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Nepriklausomo auditoriaus išvada
UAB „Saulės energijos projektai“ akcininkams
Nuomonė
Mes atlikome UAB „Saulės energijos projektai” (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų auditą.
Įmonės finansines ataskaitas sudaro:
•
•
•
•

2021 m. gruodžio 31 d. sutrumpintas balansas,
tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės 2021 m.
gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus 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 nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos
standartų valdybos išleistą Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant
Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir
tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokią
vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos
principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą
arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

©2022 „KPMG Baltics“, UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė,

priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės
įmonės „KPMG International Limited“ vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių
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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. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

•

Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

•

Įgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume
pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų
bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.

•

Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą.
Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus
išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba,
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados yra
pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi
įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir
tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį
ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.
„KPMG Baltics“, UAB, vardu
Digitally signed by ROKAS

ROKAS KASPERAVIČIUS KASPERAVIČIUS

Date: 2022.03.21 16:39:56 +02'00'

Rokas Kasperavičius
Partneris
Atestuotas auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2022 m. kovo 21 d.
Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik Nepriklausomo auditoriaus išvada, esanti šio
dokumento 3–4 puslapiuose.
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UAB „SAULĖS ENERGIJOS PROJEKTAI“
Įmonės kodas: 302477633, Ozo g.10A, LT-08200 Vilnius

PATVIRTINTA
protokolo Nr. ____

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
Eil. Nr.

(Eurais)
Pastabos
Nr.

Straipsniai

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

1.

Pardavimo pajamos

1

1 259 742

1 261 666

2.

Pardavimo savikaina

1

( 356 901)

( 382 210)

3.

Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

-

-

902 841

879 456

-

-

4.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

5.

Pardavimo sąnaudos

6.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

2

( 11 777)

( 13 816)

7.

Kitos veiklos rezultatai

3

-

-

8.

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas
pajamos

-

-

9.

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

-

-

10.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos

15 541

34 768

11.

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

-

-

12.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

4

( 24 116)

( 49 635)

882 489

850 773

5

( 132 666)

( 128 227)

749 823

722 546

4

13.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

14.

Pelno mokestis

15.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Direktorius

Povilas Pečiulis
(pareigos)

(parašas)

UAB „IMG Numeri“ įgaliotas asmuo
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Loreta Pilipavičienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

Šias finansines ataskaitas direktorius ir vyr. buhalteris patvirtino 2022 m. _____________ d.
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UAB „SAULĖS ENERGIJOS PROJEKTAI“
Įmonės kodas: 302477633, Ozo g.10A, LT-08200 Vilnius

PATVIRTINTA
protokolo Nr. ____

2021 M. GRUODŽIO 31 D. SUTRUMPINTAS BALANSAS
Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

(Eurais)
Pastabos
Nr.

Eil. Nr.

Straipsniai

A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.
C.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

2.
H.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

TURTAS

6
7
8

TURTO IŠ VISO:

D.
1.
2.
3.
4.
5.
E.
F.
G.
1.

Ataskaitinis
laikotarpis
2 689 474
2 082 502
606 972
248 360
-

3 466 067
2 303 300
1 162 767
172 524
-

101 389
146 971
208

118 719
53 805
153

2 938 042

3 638 744

1 196 342
886 176
88 624
221 542
302 969
1 426 019

1 126 519
886 176
88 624
151 719
335 533
2 140 723

447 559

1 280 130

978 460

860 593

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR
KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

9

10
11
12
13

12 712

35 969

2 938 042

3 638 744

Povilas Pečiulis

Direktorius
(pareigos)

(parašas)

UAB „IMG Numeri“ įgaliotas asmuo
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Loreta Pilipavičienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

Šias finansines ataskaitas direktorius ir vyr. buhalteris patvirtino 2022 m. ________________ d.
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UAB „SAULĖS ENERGIJOS PROJEKTAI“
Įmonės kodas: 302477633, Ozo g.10A, LT-08200 Vilnius
PATVIRTINTA
protokolo Nr. _______
2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

(Eurais)

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje

886 176

Perkainojimo rezervas
Akcijų
priedai

-

Savos akcijos
(-)

Ilgalaikio
materialiojo
turto

-

-

Finansinio
turto
-

Įstatymo numatyti rezervai
Privalomasis
arba atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Savoms
akcijoms
įsigyti

88 624

-

Kiti
rezervai

-

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

129 173

Iš viso

1 103 973

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

-

3.Esminių klaidų taisymo rezultatas

-

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

886 176

-

-

-

-

88 624

-

-

129 173

1 103 973

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

-

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

-

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas
(nuostoliai)

-

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)
10. Dividendai

722 546

722 546

( 700 000)

( 700 000)

11. Kitos išmokos

-

12. Sudaryti rezervai

-

13. Panaudoti rezervai

-

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų
įnašai (pajų grąžinimas)

-

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
(sumažėjimas)

-

16. Įnašai nuostoliams padengti
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje

886 176

-

-

-

-

88 624

-

-

151 719

1 126 519

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

-

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas
(nuostoliai)

-

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)
23. Dividendai

749 823

749 823

( 680 000)

( 680 000)

24. Kitos išmokos

-

25. Sudaryti rezervai

-

26. Panaudoti rezervai

-

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų
įnašai (pajų grąžinimas)

-

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
(sumažėjimas)

-

29. Įnašai nuostoliams padengti
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

886 176

-

-

-

-

88 624

Direktorius

-

-

221 542

1 196 342

Povilas Pečiulis
(pareigos)

(parašas)

UAB „IMG Numeri“ įgaliotas asmuo
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Loreta Pilipavičienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

Šias finansines ataskaitas direktorius ir vyr. buhalteris patvirtino 2022 m. __________________ d.

8 - 16 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis
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Aiškinamasis raštas

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
BENDROJI INFORMACIJA
UAB „Saulės energijos projektai” (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Juridinių asmenų
registre 2010 m. vasario 02 d. pagal Lietuvos įmonių rejestro įstatymą, įmonės kodas 302477633, buveinės adresas
Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.
Bendrovės akcijos priklauso įmonėms – UAB Atsinaujinančios energetikos fondas“, juridinio asmens kodas
305218917, buveinės adresas Ozo 10A, Vilnius – 70 proc. (toliau Akcininkas 1) ir UAB „Atsinaujinančios energetikos
investicijos“, juridinio asmens kodas 304213372, buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius – 30 proc. (toliau
Akcininkas 2).
Įmonė priklauso įmonių grupei. Mažiausios įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, konsoliduotąsias finansines
ataskaitas sudaranti patronuojančioji įmonė yra UAB "Atsinaujinančios energetikos fondas", įmonės kodas
305218917, kurios buveinė Ozo 10A, Vilnius.
Bendrovės veikla – elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas.
2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo filialų, atstovybių, patronuojamųjų bei asocijuotų
įmonių.
2021 m. Bendrovėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas (2020 m. – 1 darbuotojas).
Įvertinus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nustatytus dydžius: balanse nurodytą turto
vertę, pardavimo grynąsias pajamas ir vidutinį metinį darbuotojų skaičių pagal sąrašą dvejus metus iš eilės, įskaitant
ataskaitinius finansinius metus, Bendrovė priskiriama mažoms įmonėms, todėl Bendrovės 2021 metų finansinių
ataskaitų rinkinį sudaro mažų įmonių sutrumpintas balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita ir aiškinamasis raštas.
2021 metais Įmonė įstatinio kapitalo nedidino. Įmonė 2021 m. neįsigijo ir neturėjo (ar neperleido) savo akcijų.
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Aiškinamasis raštas (tęsinys)

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
APSKAITOS PRINCIPAI
Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą
reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (Eur) (jei nenurodyta kitaip).

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šias finansines ataskaitas.
(a) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo
ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo
sąnaudos yra parodomos pardavimo savikainos bei bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsniuose.
Bendrovė 2019 metais pakeitė apskaitos politiką, nes tapo įmonių grupės įmone. Įmonę įsigijusi patronuojančioji
įmonė nustatė vienodą apskaitos politiką visoms įmonių grupės įmonėms. Pagal patronuojančios įmonės apskaitos
politiką ilgalaikio materialiojo turto apskaitai yra taikomi nauji naudingo tarnavimo laikotarpiai
Bendrovė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius:
Saulės energijos parkas
Pastatai ir statiniai
Kiti įrenginiai (statiniai)

Mašinos ir įranga
Elektros įrenginiai
Elektros ir ryšio kabelių linijos
Saulės moduliai ir konstrukcijos
Inverteriai

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos, monitoringo sistemos

Metai
8
25
25
25
10
5

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo
vertė yra ne mažesnė nei 300 Eur.
Einamojo remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Remonto
sąnaudos kapitalizuojamos, kai atlikti darbai pagerina ilgalaikio materialiojo turto savybes ir prailgina jo tarnavimo
laiką.
Pelnas arba nuostolis, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto
likutinę vertę bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių)
ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas.
(b) Nefinansinio turto vertės sumažėjimas

Turtas, kuriam skaičiuojama amortizacija arba nusidėvėjimas (įskaitant prestižą), peržiūrimas, siekiant nustatyti jo
vertės sumažėjimą, jeigu tik tam tikri įvykiai ar aplinkybių pasikeitimai liudija, kad turto apskaitinė vertė gali būti
neatgautina. Suma, kuria turto apskaitinė vertė viršija jo atsiperkamąją vertę, pripažįstama vertės sumažėjimo
nuostoliu. Atsiperkamoji vertė yra turto tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, arba naudojimo vertė, priklausomai
nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Nustatant turto vertės sumažėjimą, turtas yra sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių
atžvilgiu galima nustatyti atskirus pinigų srautus (pinigų srautus sukuriančius vienetus).
9
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(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
(c) Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus bei gautinas sumas. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas
tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos
vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo
savikaina. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo,
kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto balansinės vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų
taikant apskaičiuotąją palūkanų normą, vertės.
Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas bei gautas paskolas. Finansiniai
įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu
finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina. Gautos paskolos vertinamos
amortizuota savikaina.
(d) Akcinis kapitalas ir rezervai
Akcinis kapitalas apskaitomas pagal Bendrovės įstatus. Sumokėta suma, kuria išleistų akcijų pardavimo kaina viršija
nominalią jų vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai.
Rezervai sudaromi paskirstant ataskaitinių metų pelną visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, laikantis Lietuvos
Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų bei Bendrovės įstatų.
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovė kasmet privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5
proc. grynojo pelno, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Įstatymo numatyti rezervai yra
nepaskirstytini ir gali būti panaudojami tik nuostoliams padengti.
(e) Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą
pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam
pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.
(f) Užsienio valiutos
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas
už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai
užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus
valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio
pajamomis arba sąnaudomis.
(g) Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte,
atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai paslaugos yra
suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.
(h) Pardavimo savikaina ir Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos
su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos
sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos.
(i) Nuoma – Bendrovė nuomininkė
Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.
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(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
(j) Pelno mokestis
Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems
tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės finansinėse ataskaitose.
Atidėtasis pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniems skirtumams, jei yra tikėtina, kad bus gautas
apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniems skirtumams panaudoti.
(k) Tarpusavio užskaitos
Gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos su ta pačia trečiąja šalimi yra atliekamos tuomet, kai tam atlikti yra pakankamas
teisinis pagrindas.
(l) Poataskaitiniai įvykiai
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną
(koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys
įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

(k) Palyginamieji skaičiai
Kur buvo būtina, palyginamieji skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų šių metų finansinių ataskaitų pateikimo
pasikeitimus.
FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS
Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka valdyba.
Bendro pobūdžio bei konkrečių sričių, tokių kaip kredito, valiutų svyravimo, likvidumo ir palūkanų normos, rizikos
valdymo rašytiniai principai kol kas nėra parengti.
Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:
Kredito rizika
Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir
priežiūros procedūras.
Valiutų kursų rizika
Bendrovėje nėra reikšmingos valiutų kursų rizikos koncentracijos, kadangi didžioji dalis atsiskaitymų vyksta eurais.
Likvidumo rizika
Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą
planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes.
Palūkanų normos rizika
Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių.
Bendrovė neturi jokio reikšmingo palūkanas uždirbančio turto. Pasiskirstymas tarp fiksuoto ir kintamo dydžio
palūkanų normų priklauso nuo faktinės situacijos rinkoje.
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(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1 PASTABA:

PARDAVIMŲ PAJAMOS IR SAVIKAINA

Straipsnio pavadinimas

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Elektros energijos pardavimo pajamos

1 259 742

1 261 666

Elektros energijos pardavimo savikaina:

( 356 901)

( 382 210)

Įrangos nusidėvėjimas

( 218 639)

( 218 639)

Žemės nuoma ir NT mokesčiai

( 82 107)

( 85 775)

Elektrinės aptarnavimas

( 52 802)

( 54 625)

Pastatų, statinių nusidėvėjimas

( 2 158)

( 21 051)

Kitos sąnaudos

( 1 195)

( 2 120)

902 841

879 456

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

11 250

13 184

244
181
-

514
181
-

102
-

( 63)

11 777

13 816

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

15 541
13 542
1 999
( 24 116)
( 23 087)

34 768
34 042
726
( 49 635)
( 39 749)

( 1 029)

( 9 241)
( 645)

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

( 165 230)
32 564
( 132 666)

( 49 207)
( 79 020)
( 128 227)

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI):

2 PASTABA:

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Straipsnio pavadinimas
Audito ir apskaitos paslaugos
Teisinės išlaidos
Banko mokesčiai
Draudimo sąnaudos
Su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos
Kitos sąnaudos
IŠ VISO:

3 PASTABA:

-

KITOS VEIKLOS REZULTATAI

2021 m. ir 2020 m. kitos veiklos nebuvo.
4 PASTABA:

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Rodikliai
KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS
Palūkanų pajamos
Kitos finansinės veiklos pajamos
PALŪKANOS IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS
Palūkanų sąnaudos
Išvestinių finansinių priemonių apsikeitimo palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės veiklos sąnaudos

5 PASTABA:

PELNO MOKESTIS

Rodikliai
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Pelno mokesčio sąnaudos, atspindėtos pelno (nuostolių) ataskaitoje
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(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
6 PASTABA:

MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje
(neaudituota)
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Kiti
įrenginiai,
prietaisai ir
rankiai

Iš viso

9 231

2 293 635

434

2 303 300

99 149

4 860 912

35 475

4 995 536

99 149

4 860 912

35 475

4 995 536

89 943

2 567 278

35 016

2 692 237

2 158
-

218 486
-

153
-

220 797
-

-

-

-

-

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

92 101

2 785 764

35 169

2 913 034

-

-

-

-

-

-

c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)

7 048

2 075 148

2 082 502

306

Įmonėje yra visiškai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto, kuris naudojamas įmonės veikloje. Šio turto įsigijimo
savikaina yra 119 070 EUR.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos apskaitomos kaip pardavimo savikaina (1 pastaba).
Visas ilgalaikis materialus turtas yra įkeistas AB SEB Bankui pagal kreditavimo sutartį (13 pastaba).
7 PASTABA:

FINANSINIS TURTAS

Po vienerių metų gautinos sumos
Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Gautinos ilgalaikės paskolos iš susijusių šalių (14 pastaba)

41 031

611 031

Sukauptos palūkanos iš susijusių šalių
Po vienų metų gautinos sumos
IŠ VISO:

335 933

321 728

230 008
606 972

230 008
1 162 767

Finansinis turtas

Bendrovė yra suteikusi ilgalaikę paskolą Akcininkui 1 - 28 716 EUR ir Akcininkui 2 – 12 315 Eur. Šių paskolų
grąžinimo terminas 2025 m. birželio 30 d. Akcininkui 1 ir Akcininkui 2 taikoma fiksuota palūkanų norma 3 proc. Kitas
gautinas sumas sudaro deponuotos lėšos sumai 230 008 EUR pagal kreditavimo sutartį (2020 m. gruodžio 31 d.:
230 008 EUR).
8 PASTABA:

TRUMPALAIKIS TURTAS

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikį turtą sudarė per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai ir pinigų
ekvivalentai.
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinų sumų skaidymas pagal rūšis
Pirkėjų skolos
Avansinis pelno mokestis
Iš anksto sumokėta Sodra
IŠ VISO:

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

101 389
101 389

102 652
16 055
12
118 719

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turi pasirašiusi kreditavimo sutartį su AB SEB banku. Bendrovė skolinių
įsipareigojimų vykdymą užtikrino įkeisdama visas gautinas sumas.
2021 m. gruodžio 31 d. gautinos sumos įvertinamos balansine verte, nes nėra požymių, kad jos nebus atgautos.
Vertės sumažėjimas neformuojamas, nes skolas klientai padengė per 2022 metus.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Pinigai bankuose, Eur

146 971

53 805

IŠ VISO:

146 971

53 805

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turi pasirašiusi kreditavimo sutartį su AB SEB banku. Bendrovė skolinių
įsipareigojimų vykdymą užtikrino įkeisdama esamas ir būsimas lėšas sąskaitose.
9 PASTABA:

ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

Akcijų skaičius

Suma

30 600
30 600
-

886 176
886 176
-

1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
IŠ VISO:
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

-

-

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

-

-

Per 2021 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė, kaip ir 2020 m. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra
apmokėtos. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. 2021 metais Įmonė įstatinio kapitalo nedidino. Įmonė 2021 m.
neįsigijo ir neturėjo (ar neperleido) savo akcijų.
10 PASTABA:

REZERVAI

Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą sudaromas iš paskirstytinojo pelno.
Bendrovės privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5 % grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 %
įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti.
Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10 % įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną, gali būti perskirstyta.
2021 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas buvo pilnai suformuotas.
11 PASTABA:

PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Bendrovė pelno paskirstymo projekto nėra parengusi.
2021 m. rugpjūčio 31 d. Įmonė sudarė tarpines finansines ataskaitas ir dalį sukaupto pelno paskyrė tarpiniams
dividendams. Per 2021 metus Bendrovė divivendams paskyrė pelno už 2021 metų 8 mėnesius 680 000 Eur.
Tarpiniai dividendai buvo skirstomi, kad greičiau išmokėti investuotojams pinigus, kadangi didžioji dalis lėšų
sugeneruota.
2021 m. gruodžio 31 d. nepaskirstytas pelnas sudaro 221 542 Eur.
12 PASTABA: ATIDĖJINIAI
Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimui panaudoti žemiau išvardinti rodikliai:
Rodikliai

Skirtumas tarp mokestinės ir
apskaitinės vertės

Atidėtojo pelno mokesčio turtas
(įsipareigojimai)

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Laikinieji skirtumai dėl IT nusidėvėjimo

2 019 797

2 239 426

302 969

335 533

IŠ VISO:

2 019 797

2 239 426

302 969

335 533

Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimui taikytas 15 % pelno mokesčio tarifas.
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13 PASTABA:

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

2021 m. gruodžio 31 d.
Rodikliai

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis

Per vienus
finansinius metus

Po vienų metų, bet
ne vėliau kaip per
penkerius metus

Po penkerių metų

Skolos kredito įstaigoms
Skolos tiekėjams
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

832 571
14 036
113 740
1 507

447 559
-

-

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
IŠ VISO:

16 606

-

-

978 460

447 559

-

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turi pasirašiusi kreditavimo sutartį su AB SEB banku. Bendrovė skolinių
įsipareigojimų vykdymą užtikrino įkeisdama esamas ir būsimas lėšas sąskaitose, saulės energijos parką, kurio
likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 075 454 Eur, ir pastatus, kurio likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.
sudarė 7 048 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. negrąžinta ilgalaikė kredito dalis bankui – 447 559 Eur, trumpalaikė – 832
571 Eur. Paskolos grąžinimo terminas – 2023 m. birželio 27 d.
Pagal galiojančias kredito sutartis Bendrovės skolos padengimo rodiklis už paskutinius 12 mėnesių turi būti ne
mažesnis kaip 1,10. 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė tenkino šį rodiklį.
2020 m. gruodžio 31 d.
Rodikliai

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis

Skolos kredito įstaigoms
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Per vienus
finansinius metus

Po vienų metų, bet
ne vėliau kaip per
penkerius metus

Po penkerių metų

832 571
39
1 489

1 280 130
-

-

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

17 946

-

-

IŠ VISO:

860 593

1 280 130

-

14 PASTABA:

FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Bendrovės susijusiais asmenimis laikomi:
Bendrovės valdybos nariai ir vadovai;
Patronuojančioji įmonė – UAB „Atsinaujinančios energetikos fondas“;
Kiti susiję asmenys – UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“, kitos akcininkų bei jų šeimos narių
patronuojamos įmonės;
Kiti susiję fiziniai asmenys – akcininkai ir jų šeimos nariai.

15

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais fiziniais asmenimis
Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai

Vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais

78

47

Kitiems susijusiems fiziniams asmenims išmokėtas darbo užmokestis, įsk. soc.
draudimą

-

-

Kitiems susijusiems fiziniams asmenims neatlygintinai perduoto turto ar suteiktų
paslaugų vertė
Vadovams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų likutis

-

-

Už vadovus suteiktos garantijos ir kiti neapibrėžtieji įsipareigojimai

-

-

Vidutinis vadovų skaičius per metus

1

1

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Rodikliai

Finansiniai ryšiai su kitais susijusiais asmenimis
Finansiniai metai

Straipsniai

Praėję
finansiniai metai

Palūkanų pajamos ir suteiktos
paskolos
Akcininkas 1
Akcininkas 2

9 518
4 024

23 927
10 114

265 848
111 116

654 667
278 092

IŠ VISO:

13 542

34 041

376 964

932 759

Palūkanų pajamos

Gautinos paskolos ir palūkanos

Už susijusias šalis 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. suteiktų garantijų nebuvo.
15 PASTABA:

VEIKLOS TĘSTINUMAS

2021 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 978 460 EUR, o trumpalaikis turtas – 248 360 Eur.
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2021 m. gruodžio 31 d. yra didesni už trumpalaikį turtą 3.93 karto. 2020 m. gruodžio 31
d. trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 860 593 EUR, o trumpalaikis turtas – 402 532 EUR. Trumpalaikiai
įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d. yra didesni už trumpalaikį turtą 2,13 karto.
2021 m. Bendrovės grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos sudarė 1 111 tūkst. EUR. 2021 m. Bendrovė uždirbo
750 tūkst. EUR grynojo pelno. Bendrovės vadovybė planuoja sugeneruoti pakankamą pinigų srautą 2022 m., kad
užtikrinti savalaikį trumpalaikių įsipareigojimų padengimą. Šios finansinės ataskaitos yra parengtos veiklos tęstinumo
principu.
Vadovybės vertinimu, šis pandemijos protrūkis neturės reikšmingai neigiamos įtakos Bendrovės galimybėms tęsti
veiklą, kadangi sukaupto piniginių lėšų rezervo ir uždirbamo veiklos pinigų srauto turėtų pakakti visų įsipareigojimų
vykdymui bent 12 mėnesių po šių finansinių ataskaitų parengimo. Atsižvelgiant į tai, kad padėtis, susijusi su COVID19 protrūkiu ir jos sąlygotu poveikiu ekonominei aplinkai yra dinamiška, patikimai įvertinti susidariusios situacijos
galimą įtaką metiniams įmonės 2022 m. veiklos rezultatams šiame etape yra sudėtinga.
16 PASTABA:

POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

2022 m. vasario mėn., Rusijos Federacijai pripažinus separatistinių Donecko ir Luhansko „respublikų“
nepriklausomybę bei įsiveržus į Ukrainą, karinis konfliktas eskalavosi ir išsiplėtė į kitus šalies regionus. Prasidėję
kariniai veiksniai turės įtakos ne tik Ukrainos, Rusijos bet ir Europos ir viso pasaulio ekonomikai. Šių finansinių
ataskaitų dieną situacija Ukrainoje yra labai nepastovi ir iš esmės neapibrėžta. Anot vadovybės, kadangi karinės
operacijos yra besikeičiančios ir dinamiškos, šiuo metu jų finansinės įtakos patikimai įvertinti negalima.
Po finansinių ataskaitų sudarymo Bendrovė nepasirašė jokių sutarčių, kurios gali turėti reikšmingos įtakos įmonės
veiklai.

Direktorius
(pareigos)

Povilas Pečiulis
(parašas)

UAB „IMG Numeri“ įgaliotas asmuo
(pareigos)

Loreta Pilipavičienė
(parašas)
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