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NepnKlal;sorno at;ditorialls iSvada

UAB ,,Palangos öilumos tinklai" akcininkams

Mes atlikome UAB ,,Palangos Silumos tinklai" (toliau - lmoné) finansiniq ataskaitq auditq. lmonés
f inansines ataskaitas sudaro:

. 2017 m. gruodZio 31 d. balansas,

. tQ dienq pasibaigusiq metq pelno (nuostolirl) ataskaita,

. tQ dienq pasibaigusiq metq nuosavo kapitalo pokyðit¿ ataskaita,

. tE dienq pasibaigusiq metq pinigq srautq ataskaita, ir

. finansiniq ataskaitq aiðkinamasis raðtas, jskaitant reikSmingq apskaitos metodr¿ santraukE,

Músq nuomone, pridètos finansinés ataskaitos parodo tikrq ir teisingq vaizdq apie lmonés 2017 m
gruodZio 31 d. finansinç búklç ir tq dienq pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir pinigq
srautus pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Auditq atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau - TAS). N/ustl atsakomybé pagal ðiuos

standartus i5samiai apibúdinta Sios iðvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybé uZ f inansiniq
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmonés pagalTarptautiniq buhalterìq etikos
standartq valdybos i5leistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir

Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomés kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos
Respublikos f inansiniq ataskaitq audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musq surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tìnkami müsq nuomonei pagristi.

Kitq informacijq sudaro informacija, pate¡kta lmonés metiniame praneSime, taöiau ji neapima

finansiniq ataskaitq ir müsq auditoriaus iévados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos
informacijos pateikimq.

Mûsq nuomonè apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios

formos uZtikrinimo i5vados apie jq, i5skyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant f inansiniq ataskaitq auditq, músq atsakomybe yra perskaityti kitq informacijq ir

apsvarstyti, ar yra reikðmingq neatitikimq informacijai, pateiktai f inansinése ataskaitose, arba mÜsq

Zinioms, pagrjstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikémingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi

atliktu darbu pasteblme reikðmingq kitos informacijos iSkraipymq, mes turime atskleisti Ëifaktq.

Mes neturime su tuo susijusiq pastebèjimq,
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Nuomone

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Kita informacija



Mes taip pat privalome jvertinti, ar lmonès metiniame praneðime pateikta finansiné informacija
atitinka tq paðiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar metinis prane5imas buvo parengtas
laikantis taikomq teisiniq reikalavimq. Musq nuomone, pagrjsta finansiniq ataskaitq audito metu
atli ktu darbu, visais reikðmingais atZvi lgiais:

r lmones metiniame praneðime pateiktifinansiniai duomenys atitinka tq paðiq finansiniq
metq finansiniq ataskaitq duomenis; ir

. lmonés metinis prane5imas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos jmoniq
f ina nsines ats kaitomybés jstatymo reika lavimq.

Vadovybe yra atsakinga uZ éiq finansiniq ataskaitq, kurios parodo tikrq ir teisingq vaizdq,
parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokiq
vidaus kontrolç, kokia, vadovybés nuomone, yra bütina finansinems ataskaitoms parengti be
reikSmingq iðkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama f inansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti Jmonés gebejimE tgsti veiklq ir
atskleisti (jei bütina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tçstinumo apskaitos
principo taikymu, iðskyrus tuos atvejus, kaivadovybé ketina likviduoti lmonç ar nutraukti veiklq
arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZiureti lmones finansiniq ataskaitq rengimo procesE.

Musq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinìmq dèl to, ar finansinés ataskaitos kaip visuma nèra
reikSmingai iðkraipytos del apgaulès ar klaidos, ir ìéleisti auditoriaus iövadq, kurioje pateikiama
müsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad
reikëmingq i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
TAS. lSkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaulés ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima
pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turéti dideles jtakos vartotojq ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomés
profesinio skeptiëkumo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname f inansiniq ataskaitq reikSmingo iðkraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, planuojame ir atliekame procedüras kaip atsakq j tokiq rizikq ir surenkame pakankamq
tinkamq audito jrodymq müsq nuomonei pagrjsti. Reikðmingo i5kraipymo del apgaulés
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali büti suköiavimas, klastojimas, tyðinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba
vidaus kontroliq nepaisymas

o Jgylame supratimq apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galétume suplanuoti
konkreöiomis aplinkybemis tinkamas audito procedúras, taðiau ne tam, kad galétume
pareik$ti nuomone apie lmonés vidaus kontrolés veiksmingumq.

o lvertiname taikomq apskaitos metodL¿ tinkamumq ir vadovybès atliktq apskaitiniq vertinimq
bei su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.

@2018,,KPMG Balllcs", UAB yra Lletuvos rlbotos atsakomybés imoné lr
nepr¡klausomq KPMG imonlq nariq, prlklausanðlq Sveicarijos lmonêl
,,KPMG lnternatlonal Coop€ratlve" ("KPMG lnternatlonal''), tlnklo narê.
Vlsos telsés saugomos. a

J

Vadovybes ir u2 valdyrnq atsakingL¡ asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas

Auditoriaus atsakomybe uZ f inansiniq ataskaitq auditq



¡ Padarome iðvadq del taikomo veiklos tçstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dèl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijgs reikðmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikðmingq abejoniq dél lmonés gebejimo tçsti veiklq.
Jeigu padarome iðvadq, kad toks reikðmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus
iðvadoje privalome atkreipti demesjj susijusius atskleidimus finansinése ataskaitose arba,
jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoli savo nuomonç. Mùsq i5vados yra
pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iðvados datos. Taöiau büsimi
jvykìai ar sqlygos gali lemti, kad lmone negalés toliau tçsti savo veiklos,

o lvertiname bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, strukturq ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir
tai, ar f inansinése ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti u2 valdymq atsakingus asmenis apie audito apimtj
ir atlikimo laikq bei reikSmingus audito pastebèjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolés
trúkumus, kuriuos nustatome audito metu.

,,KPMG Baltics", U,AB, vardu

Rokas Kasperavi
Partneris
Atestuotas aud nus

Klaipéda, Lietuvos Respublika
201B m. kovo 26 d.

@2018 'KPlVG Baltlcs", UAB yra Ll€tuvos rlbotos atsakomybês imoné lr
neprjklausomq KPMG lmonlq narlq, prlklausanölq Svelcarljos lmonel
.KPMG lnternatlonal Cooperâtlve" ("KPl\¡G lnternatlonal"), tlnklo narè.
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Balansas (EUR)  

Eil. Nr. Straipsniai 
Pasta-

bos 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis  

A. ILGALAIKIS TURTAS   4.904.199 4.812.335 
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 14.721 13.359 
 1.1. Plėtros darbai      
 1.2. Prestižas      
 1.3. Programinė įranga   14.721 13.359 

 1.4. 
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios 
teisės      

 1.5. Kitas nematerialusis turtas      
 1.6. Sumokėti avansai      
2. MATERIALUSIS TURTAS 2 4.789.694 4.717.753 
 2.1. Žemė      
 2.2. Pastatai ir statiniai   2.671.785 2.312.227 
 2.3. Mašinos ir įranga   1.938.752 2.248.422 
 2.4. Transporto priemonės   79.171 33.014 
 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai   91.986 106.423 
 2.6. Investicinis turtas   - - 
  2.6.1. Žemė      
  2.6.2. Pastatai      - 
 2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos 

(gamybos) darbai   8.000 17.667 
3. FINANSINIS TURTAS  - - 
 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos      
 3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms     
 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos      
 3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos      
 3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms       
 3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos       
 3.7. Ilgalaikės investicijos      
 3.8. Po vienų metų gautinos sumos       
 3.9. Kitas finansinis turtas  -  - 
4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS   99.784 81.223 
 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 23 99.784 81.223 
 4.2. Biologinis turtas      
 4.3. Kitas turtas      
B. TRUMPALAIKIS TURTAS   774.720 1.193.642 
1. ATSARGOS   54.608 69.160 
 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės  6 28.943 36.350 
 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai       
 1.3. Produkcija      
 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti      
 1.5. Biologinis turtas      
 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti      
 1.7. Sumokėti avansai  š  25.665 32.810 
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS    647.104 821.379 
 2.1. Pirkėjų skolos  7 541.876 587.545 
 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos       
 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos      
 2.4. Kitos gautinos sumos  8 105.228 233.834 
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS   - - 
 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos      
 3.2. Kitos investicijos       
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 9 73.008 303.103 
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS 10 10.062 22.533 
  TURTO IŠ VISO   5.688.981 6.028.510 
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Pinigų srautų ataskaita (EUR) 

Eil. Nr. Straipsniai 
Pasta-
bos Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai       
1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)   (85.456) (791.015) 
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, sumažintos 

subsidijos amortizacijos sąnaudom 
1,2,13 482.296 317.445 

1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatų (pelno) eliminavimas 

  (69.864) - 

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 
eliminavimas 

  41.892 9.994 

1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas   (666) 445.148 
1.6. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių 

gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 
  - - 

1.7. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas)  

  - - 

1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas 
(padidėjimas) 

  (18.561) (62.967) 

1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 
(padidėjimas)  

6  7.407 (36.276) 

1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)    7.145 (32.670) 
1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)    46.335 (543.280) 
1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų 

sumažėjimas (padidėjimas)  
  - - 

1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 8  128.606 (233.581) 
1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)    - - 
1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 

sumažėjimas (padidėjimas) 
 10 12.471 (16.701) 

1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   - - 
1.17. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
  (68.370) - 

1.18. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų 
sumų padidėjimas (sumažėjimas) 

  - - 

1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir 
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) 

  - - 

1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  (85.160) 537.129 

1.21. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų 
sumų padidėjimas (sumažėjimas) 

  - - 

1.22. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir 
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) 

  - - 

1.23. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  - - 

1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  30.285 29.684 

1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  6.408 (23.241) 

1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 
padidėjimas (sumažėjimas)  

  (3.543) 27.084 

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   431.225 (373.247) 
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Aiškinamasis raštas 

1. Bendroji dalis 

UAB „Palangos šilumos tinklai" (toliau – Bendrovė) įregistruota 1998 m. rugsėjo 21 d., 
vadovaujantis LR SPAB „Lietuvos energija" reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo 
perdavimo savivaldybėms įstatymu, bei SPAB „Klaipėdos energija" reorganizavimo projektu. 
Bendrovės rejestro numeris SP UAB 98-1, įmonės kodas 5269788, PVM mokėtojo kodas 
526978811. Bendrovė įregistruota adresu Klaipėdos plentas 63, 00148, Palanga, Lietuvos 
Respublika. 2003 m. birželio 25 d. pakeistas įmonės pavadinimas į Uždarąją akcinę bendrovę 
„Palangos šilumos tinklai". 2004 m. lapkričio 2 d. pakeistas įmonės kodas – 152697886. 
Bendrovės duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Bendrovės pagrindinė veikla - šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, nekilnojamojo ir kt. turto 
nuoma, pirkimas ir pardavimas. Įmonė taip pat vykdo kitą netipinę veiklą - šilumos sistemų 
priežiūrą. 

2016 m. liepos 1 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 
Bendrovei išdavė Energetikos veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis šilumos tiekimo veikla 
Palangos miesto savivaldybėje – Palangos mieste. Licencija galioja neribotą laiką, tačiau, 
atsižvelgiant į tai, ar laikomasi tam tikrų sąlygų, gali būti atšaukta atitinkamu Komisijos 
sprendimu. 

Visos akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 eurai, yra paprastosios ir 2016 m. gruodžio 
31 d. buvo pilnai apmokėtos. Įstatinis kapitalas sudaro 4.072.708 eurų. 2017 m. gruodžio 31 d. 
Įmonės akcininkai yra  Palangos miesto savivaldybė (99,97 proc.) ir du fiziniai asmenys (0,03 
proc.) 

Bendrovė neturi kitų įmonių akcijų ir neturi kitų filialų ar atstovybių. 2017 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovėje dirbo 55 darbuotojai. 2016 m. gruodžio 31 d. - 59 darbuotojai.  

2.  Apskaitos politika  

Atitikimas įstatymams 

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos 
standartus (VAS). 

Ataskaitų parengimo pagrindas 

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais, jei nenurodyta kitaip, o finansinės ataskaitos 
parengtos remiantis istorine savikaina. 

Rengdama finansines ataskaitas pagal VAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus 
remdamasi prielaidomis, kurios daro įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir 
įsipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusiems skaičiams. Įvertinimai ir su jais susijusios 
prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių 
rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias 
negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų. 

Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais. 
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Ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys) 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė priklauso vidutinių įmonių kategorijai, nes pagal LR finansinės 
atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas paskutinę finansinių metų dieną neviršija dviejų iš 
šių dydžių: 

1) balanse nurodyto turto vertė – 20.000.000 eurų; 
2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40.000.000 eurų; 
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus 

– 250 darbuotojų. 

Vidutinių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: 

 balansas; 

 pelno (nuostolių) ataskaita; 

 pinigų srautų ataskaita; 

 nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 

 aiškinamasis raštas. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu. 
Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta įvertinamos eurais balanso 
sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę 
įvykdžius šias operacijas, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Finansinės rizikos valdymas 

Bendrovė savo veikloje susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymo metodai 
pateikiami žemiau: 

Kredito rizika 

Kredito rizika, arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika, kontroliuojama taikant kredito 
terminus ir procedūrų kontrolę. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Bendrovė 
mano, kad maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinoms sumoms, atėmus pripažintus vertės 
sumažėjimo nuostolius balanso sudarymo datą. Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos 
koncentracijos. 

Valiutos rizika 

Bendrovės funkcinė valiuta yra euras. Bendrovė susiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika 
dėl pirkimų ir pardavimų sumų, kurios yra apskaitomos kitomis valiutomis nei eurais. 2017 m. 
Bendrovė neturėjo reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos. 

Likvidumo rizika 

Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą.  

Palūkanų normos rizika 

Bendrovės paskoloms taikomos fiksuotos ir kintamos palūkanos, susijusios su EURIBOR 
(žr. 14-ą pastabą). Bendrovė nenaudoja finansinių priemonių apsidraudimui nuo palūkanų 
normos rizikos. 
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Balansas 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės 
sumažėjimo nuostolius. 

Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiniu metodu per numatytą naudingo tarnavimo 
laiką.  

Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai nematerialusis 
turtas pripažįstamas tinkamu naudoti. Amortizacija neskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos 
dienos po turto nurašymo ar kai visa nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina 
perkeliama į sąnaudas ar į kito turto vertę. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos 
sąnaudoms. 

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos 
sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje kitos veiklos dalyje 
parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis. 

Minimali ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo vertė - 289,60 eurų. 

Licencijos 

Už licencijas sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo 
laikotarpį 

Programinė įranga 

Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos 
nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šios išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. 
Programinė įranga yra amortizuojama per 3 metų laikotarpį. 

Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių 
sistemų veiklos, yra pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, 
sąnaudomis 

 

 Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės 
sumažėjimo nuostolius. Bendrovės pasigaminto turto savikainą sudaro medžiagų savikaina, 
tiesioginės darbo sąnaudos ir proporcingai paskirstytos netiesioginės darbo sąnaudos.  

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose 
yra eliminuojamas, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

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

Ilgalaikiu turtu taip pat pripažįstamas valstybės ir savivaldybės įmonių pajamoms uždirbti 
nenaudojamas patikėjimo teise gautas materialusis turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybė. Patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina yra ta, kuri nurodyta 
perdavimo akte. Jei perdavimo akte vertė nenurodyta, ją nustato Bendrovė, atsižvelgdama į to 
turto tikrąją vertę. 

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

Pastatai ir  statiniai                             15-20 metų; 
Mašinos ir įranga 5-25 metai; 
Transporto priemonės           6-10 metų;  
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 3-8 metai; 

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

Nustatyta ilgalaikio turto materialiojo turto minimali vertė – nuo 100 eurų iki  290 eurų, 
likvidacinė vertė - 0,29 eurai. Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei nustatyta minimali 
materialiojo turto vertė arba naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei vieneri metai, 
apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

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

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

Investicinis turtas 

Investicinis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo 
nuostolius. Bendrovės investicinio turto paskirtis yra gauti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto 
vertės padidėjimo. 

Atsargos 

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

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

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija 
trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.  

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

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas 

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

Vertės sumažėjimo atstatymas 

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

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

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas 

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

Įstatymo numatytas rezervas 

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

Dividendai 

Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpiu, kada jie yra paskelbiami. 
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Atidėjiniai 

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

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Pardavimo pajamos 

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

Pajamos pardavus prekes pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje tuomet, kai reikšminga 
rizika ir nuosavybė yra perduotos pirkėjui. 

Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesiogiai 
proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį. 

Pardavimo savikaina 

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

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

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro išlaidos pardavimo personalui, reklamai, 
administracijai, vadovybei, biuro patalpoms bei biuro išlaidos ir t. t., įskaitant nusidėvėjimą ir 
amortizaciją. Veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. 

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Kitas veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro kita, nepagrindinė Bendrovės veikla. 

Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos 

Finansines pajamas ir sąnaudas sudaro gauti dividendai, gautinos ir mokėtinos palūkanos, 
realizuotas ir nerealizuotas valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostoliai, kurie susiję su 
skolomis ir įsiskolinimais užsienio valiuta, bei delspinigiai. 
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Pelno mokestis už ataskaitinius metus 

Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai. 

Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant 
galiojančius ir taikomus balansinės ataskaitos sudarymo dieną tarifus. Pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus 2017 metais Bendrovės pelno apmokestinimui taikomas 15% mokestis. 

Atidėtasis mokestis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų 
sumų finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo mokesčio suma priklauso 
nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų padengimo ateityje bei numatomų tada 
galiosiančių mokesčių tarifų. 

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje įmonė turės 
pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokesčio turtą. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami 
neapibrėžtaisiais. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse 
nerodomi, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. 

Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių gali 
priklausyti įmonei ir teikti jai ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas  nei pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte. 

Poataskaitiniai įvykiai 

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

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas (EUR)  

  Rodikliai  
Programinė 

įranga 
Iš viso 

  Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje  13.359 13.359 

a) Įsigijimo savikaina     
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje             20.444               20.444   
  Finansinių metų pokyčiai:     
  - turto įsigijimas  6.999 6.999 
  - perleistas ir nurašytas turtas (-)   -  
  - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)    -  

  Finansinių metų pabaigoje 27.443 27.443 

b) Perkainojimas      
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje -  -  
  Finansinių metų pokyčiai:    

  - vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)    -  
  - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)   -  
  - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)   -  

  Finansinių metų pabaigoje  -  - 

c) Amortizacija     
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje  7.085   7.085   
  Finansinių metų pokyčiai:     
  - finansinių metų amortizacija 5.637 5.637 
  - atstatantys įrašai (-)    - 

  
- kitiems asmenims perleisto 

   - 
ir nurašyto turto amortizacija (-) 

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

  Finansinių metų pabaigoje 12.722 12.722 

d) Vertės sumažėjimas     
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje -  -  
  Finansinių metų pokyčiai:     
  - finansinių metų vertės sumažėjimas    -  
  - atstatantys įrašai (-)    -  
  - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)   -  
  - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)   -  

  Finansinių metų pabaigoje - - 

e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)  14.721 14.721 

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija yra apskaityta bendrosiose ir administracinėse 
sąnaudose. 
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2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (EUR) 

  Rodikliai  
Pastatai 

ir statinai 
Mašinos 
ir įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 

prietaisai ir 
įrankiai 

Sumokėti 
avansai ir 
vykdomi 

materialio 
turto 

statybos 
(gamybos) 

darbai 

Iš viso 

  
Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje  

2.312.227 2.248.422 33.014 106.423 17.667 4.717.753 

a) Įsigijimo savikaina             

  
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

8.100.686 5.790.399 71.357 742.182 17.667 14.722.291 

  Finansinių metų pokyčiai:             
  - turto įsigijimas  34.805 15.771 55.000 28.722 8.000 142.298 

 
- patikėjimo teise perimtas 
turtas 

518.810 - - - - 518.810 

  
- perleistas ir nurašytas 
turtas (-) 

(1.159) (87.805) (11.707) (5.132) (17.667) (123.470) 

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

            

  Finansinių metų pabaigoje 8.653.142 5.718.365 114.650 765.772 8.000 15.259.929 

b) Perkainojimas              

  
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

-  -  -  -  -  -  

  Finansinių metų pokyčiai:             

  
- vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) +/(-)  

          -  

  
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto (-)           -  

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

  Finansinių metų pabaigoje  -  -  -  -  -  -  

c) Nusidėvėjimas              

  
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  

5.268.998 2.923.636 23.858 397.538 -  8.614.030 

  Finansinių metų pokyčiai:           

  
- finansinių metų 
nusidėvėjimas 

193.580 311.474 8.843 43.158 -  557.055 

  - atstatantys įrašai (-)            - 

 
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto (-) 

(682) (73.838) (11.707) (5.131)  - (91.358) 

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

          -  

 Finansinių metų pabaigoje 5.461.896 3.161.272 20.994 435.565 - 9.079.727 

d) Vertės sumažėjimas             

 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  

519.461 618.341 14.485 238.221 - 1.390.508 

 Finansinių metų pokyčiai:             

 
- finansinių metų vertės 
sumažėjimas  

    -  -  

 - atstatantys įrašai (-)            -  

 
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto (-) 

           - 

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

          -  

  Finansinių metų pabaigoje 519.461 618.341 14.485 238.221 - 1.390.508 

e) 
Likutinė vertė finansinių 
metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-
(d) 

2.671.785 1.938.752 79.171 91.986 8.000 4.789.694 
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2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (EUR) (tęsinys) 

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2017 m. sudarė 557.055 eurų (2016 m. – 
314.349 eurų). 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitoje 540.169 eurų ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo yra įtraukta į pardavimo savikainą (2016 m. - 280.849 eurų), 
16.886 eurų apskaityti bendrosiose ir administracinėse sąnaudose (2016 m.: 10.245 eurų), kitos 
veiklos sąnaudose 2017 m. apskaityta nebuvo (2016 m. - 23.255 eurų). Ilgalaikio materialaus turto  
nusidėvėjimo sąnaudas, apskaitytas pardavimo savikainos straipsnyje, tiesiogiai mažina 
susijusios dotacijos amortizacija, kuri 2017 m. sudarė 80.396 eurų (žr. 13 pastabą). 

2017 m. lapkričio 15 d.  UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir Palangos miesto savivaldybė pasirašė 
Savivaldybė turto patikėjimo sutartį pagal kurią Bendrovė perėmė patikėjimo teise valdyti, 
naudoti ir disponuoti Palangos miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausantį nekilnojamąjį 
turtą – šilumos tiekimo tinklus, esančius Palangos mieste, kurių įsigijomo vertė 2.329.132 eurų, 
likutinė vertė perėmimo dieną sudarė 518.810 eurų. Pagal 12-ąjį VAS „ Ilgalaikis materialusis 
turtas“ ilgalaikis turtas apskaitytas Bendrovės balanse, nes su šiuo turtu susijusios ekonominės 
naudos gavėjas yra Bendrovė.   

Ruošdama finansines ataskaitas už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, Bendrovė 
atsižvelgė į 23-čiojo VAS “Turto nuvertėjimas” reikalavimus ir papildomo ilgalaikio turto vertės 
sumažėjimo 2017 m. gruodžio 31 d. nenustatė. 

3 pastaba. Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto įkeitimas 

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė įkeisto nematerialiojo ir materialiojo 
ilgalaikio turto neturėjo. 

4 pastaba. Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nusidėvėjimo normos 

Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto grupės 
Vidutinis naudingo 
tarnavimo laikas 

(metais) 

Programinė įranga 3 
Pastatai ir  statiniai  15-20 
Mašinos ir įranga 5-25 
Transporto priemonės 6-10 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 3-8 

5 pastaba. Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas (EUR) 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina  
Mašinos ir įranga 401.498 
Transporto priemonės 21.045 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 463.649 
IŠ VISO 886.192 
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6 pastaba. Atsargos (EUR) 

 Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

a) Atsargų įsigijimo savikaina  28.943 36.350 
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės - - 
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų 

pabaigoje (a)-(b) 
28.943 36.350 

 Įkeistų atsargų vertė - - 
 Atsargos pas trečiuosius asmenis - - 
 Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos 

sąnaudomis 
- - 

Per 2017 metus pardavimo savikainos sąnaudomis pripažinta atsargų, kurių vertė sudaro 
1.047.411 eurų  (2016 m. –  492.000 eurų). 

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės atsargos nebuvo įkeistos, Bendrovė neturėjo atsargų 
pas trečiuosius asmenis. 

2017 m. gruodžio 31 d. sumokėtus avansus (26 tūkst. eurų) sudaro Bendrovės sumokėti 
išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas. 

7 pastaba. Pirkėjų skolos (EUR) 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Gyventojų skolos 440.279 481.897 
Savivaldybių, valstybės biudžeto ir kt. įmonių skolos 98.459 113.480 
Kitos prekybos skolos 16.878 6.573 
Vertės sumažėjimas (-)                  (13.740) (14.405) 
IŠ VISO 541.876 587.545 

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pirkėjų skolos nebuvo įkeistos. 

2017 m. gruodžio 31 d. vadovybė atliko gautinų sumų įvertinimą. 2017 m. gruodžio 31 d. įvertinus 
gautus mokėjimus po finansinių ataskaitų sudarymo datos bei istorinius duomenis apie 
atsiskaitymus iš Bendrovės klientų, buvo apskaityta 13.740 eurų vertės sumažėjimo (2016 m.-
14.405 eurų). 2017 m. pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokytis yra įtrauktas į bendrąsias 
ir administracines sąnaudas.  

8 pastaba. Kitos gautinos sumos (EUR) 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Gautinas pridėtinės vertės mokestis 79.999 212.923 
Gautinos savivaldybės kompensacijos 24.758 20.234 
Kitos gautinos sumos 471 677 
IŠ VISO 105.228 233.834 
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9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (EUR) 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Piniginės lėšos bankuose 41.998 267.787 
Pinigai kelyje 31.010 35.316 
IŠ VISO 73.008 303.103 
 
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė  neturėjo riboto naudojimo lėšų, 
pinigai bankuose ir kasoje nebuvo įkeisti. 

10 pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos (EUR) 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 10.062 22.533 
IŠ VISO 10.062 22.533 

11 pastaba. Nuosavo kapitalo struktūra (EUR)  
 Rodikliai Akcijų skaičius Suma (EUR) 

 Įstatinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje   
1. Pagal akcijų rūšis  - - 
1.1. Paprastosios akcijos 1.404.382 4.072.708 
1.2. Privilegijuotosios akcijos  - - 
1.3. Darbuotojų akcijos  - - 
1.4. Specialiosios akcijos  - - 
1.5. Kitos akcijos  - - 
 IŠ VISO 1.404.382 4.072.708 
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas  - - 
 Savos akcijos, kurias turi pati įmonė  - - 
 Akcijos, kurias turi patronuojamosios įmonės  - - 

Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos. Bendrovės akcijos  nominali vertė – 2,9 eurų. 
Bendrovė neturi supirkusi savų akcijų. 

2017 m. gruodžio 27 d. Bendrovė pasirašė naujus įstatus. Bendrovės nauji įstatai įregistruoti 
Lietuvos Respublikos Juridinų Asmenų Registre. 

Privalomasis rezervas 

Privalomasis rezervas yra sudaromas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma 
kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio 
kapitalo. Šis rezervas gali būti naudojamas tiktai sukauptiems nuostoliams padengti. 2017 m. 
gruodžio 31 d. privalomasis rezervas nėra pilnai suformuotas. 
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12 pastaba. Pelno paskirstymo projektas (EUR) 

Straipsniai  Suma  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  

(1.138.986) 

Paskirti dividendai - 
Grynasis finansinių metų  rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (85.456) 
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje - 
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  - 
Pervedimai iš rezervų  - 
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) (1.224.442) 
Pelno paskirstymas: - 
– į įstatymo numatytus rezervus  - 
– į kitus rezervus  - 
– dividendai  - 
– kiti  - 
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (1.224.442) 

 
13 pastaba. Dotacijos, subsidijos (EUR) 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Finansinių metų pradžioje 789.175 563.048 
Gauta dotacijų (subsidijų) per finansinius metus 518.810 226.127 
Dotacijų (subsidijų) amortizacija per finansinius metus (-) (80.396) - 
Likutis metų pabaigoje: 1.227.589 789.175 

Pagal 2013 m. kovo 13 d. sutartį tarp Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau - 
LAAIF)  ir UAB „Palangos šilumos tinklai“, Bendrovė 2013-2016 metais  gavo dotaciją naujo 5 
MW biokuro katilo statybai. Gautos dotacijos amortizacija yra mažinamos įrenginio 
nusidėvėjimo sąnaudos, kurios aspkaitytos pardavimų savikainos straipsnyje. Dotacija bus pilnai 
amortizuota iki susijusio turto tarnavimo laiko pabaigos (t.y. 50 metų). 

Pagal 2017 m. lapkričio 15 d. sutartį UAB „Palangos šilumos tinklai“ iš Palangos miesto 
savivaldybės  patikėjimo teise perėmė Palangos miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausantį 
nekilnojamąjį turtą – šilumos tiekimo tinklus, esančius Palangos mieste. Gautos dotacijos 
amortizacija yra mažinamos perdavimo įtaisų nusidėvėjimo sąnaudos. 

14 pastaba. Bendrovės įsipareigojimų būklė (EUR)  

 Rodikliai  Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

 Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis  
Per vienerius 

finansinius metus 

Po vienerių 
metų, bet ne 
vėliau kaip 

per penkerius 
metus 

Po penkerių 
metų 

1. Kredito įstaigoms (a) 286.112 685.406 - 
2. Skolos tiekėjams 476.505 - - 
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 67.295 - - 
4. Mokėtinas nekilnojamo turto mokestis 16.689 -  - 
5. Taršos mokestis 5.377 -  - 
6. VKEKK įmokos 3.809 -  - 
7. Dujų akcizo mokestis 943   
8. Gauti avansai 553 - - 
  IŠ VISO  857.283 685.406 - 
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14 pastaba. Bendrovės įsipareigojimų būklė (EUR) (tęsinys) 

a) 2012 m. spalio 11 d. Bendrovė ir AB Šiaulių  bankas pasirašė paskolos,  kurios suma sudarė 
1.308.267 eurų, sutartį. Paskolos paskirtis – investicinių projektų „Naujo 5 MW biokuro katilo 
statyba“ ir “Katilinės KA06  rekonstrukcija, įrengiant 0.5 MW biokuro katilą Mokyklos g. 9, 
Palanga“ finansavimas. Paskolos sutartyje numatytas grąžinimo terminas – 2022 m. spalio 8 d. 

Paskolai, gautai iš AB Šiaulių bankas, taikoma kintama palūkanų norma. Palūkanos 
apskaičiuojamos kaip 3 mėn. trukmės EURIBOR  ir fiksuota banko marža. 2017 m. gruodžio 31 
d. paskolos likutis sudarė  868.206 eurų. 

2016 m. lapkričio 30 d. Bendrovė ir AB Šiaulių  bankas sudarė paskolos, kurios suma siekė 
400.000 eurų, sutartį. Paskolos paskirtis –  Naujo 5 MW biokuro katilo statybos finansavimas. 
Paskola gali būti panaudota ir kitiems projektams finansuoti. Paskolai, gautai iš AB Šiaulių 
bankas, palūkanos yra apskaičiuojamos kaip 6 mėn. EURIBOR, pridedant banko maržą.  Paskolos 
grąžinimo terminas – 2017 m. gruodžio 31 d. Kaip nurodyta 26-oje pastaboje, Bendrovė ir bankas 
pasirašė papildomą susitarimą, kuriame numatyta, kad paskola turi būti pilnai apmokėta iki 2018 
m. balandžio 1 d. 2017 m. gruodžio 31 d. paskolos likutis sudarė 100.825 eurų. 

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi  visų paskolos sutartyje su 
banku numatytų finansinių įsipareigojimų.  

2017 m.  gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 2.487 mokėtinų palūkanų pagal banko paskolų 
sutartis. 

15 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos (EUR) 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Išeitinės išmokos darbuotojams - 17.084 
Sukauptas trasų modernizavimo projekto mokestis 8.000 - 
AB “Amber Grid” SGDT lėšos už pajėgumų viršijimą 2.810 - 
Sukauptos audito ir konsultacijųsumos 20.731 10.000 
IŠ VISO 31.541 27.084 

16 pastaba. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (EUR) 

Už laikotarpį nuo 2013 iki 2017 metų mokesčių inspekcija nėra atlikusi UAB „Palangos šilumos 
tinklai“ pilno mokestinio patikrinimo. Pagal galiojančius įstatymus mokesčių inspekcija gali bet 
kuriuo metu patikrinti Bendrovės apskaitos registrus ir įrašus už 5 metus, einančius prieš 
ataskaitinį mokestinį laikotarpį, bei gali apskaičiuoti papildomus mokesčius ir sankcijas. UAB 
„Palangos šilumos tinklai“ vadovybei nėra žinoma apie jokias aplinkybes, dėl kurių Bendrovei 
galėtų būti apskaičiuoti papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.  

17 pastaba. Pardavimo pajamos (EUR) 

Rodikliai  
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Šiluma ir kv. vanduo 3.563.012 1.642.025 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 74.533 73.787 

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis 3.339 - 

Prekių ir paslaugų pajamos 15.024 8.632 

Šalto vandens pajamos 1.121 870 

IŠ VISO 3.657.029 1.725.314 
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17 pastaba. Pardavimo pajamos (EUR) (tęsinys) 

Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą Bendrovės veikla yra licencijuojama, ją 
reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Komisija 
nustato šilumos tiekimo kainų viršutines ribas. 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija nėra 
nepatvirtinusi Bendrovės bazinės šilumos kainos dedamųjų. . Iki naujos bazinės šilumos kainos 
dedamųjų patvirtinimo galioja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m.  spalio 8 d. 
sprendimu Nr. T2-247 „Dėl UAB „Litesko filialo „Palangos šiluma“  patvirtintos bazinės kainos 
dedamosios. 

18 pastaba. Pardavimo savikaina (EUR) 

Rodikliai  
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Kuro technologijai sąnaudos    (1.617.989) (701.733) 
Darbo užmokesčio sąnaudos        (558.081) (369.563) 
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos      (459.773) (280.849) 
Karšto vandens gamybos tiesioginės sąnaudos      (226.123) (126.487) 
Katilinės, elektrinės ir tinklo ties.gamybos sąnaudos        (199.664) (114.171) 
Šilumos mazgų eksploatacija         (38.499) (14.794) 
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina          (13.468) (7.028) 

Kitos gamybos sąnaudos        (259.429) (93.272) 

IŠ VISO     (3.373.026) (1.707.897) 

19 pastaba. Pardavimo sąnaudos (EUR) 

Rodikliai  
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios pajamos          (55.305) (16.327) 
Skelbimų ir reklamos sąnaudos (neprivalomas informavimas)            (2.461) (10.703) 
Pinigų surinkimo paslaugos            (6.271) (4.711) 
Sąskaitų spausdinimo,  pristatymo sąnaudos          (19.220) - 
IT aptarnavimo sąnaudos            (3.150) - 
Kitos sąnaudos            (2.134) (270) 
IŠ VISO          (88.541) (32.011) 

20 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (EUR) 

Pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos       (223.264) (211.753) 

Veiklos mokesčių sąnaudos         (96.053) (85.877) 

Draudimo sąnaudos          (26.680) (16.444) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos         (22.523) (13.341) 

Remonto ir eksploatacinės sąnaudos         (15.407) (11.612) 

Banko mokesčių sąnaudos           (7.571) (5.446) 

Sunaudotų degalų,tepalų sąnaudos            (5.075) (8.247) 

Informacinių technologijų paslaugų sąnaudos            (3.404) (20.709) 

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos  -  (430.743) 

Sukaupimai išeitinėms išmokoms         - (17.084) 

Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos                 666  (14.405) 

Atostogų rezervas              5.235  (9.129) 

Kitos sąnaudos         (51.288) (40.308) 

Iš viso:        (445.364) (885.098) 
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21 pastaba. Kitos veiklos rezultatai (EUR)  
 Rodikliai 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS  205.102 123.734 
  Reikšmingų sumų detalizavimas:    

  Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 101.161 38.955 
 Nurašyta skola 68.506 - 
  Nuomos pajamos 12.469 80.197 
 Baudų ir delspinigių pajamos 7.210 - 
 Skolų išieškojimo pajamos 2.990 - 
 Metalo laužo pardavimo pajamos 1.214 - 
  Kitos pajamos 11.552 4.582 
     

b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS          (14.269) (36.711) 
  Reikšmingų sumų detalizavimas:     

  Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos (2.697) (3.369) 
  Baudos ir delspinigiai (1.412) (1.554) 
  Išnuomoto turto nusidėvėjimo sąnaudos  -  (23.255) 
 Skolų išieškojimo sąnaudos (365) - 
  Kitos sąnaudos (9.795) (8.533) 

c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)                    190.833  87.023 

22 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (EUR)  
 Rodikliai 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

a) Kitos palūkanų ir panašios pajamos  1.049 52 
b) Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos          (45.998) (41.365) 

 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
REZULTATAS 

       (44.949) (41.313) 

23 pastaba. Pelno mokestis (EUR) 
 
Pelno mokesčio sąnaudas pelno (nuostolio) ataskaitoje sudaro: 

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (-) - - 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos  (sąnaudos) 18.562 62.967 

Iš viso: 18.562 62.967 

2017 m. gruodžio 31 d. atidėtojo pelno mokesčio skaičiavimas gali būti pateiktas taip (EUR): 

Rodikliai 

Skirtumas tarp mokestinės ir 
apskaitinės vertės 

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis  

Sukaupti mokestiniai nuostoliai 616.449 502.938 92.467 75.441 

Gautinų sumų vertės sumažėjimas 13.740 14.405 2.061 2.161 

Atostogų rezervo socialinis draudimas 11.498 7.058 1.725 1.059 

Sukauptos sąnaudos 23.543 17.084 3.531 2.562 
Atidėtojo mokesčio turtas, grynąja verte 665.230 541.485 99.784 81.223 
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Metinis pranešimas 
 

1. Bendroji dalis 
 
Metinis pranešimas parengtas už 2017 finansinius metus. 
 
Bendrovės pavadinimas:    UAB „Palangos šilumos tinklai“ 
Teisinė – organizacinė forma:   uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta:  1998 m. rugsėjo 21 d., LR juridinių  

asmenų registras 
Įmonės kodas:     152697886 
Juridinių asmenų registro tvarkytojas:  VĮ Registrų centras 
Būstinės adresas:     Klaipėdos pl. 63, LT-00148, Palanga, Lietuva 
Telefonas:      (8 460) 51431 
Faksas:      (8 460) 52382 
Elektroninio pašto adresas:   info@palangosst.lt 
Interneto tinklapis:     www.palangosst.lt 
 

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis yra šilumos energijos biokuru ir gamtinėmis dujomis gamyba, 
paskirstymas ir pardavimas vartotojams. 

Bendrovė taip pat teikia šilumos punktų, šilumos punktų įrangos, šildymo bei karšto vandens 
sistemų bei matavimo prietaisų priežiūros, patikros, keitimo; vamzdynų priežiūros, atnaujinimo; 
konsultacijų šilumos taupymo klausimais ir kitas paslaugas. 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m.  sudarė 4.072.707,80 eurų. 

Akcinis kapitalas metų pabaigai pasiskirstė tarp akcininkų sekančiai: 

1. Palangos miesto savivaldybė – 99,98%. 
2. Kiti akcininkai – 0,02%. 

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo. 

 
2. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai 
 

Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. liepos mėn. nustatytas atsiskaitomųjų 
karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, kuris pradėtas taikyti nuo rugsėjo mėn. 
Įmonė 2017 metais pradėjo ruošti viešąjį pirkimą karšto vandens apskaitos prietaisų montavimui 
ir 2018 m. kovo mėn. 7 d. pasirašyta sutartis su rangovais. Iki metų galo planuojama įrengti 1.800 
skaitiklių (iš viso iki 2021 m. bus įrengta 7.000 karšto vandens skaitiklių).  

2017 metais lapkričio mėn. įmonė pateikė paraišką LVPA dėl dalyvavimo ES fondų investicijų 
programoje „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 
skatinimas“   04.3.2-LVPA-K-102 priemonėje „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir 
plėtra“. 2018 metų kovo mėn. bendrovė gavo patvirtinimą dėl projektų finansavimo. Planuojamų 
projektų vertė 1.912.179 eurų (iš jų finansuojama ES struktūriniais fondais  956.090 eurų). Į 
projektus įtraukta ir dalis trasų,  2017 metų lapkričio mėn. perimtų patikėjimo teise iš Palangos 
m. savivaldybės. Įmonė 2018 m. kovo mėn. 28 d. pasirašė sutartį su AB „Šiaulių banku“ dėl 
projektų finansavimo. 
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3. Bendrovės valdymas 
 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, kitais LR 
teisės aktais. 

Bendrovės valdymo organus sudaro: 

Visuotinis akcininkų susirinkimas; 

Bendrovės vadovas; 

Stebėtojų taryba. 

Bendrovės įstatuose numatyta, kad Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą 
atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybą 4 metams iš 5 
narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį 
renka stebėtojų taryba iš savo narių. Nauja stebėtojų taryba išrinkta 2015 m. birželio 10 d. 

2017 m. gruodžio 31 d. stebėtojų tarybą sudarė: 

Pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas  

Nariai: Petras Kaminskas, Kostas Jakubauskas, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Violeta 
Staskonienė, Dainius Želvys. 

 
4. Gamybos rodikliai ir rezultatai 
 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. pabaigai centralizuotai tiekė šilumos energiją Palangos 
miestui. Šiluma buvo tiekiama iš vienos rajoninės ir 8 vietinių katilinių.  

Bendrovės visų šilumos šaltinių instaliuota šiluminė galia yra 102,496 MW, nominali naudojama 
95,496 MW. UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. eksploatavo 1 garo katilą ir 24 vandens 
šildymo katilus (tame tarpe – 3 biokuro vandens šildymo katilus). 

2017 m. maksimalus galingumo išnaudojimas bendrovės mastu buvo 28,325 MW. 

2017 m. į tinklus patiekta šilumos energijos 75,6 tūkst. MWh. 

2017 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ nevykdė šilumos pirkimų iš nepriklausomų gamintojų. 

Visuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2017 m. buvo pagaminta 75,6 tūkst. MWh šilumos. 92,2 
proc. arba 69,7 tūkst. MWh visos Bendrovės pagamintos šilumos buvo pagaminta Palangos 
rajoninėje katilinėje. 85,6 proc. arba 64,7 MWh visos Bendrovės pagamintos šilumos sudarė 
šiluma, pagaminta deginant biokurą. 
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1 pav. Šilumos energijos gamyba 2017 m. pagal kuro rūšis 
 

 
 

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose 2017 m. sudarė 17,2 tūkst. MWh arba 22,7 proc. 
nuo patiekto šilumos energijos į tinklus kiekio, o tai yra 5,6 proc. mažiau, lyginant su 2016 m. 6-
12 mėn. Tokį teigiamą pokytį lėmė inžinerinių-techninių sprendinių kompleksas (pakeista trasa 
Vytauto g. 148; dviejuose namuose – Vutauto g. 77, 81 - pakeista keturvamzdė sistema, karštas 
vanduo ruošiamas šilumos punktuose; panaikinta 4-ta boilerinė Valančiaus g., įrengiant šilumos 
punktus Valančiaus g. 8 ir S. Nėries g. 7; kt.). 

2017 m. parduota (pagal išrašytas sąskaitas) 57,4 tūkst. MWh šilumos energijos. 79,8 proc. arba 
45,8 MWh visos parduotos šilumos sudarė pardavimas gyventojams. Komerciniai nuostoliai 
(nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo) 2017 m. sudarė 
0,4 proc. nuo viso parduoto šilumos kiekio (0,3 proc. nuo pagaminto šilumos kiekio) arba 0,2 
tūkst. MWh. 

 
2 pav. Šilumos gamyba, perdavimas ir pardavimas 2017 m. 

 

 
 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. pabaigai eksploatavo iš viso 33,197 km šilumos tinklų 
(termofikacinių – 31,972 km, karšto vandens – 1,225 km). 

2017 m. klientų mokumas pagal išrašytas sąskaitas sudarė 88,3 proc. (2016 m. šis rodiklis buvo 
lygus 70,3 proc.). 
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Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,54 mln. eurų, tame 
tarpe gyventojų skolos sudarė 81,8 proc. nuo viso įsiskolinimo už šilumos energiją (2016 m. šis 
rodiklis buvo lygus 0,6 mln. EUR, tame tarpe gyventojų skolos sudarė 81 proc.). 

 
5. Apyvartiniai taršos leidimai 

Pagal 2012 m. gruodžio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1111 patvirtintas Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) skyrimo ir 
prekybos jais tvarkos aprašo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios ŠESD emisijų leidimų sistemą (toliau – Sistema) Bendrijoje ir iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 96/61/EB, nuostatas Palangos rajoninė katilinė (toliau – RK) dalyvauja 
Sistemoje ir už į orą išmestą ŠESD kiekį kas metai privalo atsisakyti apibrėžto kiekio ATL. 
Europos Komisijos sprendimu kiekvienam sistemoje dalyvaujančiam įrenginiui, Taip pat ir 
Palangos RK, kiekvienais metais skiriamas atitinkamiems metams nustatytas nemokamų ATL 
kiekis, kuris pervedamas į Palangos RK ATL sąskaitą Nr. EU-100-5006078-0-6. 

LR aplinkos ir ūkio ministrų 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-295/4-175 „Dėl Europos 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 
dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ 2016 metams Palangos RK buvo skirtas 
10.282 nemokamų ATL kiekis. 

2016 m. gegužės 31 d. pasibaigė UAB „Litesko“ nuomos sutartis, pagal kurią ši bendrovė vykdė 
šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą (toliau – Veikla) Palangos mieste. Licencijuojamą 
šilumos tiekimo veiklą (tame tarpe ir Palangos RK valdymą bei naudojimą) nuo 2016 m. birželio 
1 d. perėmė bei vykdo Palangos šilumos ūkio/turto savininkas UAB „Palangos šilumos tinklai“. 
Priklausomai nuo Veiklos vykdymo Palangos RK laikotarpio, kiekvienam Veiklos vykdytojui 
2016 metais priklausantis nemokamų įrenginiui (Palangos RK) skirtų ATL kiekis abipusiu 
susitarimu padalintas taip: 

 
 

2017 m. ATL kiekio pokytis pateikiamas lentelėje: 
 

 
 

UAB "Litesko"
UAB "Palangos šilumos 

tinklai"

2016 m. sausio - gegužės mėn.

4.284
(5/12 dalys nuo įrenginiui
2016 metams nemokamai
skiriamo ATL kiekio)

2016 m. birželio - gruodžio mėn.

5.998
(7/12 dalys nuo įrenginiui
2016 metams nemokamai
skiriamo ATL kiekio)

Veiklos vykdytojas ir priklausantis nemokamų ATL 
Veiklos periodas

ATL - Palangos RK 2017 m. 2018 m.
Likutis metų pradžiai 21.203 14.230
Pervesta UAB "Litesko" 11.528
Nemokamai suteikta metams 8.857 7.479
Atsisakymas už praėjusius metus 4.302 1.211
Pirkta
Parduota
Likutis metų pabaigai 14.230 20.498



 

 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 
2017 m. metinis pranešimas 

32 

6. Investicijos 
 
2017 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ įsigijo ilgalaikio turto už 149.297 Eur. 
Reikšmingiausios 2017 m. investicijos: 

Eil. 
Nr 

Aprašas 
Investicijų 
suma, EUR 

Investicijų poreikio pagrindimas 

1 
Šilumos tinklai nuo 
1S3-3 į Vytauto g. 
146, 148 

34.804,66 

Pakloti šilumos tiekimo tinklai nuo prisijungimo taško 
kameroje 1S3-3 iki pastatų Vytauto g. 146, 148. Pagrindinė 
šilumos tiekimo tinklų naujos statybos ir dalinės 
rekonstrukcijos priežastis: panaikinti boilerinę Nr. 2 ir 
šilumą tiekti į pastatą naujais patikimais bekanaliais 
vamzdžiais. 

2 

Gaisrinės 
signalizacijos 
sistemos įrenginys 

7.732,12 Siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos taisyklių 
reikalavimų įgyvendinimą. 

3 Krautuvas B027Z 55.000,00 

Krautuvas nuomojamas nuo 2016 m. 06 mėnesio už 2500 
EUR/mėn. Pasibaigus sutarčiai krautuvas buvo nupirktas. 
Amortizacija yra 763,89 EUR/mėn. Kitos sąnaudos (DU, 
kuras, etc.) nesikeitė. Per metus sutaupoma 20,8 tūkst. 
EUR.  

7. Finansiniai rezultatai 
 
2017 m. bendrovė uždirbo 3,86 mln. EUR pajamų, kurios pagal vykdomas veiklas pasiskirstė 
taip: 

 

 
Kitas pajamas sudarė: 

- Ilgalaikio turto pardavimas:   102,0 tūkst. EUR, 
- Nurašyta UAB „Litesko“ skola:   68,4 tūkst. EUR, 
- Patalpų, turto nuoma:     20,1 tūkst. EUR, 
- Šilumos punktų priežiūra:    8,5 tūkst. EUR, 
- Kitos:        17,0 tūkst. EUR. 

 
 
Pardavimo savikaina 2017 m. sudarė 3,4 mln. EUR: 
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Pardavimų sąnaudos (komercinės sąnaudos) sudarė 88,5 tūkst. Eur. Iš jų: 

- Darbuotojų darbo užmokestis:    55,3 tūkst. EUR, 
- Sąskaitų spausdinimo,  pristatymo sąnaudos: 19,2 tūkst. EUR, 
- Pinigų surinkimo paslaugos:      6,3 tūkst. EUR, 
- Kitos:         8,0 tūkst. EUR. 

 
 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2017 m. sudarė 445,4 tūkst. Eur. Iš jų: 

- Darbuotojų darbo užmokestis:      223,3 tūkst. Eur, 
- Veiklos mokesčių sąnaudos:          96,0 tūkst. Eur, 
- Draudimo sąnaudos:                             26,5 tūkst. Eur, 
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos:    22,5 tūkst. Eur, 
- Audito paslaugos:         18,8 tūkst. Eur, 
- Nurašyti projekto darbai (2012 m) Šventosios katilinėje: 17,7 tūkst. Eur. 
- Remonto ir eksploatacinės sąnaudos:      15,4 tūkst. Eur, 
- Banko mokesčių sąnaudos:          7,6 tūkst. Eur, 
- Sunaudotų degalų, tepalų sąnaudos:         5,1 tūkst. Eur, 
- Dokumentų tvarkymo (RC) sąnaudos:       3,1 tūkst. Eur, 
- Kitos bendrosios sąnaudos:          9,4 tūkst. Eur. 

 
2017 m. bendrovė dirbo nuostolingai, patirtas nuostolis iki apmokestinimo 104 tūkst. EUR. 2017 
m. pabaigai sukauptas nepaskirstytas nuostolis buvo lygus - 1.224 tūkst. EUR.   
 
8. Darbuotojai 
 
UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. darbuotojų skaičius: 

- 2017 m. sausio 1 d. sąrašinis darbuotojų skaičius – 59; 
- 2017 m. gruodžio 31 d. – sąrašinis darbuotojų skaičius – 55; 
- 2017 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 58. 
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9. Dukterinės ir asocijuotos įmonės 
 
Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. dukterinių ir asocijuotų įmonių neturėjo. 
 
10. Veiklos planai ir prognozės 
 

1. 2018 metais, vykdant projektą  „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, 
modernizuoti 30 proc. trasų nuo viso planuojamo pagal projektą skaičiaus. Per dvejus 
metus planuojama modernizuoti 4,7 km trasų ir 0,5 km numatoma trasų plėtra. Trasų 
modernizavimas mažins nuostolius tinkluose ir užtikrins patikimą paslaugų teikimą. 

2.  Nuo 2018 iki 2021 m. planuojama pakeisti senus mechaninius karšto vandens apskaitos 
prietaisus į naujus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. Įdiegus modernius karšto vandens 
apskaitos prietaisus, karšto vandens sąnaudos vartotojams būtų paskirstomos, 
atsižvelgiant į realų sunaudojimą, t. y. būtų išvengta karšto vandens netolygaus 
deklaravimo efekto ir kaip pasekmė sumažintų komercinius nuostolius. Iki 2018 metų 
pabaigos planuojama: 

- pakeisti 1.800 prietaisų,   

- atlikti metrologines patikras 971 karšto vandens apskaitos prietaisams. 

3. Keisti, remontuoti susidėvėjusią gamybinę įrangą, automatizuoti gamybą. Tai leistų 
bendrovei optimizuoti elektros sąnaudas, kelti darbo našumą, mažinanti rizikos veiksnių 
įtaką ir neigiamą poveikį aplinkai. 

4. Bendrovė planuoja per 3-5 metus padengti sukauptą nepaskirstytąjį nuostolį ir dirbti 
pelningai. Bendrovė daro prielaidą, kad 2018 m. IV ketv. bus nustatyta šilumos bazinė 
kaina ir tai bus svari prielaida 2018 finansinius metus baigti be nuostolio. Įmonės sąnaudų 
ir procesų optimizavimas taip pat tiesiogiai įtakos šilumos energijos kainas. 

5. 3 metų perspektyvoje prognozuojamas vartotojų skaičiaus didėjimas iki 2,5 proc. 
Vartotojų skaičiaus augimas planuojamas atsižvelgiant į planuojamas investicijas 
Palangos mieste. Atsižvelgiant į namų renovacijos efektą, šilumos energijos suvartojimas 
3 metų perspektyvoje turėtų augti 1,2-1,5 proc. 

 
 
11. Su veikla susijusi rizika 
 

Rizikos veiksnius, įtakojančius bendrovės veiklą, pagal poveikį galima išskirti į vidaus ir išorės.  

Vidaus rizikos priklauso tik nuo įmonės veiklos, ypač nuo vadovų profesinės kompetencijos ir 
darbuotojų sugebėjimų, pastangų darniai dirbti. 2017 m. iš esmės revizuotos darbuotojų 
atliekamos funkcijos, jų kompetencijos, gebėjimas dirbti komandoje. UAB „Palangos šilumos 
tinklai“ darbuotojų komandoje 2017 m. sumažintas nereikalingas etatų skaičius, apjungiant bei 
perskirstant darbus; kuriama darbuotojų motyvacinė sistema. Palaikomas patirčių ir žinių 
perdavimas naujiems darbuotojams, didinama esamų darbuotojų kompetencija, taip įmonėje 
užtikrinamas veiklos tęstinumas. Per metus įmonėje buvo priimta 15 darbuotojų ir atleisti 22 
darbuotojai. 

Išorės rizikų lygį lemia nuo įmonės nepriklausantys arba dalinai priklausantys veiksniai - 
politiniai, ekonominiai, socialiniai, demografiniai, teisiniai ir kt. Šiems veiksniams priskirtinas 
stiprus ir tendencingai vis didėjantis Lietuvos šildymo sektoriaus reguliavimas. Nors reguliavimo 
pradinė mintis – apsaugoti šilumos vartotojus nuo nepagrįsto šilumos kainų augimo, tačiau šiai 
dienai vienas rinkos mechanizmą iškreipiančias priemones pakeičia kitos: vilkinami esminių 




