UŽdarojo tipo informuotiesiems investuotojams
skirta investicinė bendrovė UAB''Atsinaujinančios
energetikos investicijos,,
202a m. gruodžio 31 d. BENDFlovĖs rtrunruSlNĖS ATASKA|ToS

PAHENGTOS PAGAL VERSLO
APSKAITOS STANDARTUS

,,KPMG Baltics", UAB
Lvovo g. 101
LT-08104, Vilnius

Lietuva

Tel.:
Faks.:
El. p.:

+370 5 21 02600

+370 5

21

02659

vilnius@kpmg.lt
kpmg.com/lt

Neprtklaus0rn0 aUdltonalls lŠVa0a
lnformuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės

UAB,,Atsinaujinančios energetikos investicijos,, investuotojams
Nuomonė

Mes atlikome UAB ,,Lords LB Asset Management,, valdomos (toliau Valdymo jmonė)
informuottesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicines bendroves
UAB
,,Atsrnaujrnančios energetikos investicijos', (toliau - lmonė) finansinių ataskaitų auditą.
lmonės
f inansines ataskaitas sudaro:

.
o
o
.
'

2020 m. gruodžto 31 d. balansas,
tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaita, ir
finansinių ataskaitų aiŠkinamasis raštas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų
santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teising
ąvaizdąapie Jmones 2020
m' gruodžio 31 d. finansinę būklę irtą dieną pasibaigusių metų finarrsinius veiklos
rezu|tatus tr
pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos StandartUS.
Pagrindas nuomonei pareikŠti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliaU TAS). Mūsų atsakomybė pagal
šiuos standartus išsamiai apibūdinta Šios iŠvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė
už finansinių
ataskaitų auditą". Mes esame neprik|ausomi nuo
lmonės ir Valdymo jmones pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą BuhaLterių profesionĮlų eiitos todeįsą (toiiau
'
TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų auditĮ jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reika|avimų,
susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskartų audito jstatymu ir TBESV kodeksu.
Mes
tikime, kad mūsų surinkti audito jrodymai yra pakankimi ir tinkami musų nuomonei pagrjsti.
Kitidalykai
Jmones finansines ataskaitos uŽ2019 m. gruodžio 31 d. paibaigusius metus nebuvo audituotos

o2o21 ,,KPM6 Baltics", uA8, yra Lietuvos ribotos atsįkomybės jmonė,
prjklaU5anį Jungtinės Karalystės p.ivačios ribotos atsakomybės
imohės KPMG lnternational Limitėd vadovaujamam nepriklausomŲ KPMG jmonių nrr|Ų
p€sauliniam tinklUi. Visos teisėŠ saugomos.
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lmohės kodss|

1

1'1494971

PVM mokėtojo kodasI LTl14949716

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingąvaizdą,
parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos StandartUS ir tokią
vidaus kontrolę, kokia. vadovybės nUomone, yra būtina finansinems ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti lmonės gebė1imą tęsti veiklą ir
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos
principo taikymu, iŠskyrus tuos atVeiUS, kai vadovybe ketina likviduoti lmonę ar nutraukti veiklą
arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi aSmenys privalo prižiūrėti ,|monės finansinių ataskaitų rengimo procesą'

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus iŠvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė' Pakankamas Užtikrinimas -tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iŠkraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal
TAS' lŠkraipymai, kurie gali atsirasti del apgau|es ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu 1ie gali turėti dideles ,itakos vartoto.jų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir |aikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

.
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Nustatome ir jvertiname finansinių ataskaitų reikŠmingo iŠkraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, planuojame rr atliekame procedūras kaip atsaką 1 tokią riziką ir surenkame pakankamų
tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagristi. ReikŠmingo iŠkraipymo dėl apgaules
neaptikimo rizikayra didesnė nei reikŠmingo iškraipymo del klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčiniS praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.
lgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume
pareikšti nUomonę apie ]monės vidaus kontrolės veiksmingumą.
jvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą
beisu jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

ir

vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų

Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuo1a su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmin9ų abejonių dėl Įmones gebėjimo tęsti veiklą.
Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrežtumas egzistuo.ja, auditoriaus
išvadoje privalome atkreipti dėmesj j susi1usius atskleidimus finansinese ataskaitose arba,
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę. Mūsų išvados yra
pagrjstos audito ,irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iŠvados datos. Tačiau būsimi
jvykiai ar sąlygos gali lemti, kad lmonė negales toliau tęsti savo veiklos.

@2021 .,KPMG Baltics", ĮJAB, yra Lietuvos ribotos st6skomybės jmonė,
prikIausanti Jungtinės Karalystės privadios ribotos stsakomybės
imonė€ KPMG lntērnstional Limited vadovaUismam nepriklsUsomų KPMG imonių nalių
psssulinism tinklui. Visos teisės saugomos.

J

'

Jvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant atsk|eidimus,
ir
tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandĮriai jvvtiar
ir
taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus
asmenis apie audito
apimtj ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebe1imus, jskaitalnt
svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nUstatome audito metu.
,,KPMG Balrics", UAB, vardu

Do
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pp

bulis

Atestuotas auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2021 m. birželio 8 d.

8sltics",-UAB, yrs Liētuvo6 libotos atsskomybėĒ
939?] :,K|M.G
imonė,
pį(laUsēnti
J-Uhotinė3 Karaly9tė6 privačios ribotos atsakohibės'
jmonės KPMG lntērnational Limitēd vadovrujamam
nopriklĮusomų KPMG jmoniŲ narių
p3s3uliniam tinklUi. Visos teisė5 ssUgomoĒ,
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UždaroJo tlpo lnformuotįeslemE lnve9tuotojam9 sklrta lnvesticlnė bendrovė UAB ''Atsinaujlnančlos onorgstlko6 lnvesticĮos''
Imonės koda9 30421Į372' adteeas Jogail08 g. 4, vilniu8
2020 m. gruodžlo 31 d. BENDRovĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais. lelorr nēnllrodū, klįaln\

Balansas
2019 m. gruodžlo
3'l d.

2020 m.

gruodžo

Pastabos

A
1.

2,
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.2.
3.
3.1.

Į.2.
3.3.

3.6.

TURTAS

Kitag materialusi6 tUrįa8

FINANSINIS TURTAS
lnvesticĮos | įmonlų grupės imones
lnVesticĮog i asocijuoĘslas imonės
Kiti nuosavybės verlrybInlal popieįiai
No nuo$aVybės Vsrtybiniai popiēriai
Kitų kolektyvinio invesįaVlmo subjektų investlcinlal vienetai, akcijos, įnaŠai
lšvestinės {lnansinės pfiomonės

Terminuotioji jndėliaj

Paokolos ir gautinos sumos
Paskolos Įmonių grupės lmonėms

4.

4.1.
4.2.

B
1,

1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.

a,o,
2.4.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.3.1.

37 118 504

|nveslicinis tUįas
Žemė
Pastataį

3.8.

?o

?J2420088

ILGALAIKIS TURTAS
NĘMATERlALUslS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS

3.7.

3.8.1.
3,8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8,5.

(perskaičiuota)

31 d.

22 420 088
4 849
1 315 618

2
ą

22

ffi

lš įmonių grupės imonių gaUtino6 sumos

Paskolos asocĮuotosioms Imonėms
lŠ asocljuotŲų imonių 9autinos sumos
Kiįos po VIenų mėtų gautinos gumos
į<ltas jlgalalkis llnanslnįs įuĖas

4

2 725

6

KlTAs įLGALAIKls TURTAS
AtidėŲo polno mok65čio turįas

18 348

996

37

I

18 504

1 157
1 485 000

35 632 307

625

25 000

Kitas turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS

1 215

į4

1į1

847

Sumokėti avansai
Atsargos bendrovės relkrnėms

PERVIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

6

lš investicijų pardavimo sandorlų gautlnoc sUmos
įmonių grupės įmonių skolos
AsocĮuoįŲų imonių skolos
Kitos pēr Vienus metug gautinos sumos

800 958
800 000
95'l
7

TRUMPALAlKĖs lNVEsTlcįJos
Terminuotieji indėliai

Pinigų rlnkos priemonės
Po11eidŽiamieji Vertybinlai popierlai
Ne nuosavybės Vertybinial popieriai

2

lmonių grupės Imonlų nuosavybės vedybinlaį popierlai
3,3.3.

Klti nuosawbės veĖybinlaI poplarlaĮ

3.3.4.

Kitų kolektyvinlo lnvestavimo subjektų investiciniai vionotai' akcjjos, inaŠai
lšvestlnės flnan3inė3 prlemonėg

3.4
4.

PINIGAI

c.

ATEįNANčIŲ LAlKoTARPlŲ sĄNAUDos
TURTo lŠ vlso

lR sUKAUPTos PAJAMoS

Toliau patėikiamaŠ aiŠkįnamaŠi9 raŠtaį y.a sudėtinė Šių finansinių ataskaitų dalis.

5

2

I
o

414 213

:

000
236Ą3259

34 845

I

1,19

37

498

272į47

Uždaroio lipo inlormuotieaiems investuotojams skirla inve6įicinė bendrovė UA8 "Atsinauiinančios energetikos inVesliciios
lmonės kodas 304213372' adresas Jogailos g.4, vllnlus
2020 m. gruodžio 31 d. BENDRovĖs FlNANslNĖs
(Eurais. ieiou nenUįodvta kitaip}

ATAsKAlTos

BaIansas (ięsinys)
2019 m. gruodžio

D,
'1.

1.1.
1.2.

NUOSAVAS KApITALAS
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS

tR

AKclJŲ PHlEDAI

3.

PEBKAINOJIMO REZEFIVAS (REZULTATAI)
REZERVAI

4.

21 931 033
IU

lstatini9 (Pasirašyįasis) arba pagrindinis kapitalas
Pasi rašylasis neapmokėtas kapilalas (_)

2.

4.1.

Pastabos

lStpAREtcOJtMAt

gruodžio 31 d.
(perskaičiuotal
31 d.

2020 m.

623
21 164 687

10

1 153 873

'l

250
250

'1

Privalomasis
Kiti rezervai

5.

Ēi

J.t.

12

ATlDĖJlNlAl

1.

Pensijų ir panašįų isipalėigoiimų atidėiiniai
Mokesčių aįidėjiniai
Kiįi atidėiiniai
MoKĖTlNos sUMos lB KlTl lslPARElGoJlMAl
Po VlENŲ METŲ MoKĖTINos sUMoS lR KlTl ILGALA|KlAl lslPAREIGOJlMAl
Skoliniai Įsipareigojimai
Finansinės skolos kredito istaigoms
Gauti avansai
Už finansini ir investicini tUrtą mokėtinos sUmos
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sUmos

F.
't.

1.1.
1.2.
1.3.
.4.

1.5.

t.o.
1.7.

1,8.
2.

2.1.
2.2.

t.J.
2.4

t.J.
2,6.
2.7.
2.8.
2.9.

Imonių grupės įmonėms mokėlinos sUmos
AsocijUotosioms imonėms mokėįinos sumos
Isįpareigoiimai pagaI išVestinių įinansinių priemonių $utartls
PER VlENUS METUS MOKĖT|Nos sUMoS lR KlTl TRUMPALA|KlAl lslPARElGoJlMAl
Skoliniai isipareigo.iimai
Finansinės skolos krēdito istaigoms
Gauti avansai
UŽ finansini ir investicini turlą mokėtinos sumos
Pagal VekseliUs ir čekįUs mokėtinos sumos
Imonių grupės imonėms mokėlinos sumos
AsocŪUotosioms imonėms mokėlinos sumos
Valdymo imonei ir depozitotiumui mokėtinos sumos
Kitos per Vienus metus mokėtinos sUmos

2.10.
2.11.

Įsipareigojimai pagal išVesiinių finansinių priemonių suįartis

a 11

Kiti įrUmpalaikiai ĮsipaįeigOjimai

G.

(46714\
2 441 162
Į2 527 876\

E.
2.

1

NEPASKTRSTYTASTS pELNAS (NUOSTOLTAt)
Aįaskaitinių mētų pelnas (nUostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

1 698

22

1 659

963
493

1 381 401

278 092
'14, 15

39 470

2 500

į5v
250
(2 527 876\

(2721 6s7\
193 781

39 797 456
19 017 659

1

I 449 682
567 977

20 779 757

1 809

15 284

22 377

1 458

7 88s

sUKAUPTos sĄNAUDos įR ATEINANč|Ų LAlKoTAHPlŲ PAJAMoS
NUosAvo KAPlTALo lR |slPARElGoJlMŲ lŠ vlso
Toliau pateikiamas aiškinamasi5 raštas yra sudėįinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos palvirtinįos ir pasirašytos 2021 m. birželio 8 d'
Vilma Tvaronavičienė

Buhalterinę apskaitą tvarkančios imonės

atstovas

2 500

20 77a Ą54

Pelno mokesčio isipareigoiimai
Su darbo santykiais sUslję isipareįgojimai

Valdyįoja

Į2 525 126|

20 823

Viliūnė CibuIskaiįė

16

13
23 643

263
259

517

37 272

gį7

Uždarojo tipo inlo'muotįesįems įnvestuotoiams skirla investicinė
bendrovė UAB ,,Alsinaujinančios energelikos investiciio9,,
Imonės kodas 304213372, adresas Jogailos g.4, Vilnius
2020 m. gruodžio 31 d. BENoRoVĖs F|NANslNĖs ATAsKAtTos
Eurais,

Pelno (nuostolių} ataskaita

t.
1.1.

Palūkanų paiamos
Dividendai

t.J_

Nuomos pajamos

1.4.

Pelnas dėl invesįicijų vėrtės pasikeitimo ir pardavimo
Pelnas dėl užsIenio ValiUtų kursų pokyčio
|švestinių įinansinių pliemonių sandoIių pėlnas

1.5.
1.6,
1

.7.

1.8.

10
2.

2.1.

2.3
2.4.
2.5.

PAGHlNDlNĖs VElKLos SĄNAUDOS
Nuostoliai dėl investicijų Vertės pasikeitimo ir pardaVimo
Nuosloliai dėl užsienio Valiutų kursų pokyčiO
lšvestinių linansinių priėmonių sandoIių nUosloliai

BENDRASTS PELNAS (NUOSTOLIA|)

BENDRostoS lR ADMlNlSTHAclNĖs SĄNAUDos

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
5.
D.

7.
8.

9.

5 807 162

22

1 508 724

2 875 518

22

1 358 724

390 000

150 000

17

2 541 644

18

(349 38

1 )

(2792 591

(349 371)

Į2 792 585't

/or

(bl

5 457 782

(1283 857)

Bendrovės akciių pardavimo sąnaudos
KitoS pagrindinės veiklos sąnaudos

3.

4.2.

2O2O m.

Garantinės imokos
Su bendrovės akcijų pardavimu (iŠpilkimu) susijusių atskaitymų pa.jamos
Kitos pagįindinės Veiklos pajamos

4.
4.1.

2019 m.

Pastabos

PAGHlNDlNĖs VElKLoS PAJAMoS

JO

At|yginimas valdymo įmonei
Aįly9inimas dēpozitoriUmUi

(138 802)

(s
(1

PALŪKANŲ IR KlTos PANAŠlos sĄNAUDos
PELNAs (NUosToLlAl) PBlEŠ APMoKEsTlNlMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASTS PELNAS (NUOSTOLIA|)

21, 22

ą

445],

18 072)
(3 772\

(2 834

046)

2 481 162

1J
2 481 162

Toliau pateikiamas aiškinamasis raŠįas yra suc,ėlinė šių finansinių
ataskaitų dalis.
Finansinės aįaskailos patvirtintos ir pasirašytos 2021 m. birŽelio
8 d-

Vilma Tvaronavičienė

Buhalterinę apskaitą |varkančios imonės

atslovas

403)

(r 38s)

Allyginimas tarpinankams
AUdito sąnaUdos
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
sąnaUdų kompensavimas (_-)
KITOS VEIKLOS REZULTATAI

Valdytoia

(11

(13 e00)

Viliūnė 0ibulskaiįė

7

(1

1 403)

2 601
(1 428 e88)
721
(2 721 6s7)

Uždaroįo tipo inlormuoįiesiems investuoįoiamg skirįa inveslicinė bendrovė UA8 ''Atsinauiinančios enelgsįikos invaĒliciios"

|monė9 kodas 304213s72' adresas JogaĮlos g,4, viįnlus

m.9įuodžio 31 d. sENDRovĖs
{Eurais, jeiqu nenurodyįa kįlaip)
2o20

FlNANslNĖs ATASKAlTos

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2020 m, gruodžio 31 d.
Apmokėta8
l6tatinis arba

Akciių
priedai

pagrindįnįs
kapitalas

Savos
akciios
(-)

Peįkainoiimo rezėrvas

rezervai

llgalaikio
materialioio
turto

{metinio) laikotarpio pabaigoie

lstatymo numaįyti

Finansinio Privaloma- sis Savoms
turto
arba atgargos akciioms
(rezervinis)
lsigyti
kapitalss

lēzeaval

NepĖskirstytagis peĮnas
(nuosįoliai}

lš vi8o

2 500

194

031

196 531

500

'194

031

196 s31

657)

{2121 6s7\

z. Apsl(alįos polltll(os paKelllmo
rezUlį6ias
3. Esmįnių kįaidų taisymo lēzultalas
4. PėrŠkaičiuolas likuti8 Užpraėjusįo

ata6kaitįnio (fiėtinio} laikotarpio
pabaiqoie

2

5. llgalalt(lo maįenalloJo įurto vedės
padidėiimas {sUmažėiilnas)
6. Peįno (nŲostolįų) aįaskaiįoiė
neDrioažinlas 0ēlnas {nuostoįiai]
7. Alaskaįlinio laikotarpio grynasis pelnas

(2721

8. Paskelbįi tlividėndai ir kilos sU pelno

paskirsiymU sĮlsiiUsios išmokos
9. Sudaryti rēzefrai
10. Panaudoįi rszervai

250

(250)

] 1 . Kapitalo padįdėjimas pa,davus
akciias. qavus jnašUs
1 2.Kapiįalo suįnažėjimas išpirkus akcijas,
oražinus inaŠus
13. lnašai nuosloliams padenqli

14. Likutis praėiusįį{ finansinių meių
pabaigoje (pėI8kaičiuota}

llga|aįkio maįērialioio i. tinaNinio
lUrIo verlės padidėiimas {sumažėiimas)
1 6, Pēlno (nuoslolii{) ataskailoje
neDri0ažintas pelnas (nuostoliai)
1 7. Alaskailinio
laikolarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)
1B. Dividendai ir kiįos su pelno
!aski{sįvmU sUsiiusios išmokos
19. SudaMi rezervai
20. Panaudoti rezervai
Valdytoja
Vilma Tvaronavičienė
BuhalįeIįnę apskaitą lvarkančios imonės

2 500

250

(2s27 876]-

(2 525 126)

162

2 481 162

15.

24. Likutis ataskaitinio

pabaigo,ė

l8ikoįalpio

2 Ą81

20821

123

1 153 873

20 823

623

1 153 873

21 974996

250

Finansinės alaskailos paIVirįinlos ir pasiraŠylos 2o2l m. biržėIio 8 d,

Valdųoia

Vilma Tvaronavičien6

8uhalįerinę apskaiįą įvarkančios imonės atstovas

Viliūnė cibulskaiįė

B

(46

714)

2t 931 032

Uždaroio tipo inlormuotiesįoms investuotorams skįrta invesiicinė bendrovė UAB "Atsinaujinančios energetlkos invgsticiios''
|monės kodas 304213372' adresas Jogailos g. 4, Vilnius
2020 m. gruodžio 31 d. BĒNDRovĖs FlNANslNĖs
įEurais. ieiou nenurodwa kitaiD)

ATASKAlTos

Pinigų srautų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.
2O2A m.

2019 m.

gruodžio 31 d' gruodžio 31 d

PAGRlNDlNĖS VElKLoS PINlGŲ SRAUTAl

1.

1.1.
1.1.1.
1.'t.2.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos
Už parduotą finansini ir invesįicini turtą gauti pini9ai
Gautos palūkanos

1,1.3.
r. t .4.

Gauti dividēndai
Gauti nuompinigiai
Kitos veiklos jplaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų iŠmokos
lŠmokos Įlž finansinio ir investicinio įUrlo isigijimą i. įVykdyti isipareigojimai
lšmokos, susijusios su bendrosiomis ir adminislracirrėmis reikmėmis
Kįtos iŠmokos
Grynie|i pagrindinės veiklos pinigų srauįai
FlNANslNĖs VElKLoS PiNlGŲ sHAUTAl
Bendrovės akcijų pardavimas' įnaŠų gavimas
Bendrovės akciių išpirkimas. inašq grąžinimas
lšmokos iš pelno
Gauta paskolų
Grąžinla paskolų
sUmokėįa palūkanų
Pinigų sfaUtai, susiię su kiįaįs įinansavįmo šaltiniais
Kitas finansinės Veiklos pinigų sraUtų padidėiimas
Kitas finansinės veiklos pinigų sraUtų sumažėjimas
Grynie|i finansinės veiklos pinigų srautai
UŽslENlo VAL|UTŲ KURSŲ POKYČlo ITAKA GHYNŲJŲ PlNlGŲ LlKUČlUl
GRYNAsls PlNlGŲ sBAUTŲ PADlDĖJlMAs (sUMAŽĖJlMAS)

1. r

.5.

1.2.
1

.2.1

1.2.2,
1.2.3.

2.

91

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
3.
4.
5.

5.

.

PlNlGAl LAlKoTAHPlo PRADŽtoJE
PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE

BUhalterinę ap3kailą tvarkančios imonės

atsįovas

67 567
4 464

11 667
90 000

3 103
60 000

r10)

(13 5s8
(13 391 201)
(1

Vilma TvaronaVįčiėnė

Viliūnė Cibulskaitė

I

(25 923 662)
(2s 868 548)

(5s

63 eos)

1

14)

(3 000)

{r2 956 442)

{25 855 095)

3 630 090

15 058 000

(s 288 see)
(83 681)

26

21 3 500
(300 000)
(28 567)

13 335

810

2s 884 934

379

368
845

28 839
5 006
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TolįaU patėikiamas aiŠkinamasis rašįas yra sudėįinė Šių finansinių ataskaįtų dalis.
Finansinės ataskaitos patvirtintos il pasirašytos 2021 m. biįŽeljo 8 d.

Valdvįoia

601 669
500 002

r@r-

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bėndIovė UAB "AtsinaujinanēioĖ energetiko9 investiciJos',
|monės kodas 304213372, adresas Jogailos g. 4, ViĮnius
2020 m. gruodžio 31 d. BENDHoVĖS FlNANslNĖs
Eurais. ieiou nenurodvta kitaip)

ltlsrltros

f

Finansinių ataskaitų aiškįnamasis raštas

l.

Bendroii informacila

UAB "AtsinauJinančios energetikos investiciios" įmonių registre jregistruota 2016 m' kovo 15 d., Lvovo g. 25, Vilniuje. Bendrovės adrėsas
Jogailos g' 4, Vilnius. Pagal 2020 m. gruodŽio 14 d. Lietuvos banko PrieŽiūros tarnybos sprendimą, jmonė pertvarkyįa I Uždatojo tipo
informuotiesiems investuotojams skirtą investlcinę bendrovę UAB "AtsinaujĮnančios energetikos investicijos" (toliau _ Bendrovė), Lietuvos
banko Prležiūros tarnybai pritatus Bendrovės istatams, Bendrovė pįadėjo veikti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė nuo 2020 m.

gruodŽio 16

d'

Benclrovės duomēnys saugomi ir kaupiami VĮ "Registrų centras".

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turįntls ūklni
Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turlu.

-

komercįnį, linansinį ir organizacinį savarankiškumą.

Bendrovės tikslas * siūlant akciįas, surinktas lėšas kolektyviai investuoti į atsinauiinančios energetlkos lnfrastuktūros oblėldus ir su jais
susi|usį turtą, tokiUS kaip: atslnaujinantys energijos gamybos šaltiniai, energetinio efektyvumo prolektai, energetinių resUrsų skirstymo,
petdavirno tinklai ir jų saugoiimas ir pan., bel taip siekti uždiĖti pelno akcininkams. Bendrovės akcijų išpirkimas yra rlboJamas,
Bendrovės jstatinis kapitalas 2020 m. gruodžlo 31 d. buvo lygus 20 823 623 Eur (2019 rn. - 2 5O0 Euį. 2020 m' gruodžio 31 d. įstatįnis
kapitalas buvo padalintas i21 164 687 paprastųių Vardinių akciių (2019 m. - 2 500), kurlų kįēkvienos nominali Vertė yra 1 Eur. Bendrovės
pasirašytas bēt neapmokėtas kapitalas 2020m. gruodžio 31 dienai buvo lygus 341 064 EUr (2019 m. - 0 Euį, o akcijų priedai - 1 153
873'3'l Eur (2019 m. - o Euį. Bendrovė savų akcijų neturi.

2020m' gruodžio

3'1 d.,

kaip ir 2019 m. gruodžio 3] d, Bondrovei priklausė 30 proc. UAB,,Saulės energiios projektai" akcijų.

2020 m' gruodžio 31 d., kaip lr 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėl prlklausė '100 proc. Energy Solar Projekty $p. e. o. o, akcijų
2020 m' gruodžio 31 d., Bendrovei priklausė

1

00 proc. PV Energy Sp. z. o, o. akcijų

2020 m. gįUodžio 31 d., Bendrovei priklausė 100 proc, JTPG, UAB akcĮų

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Bēndrovės veiklos laikotarpis yra iki 2026 m' Vasalio 5 d. Bendrovės

terminas glai būti pratęstas papildomai 2 metams,

Bendrovę valdo UAB ,,LoHDs LB Asset Management" (to|iau - Valdyrno imonė), jsteigta lr irēglstruota 2008 m' rugsėjo B d., lmonės kodas
301849625, buveinės adresas Jogailos g.4, Vilnius, Lietuvos Hespubiika, Duomenys apiē įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respubllkos vertybinių popierių komįsl|os sprėndimu ŲAB ,,LoRDs
LB Asset Management" išduota valdymo imonės, veikiančios pagal Lietuvos Respubllkos kolektyvinio investavimo subjektų istatymą,
veiklos licencija Nr. V|K - 016. 2013 m. grucdžio 5 d. Lietuvos banko valdybos sprendlmu Nr. 03-201 valdymo įmonės veiklos licenclja Nr.
VlK 016 buvo praplėsta ir jai suteikta teisė valdyti koĮektyvinio investavimo sr.lbjektus, lsteigtus pagal LįėiĮįVos Respublikos
informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio invesiavimo subiekto jstatymą.20'l5 m' blrŽelio23 d. Valdymo įmonė gavo Valdymo
įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuo'tojams skirtų kolektyvlnlo inveslavimo subjektų Valdymo imonių lstatymą, licenciją,

-

Nr. 1.

Bendrovės depozitodumu yra AB SEB bankas, |monės kodas 112021238, adresas Gedimino pr. 12,
Bendrovės audlto imonė yla UAB
Bahics"' juridinio asmons kodas;
',KPMG
Lieluva,

10

1

11494971

'

01 103

Vilnius, Lietuva,

buvelnės adresas: Lvovo g.

'l

0'1

, LT-081 04 Vi1nius,

Uždaro|o ilpo inforrnUotiesierns invēstuotoiams skirta investicinė bendrovė UAB ',Atsinaujinančios
enėrgelikos investicijoslmonės kodae 304213372, adresas Jogailos g. 4, Vilnius
2020 m" gruodžio 31 d' BENDRoVĖS FlNANslNĖs aresxlros
(Eurais, ielqu nenurodyta kitaip)

ll.

Apskaitos potitika

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės 2020 m. fitransines ataskaitas, yra šie:

Šios finansinės ataskaitos yra parėngtos pagal 2o2o m. gruoclŽio 31 d. galioiusi Lietuvos Bespublikos
Buhalterinės apskaitos įstatymą,
Lietuvos Respubtil<os
ir

|monių finansinės atskaitomybės istatymą bei galiojūsius Vėrslo apskaitos standartus (VAs), kUrie apima Standartus
metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaltos, turlo vertinimo ir nemokumo
tarnybos,

Finansinės ataskaitos palengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prįelaįcla, kad Bendrovė aĖimiausioje
atėityjē galės tęsti savo
veiklą. Pagal Bendrovės prospektą ir įstatus, Bendrovė Vēiks iki 2Q26 m' Vasario 5 d. su galimybe pratęsti
veiklą 2 metams.
Bendrovės apskaita tvarkoma atskiral nuo Valdymo lmonės pągal pawlrtlntą sąskaitų planą' Bendrovė
laikosi Lietuvos Bespublikos
informuotieslems inVestuotojams sklrtų kolektyvinio įnvestavimo sUbi€ktų
įstatymo 1irsr<rs!1.
8endrovės grynųjų aktyvų (GAV) ir akcijų vertės, taip pat visos šiose finansinėse aįaskaitosē
esančios sumos yra patoiktos Lietuvos
Resirublikos nacionaline valįuta

'

eurais. Sandorial užslenio valluta plrminio prlpaŽlnimo momentu yra ap$kaitomi iaikant sandorio
dieną

galiojusį užsienlo valiutos keillmo kursą.

Bendrovė pasinaudoio Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotoiams skirtų kolektyvinio
investavimo subi€ktų istatymo lV
skyriaus 52 straipsnio 6 punktu, pagal kUri kolektyvinio investavimo subjektas neprivalo rengti [onsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinklnio
'
su įmonėmis, kurias investavimo likslais yra isigijęs kolektyvinio invesįavimo sub;ektas. (pailkįinkite
straipsnį)

1.

Bendrovėsinvesticijos

Bendrovės tikslas " uždirbtl grąža Bendrovės invēstuotolams lš lnvestĮcijų atslnaujtnančios energētikos
i
infrastuktūros objektus ir sU jais
susijusĮ turtą. Aįsinaullnančios energetlkos lnfrastruktūros oblektai ir su jais susijęs turtas
apima šiuos objektus: atsinaujinantys energijos
gamybos šaltiniai, energetinio efektyvumo projektal, energetinių resursų sklrstymo, perdavimo
tinklai ir saugojimas
pan,
ių

Bėndrovė, investuodama

ir

i infrastruktūros objėktus ir su jais susiiusi turtą, įsigyia nuosavybės vertybinius popierius ir ne nuosavybės
'

VeltybiniUs popierius, jskaitant konvertuojamąsias obligacijas, kilnojamojo turto ir nekilnoįamojo
turto oĖ1"Kr".

Laikinal laisvos Bendrovės lėšos gali būti investuoiamos i: (l) nē llge$nės kaip 3 mētų trukmės' likvĮdžlas,
investicinio reitingo (S&P ar
alternaŲvaus s€rtlfikuoto vertinŲo) Europos Sąjungos Valsįybių narių vyriausybių obligaciias, (2)
ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius
Europos Sąlungos Valstybių narlų kredito istaigose'
Bendrovė gali sudaryti iŠvestinių finansinių priemonių sandorjus tik rizikos valdymo tikslais, taip
siekiant apdrausti BēndrovėS portfeli nuo
galimų neigiamų rinkos pokyčių.

2.

Su Bendrovėe investici|omis susiįusios rizikos ir jų valdymas

Bendroji rĮzika

Bendrovės investicĮų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristį, todėl Bendrovės veiklos laikotarpiu galimi Bendtovės
Akciįų verčių svyravimai,
lstodnįal Beįldrovės rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Be to, Bendiovės pagrindinės
investicijos bus nukreiptos į
inftastruktūros
ir.su jais susijusi tUrtą, lodėl egziŠtuoia rizika, sūsijusi su investicijomis
įinirastruktūros objektus irsu jais susijusi
"!i:!t
tUrtą. Si rlzika gali
būtį būdinga bendrai tokio pobūdŽio tLrrto rinkai ar atskiriems infrasvuktūros oĖjektų rinkos
segmentams ir.apimti, be kita
ko, pasaulio, tegiono ar šalies ekonomines ir socialines sąIygas, infrastruklūros objektų ir su jais
susiiusio turto,l ru11 irrvestuoja Bendrovė,
pasiūlą ir paklausą, pirkėjų ir pardavėjų finansinį pajėgumą, infrastruktūros objektį ir su jais
susijusio turto, teisinės aplinkos ir teisės aktų
pasįkeitlmą, mokestinėS aplinkos paslkeitimą ir pan.
Rinkos rizika
Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies būklės (pvz., makroekonominių pokyčių, politinės,
teisinės rizikos ar
konkrelaus regiono investuotojų velksmų) sumaŽės Benclrovės
isigyto iurto vertė ar iš 1o gaunamĮs įa;"mo., padidės turto Valdymo
{išlaikymo) išlaidos, todėl Bend.ovės investicijų vertė gali sumažėti.
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Uždaroio tipo informuotiesiems investuotojams skitta investicinė bendrovė UAB ''Atsinaujįnančios energetikos lnveslicijos"

Imonės kodas 30421 3372, adresas Jogallos g, 4, Vilnius
2020 m. gruodžio 3l d. BENDRoVĖs FlNANslNĖs lrnsrruros
(Eurais, ieigu nenurodvta kitaip)

ll'

Apskaitos politika (tęsinys)

2'

Su Bendrovės investiciiomis susijusios rizikos ir įų valdymas (tęsinys)

Likvidumo rizika
Egzistuoja rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleis realizuoti Bendrovės Įsigytų infrastruktūros objektų ir su jais
susijusio turto norimu laiku uŽ pageidautiną kainą arba kuris apskrltai neleis realizuotį Bendrovės islgytų infrastruktūros obiektų ir su jais
susijusio iurto. Be to, egzisluoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šąlies ekonomikos būklė6 padidės invesiuotojų
reikalaujama grqža, pablogės bąnkinio finansavimo sąlygos, todėl Bendrovės investiciių pardavimas užtruks ilgiau, nei planuota. siekdama
sumaŽįnti šią riziką Bėndrovė savo isigyto lurto pardavimq pradės bent 2-3 mėtus iki Bendrovės veiklos lermino pabąigos tam, kacl galėįų
nevaržomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iš pirkėjų pasiūlymų.
Turto vystymo rizika

Egzistuoja rizlka, kad Bendrovės Vystomį projēktai Užtruks ilgiau nei planuota afua kainuos daugiau nei planuota, todėl Bendrovės
investicijų Vėrtė gali sumažėįi. Siekdama sumaŽlnti Šią riziką Bendrovė skirs pakankamus išteklius kontrolįuoti Vystomų proioktų biudžetą
bei vykdymo terminus.
Biboto diversįfikavimo rįzika
Bendrovės tUrto investavilno limitaĮ nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų kolektyvinlo investavimo sub|ektų, todėl rizlka nėra plačiai
iėskaidoma lr atsiranda rizika, kad dėl riboto įnvesticijų skaičiaus net ir viena nesėkminga investicija reikšmtngai nelglamal paveiks benclrą
Bendrovės rezultatą, Siekdama sumažinti Šią riziką' Valdymo įmonė atsakingai rinksis investavimo objoktus, atliks išsamią investiciių
analizę bei dės visas nuo jos priklausančias pastangas užtikrinti, kad būtų laikomąsi šiame Prospekte numatyĘ investicijų apribojimų.
Valiutos rizika
Bendrovės invėsticiios dauglausiai bus atliekarnos Eurais, todėl egzistuo.ia rizika, kad Euro vertė kitų valiutų atžvilgiu sumažės

ir dėl to gali

sumažėti Bendrovės investicijų vertė, Siekdama sumažinti valiutos tiziką, Bendrovė drausis nuo valiutų kursų rizikos sudaryclamas
iŠvestinių finansinių priemonių sandorius, tačiau nei Bendrovė, nei Valdymo imonė negarantuo|a, kad nuo šios rizikos pavyks apdraustl
visą ar didŽiąją dalį investicijų portfelio.
Palūkanų normos rizika

Egz|stuoja rizika, kad sparčiai alsigavus pasaulio ekonornikai ar padidėjus infliacijai, centriniai bankal padidins palūkanų normas ir 5u
Bendrovės invesliciiomis susi|usių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Bendrovėg invēsticijų vertė gali sumažėti. Siekdama sumaŽintį
šią rizlką Bendrovė, kai tai atrodys reikalinga, drausls nuo palūkanų normos rizikos sudarydamas lšvestinių finansinių priomonių sandorius.
Mokesčių rizĮka

Egzisluoja rizika, kąd pasikeilu$ Šalies ekonotninėms sąlygonrs bei politinėi sltuacilai, atoiras nauii Bendrovei ir Bendrovės invesląvimo
objektams taikomi mokesčiai ir (aį padidės esamų rnokėsčių dydŽiai, todėl Bendrovės investicijų grąža galėtų sumaŽėti.
P1litĮnė Įr teisinė rizika

Bendrovė, investuojanti

j

vieną geogralinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (aį tėis|ne rizika' Politinė rizika yra

būdlnga visoms bėsivystančlom$ Šalims. PaClldlnta politlne rlzlka paslžyml šalys, nesančios Europos Sąjungos narėmis, ypač
besivystančios valsŲbės. Politinis šalies nestabilumas gaIi sąlygoti teisinius' mokestiniUs, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus,
pavyzdžiui' nącionalizacijos, koniiskaci]os, kapitalo Judėjimo Įaisvės aprlbo.iimus bei kitus polltinius sprendimus, kurie neigiamai įtąkotų
Bendrovės Akciios vertę. Bendrovės Akcljų vertę ar lš įnvestavimo gautų Akcininkui tenkančių pajamų dydi gali itakoli teisės aktų ir
mokēstinės aplįnkos pasikeitimąl. Si€kdama sumažįnti šią riziką' Bendrovė stengsis neįnvestuoti i padidėjusius politinės ir teisinės rizikos
rėgionuŠ arba kuo įmanomal greičlau likviduoti Bendrovės investiciias lŠ obJēkįyviai padidėjusios rizįkos regionų.

Geopolitinė rtzika

Egzistuoja rizika, kad Bēndrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valsŲbių konflik'tai, kaimyninių valsŲbių vidaus
konfliktai, sukllimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicĮų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės Įsigytų lnvestavlmo
objektų norimu laiku už pageidautiną kainą.
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ll.

Apskaitos politika (tęsinys)

2'

Su Bendrovės investlcijomis eusijusios rlzikos ir jų valdymas (tęsinys)

Bendrovės tutto vertinimo rizįka
Bendrovės isigytas turtas bus Veninamas pągal Prospektē nustatytas pagrindines tajsykle$. Atskiro Bendrovės turimo turto Veįtinimą atliks
turto ar Vorslo Vėrtlntojas, tačiau toks turto Vertinimas yra tik turto Vertės nustaįymas, kUris automatiškai nereiškia tlkslios Benūrovės
turimo turto realizavimo kainos, kuri priktauso nuo daugelio ap|inkybių, pvz. ekonominių ir kitų Valdymo
įmonėg ir jos darbuotojų
nekontroliuoiamų są|ygų.Taigi Bėndrovės turimo turto realizavimo kaina gali būti didesnė arba maŽegnė nel turto ar Velslo ver1intojo
Svyravimų fzika
Bendrovės investicijų vertė gali reikšmingai padidėti arba sumažėti per pakankamai trumpą Įaikotarpi ir dėl to Bendrovės GAV gali
rėikŠmingai padidėti arba sumaŽėti per pakankamai ttumpą laikotarpi, Bendrovės GAV reikŠmingas padidėjimas arba sumažėjimas
įer
pakankamai trumpą laikotatpĮ gali sąlygoii staigius Ben(lrovės AkcĮų vertės reikšmingus svyravlmus (padidėjimą ar sumažėjimą).

3'

Turto bei isipareigojimų pripažinimo kritoriiai

Į pinigų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusių pinigų vertė alba isigyjamų pinlgų ekvivalentų Vertė. A1itinkamai i apskaitą

traukiąma ir šios sąskaitos sumažėjusi vertė,

Finansinis turtas apskaitoje regisiruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutarti
įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansini

tut'tą. Planuojami sandoriai, gautos garantiios ir laidavimąi Bendrovės turtu nepripaąstami, kol j1e
lsigytas tUūas rēgistruoJamas n uosavybės perė,] lrno data,

neatitinkJfinansiniį tur1o

"įinre:i.o.

Finansiniai Įsipareigojimai apskaitojo registruoJami tik tada, kai Bondrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atslskaltyti kltu
finanslniu turtu. Planuoįamį sandotiai, suteiktos garantijos ir laidavįmai, kr"rrių dar nereikia vykdyti, Bendrovės finanįiniais
įsipareigįimais
nepripažįstami, koI jie neaiitinka linansinlo įsipareigojimo apibrėžimo.

4'

Atskaitymų valdymo įmonei it depozitoriumui bei kiĘ išlaidų apskaitos taįsyklės

BendrovėS Valdymo mokestis, depozitoriumo paslaugų mokesčiai, atlyginimas auditoriams, Bendrovės steigimo (veiklos struktūrizavimo)
išlaldos, invėstavimo objektų įsigįimo, Valdymo it' realiząvimo išlaidos, fįnansų įstalgų išlaidos, atlyginimas Ėendrovės tur1o ver1into|ams,
Bendrovės buhaltorinės apskaiįos, GAV skaičiavimo ir akciių vėrtės nustatymo paslaugų mokesčiai, ValIutos kēitimo įŠlaidos, valiutų 'kurso
ir palūkanų normos apsikeitimo draudimo išlaidos, bylinėjimosi išlaidos, 5u BendrovėS Vardu gautomis paskolomis susĮusios išlaidos,
viršijančios pajamas iŠ Bendrovės vardu sutēiktų paskoĮų savo sPV, Bėndrovės vėrtybinių popierių ir kiių sąskaitų tvarkymo mokesēiai,
Bendrovės vertybinių popierių saugojimo mokesčįai, akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskailų Įuait<ymo paŠ|augų mokesčiai,
prievolių užtikrinimo priemonių įformlnimo, registravlmo ir išregistravimo išlaidos, priverstinio iŠieŠkojimo lšlaidos,
valstybiniai ir savivaldos
mokesčiai bei rinkliavos, informacijos apie Bendrovę parenglmo ir išvertirno bei patoikimo išlaidos,įstatų, prospekto ir pagrinclinės
informaci,ios dokumento parengimo bei keiįimo išlaidos, konsultacinės išlaidos, išlaidos nolarams, registravimui bei teįsinėms paslaugoms,
uŽ Bendrovės Veiklą atsąkingų Valdymo Įmonės asmenų draudimo išlaidos, lnvesticiių komiteto patirtos išlaidos, susijusios su Benclįovės
veikla, Bendtovės pristaiymo išlaidos dengiamos iš Bendrovės iurto. Visų Šių išlaidų suma neturi viršyii 5 % Bendrovė$ Vidutinės metinės
GAV.
Alskiroms išlaidų fūšlms taip pąt nustątyti maksimalūs išlddų dydžiai nuo Bendrovės vidutinės metinės GAV:

lšlaidų stlaipsnis

Depozltoriumo mokestis

Maksimalus dydis
0,20o/.

Atlyginimas auditoriams
Atlyqinimas finansų iarpininkams
lnvestavimo objektų Valdymo išlaidos

1,00%
1,00%

2,501"

Taip pat' lš Bendrovės sąskaitos dengiamo9 Bendrovės steigimo iŠlaidos neviršys 30 0O0,EUFį, jelgu investicijos Bendrovės investicijos
atliekamos tik per Lietuvos Respublikoje isįeigtas bendroves ir (aį kitus subiektus. Šios sumos perviršį dengs Valdymo
imonė.
lnvestuotojų pageidavimu atliekant investicijas per kitose valstyh5se jsieigtas benclroves ir (aį subjektus, sįėigimo išlaidas, viršijančias
30
000 EUB, dengia lnvestuotojai.
Valdymo mokesljs yra Valdymo imonei mokąmas atlyginimas uŽ Bendrovės turto valdymą, kuris apskaĮčiuoiamas Šia tvarka;
- Nuo Bendrovės veiklos pradžios iki lnvėstavimo periodo pabaigos 1,5 % per metus nuo Visų Akcininkų
Bendrovei Investavimo sutartimįs
duotų lsiparēigojimų ĖUmos' Valdymo mokestis Valdymo lmonēi mokamas proporcingai nuo visų Bendrovei duotų
lsiparėigojilnų sumo$
dydžio (pro rata);
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Ą'

Aiskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui bei kiių išlaidq apskaitos taisyklės (tęsinys)
Pasibaigus lnvestavimo periodui Valdymo mokestis yra skaičiuojamas nuo Akcininkų į Bendrovę faktlškai invesiuotos vįsos sumos

Bendrovės įstatuo'tse numatytas sėkmės mokestls Valdymo |monei, kuris priklauso nuo Bendrovės grynosios investiciių grąžos visą
gyvavimo laikotarp|. Kai viršijamas 8 % grąžos barjeras, sėkmės mokestis Į apskaitą ttaukiamas kaupimo principu.

|o

ViŠi klti atskaitymai Valdymo Įmonel, depozitoriumui bei kitos išlaidos į apskaitą traukiami kaupimo princįpu.

5.

Turto ir įsipareigojimų ivertinimo metodai ir ptielaidos, investicijų perkainavimo periodiškumas

j

lnvesticijos asocijuotąsias ir dukterines įmones, kurios jsigytos nenumatant jų parduoti per 12 mėnesių lalkotarp| apskaitoie
užregistruotos vadovauiantis aitįnkamai 15 - ojo Vērslo apskaito6 stąndąrto "lnvestlcijos iasocijuotąsias imones" ir 16 - ojo apskaitos
standarto "Konsoliduotosios finansinės ataskaitos lr investicijos j patronuojamąsias įmones" įvarka ir apskaitomos isigijimo savlkaina.
Įsigijimo savikaina koreguojama tik tais atvėiais, kai investicijų atsiperkamoji vertė sumažėja. lnvestlcijr.,1 vertės sumažėjimas apskaiioje
uŽregistruojamas 23-ioio verslo apskaitos standarto ,Įurto nuvertėjimas" nustaiyta tvarka. Taikant savikainos metodą lnvėstlcijos Vēftė yra
nekintanti ir jmonės, į kurią investuota, veiklos rezultatai jai įtakos nedaro. lnvestuotojas Savo apskaitoje norogistruoia jam tenkančios
įmonės, Į kurią investavo, pelno (nuostolių) dalies. lnvestuotojas savo apskaltoje užregistruoja tik tas paiamas, kurias jis gauna, kal Įmonė,
į kurią bUVo invėStuota, moka dlvidendus.
lnveslicijos į asociJuotąsias įmones ir dukterines imones, kurias numatoma parduoti per 12 mėn. Iaikotarį bei kito tur1o ir įsipareigo|imų
skaičiavimas turi būii gr]ndŽįamas jų tikrąja ver1e, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neimanoma, Turto ir įsipateigojimų tikroji
Vertė yra nustatoma remįantis rinkoje stebimais sąndoriais arba rinkos informacija. Jei sU turiu ir|sipareigojimais susijUsių slebimų rinkos
sandorių bei rinkos in{ormacijos nėta, tikroji Vortė nustatomataikantvertinimo metodikas. NustatanttikrąjąV9rtę visais atvejais siekiamato
paties tlkslo - apskaičluoįl sumą, uŽ kurlą vertės nustatymo dįėnq sandorio šalys viena kitai iprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą
al paslatlgas Arba perleisti įsipareigojimą.
Priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos Vietose, tikroji vertė nustatoma pagal:

- Nuosavybės Vėį1ybiniąi popieriai lr kolektyvlnio investavimo subjektų Vienetaį - pagal GAV skaičiavjmo proceclūrų apraše nurodytą ir
viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uŽdarymo kainą (angl. closing price).

' Kitos priemonės - pagal GAV $kaičiavimo procedūrų apraŠe nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rlnkos paskutinės prekybos sesijos
Uždarymo kainą (angl. closing price);
Ne nuosavybės verlybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomįs neprekiaujama prekybos vietose, vertinąml pagal taikytinus
apskailos standartus. įšvestinės finansinės priemonės vertinamos Vadovaujantis taikytinais apskaitos standaįtals ir Valdymo įmonės GAV
skaičiavimo procėdūromis, kurios parengtos remiantis priežiūros hrstitucijos pa1virtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika.
Terminuotieji indėjlai bankuose Vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę. Grynieji pinigai ir tėšos kredito įstaigose Veninami pagal
nomįnallą Vgrtę.

Nuosavybės vertybiniaj popieriai, kuriais prekybos Vietosē neprekįauiama, vertinami pagal nėpriklausomo verslo verįintoio, turinčio toisę
Verstis tokia Veikla ivertinimą. Nuosavybės Vėrtybiniai popieriai, kuriais prekybos vletose neprekiauJama, bus Vėrtinami ne rečiau kaip vieną
kartą per mētus, lel nebuvo esminių ekonominių pasikeitimų, reikalaujančių nau.jo vertinimo. Nuosavybės vertyblniai popieriai, kUriais
prekybos vietose neprekiaujama vertlnami pągal Valdymo Įmonės patvirtintos GAV nustatymo įvarkos nuostatas.
lnfrastruktūtos objektų it su .|ais susijusio turto, tiek tiesiogiai priklausančio Bendrovel, tlek ir priklausančio Bendrovės įsigytoms arba
įsteigtoms specialiosios paskirties bendrovėms (SPV) tikroji vertė nustaloma pagal nėprikįąusomo turto Vēfiintojo, turinčio teĮsę atlikti

vertinimą bei atiįinkanēio Bondrovės steigimo dokumentuose nustatytus kriterijus, pateikta VefiInimo ataskaitą. lnfrastruktūros objektai bus
vertinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jei nebuvo esminių ekonomĮnlų paslkeitimų, reikalau}ančių naujo vertinimo. Jeigu
Bendrovės investicijos atliekamos per SPV, SPV nuosavybės ver1ybinlai popierlai bus vertinami atsižVelgįant į sPV isigytų infrastruktūros
objektų vertę, t. y. visais atvejais, kai atliekamas infrąst.UktūIų objekĘ vertinimas, turl būtl atliėkamas SPV nuosavybės Verlybinių popjerių
vertinimas. Vertinimo metu nepriklausomas vertintoias Vertina atskirai infrastruktūros objektus ir SPV Verslo vertę. Neprik|ausomam
vertintojui ivortinus ir pateikus abi vertes (infrastruktūros ob|ektų lr verslo), gaunama galutinė SPV nuosavybės Vertybinių popierių vertė,
kuri ir yra laikoma Bendrovės turto tikrqja Verte. Kitas turtas Vertinamas pagal labiauslai tikėtiną pardavlmo kainą, nŲstatytą pagal parinktą
Vedinimo modelį (nurodytą GAV skaičiavimo procedūrose), kuris flnansų rlnko|e yra visuotinai taįkomas ir pripažintas.
Palūkanų pajamos ir sąnaudos pripažistamos kaupimo principį|, jei tikėtina,
gaIl būli patlklmai ivertinama.
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b,

RetrospeKyviniai pokyčiai

Bendrovel tapus lnVostlclne bendrove, turto, kurls bus parduotas per 12 mėn. laikotarpi, bei investicijų
įasocijuotas ilnones 2O19 m. Vertės
buvo perskaičiuotos retrospektyvial Į tikrąsias veĖes, vadovaujantis aukščiau aprašyta apskaitos politika (žr,
Pastabų 1 p.).

7.

Grynųių akt},vų v€rtės

apskaičiavimo lvarka (GAV)

GAV skaičiuojama iš Bendrovės sudarančio turto vertės atimant Bendrovės islpareigollmus. Skaičluo|anl GAV atsklral apskaičiuojamį
Bendrovės tUrto Vertė

8'

ir Įsipateigojimų

vertė'

Akciių vertės nustatymo laisyklės

Akciių vortė nustatoma GAV padalUus iŠ Visų apyvarloje e6anēlų Akclių skaičiau6. Akcijų (ios dalių) Vertė nustatoma
Į<eturių skaičių po
kab|elio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Bendra visų apyvartole esančlų Akcljų
vertė visada įgl
Bendrovės GAV.

9.

Pinigų ekvivalental

Pinigams priskiriami pinigai Bendrovės banko sąskaitose. Trumpalaikiai indėliai
{iki 3 mėn.), kurių nega|ima paimti iŠ kredito įstaigos
sąskaltos neprarandant sukauptų palūkanų, priskiriamj terminuotiems indėliams. Teimįnuoti indėllai apskaitomi
nįminalia verte, iki termlno
pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu,

l0.

|vertinimų naudojimas rengiantfinansinę atskaitomybę

Rėngiant flnansinę aįskaltomybę pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybel reikia padaryti tam tikras prielaidas ir jveftinimus,
kurie
itakoia patelktas turio, įsIpareįgo,ilmų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. Ateitylē.ivykslantys
gali pakeisti
įVykiai
prielaldas, naudotas atllekant įvertinimus. Toklų
Įvertinimų pasikeltlmų rezultatas bU$ apskaitomas flnanslnėio atskaitomybē1e, kai uus
nustatytas.
t

l,

Neapibrėžtumai

Neaplbrėžtl jsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėiė.

Jie yra aprašomi finansinėje atskaitomybėje, išskyrus

atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

tuos

Neapibrėžtasis turtas finansinė.je atskaitomybėje nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėje
atskaitomybėje tuomet, kai yra
tlkėtlna' kąd bus gautos pa.|amos arba ekonominė nauda-

12.

Poataskaitiniaiivykiai

Poataskaitiniai ,ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtĮ balanso sudarymo dieną (koreguo1antys
ivykiai),
finansinėje atskaitomybėie yra atspindimi. Poalaskaitinial įvykiai, kurie nėra koreguojanįys
ivyklai, yū aprasomi pastanoie, Įui til vi"
reikšminga.

Vilma Tvaronavičienė
Buhaltorlnę apskąitą įvarkancios imonės atstoVas

Vlllūnė Cibulskaitė
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Pastabos

Įt.

Apskalįog polllikos pasikēilimas
Tu

rtas

Pokytis

lmonlų gįUpės lmonlų skolos

AsocllĮ€lŲų
į{uo5oUa€

imonl

ų

akclos

kapltįla3

PokyllŠ

Aiaskaiįnlų melų pėlnas (nuostollal)

Pelna8 (nĮostollE)
Nuo3įollal dėl

lįv$licllų verlės paslkgltlmo

ir

Pokylis

pardaūmo

Dėl bgndrcvė6 apskaltoĒ polltįkos paĖlkėlllmq (žį. Apskailo8 poliįlkos 6 p.) Bendlovės
irue6ticijo6 pgr8kaičiuotoE ir ap6kąiįyįo€

2

2019 m.

Arl9

m.

2019 m.

įikĘją verle.

1mnių grupė8lmonl{ ikcĮo3

2020 m.gruodžio 3'| d. Bgndrcvė6 lfimoĒ ąkciio8;

Energy solar Proj€kty
Agro

Įsst€m

10o Dbc.
J00 proc.

sp. z. o. o,

As

ZalaE Zemes EnBrgiia AS

'į'l97

lšidurA

Per.įtldh aIiįRiįLt.l
1lq7

/l\

llopto9.

PV EnergySp. z o. o.
JTPG, UAB
lč

2į1s'1''71

/11

100 Droc.

11s,1

't 454

500

viso

3

651

2019 m.gtuodžio 31 d, BendrcVės |urimos akclhs:
Energy solar Pįojekįy sp' z, o, o,
Agro Lēstene As
Zalas Zemes Eneru la AS

lš vlso

pa9Jlndlhlal dukterlnių
Jmonių todlklįal

Energy soltr ProJēkty sp.
PV Energy Sp. z o. o.

į

lsigiilmoBavikaina,

Nuosavas

2020 m. grynasis

o. o.

JTPG, UAB
lš vlso

0

Asocijuoįų lmonių akcĮos
2020 m, gluodžo

3l

d.

8€ftdrolts

iurims

a3ocliuo1ų lmonių

akcijosi

UAB, saŲlės engrgiis pro]ektal,,
lš vlgo
Asocijuolos

lrcrĖs

akcijų reįte

201 9 m. gtuodž o

3

sffiąžnta įčmokėįais diūdendais

l

į]AB,saulės energiiffi

lš viso

po redįnįmo daįoE, aĮjkįo 2020 m. rugsėjo 30 dįenaį dalos.

d, Bendrovės įurim09 agocijuoįų imonįų akcljos:

pro]ektal,,

Kitos gautlįos sĮmos

4

2019

Gaullnos sumos dlskonuįoįa plnlqŲ sumą
sUkaUptės palokanos

V€lĖs

(tollau

_

pokylis

Gautina Šuma). B€ndrow

Gaūinąi Ėumal apskaiMi pritail(ė diskonto normą, dlskonįmįadama G8Utiną sumq dąbartlnę
i

Gautlnos sumos bel 6d(ąUptq palokanų pagat nepltktareomo vertntoF

5

nchMą į|skonto

normą,

Kllas llgatalkls llnanElnls turtas
$umokėį gvansal

lo

tįę.

Uždaroiolipolūformuoli*įgmsinvgah]oloiamsgkiįtainvestiolnėbEnūovėįJAB',Atglnaullnahėlogonoįg9llko6lnv.8licįio8,'
9. 4, vilnius
2020 m' gruodlįo 31 d, BENDRovĖs FNANSNĖS ATAsKAlTos
|ftonės koda8 3042l3372, ad196as Jqgailo€
(Eulgl8, lēlou ngnulodūa klįalDl

Ill,

Prstabqs (ttslnys)
P€r vhn9rįu9 mstu8 gaulinoB aumos
Gadino6 sUmos 9lnėmĮį'ų melĮ dalis

Grupėg imonių rkoloE
įIok86člų p€rmokoE
SuįaikioE pąskolo8
suleiktį] paskalų nuvstlėjimas (-)
sulelktq paskolų palūkarc8
suteikų pa6{olų pa|ūkarų nworlė]ima5

t)
000 957

paEląba5),

7

Trumpalalk6s investloljos
2020

As Agro Lesįene
As zala zemes Ēnetgija

m.
.

lnrestįclnlo lurįo Mertė]lmas

_
sĖuslo 21 d., kari] sU lulėta TĮUmpalalke l nvesllcĮa (Žį 4

l

r

20i9

m.

hgrskalčfuoįal
35 816
?os 890
Į241 7o4j

.
'
.1

2

6 pasl8bas).

plnįgal lr ekvlvalenlal
lų

8

m.

Plnlgal banko

Al9lnančlų l8lkota]plų sąrEUdos lr 8ukįuploo psjamo8
sUkaųlos

vAldyĮno

pashųų pą]amG
moksčlo pajamos

sUkauplos lElpalėlgolįmo

10

l8įįtlnlg Kaplt8lag

(201 9 D. - 0

Euį

pa8lrašy,laE neapmokėlas |statlnls kūplįala6.

Pasi/ačytēs apmokėįffi lEtatinis kapitalas
PasiĒšyįas naapmokėlas Įstat]nls kapltalas

Įstatinis kįpllala8

2020m

1 '153 8/3
1153E74-

Akcljų priedai

11

Rezėlvai

kol rezeryas

paslek9 1 0% ]slatinio kapįtalo. 201 9 m. Bendrcyė lenklno šl lėlka|dvltrt, 2020 m, prlvalomąsls rozēįvas dar n9formuolas.

|2

pelno paskirsįymo proiektas

Šlų flnarelniŲ ątaskailų paslrašyrno dieną pe|no

13

paskl6lyno p.olėktas rebuvo pąlengįas'

6rynųių aktyvų vērtė irakciių kaina

gruodžlo 31 d. Pąlyglnlmo tlkslalg, Bēndrovė apgk8lčlavo lr grynųų

akwl

v€rlę vdk106 pradžla

:

2020.12.31 į020.12.15
. 304B27ēūm
1,4639
1,4655

GryflŲų akwųvorlė ĒUB
Akcijų kalna' ĒUH
Apmok6tffi lsįatlnl3 kapltalas (akciių kiekiE)

gruodŽio 3-| d. BendrcWs gĄįfroii gĘža buvo

(3, t )

20

% įodėl nevlĖi]o mlnlmal6us

gĘžos baįoro E%.

skirtuma9 larp Bendovį9 nUogavo kapilalo ir g]ynų|ų aklyvų vertės

lr

2019m.(pergkaičiĮota}

ruosavo kap|lalo apsk8lMo llkrąla verįe bel lurįo, lslparolgo]lmų il nu9saW kąpiį8lo ąpskaiMo |sig]jimo 9ąūkąiną.

TURTAS
lLGALA|Kįs TLJFTAs
FINANSINIS TURTAS
įNsgll9i]o-5
tS

TURTO

Į

imonįų grupėg ImongĘ

VrSO

NuosAvAs KAPįTALAS lB FlPABElGo,JllųAl
NUOgAVAS KAPITALAS

NEPAsKlRsT\TAsls PELNAS (NUosTOLįAD
AįaskaiįiniŲ melų pelm9 (ruosloliai)

Ankste5nių lnetų pelnas (nUostoliai)
NUosAvo KAPlTALo lR |slPARĒtGoJlMŲ lŠ

Vlso

17

623

18 347 500

2o|!l,.l2.3l

įJždĖroio tlpo informuoįįo€iėmg iūvosluot9|smē 8kirtį inveslįoinė bendįovė į.lAB .Aį9inaujinančios
lmonė6 įod88 304213372, įdr€gaE Jogį||og E. 4, vilnlus
ar20 m. giuodįlo 31 d. BENDRoVĖs F|NANSlNĖs ATAsKAlTos
lĒ|trĒlR

lll,
13

enorgeilkos hveglicĮosl,

klįaio}

Psstabo6 (ll8lnys)
Grynųių įkįyuų v9rtė if rkciių įaif,a (lę9inF)

B0ndrcvėE lnvė8ticijo8 i dukį9rįn8 ir asoc{uoįtsi$ |mnes apgkaiįytos tikr4ia veile pagal GAv
2020 m. gluodžlo 31 d.:

Ef,€rgy

solar P/olektySp. z

Agro įEĒlilg AS

o. o.

zgm€

Enelgiją As
UAB ,,saulėē erergiios projėklai"
PV EnargySp. z, o. o.
ZąIas

JTPG, UAB
UAB Fiaguvėlėē vėjas
|į visq
2019 m, gruodžo 31

d.|

Eįergy solar PrcJekŲ 8p. z. o. o.
Agro Leslene AE
Zalas Zsmes En6rgila AS
UAB ,saulės erergllos proleklal.
lš viso

735

1r

Dukįefnlų lmoniq a&cilų velllnlm plĮg,aldos
Jtakos tUIi paįlų įmonlų valdom turlo Vērį|nlmo 8laskaltos, Vėfllnanį Įmof,ėms pįikhw8nli lurlą buvo

UAB .saulės 8nergllos prd9klą|. vērtlr{mo metoda€
ĒneJgy soltr PtoJekly sp. z. o. o. Wdnlmo m6todas

-

dl6kor{o norma - 3'66 % - 5,66 %. Kaplla]izacljos noįma 5,56 %,
-mįtooels,
tulįo. Vįrljnant imonė8 hldoma8 įmom re'Ė"i į"liniūįrrinirio
otekonįo rcrmos

UAts J l PU lslgyla po vērthlmo EUdary'no daįos' įodėl verllntą nebuvo.
Už UAB RagĮvėlės vėJ8g akcĮas yE sunokėlas avansa8, tēčlaU Bėndrov€l
'14

remtĮi ėiomls Wrlinimo prielaldomls:

- p8j8mų;

nuoEavytės l€isa

m.

2020

mokėįlnos sumos
Gautos pąskolos
Gąltų paskolų palokarcs

3,90 % . 7,03 7..

į šias akcijas dar nepēlĖlo_

3kollnlal l6lpar9lgollmal sU8ĮU6įom8 rĖm9nims

Kitc

_

2019 m, tE€rskalčluoįhl

1

.._

809

-

200000

180ere

1 166

2020 nr, Bendrovė oląžino įrumpa]alkę paskolq lt sukauplaŠ pal0kanas sUEilGlēmŠ a8menlmE.

'15

Kiįos įrumpalaikĖs mokėllnog sumos
2į2n fr.

sko]os liekėiąms
Valdymo lmonēi mokėįinos 6umos
Dgpozitoliumui mokėtjnos sumos
sŲ dsrbo 6ąntykiaiE ssjię j9 parelgojimal
Gąutos pąskolos
GaUtų pa9kolų pal0kams

2020 m, Bendrovė grąano lrumpalalkę pasko|ą

15

sukauptog gąnaudo3
sukauptos
Sukauplos
sukauptos
sukauptos

1?

iI

lr

2Org m.

1

900
385
7 8gs

sukauptas pąlūk8ms tĖčlos]om8 šallm5.

alėinanēių l8ikoįarpįų palamos

apskaltos Ęmūos
aLdiįo sąnaudos
konsultaclnės va]dymo pasląugŲ sąnaudos
vertĖlnių popieiŲ apskaltos lrsaugojlmo sąnaudos

5

Pglnas dėl invesįlciiŲ verįAs pokyėlo ir pErdąvimo

2o2į

Paskolų pffdaūmo p€hĄŠ

m'

201 9 m,

{perskalčluotDl

? 541 644

2s41

644-

pastąba6).

18

NroEįoliai dėl lnvegtįcįų veltė3 pąslkeilimo ir paldavimo

'į'n

Gaūimē sumos vedės sumaŽėiimo nuostolls

vorlės sumažėiimo ruoEtolis
valįUlos kurso nelgiąma ltaka
Paskolų Vertės sumaŽėjlmo nuosįoll3
Ak6i jų

m.

2010

169 382

26'1
2

349 380

18

0s3

531 53'

2792

59'1

Uždaroloįpolniormuodgsiemglnvosfuoįolams€k}įahvEŠlĮclnėbondrovėį.lAB'AtalnauInarūlosonėrgēdko6lnv6gticllos,,

lmonės kqdag 304213372, adresac Jogailos g. 4, Vllnhs
2020 m. gruodžio 31 d. sENDRovĖs FlNANslNĖs ATASKAlTos
/ELrals ieiou nēnurodūa kltEin\
ilt.

Paslabos (lgsinys)

t9

Bendroslos ir admhiguaolnįs ŠąnaUdos
2020 m.
Valdymo

mok6lls

DėpoįlorlUmo mokestl8
Audlto sąnaudos
lnveslaūmo ob|ēkų lšlaldos
Klįos Wlklos lšlaldos

Kllį1 bēndįŲų lr admlnlstraclnlų

prhkalčluotį oį nuo.taEkaiūnio laikolarPlo vldullnas

suma

.,.

.

0,00rlo ._
0,02% ._

1385
5445

lŠlaldų slruk{lta:

tn90
paslqugos
DalbuoloJų aįyglnlmal lr soclal1nlo draudlmo sąnaudos
plofeslonallų
pa8laugų sqnaudos
KongŲįaclnės lr
BūlalIĖįin,ap9kallos pas]augoB

0,20%
1,00,/0

fr

m,

T916lrĖg, nolarlnė6

Kom andlįuočl ų gąnaudo8

Kllog bendįoslos

lr

Edmlnlslracinė5

Mak6lmalus
oįskaltymų dydl8

giynųiįl aktyvų vērįės

lpglskEįčiuotr)
5

4an

21 007
. 7

6ąEĮldos
a

165

957

07t

Kllos v9lkl08 r8rultgtįi

20

m.

T€l5inėE, nOtąliflėg paēlsugo5
Daįbuolojų aįyglnimai įr Eocialįfl ia dįąudimo sąnaud$
Kon6ulįaclnės irplol€sionaliųpĒslaUgų 6ąnaudo8
Buhallelin,apskaįto8 paEIaUgo8

Komtrdiruočlų sąmUdos
Kilo6 bsndrosios ir adminįsįr8cinės
vigo 3ąn6udų:
Mąlžą
viro pajsmų
Plaėiu€lų

įēērgk.lčlUoEl
tn 7nl

966

4 816
4 367

^279
1 g71

3 000

į2į
nTil

sąmudos

019

mtųtaisymai

Gryngsis rezullalas

pal0kanų lr kiįoŠ panašios sąnaudos

2'l

Palūkanos

Už

2020

obllgacl,as jr paskoląs

m. _
Aaį nįa

an19 m. (pėrskelēluoįa)
I 428 S88

'283404Ė

1

428 988

22

sandoįai

su kltals

8reliffilais ągm6nlmls:

Gauįi
dlvldendai

2020 m.

Palūk8nų

psjams

Gautįnos sįmos

Pal0k8nų

Asoclluolalmonė
Klll sugllę asmenys

201 8 m.

390 000

310000 .

(P*6kaįčiįota}

AsocliuQląlmonė

150 000

Klti Euoih a€menys

Bgndlovė 2020 m, gruodŽlo 31 d

B6ndįovė

20 t 9 m,

2 809 121

2767598

,?6?598

o,fi"o*u,-palottanų|aiamos

AkcJnlnkas

bm n€išpirksl

MokėįitroE 9umo9

6ąį8udo6

Akclnlnkas

18356996 .._

10114

1

3155

oautinoss-umos j;alllįĮĮ--15 446

381 401
274 O92
_

morotinossumos_
56'/ 977

obllgącljų lš Akc]olnko:

gruodžlo 31 d bįrvo ne|ēpllkusl obllgacljų iš Akclnlnko:

Bendrovė 2020 m' gruodžio 3'l d. buvo negĘŽinusi pasl(olų k]llems susijusiems

asmerire:

1

BendroĖ 20lg m. gįUodžlo

3'1

d. buvo negĘžlnU6l paskoų

k]il6m6 EUslJUslems

ąsmėrįms:

lo

83 315

Uždalojo llpo lnlglmuoliēiom3 inv98tuotoiams 8kiĖa lnvE8tioinė bēndrovė UAg "Aįslnauiinanēios

]monė8 koda8 304213372' adasas J9g8llo8 g.4, Vllnlus
gįu9dž19 31 d. BENDRovĖ9 FNAtĮsNĖs ATASKAlTos
2o2o
įEUrgig. ]6loU nėnurodh kilalDl

enērgetlkos lnvo€tlcl|o8

'

e

lll.
2'
B€ndrcvė

Pagtgįo8 (Ęginy8)
SueĮuaių šdių aandorhi (tęslnys)
2020 m.

gredao

31

d, bwo suleikusi pffikolą

'Bondro\Ą aflįko vldtrį Dukefln'simonės

kitj8m6

8uēiį6iffis smenlm:

2 vellįnlma modeiį, paga! kuli, Bandrcvės vefttnlmu nėra paskotoe veflgs sumažėjįmo požym|ų.

Be|dlovė 2019 m. gt@džio 31 d. buvo sutelkEi pffikolą klįlems sUsUUsiffis smēr{m:
data

23

Pelno mokēsįls

m2tm.

Pēlno mokesčlo kompononįal
PėlnEs (roostollsl) pri6š ēpmokėŠdrinų
PRpildoma] lēldžlaml
NoapmolGsf namoslos paJamos
Nėloldįml alskallymal
Menam$ pal0kan{ pąJamos
Apmokēsfnam8s Pēlns (mokoĒ{nlal nUo8įo|lal)
s lmrių grupės p6t|mtų mok8sllnlų nuostollų panaūoJlmas

2019 m. (pErskaičluota}

2 481 1A2
(s247)

3 0'12 029

(3 158 323)

(5883sl1)
279Ąo73

+32A24
1

(252

-

849
534)

l2 Ą14
(6s 396)

sukaupįų anksįesnlų mėįų mokėŠūnlų nuosįollų pqnaudoJlmas

Apmokėsįnąmas p6lnas (moko€dnlaJ nrcstolląl) po nuostollų panaudoJlmo
Ataskaltlnlo lalkotarplo polno mokostls
Vądovau]anlls

LF Polno mokĖsčlo lslatymo nuogįalomls, kol€klyvinlo lnv66taūm gLb]eklų palamos yra neąpmokeElinamos,

sąmudos -ąlįlinkffial seleldžjili atpkąitymai

m2Ofr,

pglno moka8člo pBlemų (6ąngįdų} kompon9nįal
Alaskalllnlo |ąlkotgrplo pĖlno mokesčlo (sąnaudog)
Alldėto|o p€lno mokesčlo pslįmoe (ēąnaudos)
Polno mok€gčio

o

m.

fperckal0iuotal

pajams (eąnaudos), apskailylos pelno (nUosįolių) ąlągkaitoie

2O2.O

Aįldėįoio p€lno moke9čb lurta3

m.

Alidėiimąi blogoms 6kolom9
sukaį.oimai

sukaupll mkesliniai nuosįolia]
hve6ll9į ų nwe rtėji mss
Alidėįojo mokėsēio turlas pdeŠ reallŽąc nės

7

72 696

34 754

veįės sumažėjįną

lvious: rēallzacinės vgrįė9 sumąžėlimą5
Atidėįoio mokesēio įut1a5 gįyląla verle

AlidĖtoio pelno m9k98čio Fiparēigoilūas
rutorislsus įUio nusldėvėllmo Šklįumas į8rp |lnans nė9 lr mokeslinės vėrtės
Aįdėįoio
'gslaikio mokesēio lslpąreigollmas
Alidėlasis m0kesįlŠ, gr}nąJą rerle

sukauplų mokestlnlq

įWsįollų.

a0,į

Pnpazlrfia pēlno
(nuostoliĮt)
alE3k3iloiē

m

Alidėiim8l blogoms €koloms

suką!plmai
sŲkaįpįl mokesli riai nuosįollai

NopnpazlnIa pęln9
(nu08lollų)
ata3kalįoiē
(Ą4l
247 278

Ą8Ą 642

Praeilų laikolarpių 8ukąUplų molGsli|ių nuosįolių taisynag

44
237 365

5 675

lnveslicijų ruverlĖiimas
llgalalkio materialauŠ turto nusldėvA]lmo skldumffi taįp ljnąnsInA6 lr
mokeslinė5 vertės
LąiklnŲ]ų sklrįUmų lš vlso prleš reallzaclnės veįės sŲm8žėJlmą

1t 203

473 438

Lnr\

. 2020Jm.
24B1 162

Ljetmie

675)

241 704

11

Alldėįo]o mok9sčlo įuĮta6 gl}rlql8 Yorte

(5

(241 70Ą)

444 642

į,llnus: Ieaįlzaclnė9 vērlės 3Um8žėJlm8s

PE nas pįleš apmkesįinirĘ
PElno mokesčlo (sąnaudos), apskąiūiUolo6 ialkanl lslątyrno numaMą tarifą
Pelno mokesčio paiaml| (sąmudų iš vi8o

2019 m.

2019 m. (p9r5kaiūiuot6}

|2įų116ū

AddĖįojo mokesēlo įurtas bwo apskalįomas naudolant 15% įarilą. Bendrovēl tapu8 lNestlclre b6ndrcvē, ą|ltlnkamEl p8gal Lieluvos tespubllkos Pelno mokasčlo
|stėtymo nuosta6' pssikēiiė
Bendrovės apmok6linimas. Tad 2020 m. gruodžlo 3'1 d. alidėiolo pelno mokesčlo įUįas nepdpaąstamas nuo mokestlnių nuostolių ir sukaŲpimq, |res Bondrovės noįuĖĒ gąllmybės
Į€ąlizuoti
sukaUpįų moke5įinių

nmslollų

20

uždg'oro tlpo inlormuoįNlome |hvo€luo|olam8 sklrįa hvosllcįna bondlovė įJAB ',AtĒhaujlnĖįčlo5
koda6 304213372' odresas Jogallor g, 4, v|lnlus
2020 m. qruodžlo 3l d. EEį{DnovĖs FlNANslNĖs ATASKAlTos

lmffį3

įĖUra|g. leioU

€nsrgatįkoo

kllslDl

įt.

PĖstabc (Ęs|ny8)

24

lnloffiaclla aple kolokįyvlnlo lnvoslavlmo subJekto lnvesįlchl{ pfl.mmlų po.U€lio

pffiisklrgtymą
2020,12.31

Rinkog

PAGAL TuBIo KLASĘ
Plnlgal

18 335 671

NWsąwbė8 vėMinl8l popi6rlal
Kltos pdemnėE

I e85 525
582

3 559

PAGAL VALIUTAS
EUR

1,98%
0,00%
0,00%
87,76%
47,32o/"

TuĖē

0,00%
0,00%
95,60%

35 632 307
7 220 835

19,3?%

119 498

17

32 194 S92

48t

32 194 992

43 007 485

lapo 202o m, gruodžio mėn., ląd 2019 m, duomenls pateikti tik palyglnamalslals

"Bēndrovė inve8licįne b€ndrov€

2019.'t2.31*

ĘuR
41

lndėlial
Pln]9ų r|nko8 pdėmonės
Nē nuo8awb& wrlyblnlal popįēdal

25

inveslioi|o3,,

0 32v"

įlkslals

Kolekįyvinio invesįavlmo subiekto invēsticiių 9įąžr ir.iįiko3 rodiklįai
Aįsskglllįi8 lalk9larpis
AkcĮų Wrtės poky'lĒ, EUH'
Mėįlnė bendrdĮ inve8į|ciiįi gląža,
Mėtlnė grynojl lnveEliciių gląža,
Akcllos verės PokĖio slandadinlE nuokrypls, EUR
'

-1

'į6v"

-3,10a/s

Akcųų veiės pakvfu skaĮčįuolama\ nuo 2021 2 į 8 d. - dieEi, kai Bendlovė įapo uŽdarolo lpo lnves!]clnd
bendrove.
1

alaskaiĘ

16lkolarpi

nlslaMos vleną kaįą

-

2020 m. gruodžio 31 dienai, lodėl palyginamų duomenų nAra.
Po, paskutinius
NUo vciklq€

VIdullnls akcl|os WĖė6 pokyti9
Vlduįlnė bėndrcll lruesllclių grqžą
VldUtnė or}nojl iruesliclių grąža
AkcUos vedĖš pokĖio slandailnis nLo{rypls

{0'00'į 1)
-.1,86%

-3,10%
{0,0016)

Pcr š| lalkotarpi
Akciios vėįė
lv1€linė

grynoJi lnv63licUų gįqža

lŲlelinė b€ndfoli

- ln!ēsįlc]Jų grąža, kUilą ap3k8lčlrcJant alsižvolglama

įnvgēlicl]ų grąža

-

ln\,Ėsdclių

I

9rąžą kurią apskaIčluojanį al6įžvolgiam8

pr€kĖs

irvaldyrno

iėhidas'

| prekĖo6 išlaidaB,

palūkanomi6,
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Vidutiflė beMrcji lnveEl]cijų grąža

- bendloii alilinkamo lalkotarpio lil€slidlų

Vldulinė gnfloji lre€licijų

grynoii atitinl(amo

grąža

-

AtlyginlmotarpjninkamsĘnaudos
Atlyglnlmų t6rplnlnkams nebWo.

2a

išēikšla mgilnėmls palūkanomls.
melįnėmi9 paEkanamIs.

Kolek9vlnio investavimo Šubiekįo grynųjų aktyvų, invėŠllEinių vienelų (akciiq) vertės ir lygįnamoio lndėkso toikšmės
Bėndrovė nelaįko lyg(namo]o įndekso.
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gfąža'

lalkoląIpio investlcijų gĘžą, iš€ikĖh

Roįkšmingi'pskįiįiniai|vgdįnįmsl

v\4(dymui benį 12 mėneEių po šlų įlnansinių ą(ąEkalįįl pąr€nglmo

daįos,

Pėr pra6luo] lEikoįarpl

Užda.oio įiPo lnlormuoįiosiema

invesluotor8ms gkįfta lnvostlclnė b9ndIovė UAB 'Aį8in8ujlhanēlo8

|monė9 kod8s 3042'|3372, adresas Jogailos g.4, vllnl!s
2020 m. gįuodžlo3' d, 8ENoRovĖs FlNANsINĖs ATAsKAtTos
/ĒlūAic

invostlclios,,

iAidįt nēnl ffi dūA įiį.į^l

lll.

Paslabos (tgsinys)
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poataskalįlniallvykį8i

Po šių įnareinių ataskaįtų paruošimo B€ndrovė

iŠ Akcininko iŠpilko obtigacĮų ir sumokėio gukaupįų

Bendįovės jstalįnis kapiįalas padldinįas 202t m. vasado

1

7 d.,

palokaų

Bendįo!ė iš dukįeriMs bendrovės UAB 'Ēkoeletila' 202'| m. geguŽės 13
2021 m. gegužės l3 d, išplalino obligaciių

Kitų leikšmingų po

Už 5

d.

isigljo obligacĮų

000 000 Eu. nes6ijwįem5

UŽ

o32-752

Ėul'

lnvestwįojam.

Vilma Tvaronaūčienė
yili0nė clbulskaiįė

ku.is ūenos įomina|i

5.l0 o0o EUr.

aįask8iįiniųivykių nuo šiįl linansinių aįaskailįl sudarymo iki pasilaąmo dą(os n€bwo-

imonės atslovas

ū l

lšleidaanl 2 302 1 8l wį. paprasųų WrdiniįĮ akcįjų.

2021 m' bala,'dtio?1 d. Bendrovė isigijo 100 proc. Imonės UAB 'Ekoelektra' (im. k. 304979645} akciiq,

B€ndlovė

on€.getikG

vertė 25

EU.

