Link“  279,511  182,846  48,153  5,449 
UAB „Geoterma“  45,480  11,665  16,994  (242) 
UAB „Enmašas" *  -  -  -  - 
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7 Investicijos (tęsinys) 
 
2011 m. gruodžio 31 d.   

Turtas 

 

Įsipareigojimai 

 
Pardavimo 
pajamos 

 Grynasis 
pelnas 

(nuostoliai) 
         
UAB "NT Valdos"  298,932  10,113  54,997  (17,149) 
AS „Nordic Energy Link“  294,810  203,594  47,683  4,043 
UAB „Geoterma“  49,408  13,870  13,396  96 
UAB „Enmašas" *  -  -  -  - 

 
*- ataskaitų pasirašymo dieną šios įmonės finansinės ataskaitos už atitinkamą periodą dar nebuvo pateiktos. 2009 m. 
rugsėjo 25 d. UAB „Enmašas“ buvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas.  

 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31. pasibaigusiais laikotarpiais investicijų į asocijuotas ir bendrą įmonę 
judėjimas buvo: 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

        
Apskaitinė vertė sausio 1 d. 146,966  151,648  162,719  160,836 

Papildomo UAB Technologijų ir inovacijų centras 
akcijų paketo įsigijimas  -  -  (8,940)  (9,188) 

Asocijuotų įmonių įsigijimas 3,779  3,779  1,840  - 

Investicijų vertės sumažėjimas -  -  (916)  - 

Asocijuotų ir bendrų įmonių kitų bendrųjų 
pajamų dalis, susijusi ilgalaikio materialiojo 
turto perkainojimu 65  -  657  - 

Asocijuotų ir bendrų įmonių pokyčių, apskaitytų 
tiesiogiai nuosavybėje, dalis  -  -  (2,346)  - 

Asocijuotų ir bendrų įmonių finansinių rezultatų 
dalis pelnai/(nuostoliai) 2,686  -  (6,048)  - 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 153,496  155,427  146,966  151,648 

 
 
8 Kitas ilgalaikis turtas 
 
Grupės ir Įmonės kitą ilgalaikį turtą sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Teisė gauti aplinkos taršos leidimus ateityje 33,498  33,498               18,826                18,826  

Atimti: vertės sumažėjimas (9,775)  (9,775)  (9,169)  (9,169) 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 23,723  23,723  9,657  9,657 

 
2011 m. gruodžio 31 d. 400,000 vnt. aplinkos taršos leidimų buvo paskolinti pagal 2009 m. gruodžio 1 d. paskolos 
sutarties, sudarytos su STX Services BV, sąlygas. Sutartis galioja iki 2021 m. 2012 m. balandžio 16 d. papildomai paskolinta 
650,000 vnt. aplinkos taršos leidimų pagal 2012 m. balandžio 13 d. paskolos sutarties, sudarytos su CF Partners (UK) LLP, 
sąlygas, sutarties galiojimo terminas – 2014 m. vasario 28 d. Aplinkos taršos leidimų vertės sumažėjimas buvo 
apskaičiuotas pagal aplinkos taršos leidimų rinkos kainas 2012 m. gruodžio 31 d.  
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9 Atsargos 
 
Grupės ir Įmonės atsargas sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Mazutas  54,434  54,434  118,185  118,185 

Atsarginės dalys  11,600  11,600  10,148  10,148 

Medžiagos  6,804  4,577  6,833  4,999 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 1,096  1,096  1,126  1,126 

Atimti: nukainojimas iki grynosios galimo 
realizavimo vertės (10,298)  (10,280)  (10,755)  (10,737) 

Apskaitinė vertė 63,636  61,427  125,537  123,721 

 
Grupės ir Įmonės atsargų, įvertintų grynąja galima realizacine verte 2012 m. gruodžio 31 d., įsigijimo vertė atitinkamai 
sudarė 11,431 tūkst. Litų ir 11,410 tūkst. Litų (2011 m. gruodžio 31 d. – atitinkamai 12,682 tūkst. Litų ir 12,661 tūkst. 
Litų).  
 
Grupės atsargos pripažintos sąnaudomis per 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį atitinkamai sudarė 141,359 
tūkst. Litų (2011 m. – atitinkamai 19,527 tūkst. Litų). Įmonės atsargos pripažintos sąnaudomis per 2012 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusį laikotarpį atitinkamai sudarė 129,739 tūkst. Litų (2011 m. – atitinkamai 7,172 tūkst. Litų). 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas buvo 
toks: 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Atsargų vertės sumažėjimas sausio 1 d. 10,755  10,737  9,141  9,141 

Atsargų nukainojimas per ataskaitinį laikotarpį 1,217  1,217  2,229  2,229 

Vertės sumažėjimo nurašymas (94)  (94)  (35)  (35) 

Vertės sumažėjimo įsigijimas įsigijus dukterinę 
įmonę -  -  18  - 

Atsargų nukainojimo atstatymas (1,580)  (1,580)  (598)  (598) 

Atsargų vertės sumažėjimas laikotarpio 
pabaigai 10,298  10,280  10,755  10,737 

 
Vertės sumažėjimo sąnaudos bei atsargų  nukainojimo atstatymas buvo įtraukti į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų 
ataskaitoje. Grupė/Įmonė 2012 m. suformavo sandėlyje esančioms ir nejudančioms bei lėtai judančioms atsarginėms 
detalėms papildomus nukainojimus iki galimos  realizavimo vertės. 
 
Grupės/Įmonės 2012 m. gruodžio 31 d. įkeistų atsargų vertė lygi 6,000 tūkst. litų (2011 m. gruodžio 31 d. – 26,000 tūkst. 
litų) (19 pastaba).  
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10 Prekybos gautinos sumos 
 
Grupės ir Įmonės prekybos gautinas sumas sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros 
energijos pardavimais, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos* 159,180  159,180  96,030  96,030 

Gautinos sumos už elektros energiją Lietuvoje  119,754  98,350  130,081  117,075 

Gautinos sumos už remonto ir projektavimo 
paslaugas 10,878  -  9,310  - 

Gautinos sumos už šilumos pardavimą 7,609  7,609  4,289  4,289 

Kitos prekybos gautinos sumos  7,546  47  6,386  -  

Gautinos sumos už eksportuotą elektros 
energiją 2,213  2,213  604  604 

Iš viso 307,180  267,399  246,700  217,998 

        

Atimti: Abejotinos gautinos sumos  (18,325)  (13,483)  (13,221)  (10,500) 

 
Apskaitinė vertė 288,855  253,916  233,479  207,498 

 

*Kaip aprašyta 3 pastaboje 2012 m. Grupė/Įmonė papildomai apskaitė 15,061 tūkst. Lt, susijusius su gautinomis VIAP 
lėšomis dėl 2011 m. dujų kainų skirtumo kompensavimo (2011 m. - 96,030 tūkst. Lt.) bei 48,089 tūkst. Lt, susijusius su 
VIAP lėšomis, skirtomis Kombinuotojo ciklo bloko statybai. Visos šios sumos bus gautos per 2013 m. 

 
Tikrosios prekybos gautinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 

 

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo 
judėjimas buvo toks: 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Apskaitinė vertė sausio 1 d. 13,221  10,500  12,671  9,612 

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo 
atstatymas (185)  -  (1,130)  - 

Vertės sumažėjimo įsigijimas įsigijus dukterinę 
įmonę -  -  72  - 

Pripažinta abejotinomis gautinomis sumomis 
per ataskaitinį laikotarpį  5,289  2,983  1,608  888 

 
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 18,325  13,483  13,221  10,500 

 
Abejotinų gautinų sumų sąnaudos buvo įtrauktos į kitas veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. didžiausią Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų, kurioms buvo 
suformuoti vertės sumažėjimai, dalį sudarė gautina suma iš AB „Ekranas“ (9,612 tūkst. litų), kuri ataskaitų sudarymo dieną 
yra bankrutavusi. 
 
Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų, kurios nebuvo pradelstos arba buvo pradelstos, tačiau nelaikomos 
nuvertėjusiomis, įsisenėjimą sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Nepradelsta 283,113  253,630  224,721  203,168 

Pradelsta iki 30 dienų 3,537  284  6,928  4,330 

Pradelsta nuo 30 iki 60 dienų 833  2  578  - 

Pradelsta nuo 60 iki 90 dienų 457  -  895                        -  

Pradelsta virš 90 dienų 915  -  357                        -  

 
Apskaitinė vertė 288,855  253,916  233,479  207,498 
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11 Kitos gautinos sumos 
 
Grupės ir Įmonės ilgalaikes kitas gautinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros 
energijos pardavimais, už kurias dar neišrašytos 
sąskaitos* 9,103  9,103  -  - 

Gautinos sumos už paskolintus aplinkos taršos 
leidimus 1,115  1,115  626  626 

Gautinos sumos už butus 709  709  800  800 

Iš viso 10,927  10,927  1,426  1,426 
 
Gautinas sumas už paskolintus Aplinkos taršos leidimus sudarė būsimosios įplaukos pagal skolinimo sutartis, sudarytas su 
STX BV ir CF Partners (UK) LLP. Gautinos sumos yra įvertintos dabartine būsimųjų mokėjimų verte. 
 
*Kaip aprašyta 3 pastaboje 2012 m. Grupė/Įmonė apskaitė 9,103 tūkst. Lt, susijusius su gautinomis VIAP lėšomis dėl 
kintamų kaštų kainų skirtumo kompensavimo. 
 
Grupės ir Įmonės trumpalaikes kitas gautinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Iš biudžeto gautinas PVM 12,691  12,691  3,725  3,632 

Gautinos dotacijos Syderių projektui 4,930  4,930  1,017  1,017 

Gautinas mazuto akcizas 3,115  3,115  -  - 

Kitos gautinos sumos 3,142  2,898  3,855  3,089 

Gautina aplinkos taršos leidimų dotacija 1,380  1,380  -  - 

Gautinos sumos už informacinių technologijų ir 

telekomunikacijų paslaugas 306  306  325  325 

Suteikta paskola UAB "Kauno energetikos 
remontas" -  -  -  6,500 

 25,564  25,320  8,922  14,563 

        

Atimti: Abejotinos gautinos sumos  (1,771)  (1,771)  (1,915)  (1,915) 

 
Apskaitinė vertė 23,793  23,549  7,007  12,648 

 
2010 m. sausio 28 d. buvo pasirašyta Kredito linijos sutartis, pagal kurią UAB „Kauno energetikos remontas“ buvo suteikta 
2,500 tūkst. Lt. kredito linija. Pagal šią sutartį iki 2010 m. balandžio 30 d. bet kuriai suteiktai kredito daliai buvo nustatyta 
6,33 proc. dydžio metinė palūkanų norma, kuri nuo 2010 m. gegužės 1 d. keičiama į trijų mėnesių VILIBOR tarpbankinę 
palūkanų normą pridedant 3,5 proc. metų palūkanų dydžio maržą. Sutartyje numatytas kredito grąžinimo terminas – 2010 
m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 23 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo nustatoma kredito linijos suma 
6,500 tūkst. Lt. bei pakeičiamas galutinis kredito linijos grąžinimo terminas – 2012 m. gruodžio 31 d. Be to, UAB „Kauno 
energetikos remontas“ įsipareigojo įkeisti AB „Lietuvos energija“ naudai nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė yra lygi arba 
didesnė, nei numatyta kredito linijos suma. Taip pat UAB „Kauno energetikos remontas“ įsipareigojo be raštiško išankstinio 
AB „Lietuvos energija“ sutikimo nesiskolinti iš trečiųjų asmenų bei neįkeisti tokiems asmenims turto ar bet kokių neturtinių 
teisių. 2012 m. šis kreditas buvo grąžintas, 2012 m. gruodžio 31 d. sutarties galiojimas buvo pasibaigęs. 
 
2010 m. sausio 8 d. Bendrovė sudarė kredito linijos sutartį, kurių suma 7,300 tūkst. Lt, su dukterine įmone Energijos 
tiekimas UAB, galiojimo terminas - 2011 m. gruodžio 31 d.  2011 m. gruodžio 31 d. kredito linija buvo nepanaudota.  
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais abejotinų kitų gautinų sumų vertės 
sumažėjimo judėjimas buvo toks:  
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11 Kitos gautinos sumos (tęsinys) 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        
Apskaitinė vertė sausio 1 d. 1,915  1,915  1,400  1,400 

Vertės sumažėjimo atstatymas (144)  (144)  (14)  (14) 

Abejotinų gautinų sumų nurašymas -  -  (1)  (1) 

Pripažinta abejotinomis gautinomis sumomis per 
ataskaitinį laikotarpį -  -  530  530 

 
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 1,771  1,771  1,915  1,915 

 
Vertės sumažėjimo sąnaudos buvo įtrauktos į kitas veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Grupės ir Įmonės trumpalaikių kitų gautinų sumų, kurios nebuvo pradelstos arba buvo pradelstos, tačiau nelaikomos 
nuvertėjusiomis, įsisenėjimą sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Nepradelsta 23,726  23,482  6,983  12,624 

Pradelsta iki 30 dienų 67  67  24  24 

Apskaitinė vertė 23,793  23,549  7,007  12,648 

 
Tikroji trumpalaikių kitų gautinų sumų vertė yra apytikriai lygi jų apskaitinei vertei. 

 
12 Pinigai ir pinigų ekvivalentai  
 
Grupės ir Įmonės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Pinigai banke ir kasoje 33,055  6,867  24,508  4,882 

Vienos nakties indėlis "Swedbank" AB (sutartis 
litais)  1,290  1,290  3,399  3,399 

Apskaitinė vertė 34,345  8,157  27,907  8,281 

 
Tikrosios Grupės ir Įmonės pinigų ir trumpalaikių terminuotų indėlių vertės apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
Pagal kreditavimo sutartį, pasirašytą su AB DnB NORD bankas, Grupė/Įmonė buvo įkeitusi šiame banke esamas bei būsimas 
lėšas (19 pastaba). Įkeistų lėšų likutis AB DnB NORD bankas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 11 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 
31 d. - 362 tūkst. Lt). 
 
Pagal sindikuotą kreditavimo sutartį, pasirašytą su AB „Swedbank“, AB SEB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos 
skyriumi ir AB DnB NORD bankas, Grupė/Įmonė yra įkeitusi šiuose bankuose esamas bei būsimas lėšas (19 pastaba).  Šių 
lėšų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 11 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. - 422 tūkst. Lt.). 
 
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro: 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 34,345  8,157  27,907  8,281 

Bankų overdraftai (19 pastaba) (63,890)  (57,428)  (6,557)  (5,388) 

Apskaitinė vertė (29,545)  (49,271)  21,350  2,893 
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13 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 
 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

UAB "Kauno energetikos remontas" ilgalaikis 
turtas 

603  - 
 

1,740  - 

Iš UAB "Kauno energetikos remontas" įsigytas 
ilgalaikis turtas 

-  - 
 

1,543  1,543 

 603  -  3,283  1,543 

 
Ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudaro pastatai, prietaisai ir įranga, kuriuos Grupė planuoja parduoti 2013 m.  
 
 
14 Įstatinis kapitalas ir akcijų priedai 
 
Lietuvos energija, AB veiklą pradėjo 2011 m. rugsėjo 1 d., reorganizavimo būdu sujungus AB „Lietuvos energija“ ir AB 
Lietuvos elektrinė. Sujungimo metu AB „Lietuvos energija“ įstatinis kapitalas buvo lygus 489,282,926 litams ir buvo 
padalintas į 489,282,926 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas, o AB Lietuvos elektrinė įstatinis 
kapitalas buvo lygus 145,800,689 litams ir buvo padalintas į 145,800,689 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias 
vardines akcijas. Vykdant reorganizaciją Įmonių įstatiniai kapitalai buvo sujungti. Įmonių akcijos buvo keičiamos į Lietuvos 
energija, AB akcijas tokia tvarka: už 1 AB „Lietuvos energija“ akciją buvo suteikiama 1.28 naujos Bendrovės akcijų, o už 
vieną AB Lietuvos elektrinė akciją buvo suteikiama 1.37 naujos Bendrovės akcijų. Akcijų keitimo tvarka buvo nustatyta 
akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė Reorganizavimo sąlygose, kurios buvo 
patvirtintos 2011 m. gegužės 11 d. įvykusio Valdybos posėdžio sprendimu. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 635,083,615 litams ir buvo 
padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
Lietuvos energija, AB akcijos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą buvo įtrauktos 2011 m. rugsėjo 1 dieną. 
Aukščiausia vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina 2012 m. buvo 0,455 eur už akciją, žemiausia – 0,373 eur už 
akciją.  Bendras akcininkų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 6,406. 
 
Įmonės akcininkai buvo: 
 

 
Akcinis kapitalas 

2012 m. gruodžio 31 d. 
 Akcinis kapitalas  

2011 m. gruodžio 31 d.  

Akcininkai (litai)  Proc.  (litai)  Proc. 

UAB "Visagino atominė elektrinė" 610,515,515  96.13  610,515,515  96.13 
Kiti akcininkai 24,568,100  3.87  24,568,100  3.87 

Iš viso: 635,083,615  100.00  635,083,615  100.00 

 
2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Ūkio ministerijos 
(100.00 proc.). 
 

 
Akcinis kapitalas 

 
Akcijų priedai 

 
(akcijos) 

 
(akcijos) 

 
(litai) 

 
(litai) 

 
2012 m. 

 
2011 m. 

 
2012 m. 

 
2011 m. 

        
Akcijų kiekis laikotarpio pradžioje 635,083,615 

 
635,083,615 

 
295,767,304 

 
295,767,304 

        

Akcijų kiekis laikotarpio pabaigoje 635,083,615 
 

635,083,615 
 

295,767,304 
 

295,767,304 
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15 Perkainojimo rezervas 
  

Perkainojimo rezervą sudarė ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. 
 

Grupė 

 

Perkainojimo 
rezervas 

 

Atidėtasis 
pelno 

mokestis 

 

Atėmus 
atidėtąjį pelno 

mokestį 

       
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
10,098   (1,515)   8,583 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 

 
(882) 

 
82 

 
(800) 

Perkainojimo rezervo padidėjimas 

 
6,589 

 
(988) 

 
5,601 

Kiti koregavimai 

 
351 

 
- 

 
351 

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
16,156 

 
(2,421) 

 
13,735 

       
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
16,156 

 
(2,421) 

 
13,735 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 

 
(1,264) 

 
110 

 
(1,154) 

Perkainojimo rezervo koregavimas 

 
(619) 

 
93 

 
(526) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 

 
14,273 

 
(2,218) 

 
12,055 

 

Bendrovė 

 

Perkainojimo 
rezervas 

 

Atidėtasis 
pelno 

mokestis 

 

Atėmus 
atidėtąjį 

pelno mokestį 

       Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. 

 
7,770 

 
(1,166) 

 
6,604 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 

 
(546) 

 

82 

 

(464) 

Perkainojimo rezervo padidėjimas 

 
2,653 

 
(398) 

 
2,255 

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
9,877 

 
(1,482) 

 
8,395 

       Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
9,877 

 
(1,482) 

 
8,395 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 

 
(731) 

 
110 

 
(621) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 

 
9,146 

 
(1,372) 

 
7,774 

 
 
16 Privalomasis rezervas 
 
Privalomasis rezervas yra sudaromas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 
5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo.  
 

2012 m. gruodžio 31 d. Grupės privalomo rezervo dydis buvo 36,145 tūkst. Lt, Įmonės – 35,867 tūkst. Lt, (2011 m. 
gruodžio mėn. 31 d. rezervo dydis atitinkamai buvo 35,972 tūkst. Lt  ir 35,867 tūkst. Lt.). 2012 m. į privalomąjį  rezervą 
Grupės dukterinės įmonės pervedė 173 tūkst. Litų.  
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17 Kiti rezervai 
 
Grupės bei Įmonės kitus rezervus sudarė:  
 

Grupė/Įmonė 

Įstatinio kapitalo 
mažinimo 

rezervas dėl 
mazuto saugyklų 

perdavimo 

 

Rezervas 
investicijoms 

 

Rezervai, susiję 
su ilgalaikiu 

turtu 

 

Iš viso  

  

Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 

Panaudoti rezervai -  -  -  - 

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 

        

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 

Panaudoti rezervai  -  -  -  - 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 

 
2004 m. sausio 1 d., per perėjimą prie TFAS, Įmonės nuosavybė padidėjo 721,107 tūkst. Lt. Siekiant apriboti šio padidėjimo 
paskirstymo galimybę buvo sudarytas rezervas, susijęs su ilgalaikiu turtu. 2012 m. ir 2011 m. gruodžio 31 d. šio rezervo 
suma, priklausanti Įmonės akcininkams buvo lygi 664,669 tūkst. Lt. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rezervas investicijoms sudarė 116,883 tūkst. Lt. Šis rezervas 
buvo suformuotas lėšų, skirtų ilgalaikio turto statybai ir plėtrai, kaupimui. Sprendimą dėl šių lėšų naudojimo turi priimti 
akcininkai. 
 
Įstatinio kapitalo rezervas dėl mazuto saugyklų perdavimo yra neigiamas rezervas įstatinio kapitalo mažinimui, kuris buvo 
suformuotas 1999 m. dėl mazuto saugyklų perdavimo į VĮ „Vilniaus mazuto saugykla“. Nors tikėtasi, akcinis kapitalas šia 
suma iki šiol nebuvo sumažintas.  
 
 
18 Dividendai vienai akcijai 
 
2012 m. Bendrovės akcininkai nepriėmė sprendimų susijusių su dividendų skyrimu.  
 
2011 m. balandžio 29 d. Lietuvos energija, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 
dividendus 0.182 Lt už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno, susidariusio iki 2011 metų sausio 1 d.  
 
    2011 m. 

  

  gruodžio 31 d. 

  

   

Dividendų suma (tūkst. Lt)    89,050 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)    635,083,615 

Dividendai vienai akcijai (litais)  
 

 
0.14 
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19 Paskolos 
 
Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 
Grupė  Įmonė  Grupė  Įmonė 

 
2012 m.  2012 m.   2011 m.  2011 m.  

 

gruodžio  
31 d. 

 
gruodžio  

31 d. 

 gruodžio  
31 d. 

(perklasifikuota) 

 
gruodžio 31 d. 

(perklasifikuota) 

Ilgalaikės paskolos 

       Sindikuota paskola (AB 
„Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea 
Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB 
NORD“ bankas) EUR, grąžintina iki 
2018 m. balandžio 1 d. 59,940 

 
59,940 

 
- 

 
- 

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina 
iki 2025 m. vasario 18 d. 224,720 

 
224,720 

 
245,149 

 
245,149 

Sindikuota paskola (AB 
„Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea 
Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB 
NORD“ bankas, Danske Bank A/S 
Lietuvos skyrius) EUR, grąžintina iki 
2016 m. birželio 3 d. 259,438 

 
259,438 

 
- 

 
- 

Nordea Bank Finland Lietuvos 
skyriumi, EUR, grąžintina iki 2017 m. 
gruodžio 1 d. 8,272  -  -  - 

Paskola iš AB „DnB NORD“, EUR, 
grąžintina iki 2013 m. gegužės 1 d. - 

 
- 

 
1,857 

 
1,857 

Ilgalaikių paskolų iš viso: 552,370 
 

544,098 
 

247,006 
 

247,006 

        Trumpalaikės paskolos 

       Sindikuota paskola (AB 
„Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea 
Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB 
NORD“ bankas) EUR, grąžintina iki 
2018 m. balandžio 1 d. 14,253 

 
14,253 

 
89,635 

 
89,635 

      Overdraftai 63,890 
 

57,428 
 

6,557 
 

5,388 

UAB „Nordea Finance Lithuania“, LTL, 
grąžintina iki  2013 m. kovo 27 d. 3,155  -  -  - 
Nordea Bank Finland Lietuvos 
skyriumi, EUR, grąžintina iki 2017 m. 
gruodžio 1 d. 300  -  -  - 

Paskola iš AB „DnB NORD“, EUR, 
grąžintina iki 2013 m. gegužės 1 d. 1,857 

 
1,857 

 
3,714 

 
3,714 

AB Swedbank kredito linija, 
galiojimo terminas - 2012 m. kovo 1 d. - 

 
- 

 
13,000 

 
13,000 

Sindikuota paskola (AB 
„Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea 
Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB 
NORD“ bankas, Danske Bank A/S 
Lietuvos skyrius) EUR, grąžintina iki 
2016 m. birželio 3 d. 21,620  21,620  281,058  281,058 

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina 
iki 2025 m. vasario 18 d. 20,429  20,429  -  - 

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
banko (EBRD) paskola, sukauptos 
palūkanos 905 

 
905 

 
1,196 

 
1,196 

Trumpalaikių paskolų iš viso: 126,409 
 

116,492 
 

395,160 
 

393,991 

 
2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas sudarė: 

 
2003 m. liepos 1 d. sudaryta kreditavimo sutartis su AB „DnB NORD“ banku. Kredito suma – 3,765 tūkst. EUR (13,000 

tūkst. Lt). Kredito grąžinimo terminas – 2013 m. gegužės 1 d.; 
19 Paskolos (tęsinys) 
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2004 m. birželio 30 d. sudaryta kreditavimo sutartis su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc 

skyrius, AB „DnB NORD“ bankas ir jos pakeitimai. Kredito suma – 38,000 tūkst. EUR (131,206 tūkst. Lt). Kredito grąžinimo 
terminas – 2018 m. balandžio 1 d.  

2010 m. kovo 31 d. AB sudaryta kreditavimo sutartis su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc 
skyrius, AB „DnB NORD“ bankas ir Danske Bank A/S. Kredito suma – 81,400 tūkst. EUR (281,058 tūkst. Lt). Kredito 
grąžinimo terminas – 2016 m. birželio 3 d.; 

2010 m. vasario 18 d. sudaryta sutartis su Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banku. Kredito suma – 71,000 tūkst. EUR 
(245,149 tūkst. Lt). Kredito grąžinimo terminas – 2025 vasario 18 d.; 

Danske Bank A/S Lietuvos skyriaus overdrafto limitas – 10,000 tūkst. Lt. Overdrafto sutarties galiojimo terminas -  
2012 m. kovo 28 d. 2012 m. vasario 2 d. sutartis pratesta iki 2013 m. kovo 28 d. ir overdraft'o limitas padidintas iki 15 
mln. Lt. Nepanaudotas overdrafto likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 8,538 tūkst. Lt.   

2011 m. kovo 30 d. Danske Bank A/S Lietuvos skyriaus overdrafto limitas lygus 17,000 tūkst. Lt, terminas - iki 2012 m. 
liepos 30 d. 2012 m. liepos 27 d. sutartis pratęsta iki 2012 m. gruodžio 01 d. 2012 m. gruodžio 31 d. sutarties galiojimas 
buvo pasibaigęs. 

Bendras AB "Swedbank" overdrafto limitas – 13,000 tūkst. Lt. Overdrafto sutarties galiojimo terminas -  2012 m. kovo 
1 d. 2012 m. gruodžio 31 d. sutarties galiojimas buvo pasibaigęs. 

2012 m. lapkričio 15 d. buvo sudaryta AB SEB banko overdrafto sutartis – 160 000 tūkst. Lt, galiojimo terminas – 2013 
m. lapkričio 18 d. Nepanaudotas overdrafto likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 102,572 tūkst. Lt.   

2012 m. buvo sudaryta Kredito sutartis su Nordea Bank Finland Lietuvos skyriumi – 2,896 tūkst. eur sumai, 2012.12.31 
buvo panaudota 2,482 tūkst. Eur, sutartis galioja iki 2017 m. gruodžio 01 d. 

2012 m. buvo sudaryta Faktoringo sutartis su UAB „Nordea Finance Lithuania“, Faktoringo limitas 10,013 tūkst. Lt, 
faktoringo sutartis galioja iki 2013 m. kovo 27 d. 2012 m. gruodžio 31 d. buvo gauta iš banko faktoringo lėšų už 3,155 
tūkst. Lt.  
 
2012 m. gruodžio 31 d. Grupės pagal aukščiau pateiktas sutartis nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 112,539 
tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 107,424 tūkst. Lt). Įmonės nepanaudotas paskolų ir overdraftų likutis 2012 m. gruodžio 
31 d. buvo 102,572 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. – 98,593 tūkst. Lt.). 
 
Pagal paskolų sutartis Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis šių reikalavimų: 
 
AB „DnB NORD“ bankui AB Bendrovė yra įsipareigojusi įkeisti visas esamas ir būsimas lėšas, esančias Banke atidarytose 
sąskaitose (12 pastaba), įkeistos nuosavybės teise priklausančio kuro atsargos, esančios Elektrinės g. 21 Elektrėnai, už 
ne mažesnę, kaip 6,000 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. – 26,000 tūkst. litų) rinkos vertę (9 pastaba), įkeistas turtas 
privalo būti apdraustas su Banku suderintoje draudimo įstaigoje, draudimo išmokos gavėju nurodant Banką. 
 
„Swedbank“ AB, AB „SEB bankui“, Nordea Bank Finland Plc skyriui, AB „DnB NORD“ bankui Bendrovė yra įsipareigojusi 
įkeisti Bankams priimtino ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė ne mažesnė kaip  340 mln. (5 pastaba) Lt, visas lėšas visose 

banko sąskaitose, esančiose Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose (12 pastaba), taip pat įsipareigojusi visas 
apyvartas vykdyti tik per sąskaitas, esančias šiuose Bankuose. 
 
„Swedbank“ AB, AB „SEB bankui“, Nordea Bank Finland Plc skyriui, AB „DnB NORD“ bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos 
skyriui Bendrovė yra įsipareigojusi įkeisti visą Projektą, t.y. 400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos bloką sudarantį 
bei vykdant projektą sukurtą nekilnojamą, materialųjį bei nematerialųjį turtą, visas esamas ir būsimas lėšas visose 
sąskaitose, esančiose ir ateityje atidarytose Bankuose, visas turtines teises visose su Projektu susijusiose turto draudimo 
sutartyse. Šiuo metu yra vykdomos kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko įkeitimo procedūros, kurios turi būti baigtos iki 
2013 m. birželio 3 d.  
 
Bendrovė pagal paskolų sutartis yra taip pat įsipareigojusi laikytis tam tikrų paskolų finansinių bei nefinansinių sąlygų.  
 
2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvos energija, AB neįvykdė įsipareigojimo pagal 2010 m. kovo 31 d. paskolos sutarties Nr. 10-
021291-IN, sudarytos su „Swedbank“ AB, AB SEB Bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi, AB DNB banku ir 
Danske Bank A/S Lietuvos filialu (toliau visi kartu – Bankai), sąlygas. Buvo pažeistas skolos / EBITDA santykio reikalavimas, 
kuris turėtų būti ne aukštesnis nei 7. Šis rodiklis buvo viršytas 1.6 punkto. Taip pat Bendrovė be Bankų daugumos raštiško 
sutikimo yra įsipareigojusi nedaryti jokių investicijų į kitas įmones (įskaitant, bet neapsiribojant, investicijomis į įmonių 
akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius), nesteigti jokių įmonių (atskirai ar bendrai su kitais partneriais). 2011 m. 
gruodžio 23 d. Bendrovė pasirašė UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų įsigijimo sutartį.  Bendrovė nesikreipė į 
Bankus dėl sutikimo šiam sandoriui gavimo, todėl neįvykdė šio sutartyje numatyto įsipareigojimo. 2012 m. kovo 8 d. 
Bendrovė gavo Bankų laišką, kuriame buvo patvirtinta, kad Bankai 2012 metais nesinaudos Kredito sutartyje numatyta 
teise reikalauti grąžinti visą arba dalį kredito prieš terminą. Tačiau pagal sutarties sąlygas, Bankai turi teisę pareikalauti 
grąžinti visą arba dalį kredito prieš terminą. Remiantis šia sutarties sąlyga, paskolos suma, kurios likutis 2011 m. gruodžio 
31 d. buvo 281,058 tūkst. Lt., buvo perklasifikuota Bendrovės finansinėse ataskaitose į trumpalaikius įsipareigojimus. 2012 
m. sausio 31 d. Bendrovė pasirašė NT Valdos, UAB naujai išleistų akcijų įsigijimo sutartį. 2012 m. Bendrovė kreipėsi į 
Bankus dėl sutikimo šiems sandoriams gavimo ir 2012 m. gruodžio 28 d. gavo Bankų laišką, kuriuo Bankai patvirtino, jog 
nesinaudos Kredito sutartyje numatytomis teisėmis, kuriomis Bankai galėtų pasinaudoti Kredito gavėjui pažeidus Kredito 
sutarties 11.2.7 punktą (t.y. teise reikalauti sumokėti baudą, teise reikalauti, kad Kredito gavėjas prieš terminą grąžintų 
Bankams dalį negrąžinto kredito arba visą negrąžintą kreditą). Remiantis šiuo laišku, paskolos suma, kurios likutis 2012 m. 
gruodžio 31 d. buvo 259,438 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. - 281,058 tūkst. Lt.), buvo perklasifikuota Bendrovės 
finansinėse ataskaitose į ilgalaikius įsipareigojimus. 
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19 Paskolos (tęsinys) 
 
Pagal 2004 m. birželio 30 d. sudaryta kreditavimo sutarties su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc 
skyrius, AB „DnB NORD“ bankas (toliau visi kartu – Bankai), sąlygas Bendrovė 2011 m. gruodžio 31 d. taip pat nevykdė 
aukščiau aprašyto įsipareigojimo be Bankų daugumos raštiško sutikimo nedaryti jokių investicijų į kitas įmones. 2012 m. 
kovo 8 d. Bendrovė gavo Bankų laišką, kuriame buvo patvirtinta, kad Bankai 2012 metais nesinaudos Kredito sutartyje 
numatyta teise reikalauti grąžinti visą arba dalį kredito prieš terminą. Tačiau paskolos suma, kurios likutis 2011 m. gruodžio 
31 d. buvo 89,635 tūkst. Lt., buvo perklasifikuota Bendrovės finansinėse ataskaitose į trumpalaikius įsipareigojimus. 2012 
m. sausio 31 d. Bendrovė pasirašė NT Valdos, UAB naujai išleistų akcijų įsigijimo sutartį. 2012 m. Bendrovė kreipėsi į 
Bankus dėl sutikimo šiems sandoriams gavimo ir 2012 m. gruodžio 28 d. gavo Bankų laišką, kuriuo Bankai patvirtino, jog 
nesinaudos Kredito sutartyje numatytomis teisėmis, kuriomis Bankai galėtų pasinaudoti Kredito gavėjui pažeidus Kredito 
sutarties 11.2.7 punktą (t.y. teise reikalauti sumokėti baudą, teise reikalauti, kad Kredito gavėjas prieš terminą grąžintų 
Bankams dalį negrąžinto kredito arba visą negrąžintą kreditą). Remiantis šiuo laišku, paskolos suma, kurios likutis 2012 m. 
gruodžio 31 d. buvo 59,940 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. - 89,635 tūkst. Lt.), buvo perklasifikuota Bendrovės 
finansinėse ataskaitose į ilgalaikius įsipareigojimus. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi  715,786 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. – 
689,034  tūkst. Lt.). 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi  697,685 tūkst. Lt. (2011 m. 
gruodžio 31 d. – 687,965 tūkst. Lt.).  
 
Toliau pateikiama informacija apie Grupės paskolas pagal terminus, kada pasikeičia jų palūkanų norma: 
 

  
Grupė 

 
Įmonė 

 
Grupė 

 
Įmonė 

  
2012 m. 

 
2012 m.  

 
2011 m. 

 
2011 m.  

  

gruodžio 31 
d. 

 gruodžio 31 
d. 

 gruodžio 31 
d. 

 gruodžio 
31 d. 

Nuo 1 iki 3 mėnesių 
 

76,522 
 

58,333 
 

300,615 
 

299,446 

Nuo 3 iki 6 mėnesių 
 

602,257 

 
602,257 

 
340,355 

 
340,355 

Paskolų iš viso: 
 

678,779 
 

660,590 
 

640,970 
 

639,801 

 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonė ir Grupė neturėjo kitų galiojančių nepanaudotų paskolų sutarčių. 
 
 
20 Lizingo (finansinės) nuomos įsipareigojimai 
 
Grupės būsimus lizingo (finansinės) nuomos mokėjimus už įrangą ir kitą turtą sudarė: 

 
 2012 m. gruodžio 31 d.  2011 m. gruodžio 31 d.  

Grupė 
Minimalūs lizingo 

mokėjimai 

 Minimalių 
lizingo 

mokėjimų 
dabartinė vertė 

 

Minimalūs lizingo 
mokėjimai 

 Minimalių 
lizingo 

mokėjimų 
dabartinė vertė 

Lizingo mokėjimai:        

Per pirmus metus 331  327  596  584 
Per antrus – penktus metus 47  44  322  319 

Minimalūs lizingo mokėjimai 378  371  918  903 
Atimti: būsimos palūkanos (7)  -  (15)  -  

Dabartinė minimalių lizingo 
mokėjimų vertė 371  371  903  903 

 

Grupės lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai yra užtikrinti nuomotojo teise į nuomininko turtą, įsigytą išperkamosios 
nuomos būdu (5 pastaba). 
 
Bendrovė neturėjo jokių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. 
 
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų tikroji vertė apytiksliai lygi jų apskaitinei vertei.  
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21 Dotacijos 
 
 Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per 2012 m. ir 2011 m. dotacijų judėjimą sudarė: 
 

  
Dotacijos, susijusios su turtu 

    

Grupė / Įmonė 

 

Kuro 
deginimo 

įrengimai ir 
kitas turtas 

 

Atnaujinimo, 
gamtosauginių 

ir saugumo 
normų 

gerinimo 
projektas 

 

Aplinkos taršos 

leidimų 
dotacijos 

 
Viso: 

         
Likutis 2011 m. sausio 01 d. 

 
26,795 

 
846,162 

 
- 

 
872,957 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas 

 
(2,109) 

 
(9,626) 

 
- 

 
(11,735) 

Gautos dotacijos 
 

69,167 
 

78,180 
 

26,701 

 
174,048 

Panaudota aplinkos taršos leidimų 
dotacija 

 
 - 

 
-  

 
(26,701) 

 
(26,701) 

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 
 

93,853 
 

914,716 
 

- 
 

1,008,569 

         
Likutis 2012 m. sausio 01 d. 

 
93,853 

 
914,716 

 
- 

 
1,008,569 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas 

 
(2,089) 

 
(16,471) 

 
- 

 
(18,560) 

Gautos dotacijos 
 

- 
 

110,487 
 

16,211 

 
126,698 

Grąžintos dotacijos  (35)  -  -  (35) 
Panaudota aplinkos taršos leidimų 
dotacija 

 
- 

 
- 

 
(16,211) 

 
(16,211) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 
 

91,729 
 

1,008,732 
 

- 
 

1,100,461 

 
 
Per 2012 metus, dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 18,560 tūkst. Lt., t.y. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
suma (2011 m. – 11,735 tūkst. Lt.). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų 
ataskaitoje. 

 
Per 2012 metus Įmonė iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo naujo 400 
MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybai gavo 37,420 tūkst. Lt, (2011 m. – 79,447 tūkst. Lt).  
 
Per 2012 m. Įmonė gavo 73,067 tūkst. Lt. VIAP lėšų, skirtų Rezervinės elektrinės 9 bloko statybai (2011 m. – 67,900 tūkst. 
Lt).  
 
 
22 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 

 Grupė 
2012 m. 

 gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 

 gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

 gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m. 

 gruodžio 31 d. 

        

Avansu gautos VIAP lėšos 26,208  26,208  39,313  39,313 

Ilgalaikės skolos už materialines vertybes  4,056  4,056  4,368  4,368 

Atidėjiniai darbuotojų pensijų išmokoms ir 
žalos atlyginimui 2,114  1,880  1,984  1,710 

Būsimųjų laikotarpių pajamos 1,609  -  -  - 

Įsipareigojimas, susijęs su garantijomis Nordic 
Energy Link 259  259  472  472 

   Kita 151  -  -  - 

Iš viso 34,397  32,403  46,137  45,863 

 
Atidėjinius pensijų išmokoms sudaro apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mokėtinos sumos. Kiekvienas 
darbuotojas, išeinantis iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, turi gauti 2 mėnesių atlyginimų dydžio išmoką. 
 
Avansu gautų VIAP lėšų trumpalaikė dalis yra priskiriama gautiems išankstiniams apmokėjimams (25 pastaba). 
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23 Pelno mokestis 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m. 

 Įmonė 
2012 m.  

 Grupė 
2011 m. 

 Įmonė 
2011 m.  

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai        

 
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis  7,395  5,935  14,215  12,512 

Praėjusių metų pelno mokesčio taisymas (1,329)  (1,329)  (8,621)  (8,621) 

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos/ (pajamos) 3,107  4,504  (4,845)  (3,056) 

        

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio 
sąnaudos  9,173  9,110  749  835 

 *Praėjusių metų pelno mokesčio taisymas susijęs su 2012 m. ir 2011 m. apmokestinamam pelnui pritaikyta investicijų 
lengvata.  
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23 Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiami žemiau: 
 

Grupė 

IMT 
perkainoji

mas 
(vertės 

sumažėjim
as) 

 

Beviltiško
s skolos 

 

Sukaupto
s 

sąnaudos 

 

Turto 
vertės 

sumažėji
mai  

 
Viso 

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas 

         2010 m. gruodžio 31 d. 165,032 

 
1,850 

 
7,545 

 
491 

 
174,918 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje (6,472) 

 
133 

 
716 

 
(644) 

 
(6,267) 

Dukterinės įmonės įsigijimas - 
 

- 
 

214 
 

- 
 

214 
Pripažinta  nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaitoje - 

 
- 

 
- 

 
351 

 
351 

2011 m. gruodžio 31 d. 158,560 

 
1,983 

 
8,475 

 
198 

 
169,216 

          2011 m. gruodžio 31 d. 158,560 

 
1,983 

 
8,475 

 
198 

 
169,216 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje (6,997) 

 
(21) 

 
(5,861) 

 
(42) 

 
(12,921) 

2012 m. gruodžio 31 d. 151,563 

 
1,962 

 
2,614 

 
156 

 
156,295 

 

Grupė 

IMT 
perkainoji

mas 
(vertės 

padidėjima
s) 

 

Nusidėvėj
imo 

normų 
skirtumai 

 

Mokesčių 
lengvata 
įsigyjant 

IMT 
 

Kita 
 

Viso 
Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimai 

         

2010 m. gruodžio 31 d. (290,618)   (3,081)   (9,596)   (107) 

 
(303,402) 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 11,573 

 
1,376 

 
(1,870) 

 
33 

 
11,112 

Dukterinės įmonės įsigijimas (1,287) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1,287) 

Pripažinta kitų bendrųjų pajamų 
straipsnyje (989) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(989) 

2011 m. gruodžio 31 d. (281,321) 

 
(1,705) 

 
(11,466) 

 
(74) 

 
(294,566) 

          

2011 m. gruodžio 31 d. (281,321) 

 
(1,705) 

 
(11,466) 

 
(74) 

 
(294,566) 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 11,343 

 
(2,009) 

 
448 

 
32 

 
9,814 

Pripažinta kitų bendrųjų pajamų 
straipsnyje 93 

 
- 

 
- 

 
- 

 
93 

2012 m. gruodžio 31 d. (269,885) 

 
(3,714) 

 
(11,018) 

 
(42) 

 
(284,659) 

          Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2010 m. gruodžio 31 d.        (128,484) 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2011 m. gruodžio 31 d.        (125,350) 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2012 m. gruodžio 31 d.        (128,361) 
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23 Pelno mokestis (tęsinys) 
 

Įmonė 

IMT 
perkainoji

mas 
(vertės 

sumažėjim
as) 

 

Beviltiško
s skolos 

 

Sukaupto
s 

sąnaudos 

 

Turto 
vertės 

sumažėjim
ai  

 
Viso 

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas 

         2010 m. gruodžio 31 d. 164,181   1,443   6,895   2,523 
 

175,042 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje (5,914) 

 
- 

 
586 

 
(2,327) 

 
(7,655) 

2011 m. gruodžio 31 d. 158,267 

 
1,443 

 
7,481 

 
196 

 
167,387 

          
2011 m. gruodžio 31 d. 158,267 

 
1,443 

 
7,481 

 
196 

 
167,387 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje (6,997) 

 
- 

 
(6,674) 

 
(42) 

 
(13,713) 

2012 m. gruodžio 31 d. 151,270 

 
1,443 

 
807 

 
154 

 
153,674 

 

Įmonė 

IMT 
perkainoji

mas 
(vertės 

padidėjima
s) 

 

Nusidėvėj
imo 

normų 
skirtumai 

 

Mokesčių 
lengvata 
įsigyjant 

IMT 
 

Kita 
 

Viso 

Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimas 

         
2010 m. gruodžio 31 d. (289,269)   (3,152)   (9,486)   (104) 

 
(302,011) 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 10,982 

 
1,566 

 
(1,870) 

 
33 

 
10,711 

Pripažinta kitų bendrųjų pajamų 
straipsnyje (398) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(398) 

2011 m. gruodžio 31 d. (278,685) 

 
(1,586) 

 
(11,356) 

 
(71) 

 
(291,698) 

          
2011 m. gruodžio 31 d. (278,685) 

 
(1,586) 

 
(11,356) 

 
(71) 

 
(291,698) 

Pripažinta bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 10,738 

 
(2,009) 

 
448 

 
32 

 
9,209 

Pripažinta kitų bendrųjų pajamų 
straipsnyje - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2012 m. gruodžio 31 d. (267,947) 

 
(3,595) 

 
(10,908) 

 
(39) 

 
(282,489) 

          Atidėtasis pelno mokestis 
grynąja verte 2010 m. 
gruodžio 31 d.                 (126,969) 
Atidėtasis pelno mokestis 
grynąja verte 2011 m. 
gruodžio 31 d.                 (124,311) 
Atidėtasis pelno mokestis 
grynąja verte 2012 m. 
gruodžio 31 d.                 (128,815) 
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23 Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra užskaitomi Bendrovės finansinės padėties ataskaitoje, nes abu yra 
susiję su ta pačia mokesčių institucija. Grupės atidėtojo pelno mokesčio turtas, susijęs su dukterinių įmonių veikla, nėra 
sudengiamas su Bendrovės įsipareigojimais ir finansinės padėties ataskaitoje rodomas atskirai Ilgalaikio turto dalyje. 
 
2012 gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. atidėtasis pelno mokestis Finansinės padėties ataskaitoje yra rodomas: 
 

 
Grupė 

 
Įmonė 

 
Grupė 

 
Įmonė 

 
2012 m. 2012 m. 2011 m. 2011 m. 

 

gruodžio 
31 d. 

gruodžio 
31 d. 

gruodžio 
31 d. 

gruodžio 
31 d. 

        
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 622 

 
- 

 
81 

 
- 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 128,983 
 

128,815 
 

125,431 
 

124,311 

Atidėtasis pelno mokesčio įsipareigojimas 
grynąja verte  128,361 

 
128,815 

 
125,350 

 
124,311 

 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. atidėtasis pelno mokestis buvo įvertintas taikant 15 proc. pelno mokesčio 
tarifą komponentams, kurie bus realizuoti 2013 m. ir vėliau. 
 
Bendrovės ir Grupės atidėtojo pelno mokesčio dalis, kuri bus realizuota per 12 mėn. yra 4,700 tūkst. Lt, (2011 m. gruodžio 
31 d. – 1,967 tūkst. Lt.). 
 
2012 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 7,077 tūkst. Lt. (2011 m. gruodžio 31 d. – 9,925 tūkst. Lt.) sukauptų nerealizuotų 
mokestinių nuostolių, kuriems atidėtasis pelno mokesčio turtas nebuvo pripažintas. Šie mokestiniai nuostoliai yra keliami 
neribotą laiką. 
 
Bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta pelno mokesčio sąnaudų suma, priskirtina einamųjų metų veiklos rezultatui, gali būti 
suderinta su pelno mokesčio sąnaudomis, apskaičiuotomis taikant įstatyme numatytą pelno mokesčio tarifą pelnui prieš 
pelno mokestį: 
 

 Grupė 

2012 m.  

 Įmonė 

2012 m.  

 Grupė 

2011 m.  

 Įmonė 

2011 m.  

        

Pelnas prieš apmokestinimą  46,820  42,573  2,275  11,591 

        

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. 
tarifą (2011 m. - 15 proc.) 7,023  6,386  341  1,739 

Praeitų metų pelno mokesčio taisymas (1,329)  (1,329)  (8,621)  (8,621) 

Išlaidų, nemažinančių /pajamų, nedidinančių 
apmokestinamojo pelno, mokestinis efektas 3,388  4,053  7,708  7,717 

Nepripažintas APM nuo mokestinio nuostolio 91  -  1,321  - 

Pelno mokestis 9,173  9,110  749  835 
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24 Prekybos mokėtinos sumos 
 
Grupės ir Įmonės prekybos mokėtinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Skolos už rangos darbus, kitas paslaugas 101,634  95,965  28,175  15,094 

Skolos už elektros energiją ir susijusias 
paslaugas 30,233  25,474  35,964  35,974 

Skolos už dujas ir mazutą 4,342  4,342  21,763  21,763 

Sukaupti įsipareigojimai už elektros energiją 1,834  1,834  251  251 

Skolos už materialines vertybes 515  515  30,677  30,677 

Iš viso 138,558  128,130  116,830  103,759 

 

Tikrosios prekybos mokėtinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
 
25 Gauti išankstiniai apmokėjimai 
 
Grupės ir Įmonės gautus išankstinius apmokėjimus sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Avansu gautos VIAP lėšos (22 pastaba) 13,104  13,104  13,104  13,104 

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai 2,283  1,931  1,928  1,781 

Ateinančių laikotarpių pajamos už nebaigtas 
vykdyti sutartis  608  -  2,596  - 

Iš viso 15,995  15,035  17,628  14,885 

 
 
26 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 
 
2012 m. ir 2011 m. gruodžio 31 d. atidėjinių aplinkos taršos leidimams ilgalaikė dalis  buvo apskaityta: 
 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Atidėjinys nuostolingai sutarčiai -  -  -  - 

Iš viso -  -  -  - 
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26 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams (tęsinys) 
 
2012 m. ir 2011 m. gruodžio 31 d. atidėjinių aplinkos taršos leidimams trumpalaikės dalies judėjimas  : 
 

 Grupė 
 

 Įmonė 
 

 

     

Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. 67,282  67,282  

Panaudoti taršos leidimai (4 pastaba) (54,212)  (54,212)  

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui  16,268  16,268  

Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai, trumpalaikė 
dalis 32,593  32,593  

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.  61,931  61,931  

     

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 61,931  61,931  

Panaudoti taršos leidimai (4 pastaba) (16,268)  (16,268)  

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui  13,915  13,915  

Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai 12,824  12,824  

Atidėjinio nuostolingai sutarčiai atstatymas (58,487)  (58,487)  

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 13,915  13,915  
 
*Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos apskaitomos atėmus valstybės 
dotacijos sumas (21 pastaba).  
 
 

27 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 
Grupės ir Įmonės kitas mokėtinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Sukauptos elektros energijos pirkimų  sąnaudos 17,089  17,089  12,397  12,020 

Išvestinė finansinė priemonė 5,752  5,752  1,638  1,638 

Į biudžetą mokėtinas PVM 5,199  4,771  871  - 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 4,441  2,319  4,882  2,047 

Atostogų rezervas 4,013  2,135  2,317  1,567 

Mokėtini mokesčiai 3,327  3,064  2,183  1,886 

Mokėtini dividendai 2,261  2,261  2,269  2,269 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 2,203  1,441  1,401  1,340 

 
Apskaitinė vertė 44,285  38,832  27,958  22,767 

 
Tikrosios kitų mokėtinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
Išvestinė finansinė priemonė atsirado iš 2010 m. spalio 20 d. buvo pasirašytos sutarties tarp Gazprom Marketing and 
Trading Limited ir Bendrovės dėl Aplinkos taršos leidimų keitimo į Taršos mažinimo vienetus. Sandorio įvykdymo data – 
2013 m. kovo 21 d. Išvestinės finansinės priemonės tikroji vertė buvo nustatyta atsižvelgiant į Aplinkos taršos leidimų ir 
Taršos mažinimo vienetų rinkos vertes 2012 m. gruodžio 31 d. 
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28 Pardavimo pajamos 
 
Grupės ir Įmonės pardavimo pajamas už  laikotarpius, pasibaigusius gruodžio 31 d. sudarė pardavimo pajamos už elektros 
energiją ir su ja susijusias paslaugas: 
 

 
Grupė 

2012 m. 
 

 
Įmonė 

2012 m.  
 

  
Grupė 

2011 m. 
 

 
Įmonė 

2011 m.  
 

        

Elektros pardavimas vidaus rinkoje  1,162,530  987,578  1,230,003  1,221,421 

Elektros energijos eksportas 93,027  93,027  64,332  64,332 

Galios rezervavimas  72,713  72,713  64,685  64,685 

Šilumos energijos pajamos 19,364  19,378  15,135  15,135 

Iš viso: 1,347,634  1,172,696  1,374,155  1,365,573 

 
 

29 Segmentų ataskaita 
 

2012 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma 
pagrindiniu Grupėje sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir 
Įmonės vykdomos komercinės veiklos pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas pelningumo rodiklis yra veiklos 
pelnas (nuostoliai).  Valdybos peržiūrimos ataskaitos sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, 
išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo pakeista pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Grupės veiklą. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė analizuoja Grupės veiklą atskirdama ją į reguliuojamą ir 
komercinę. Į reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Rezervinės elektrinės pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, 
balansavimo ir reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės  elektrinės galios rezervavimo 
pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos 
gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo 
paslaugas. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, 
darbuotojų skaičių ir pirkimų apimtis.  Energijos tiekimas UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą 
segmentą.  Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas. 
 
Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslaugomis, kurių 
kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
 
 
  



LIETUVOS ENERGIJA, AB 
Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. 
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 

 
 

115 
 

29  Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Grupės informacija apie segmentus  už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2012 m. 

Elektros energijos gamyba ir prekyba 
(įskaitant eksportą/importą) 

Kita 
veikla 

 
 

Iš viso 
Lietuvos energija, AB 

Energijos 
tiekimas 

UAB Reguliuoja-
ma veikla 

Komercinė 
veikla 

      Segmentų pajamų iš viso 596,657 579,934 328,920 106,391 1,611,902 

Pajamos tarp segmentų   (153,982) (14,106) (168,088) 

Pajamos iš išorės klientų 596,657 579,934 174,938 92,285 1,443,814 

Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 
Grupės įmonių (597,749) (527,590) (174,826) (87,994) (1,388,159) 

tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos (47,317) (17,563) - (14,048) (78,928) 

Veiklos pelnas (1,092) 52,344 112 4,291 55,655 

Finansinės pajamos eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių 835 626 582 193 2,236 
Finansinės (sąnaudos) eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių (12,517) (937) (96) (207) (13,757) 

Asocijuotų ir bendrų įmonių 
rezultatų dalis    2,686 2,686 

Pelnas prieš apmokestinimą (12,774) 52,033 598 6,963 46,820 

Pelno mokestis     (9,173) 

Grynasis pelnas      37,647 
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30  Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Grupės informacija apie segmentus  už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2011 m. 

Elektros energijos gamyba ir prekyba 
(įskaitant eksportą/importą) 

Kita 
veikla 

 
 

Iš viso 
Lietuvos energija, AB 

Energijos 
tiekimas 

UAB Reguliuoja-
ma veikla 

Komercinė 
veikla 

      Segmentų pajamų iš viso 541,035 848,018 211,397 62,155 1,662,605 

Pajamos tarp segmentų   (202,838) (30,260) (233,098) 

Pajamos iš išorės klientų 541,035 848,018 8,559 31,895 1,429,507 

Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 
Grupės įmonių (633,086) (740,821) (2,827) (39,612) (1,416,346) 

tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos (40,061) (17,700) - (2,752) (60,513) 

Veiklos pelnas (92,051) 107,197 5,732 (7,717) 13,161 

Finansinės pajamos eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių  1,249 95 18 1,362 
Finansinės (sąnaudos) eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių (5,660) (254) (76) (210) (6,200) 

Asocijuotų ir bendrų įmonių 
rezultatų dalis    (6,048) (6,048) 

Pelnas prieš apmokestinimą (97,711) 108,192 5,751 (13,957) 2,275 

Pelno mokestis     (749) 

Grynasis pelnas      1,526 

 
Įmonė/Grupė eksportuoja elektrą į Europos Sąjungos šalis bei Rusiją. Be to, Grupė eksportavo metalo konstrukcijas bei 
remonto paslaugas. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės pajamos pagal šalis sudarė: 
 

Šalis 

Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

 Grupė 
2011 m. 

 

 Įmonė 
2011 m.  

 

        

Lietuva 1,287,403  1,021,980  1,352,864  1,324,721 

Estija 10,429  10,015  37,124  31,120 

Latvija 53,606  53,579  35,676  33,212 

Norvegija 90,585  90,585  227  - 

Kitos 1,791  432  3,616  - 

Iš viso: 1,443,814  1,176,591  1,429,507  1,389,053 

 
Visas Grupės ir Įmonės turtas yra Lietuvoje. 
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29 Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Pajamos iš klientų, kurios sudaro 10 proc. ir daugiau nuo Grupės pajamų:  
 

2012 m.  

Elektros energijos gamyba ir prekyba 
(įskaitant eksportą/importą) 

Kita 
veikla 

 
 

Iš viso 
Lietuvos energija, AB 

Energijos 
tiekimas 

UAB Reguliuoja-
ma veikla 

Komercinė 
veikla 

Litgrid AB 381,614 - - 27,744 409,358 

Lesto  AB 512,197 - - 27,406 539,603 

Iš viso: 893,811 - - 55,150 948,961 

 

2011 m.  

Elektros energijos gamyba ir prekyba 
(įskaitant eksportą/importą) 

Kita 
veikla 

 
 

Iš viso 
Lietuvos energija, AB 

Energijos 
tiekimas 

UAB Reguliuoja-
ma veikla 

Komercinė 
veikla 

Litgrid  AB 305,320 - - 34,676 339,996 

Lesto  AB 594,748 - - 25,086 619,834 

Iš viso: 900,068 - - 59,762 959,830 

 
 
30    Kitos veiklos pajamos 

 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės kitas veiklos pajamas sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

 Grupė 
2011 m. 

 

 Įmonė 
2011 m.  

 

        

Remonto, duomenų perdavimo ir kitos paslaugos 86,638  -  53,726  - 

Kitos pajamos 9,542  3,895  1,348  1,635 

Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo -  -  278  278 

Investicijų perleidimo pelnas -  -  -  21,567 

Iš viso: 96,180  3,895  55,352  23,480 

 
2011 m. gruodžio 23 d. tarp Įmonės ir UAB Technologijų ir inovacijų centras buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia 
sutartimi Lietuvos energija, AB pasirašė 32,163,004 vnt. paprastųjų vardinių vieno lito vertės UAB Technologijų ir inovacijų 
centras akcijų. Visa emisijos kaina yra 34,414 tūkst. Lt. Emisija buvo apmokėta nepiniginiu įnašu – 12,847,295 vnt. 
paprastosiomis vardinėmis nematerialiosiomis vieno lito nominaliosios vertės UAB „Data Logistics Center“ akcijomis, 
sudarančiomis 100 procentų UAB „Data Logistics Center“ įstatinio kapitalo, kurių balansinė vertė sudarė 12,847 tūkst. Lt. 
Skirtumas tarp UAB „Data Logistics Center“ pardavimo kainos ir apskaitinės vertės buvo pripažintas investicijų perleidimo 
pelnu. 
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30    Kitos veiklos pajamos (tęsinys) 
 
Remonto paslaugų pajamas sudaro dukterinės įmonės UAB „Kauno energetikos remontas“ pagal sutartis gautos pajamos 
(Įmonė neturėjo pajamų pagal sutartis). 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. informacija apie nebaigtas 
vykdyti sutartis pateikta lentelėje žemiau: 
 

 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 
 2011 m. 

gruodžio 31 d. 

    

Pripažintos išlaidos pagal nebaigtas vykdyti sutartis 34,903  25,070 

Pripažintas pelnas (nuostolis) pagal nebaigtas vykdyti sutartis 5,751  3,836 

Viso pripažinta pajamų pagal nebaigtas vykdyti sutartis 40,654  28,906 

    

Sukauptas nuostolis, susijęs su nebaigtų vykdyti sutarčių pabaigimu -  - 

    

Išrašytų sąskaitų pagal nebaigtas vykdyti sutartis suma 41,122  30,698 

Sukauptos pajamos pagal nebaigtas vykdyti sutartis 136  750 

Ateinančių laikotarpių pajamos pagal nebaigtas vykdyti sutartis 603  2,542 
 
31 Finansinės veiklos pajamos  
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės finansinės veiklos pajamas sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

 Grupė 
2011 m. 

 

 Įmonė 
2011 m.  

 

        

Palūkanų pajamos 550  724  996  988 

Kitos pajamos 1,408  775  352  595 

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 278  277  14  1 

Dividendai -  3,000  -  774 

Finansinės veiklos pajamos iš viso 2,236  4,776  1,362  2,358 

 
 
32 Finansinės veiklos sąnaudos 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės finansinės veiklos sąnaudas sudarė: 
 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

 Grupė 
2011 m. 

 

 Įmonė 
2011 m.  

 

        

Palūkanų sąnaudos* (9,148)  (8,971)  (3,223)  (3,078) 

Sąnaudos iš išvestinių finansinių priemonių  (4,114)  (4,114)  (2,492)  (2,492) 

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka ir kitos 
sąnaudos (197)  (188)  (353)  (343) 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos (298)  (181)  (132)  - 

 
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso (13,757)  (13,454)  (6,200)  (5,913) 

 
*Be finansinės veiklos sąnaudomis pripažintų palūkanų, kaip atskleista 5 pastaboje, Grupės 2012 m. kapitalizuotos 
palūkanos į ilgalaikį materialųjį turtą atitinkančius kriterijus sudarė 22,710 tūkst. Lt. (2011 m. – 30,764 tūkst. Lt) 
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33 Sandoriai tarp susijusių šalių 
 
Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 
 
2012 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 

Mokėtinos sumos 
ir sukauptos 

sąnaudos  

Gautinos 
sumos ir 

pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  Pardavimai 

        
LR Ūkio ministerijos valdomos bendrovės 
(įskaitant UAB Visagino atominė elektrinė  
dukterines įmones) 

27  43,270  2,198  541,996 

Litgrid AB grupė  7,428  33,709  351,032  627,411 
UAB Visagino atominė elektrinė -  68  -  563 
Grupės asocijuotos įmonės 1,342  313  12,820  2,476 

 
Iš viso 8,797  77,360  366,050  1,172,446 

 
*BALTPOOL UAB nepripažįsta savo pajamomis ir sąnaudomis elektros pirkimų ir pardavimų sandorių. Per 2012 m. Grupė 
pardavė  BALTPOOL UAB elektros energijos už 81,270 tūkst. Lt. ir pirko  elektros energijos už 243,688 tūkst. Lt. 
 
2012 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 

Mokėtinos sumos 
ir sukauptos 

sąnaudos  

Gautinos 
sumos ir 

pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  

Pardavimai 
(įskaitant 
dividendų 
pajamas) 

        
Įmonės dukterinės įmonės 3,426  20,551  13,687  156,925 
LR Ūkio ministerijos valdomos bendrovės 
(įskaitant UAB Visagino atominė elektrinė  
dukterines įmones) 

 
 

8 

  
 

39,971 

  
 

234 

  
 

512,197 

Litgrid AB grupė  6,541  25,305  257,873  598,596 
UAB Visagino atominė elektrinė -  -  -  - 
Įmonės asocijuotos įmonės 62  -  8,365  7 

 
Iš viso 10,037  85,827  280,159  1,267,725 

 
*BALTPOOL UAB nepripažįsta savo pajamomis ir sąnaudomis elektros pirkimų ir pardavimų sandorių. Per 2011 m. Bendrovė 
pardavė  BALTPOOL UAB elektros energijos už 81,270 tūkst. Lt. ir pirko  elektros energijos už 157,051 tūkst. Lt. 
 
2011 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos  

Gautinos 
sumos ir 

pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  Pardavimai 

        
LR Energetikos ministerijų valdomos bendrovės  
(įskaitant UAB Visagino atominė elektrinė  
dukterines įmones) 

630  45,471  2,233  563,202 

Litgrid AB grupė 10,990  43,419  536,525*  626,505* 
UAB Visagino atominė elektrinė 70  -  -  393 
Grupės asocijuotos įmonės 1,216  326  2,268  1,892 

 
Iš viso 12,906  89,216  541,026  1,191,992 

**BALTPOOL UAB nepripažįsta savo pajamomis ir sąnaudomis elektros pirkimų ir pardavimų sandorių. Per 2011 m. Grupė 
pardavė BALTPOOL UAB elektros energijos už 217,695 tūkst. Lt. ir pirko  elektros energijos už 489,180 tūkst. Lt. 
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34 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys) 
 
2011 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 
Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos  

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  Pardavimai 

        
Įmonės dukterinės įmonės 6,830  24,633  8,037  202,980 
LR Energetikos ministerijų valdomos bendrovės  
(įskaitant UAB Visagino atominė elektrinė  
dukterines įmones) 

10  43,798  139  594,751 

Litgrid AB grupė 10,118  37,658  531,073*  590,913* 
UAB Visagino atominė elektrinė -  -  -  - 
Įmonės asocijuotos įmonės 226  -  2,175  494 

 
Iš viso 17,184  106,089  541,424  1,389,138 

*BALTPOOL UAB nepripažįsta savo pajamomis ir sąnaudomis elektros pirkimų ir pardavimų sandorių. Per 2011 m. Bendrovė 
pardavė  BALTPOOL UAB elektros energijos už 217,695 tūkst. Lt. ir pirko  elektros energijos už 489,180 tūkst. Lt. 
 
Didžiausi pirkimai ir pardavimai susijusių šalių grupėje 2012  ir 2011 m. buvo tarp LR Ūkio ministerijos valdomų bendrovių 
Lesto AB, Litgrid AB. Iš jų Grupė daugiausia pirko elektros energiją, galią, VIAP paslaugas. Parduodama buvo elektros 
energija, galia, perdavimo paslauga, VIAP paslaugos. 
 
Sandorius su kitomis nei LR Energetikos ministerijų valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, 
todėl šie sandoriai neatskleisti.  
 
Asocijuotai įmonei AS Nordic Energy Link Įmonė pardavė galią, mokėjo galios, eksploatacijos, perdavimo ir balansavimo 
mokesčius, pirko galią.  
 
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar 
užstatų, išskyrus aprašytas garantijas asocijuotai įmonei ir dukterinėms įmonėms 37 pastaboje. Susijusių šalių gautinas ir 
mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis 
sumomis iš atitinkamų susijusių šalių. 
 
Išmokos vadovybei 
 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

 Grupė 
2011 m. 

 

 Įmonė 
2011 m.  

 

        

Išmokos, susijusios su darbo santykiais*  4,133  1,533  4,350  1,701 

Išeitinės kompensacijos 114  -  143  31 

Kitos reikšmingos sumos, priskaičiuotos vadovams  -  -  -  - 

Vadovų skaičius*  27  10  31  11 
*2011 m. pateiktos UAB Technologijų ir inovacijų centras ir VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras išmokos, 
susijusios su darbo santykiais per 2011 m. bei vadovų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
 
Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai, vyr. finansininkas. 
 
 
35 Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (litаis) 
 
2012 m. ir 2011 m. pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo toks: 
 

  
2012 m. 

  
2011 m. 

 

     
Grynasis pelnas, tenkantis akcininkams   36,100  1,526 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)  635,083,615  635,083,615 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (litais)  0.06  0.00 
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36 Finansinės rizikos valdymas 
 
Grupės įmonės vykdydamos veiklą patiria finansinę riziką, t.y. kredito riziką, likvidumo riziką bei rinkos riziką (užsienio 
valiutos riziką, palūkanų normų riziką tikrosios vertės bei pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos riziką). 
Valdydamos šias rizikas Grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Įmonės finansinius 
veiklos rezultatus, įtaką. 
 
Finansinės priemonės pagal grupes 
 

Finansinis turtas Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31d. 

        

Prekybos gautinos sumos  288,855  253,916  233,479  207,498 

Kitos gautinos sumos 11,102  10,858  3,282  9,016 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  34,345  8,157  27,907  8,281 

Kitos ilgalaikes gautinos sumos  10,927  10,927  1,426  1,426 

 Paskolos ir gautinos sumos 345,229  283,858  266,094  226,221 

Kitas finansinis turtas 20  -  267  - 

Investicijos, apskaitomos tikrąja verte per 
pelną (nuostolį) 

20  - 
  267   - 

Iš viso 345,249  283,858  266,361  226,221 

 

Finansiniai įsipareigojimai Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31d. 

        

Paskolos  678,779  660,590  642,166  640,997 

Lizingo įsipareigojimai   371  -  903  - 

Kitos ilgalaikės skolos  4,466  4,315  4,840  4,840 

Prekybos skolos  138,558  128,130  116,830  103,759 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  21,553   20,791  16,067  15,629 

Finansiniai įsipareigojimai vertinami 
amortizuota savikaina 

843,727  813,826  
780,806 

 
765,225 

Kiti finansiniai įsipareigojimai -  -  -  - 

Išvestinės finansinės priemonės, 
apskaitomas tikrąja verte per pelną 
(nuostolį) 

5,752  5,752   
1,638 

  
1,638 

Iš viso 849,479  819,578  782,444  766,863 
 
Kredito rizika 
 
2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: 
 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31d. 

 Grupė 
2011 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2011 m.  

gruodžio 31d. 

        

Finansinis turtas 345,249  283,858  266,361  226,221 

Garantijos 259  259  472  472 

Iš viso 345,508  284,117  266,833  226,693 
 
Maksimalią kredito riziką atspindi kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė bei suteiktų garantijų asocijuotai  bei 
dukterinei įmonėms (37 pastaba) visa garantijos suma. 
  
Grupės ir Įmonės kredito rizika, susijusi su gautinomis sumomis, yra ribota, kadangi pagrindiniai pirkėjai yra patikimi 
klientai. 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. nepradelstų ir nenuvertėjusių prekybos gautinų sumų kredito 
kokybė yra aukšta, kadangi didžioji šių sumų dalis yra gautina iš skirstomojo tinklo operatorių ir stambių pramonės įmonių. 

Grupė ir Įmonė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 7 pagrindinių Grupės ir 
Įmonės pirkėjų, kurių įsiskolinimas sudaro apie 85 proc. visų Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų.  
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Grupė ir Įmonė atlieka operacijas su bankais, turinčiais aukštus 
užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.  
 
Grupė ir Įmonė laiko pinigus ir terminuotus indėlius didžiųjų Lietuvos bankų sąskaitose, kuriems pagal Fitch Ratings 
suteiktas A – bei didesnis išorinis kredito reitingas. 
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36  Finansinės rizikos valdymas (tęsinys) 
 
Likvidumo rizika 
 
Likvidumo rizika valdoma planuojant Grupės įmonių grynųjų pinigų srautų judėjimą. Siekiant valdyti likvidumo riziką, 
sudaromos pinigų srautų prognozės. Gautinų sumų padengimo vėlavimo rizikai ir trumpalaikiam pinigų srautų (įplaukų ir 
mokėjimų) nesutapimui valdyti taikomos kredito sąskaitoje (overdrafto) ir kredito linijos sutartys. Nepanaudotų paskolų 
likučiai pateikti 19 pastaboje.  
 
Grupės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas – 
atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1.23 ir 1.04 (atitinkamai 0.65 ir 
0.45  2011 m. gruodžio 31 d.). Įmonės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo 
((trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1.13 ir 
0.93 (atitinkamai 0.6 ir 0.39  2011 m. gruodžio 31 d.). 
 

Žemiau lentelėje yra pateikta informacija apie Grupės ir Įmonės neišvestinių finansinių įsipareigojimų sutartines padengimo 
datas. Šios lentelės buvo paruoštos remiantis finansinių įsipareigojimų nediskontuotais pinigų srautais atsižvelgiant į 
anksčiausias datas, kada Grupė ir Įmonė turės padengti šiuos įsipareigojimus. Įsipareigojimų likučiai, kurių padengimo 
terminas yra iki 12 mėnesių, apytiksliai atitinka jų apskaitines vertes, kadangi diskontavimo įtaka yra nereikšminga. 
 

Grupė Per vienerius 
metus  

 Per antrus 
metus 

 Per trečius – 
penktus metus 

 Po penkerių 
metų 

        

2012 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos 149,749  78,523  388,555  172,929 

Lizingo įsipareigojimai 331  47  -  - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 160,833  936  936  1,872 

        

2011 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos  72,009  89,998  435,579  225,086 

Lizingo įsipareigojimai 596  322  -  - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 133,681  312  936  2,808 
 
 

Įmonė Per vienerius 
metus  

 Per antrus 
metus 

 Per trečius – 
penktus metus 

 Po penkerių 
metų 

        

2012 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos  139,335  77,148  381,432  172,929 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 149,492  936  936  1,872 

        

2011 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos  70,840  89,998  435,579  225,086 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 120,172  312  936  2,808 
 
Palūkanų normos rizika 
 
Grupės įmonių pajamas bei pinigų srautus įtakoja rinkos palūkanų normos svyravimai, kadangi visos 2012 m. gruodžio 31 
d. Grupės įmonių paskolos yra kintamomis palūkanų normomis. Palūkanų normos rizikos didėjimui didžiausią įtaką daro 
ilgalaikės paskolos.  Visos paskolos yra su kintamomis palūkanų normomis, kurios yra susijusios su LIBOR-EUR. Palūkanų 
normų perkainojimo laikotarpiai pateikti 19 pastaboje.  
 
Jei Grupės įmonių panaudotų paskolų palūkanų normos būtų 1 procentiniu punktu didesnės/mažesnės, 2012 m. grynasis 
pelnas būtų 2,425 tūkst. Lt (2011 m. – 1,676 tūkst. Lt.) mažesnis/didesnis.  Jei Bendrovės panaudotų paskolų palūkanų 
normos būtų 1 procentiniu punktu didesnės/mažesnės, 2012 m. grynasis pelnas būtų 2,380 tūkst. Lt. (2011 m. – 1,674 
tūkst. Lt.) mažesnis/didesnis. 
 
 
Užsienio valiutos rizika 
 
Grupės įmonės sudaro kai kuriuos sandorius, išreikštus užsienio valiuta. Dėl to atsiranda užsienio valiutos koncentracija. 
 
Nuo 2002 m. vasario 2 d. Lito kursas buvo susietas su EUR. Dėl šios priežasties euro kursų pasikeitimai reikšmingai 
neįtakoja Bendrovės nuosavybės. 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė/Grupė neturi reikšmingo turto bei įsipareigojimų 
kitomis valiutomis, nei Litas bei Eurai.  
 
Grupės įmonės nesinaudojo jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 
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36 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys) 
 
Vertybinių popierių kainos rizika 
 
Įmonė turi tiesioginę dukterinių įmonių kontrolę bei dalyvauja asocijuotų įmonių valdyme (7 pastaba). Įmonės atskirose 
finansinėse ataskaitose investicijos į šias įmones yra apskaitomos jų įsigijimo verte, kuri yra koreguojama vertės 
sumažėjimo nuostoliais, jei tokių yra. Grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose investicijos į asocijuotas įmones yra 
apskaitomos naudojant nuosavybės metodą, koreguojant šių investicijų apskaitinę vertę Grupei tenkančių asocijuotų įmonių 
pelno arba nuostolių sumomis. Šių investicijų vertės padidėjimas/sumažėjimas tiesiogiai turi įtakos Grupės finansiniams 
rezultatams. Įmonė daro įtaką dukterinių bei asocijuotų įmonių finansiniams rezultatams dalyvaudama tų įmonių veiklos 
valdymo politikos formavime. 
 
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 
 
Pagrindinis Grupės ir Įmonės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos 
sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.  
 
Grupės finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų tikrąja verte per pelną (nuostolį), tikrosios vertės yra nustatytos 
remiantis aktyvios rinkos kainomis.  
 
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti 
užskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti 
tarpusavio įsipareigojimą. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos 
kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių („opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo 
aplinkybių. 
 
Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos: 

 
 Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir kitų 

mokėtinų sumų bei trumpalaikių paskolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.  
 
 Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų 

norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos 
palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei tais atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu 
rinkoje galiojančias paskolų maržas.  
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37   Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 
Įmonė 2005 m. pagal garantines sutartis yra garantavusi už 25 proc. įmonės AS „Nordic Energy Link“ įsipareigojimų 
įvykdymą „Nordic Investment Bank“ (45,750 tūkst. litų) ir AB „SEB Eesti Uhispank“ (26,759 tūkst. litų). Garantijos baigiasi 
asocijuotai įmonei grąžinus paskolas atitinkamiems bankams, t.y. atitinkamai 2014 m. kovo 15 d. ir 2014 m. rugsėjo 15 d. 
Grupė/Įmonė apskaitė šias garantijas tikrąja verte: 2012 m. gruodžio 31 d. balanse apskaitinė garantinių įsipareigojimų 
vertė sudarė 259 tūkst. litų (2011 m. gruodžio 31 d. 472 tūkst. litų). Grupė/Įmonė neapskaitė jokių papildomų atidėjinių, 
susijusių su šiomis garantijomis, kadangi vadovybė tikisi, kad asocijuota įmonė tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus 
bankams.  
 
Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tikslais, biržos dalyviai ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki prekybos biržoje pradžios turi 
pateikti rinkos operatoriui, BALTPOOL UAB savo įsipareigojimų įvykdymo banko garantiją ir/arba sumokėti piniginį užstatą. 
2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės piniginis užstatas BALTPOOL UAB sudarė 500 tūkst. Lt. 2012 m., pasikeitus rinkos 
operatoriui, Įmonė neturėjo pateikto piniginio užstato BALTPOOL UAB.  2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės ir 
Grupės  BALTPOOL UAB pateiktų banko garantijų suma sudarė 5,400 tūkst. Lt.  
 
2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė yra pateikusi Danske Bank A/S Lietuvos filialui paramos raštą dėl Banko suteikiamos 3,000 
tūkst. Lt garantijos ir overdrafto limito iki 15,000 tūkst. Lt. Energijos tiekimas, UAB. 
 
2011 m. balandžio 18 d. Įmonė sudarė garantijos sutartį su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi dėl 1,766 tūkst. eur 
garantijos suteikimo pagal UAB „Kauno energetikos remontas“ Garantijų sutartį, sudarytą 2007 m. sausio 18 d. Šia 
sutartimi Lietuvos energija, AB garantavo tinkamą UAB „Kauno energetikos remontas“ įsipareigojimų vykdymą, bet ne 
didesnei nei 1,766 tūkst. eur sumai. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė yra pateikusi Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui Garantiją, kuria neatšaukiamai ir 
besąlygiškai garantavo 1,883 tūkst. eur apmokėjimą po pirmo rašytinio pareikalavimo už UAB „Kauno energetikos 
remontas“. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė ir Nordea Bank Finland Plc yra sudariusi Banko Garantijos išleidimo sutartį dėl Banko 
suteikiamos 1,281 tūkst. Eur garantijos, kuri, Įmonės prašymu, gali būti padidinta iki 1,500 tūkst. eur. Garantijos gavėjas – 
General Electric International Inc. 
 
37   Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai (tęsinys) 
 
Veiklos nuoma 

 
Dukterinė įmonė UAB „Technologijų ir inovacijų centas“ yra sudariusi sutartis dėl transporto, administracinių patalpų 
nuomos. Šios sutartys suteikia teisę keisti teikiamų paslaugų apimtis arba nutraukti sutartį, informuojant nuomotoją ne 
anksčiau nei prieš tris mėnesius, be papildomų finansinių įsipareigojimų. IT paslaugų teikimui reikalingas infrastruktūrinis 
turtas (duomenų centrai, technologiniai plotai, infrastruktūros ir ryšio kanalai) yra nuomojami tiek iš susijusių tiek ir trečių 
šalių. 
 

  

2012 m.  2011 m. 

Infrastruktūros nuomos ir su jomis susijusios sąnaudos 
 

6,917 5,178 

Patalpų nuomos ir su jomis susijusios sąnaudos 
 

4,122 2,391 

Transporto nuomos ir kuro sąnaudos 
 

1,193 1,282 

  
Didžiąją dalį infrastruktūros nuomos sąnaudų sudaro šviesolaidžio, išsinuomoto iš LITGRID AB, nuoma. Sutartis galioja nuo 
2011 m. balandžio 29 d. iki 2026 m. balandžio 29 d., tačiau dukterinė įmonė turi teisę ją nutraukti, įspėjusi prieš 12 mėn.  
 
Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei 
priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės/Bendrovės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti 
potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu.  
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38 Kapitalo valdymas 
 
Kapitalą sudaro visas finansinės padėties ataskaitoje apskaitytas nuosavas kapitalas. 
 
Grupė ir Įmonė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos 
rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Įmonė/Grupė gali pakeisti dividendų išmokėjimą 
akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų emisiją. 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 
m. gruodžio 31 d. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų. 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Grupės ir Įmonės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau 
negu 1/2 jos įstatinio kapitalo. Grupė ir Įmonė neturi jokių kitų išorinių reikalavimų kapitalui. 2012 m. gruodžio 31 d. ir 
2011 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Įmonė atitiko aukščiau minėtą reikalavimą. 
 
 
39   Pobalansiniai įvykiai 
 
 
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 141 „Dėl valstybei priklausančių akcijų 
perdavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
steigimo ir valstybės turto investavimo" pakeitimo“, 2013 m. vasario 26 d. Finansų ministerijai perduotos valstybei 
nuosavybės teise priklausančios ir iki šiol Ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytos UAB „Visagino atominė elektrinė“ 
4,067,163,632 paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas ir kurios suteikia 
100% balsų UAB „Visagino atominė elektrinė“ visuotiniame akcininkų susirinkime. UAB „Visagino atominė elektrinė“ šiuo 
metu valdo 96,13% Lietuvos energija, AB akcijų. 
 
 

********* 


