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Nepriklausomo auditoriaus išvada 
UAB „Miesto energija“ vadovybei, akcininkams ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

Nuomonė 

Mes atlikome UAB „Miesto energija“ (toliau – Įmonė) 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusių metų 
Reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto 
ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investicijų grąžos ataskaitos (toliau – Reguliuojamos veiklos 
ataskaitos), auditą.  

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusių metų Reguliuojamos veiklos 
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal šilumos kainų nustatymo 
metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. 
vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 (toliau vadinama – VKEKK Metodika). 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos 
veiklos ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių 
etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (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. 

Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pridėtos Įmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos 
pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Šios Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos 
siekiant padėti Įmonei vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalies, Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalies, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 
straipsnio 11 dalies ir 20 straipsnio 9 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies 
reikalavimus. Todėl Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais.  

Mūsų išvada yra skirta tik Įmonei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir neturi būti 
platinama kitoms šalims ar jų naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
numatytais atvejais. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame. 

Kiti dalykai 

Įmonė parengė finansines ataskaitas už 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus pagal Lietuvos 
Respublikos verslo apskaitos standartus, apie kurias 2020 m. sausio 15 d. pateikėme auditoriaus 
išvadą, skirtą Įmonės akcininkams. Savo 2020 m. sausio 15 d. išvadoje apie audituotas finansines 
ataskaitas mes pareiškėme sąlyginę audito nuomonę bei įtraukėme pastraipą dėl reikšmingo 
neapibrėžtumo, susijusio su veiklos tęstinumu.  
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Mūsų sąlyginė nuomonė yra paremta tuo, kad: 

2019 m. rugsėjo 30 d. Įmonė apskaitė ilgalaikį materialųjį turtą 637 tūkst. eurų suma. Kaip aprašyta 
10-oje pastaboje, tą dieną buvo požymių, kad su Klaipėdos LEZ teritorijoje esančiomis trasomis 
susijęs turtas gali būti nuvertėjęs. Kaip reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos 23-iąjį verslo 
apskaitos standartą „Turto vertės sumažėjimas“, vadovybė apskaičiavo turto atsiperkamąją vertę 
ir nustatė, kad vertės sumažėjimo nuostolių pripažinti nereikia. Tačiau, mūsų nuomone, 
apskaičiuodama atsiperkamąją vertę vadovybė rėmėsi tam tikromis pernelyg optimistinėmis 
prielaidomis ir tinkamai neatsižvelgė į visus pagrįstai tikėtinus ateities scenarijus, kurie galėtų turėti 
įtakos apskaičiuotai atsiperkamajai vertei, įskaitant toliau mūsų išvados skyriaus „Reikšmingas 
neapibrėžtumas, susijęs su veiklos tęstinumu“ pastraipoje aptartų derybų dėl sutarties rezultatą. 
Mes negalėjome nustatyti, kiek finansinės ataskaitos yra iškraipytos dėl minėto Lietuvos 
Respublikos verslo apskaitos standarto reikalavimų nesilaikymo, įskaitant 2019 m. rugsėjo 30 d. 
pateiktų ilgalaikio materialiojo turto ir nuosavo kapitalo bei tą dieną pasibaigusių metų grynojo 
rezultato koregavimo sumų. 

Mūsų pastraipa dėl reikšmingo neapibrėžtumo, susijusio su veiklos tęstinumu yra paremta tuo, 
kad: 

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 17-ą pastabą, kurioje nurodyta, kad Įmonės pagrindinės 
veiklos pinigų srautai už 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus buvo neigiami 22 tūkst. eurų 
suma, o jos nepertraukiama veikla artimiausioje ateityje priklauso nuo neapibrėžto derybų dėl 
sutarties tarp dviejų nesusijusių šalių, kur Įmonė veiktų kaip tarpininkas, rezultato. Kaip toliau 
nurodyta minėtoje pastaboje, šie įvykiai ar sąlygos kartu su kitais 17-oje pastaboje pateiktais 
dalykais parodo, jog egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris gali sukelti reikšmingų abejonių 
dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame. 

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą mes taip pat susipažinome su Įmonės 
Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebėjome Reguliavimo apskaitos trūkumų bei neturėjome 
rekomendacijų dėl sistemos tobulinimo, todėl Įmonės vadovybei nepateikėme Rekomendacijų 
laiško. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga už šių Reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal VKEKK metodikos 
reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuojamos veiklos 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama šias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti 
veiklą ir, jei būtina, atskleisti 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 Reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo 
procesą.  

Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguliuojamos veiklos 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 tarptautinius audito standartus. 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 Reguliuojamos 
veiklos ataskaitomis. 
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Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl 
apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir 
surinkome 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. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 
Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

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

• Padarėme 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 Reguliuojamos veiklos 
ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. 
Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos 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 nustatėme audito metu. 

„KPMG Baltics“, UAB, vardu 

 

 

Vilmantas Karalius  
Atestuotas auditorius  
       

Vilnius, Lietuvos Respublika 
2020 m. gegužės 21 d. 
 
Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik Nepriklausomo auditoriaus išvada, esanti šio 
dokumento 3–5 puslapiuose. 
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Duomenys apie ūkio subjektą:   Duomenys apie kontaktinį asmenį:     
Pavadinimas UAB „Miesto energija“ Vardas, Pavardė Ieva Norkienė   
Kodas 183204042 Pareigos Ekonomistė   
Buveinės adresas Nepriklausmybės a. 1A, Naujoji Akmenė Telefonas 861147661   
Telefonas 8 425 56493 Faksas     
Faksas 8 425 56493 El. paštas i.norkiene@e-energija.lt   
                          

2019 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (eurais) PER2 
                          

        2020.05.21           
            sudarymo data             
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai                 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai                 
Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti) 201810 - 201909               
                          

    
Šilumos 

gamybos verslo 
vienetas 

Šilumos perdavimo  
verslo vienetas 

Mažmeninio 
aptarnavimo  verslo 

vienetas 

Nereguliuoja-mos 
veiklos verslo 

vienetas 
Nepaskirstoma IŠ VISO Pastabos 

Finansinės 
atskaitomybės 

duomenys 

  Pastabos (a) (b) (c) (h) (i) SUM (a:i)     
A. ILGALAIKIS TURTAS  -       471.177     19     119.710     465.008     1.055.914     (1)   1.055.914    
I. NEMATERIALUSIS TURTAS  -       0     -       -       -       0       0    
  I.1. Plėtros darbai  -       -       -       -       -       -         -      
  I.2. Prestižas  -       -       -       -       -       -         -      
  I.3. Patentai, licencijos  -       -       -       -       -       -         -      
  I.4. Programinė įranga  -       0     -       -       -       0       0    
  I.5. Kitas nematerialusis turtas  -       -       -       -       -       -         -      
II. MATERIALUSIS TURTAS  -       471.177     19     119.710     44.508     635.414       635.414    
  II.1. Žemė   -       -       -       -       -       -         -      
  II.2. Pastatai ir statiniai  -       380.999     -       77.334     46.254     504.587       504.587    
  II.2.1. Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai  -       380.999     -       77.334     46.254     504.587       504.587    
  II.2.2. Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai  -       -       -       -       0     0       0    
  II.3. Mašinos ir įrengimai  -       89.672     -       38.349    -1.755     126.266       126.266    
  II.4. Transporto priemonės  -       -       -       4.360    -0     4.360       4.360    
  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  -       505     19    -333     9     200       200    
  II.6. Nebaigta statyba  -       -       -       -       -       -         -      
  II.7. Kitas materialusis turtas  -       -       -       -       -       -         -      
  II.8. Investicinis turtas  -       -       -       -       -       -         -      
  II.8.1. Žemė   -       -       -       -       -       -         -      
  II.8.2. Pastatai  -       -       -       -       -       -         -      
III. FINANSINIS TURTAS  -       -       -       -       420.500     420.500       420.500    
III.1. Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones  -       -       -       -       -       -         -      
III.2. Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms  -       -       -       -       420.500     420.500       420.500    
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos  -       -       -       -       -       -         -      
III.4. Kitas finansinis turtas  -       -       -       -       -       -         -      
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  -       -       -       -       -       -         -      
IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas  -       -       -       -       -       -         -      
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas  -       -       -       -       -       -         -      
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B. TRUMPALAIKIS TURTAS  57.878     111.888     4.623     480.112     8.661     663.163     (2)   663.163    

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS  419     621     29     3.706     -       4.776       4.776    

I.1. Atsargos  -       -       -       36     -       36       36    
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  -       -       -       36     -       36       36    
I.1.2. Nebaigta gamyba  -       -       -       -       -       -         -      
I.1.3. Pagaminta produkcija  -       -       -       -       -       -         -      
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  -       -       -       -       -       -         -      
I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  -       -       -       -       -       -         -      
I.2. Išankstiniai apmokėjimai  419     621     29     3.670     -       4.739       4.739    
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys  -       -       -       -       -       -         -      
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  45.310     90.382     3.156     436.355     -       575.203       575.203    
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas  -       23.223     -       26.701     -       49.924       49.924    
II.2. Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos  -       -       -       12.890     -       12.890       12.890    
II.3. Kitos gautinos sumos  45.310     67.159     3.156     396.764     -       512.388       512.388    
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  -       -       -       -       8.661     8.661       8.661    
III.1. Trumpalaikės investicijos  -       -       -       -       -       -         -      
III.2. Terminuoti indėliai  -       -       -       -       -       -         -      
III.3. Kitas trumpalaikis turtas  -       -       -       -       8.661     8.661       8.661    
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  12.149     20.885     1.438     40.051     -       74.523       74.523    
  TURTAS IŠ VISO:  57.878     583.065     4.642     599.822     473.669     1.719.077       1.719.077    
C. NUOSAVAS KAPITALAS  -1.850.323     892.598     16.665     2.150.871     462.539     1.672.350       1.672.350    
I. KAPITALAS  1.626.260     226.255    -6.105    -786.816     401.007     1.460.600     (6)   1.460.600    
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)  -       -       -       -       -       -       (7)   -      
III. REZERVAI  171.136     23.809    -642    -82.799     42.199     153.703     (8)   153.703    
III.1. Privalomasis  171.136     23.809    -642    -82.799     42.199     153.703       153.703    
III.2. Kiti rezervai  -       -       -       -       -       -         -      

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -3.647.719     642.534     23.413     3.020.486     19.333     58.046     (9)=(5)-
(6)-(7)-(8)   58.046    

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  -       -       -       -       -       -       (3)   -      
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  1.908.201    -309.533    -12.023    -1.551.049     11.131     46.727       46.727    

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  -       -       -       -       8.027     8.027       8.027    

I.1. Finansinės skolos  -       -       -       -       -       -         -      
I.2. Skolos tiekėjams  -       -       -       -       -       -         -      
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai  -       -       -       -       -       -         -      
I.4. Atidėjiniai, atidėti mokestiniai įsipareigojimai  -       -       -       -       8.027     8.027       8.027    
I.5. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  -       -       -       -       -       -         -      

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  1.908.201    -309.533    -12.023    -1.551.049     3.104     38.700     (4)   38.700    

II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis  -       -       -       -       -       -         -      
II.2. Finansinės skolos  -       -       -       -       -       -         -      
II.3. Skolos tiekėjams  1     1     0     3     -       5       5    
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai  -       -       -       -       -       -         -      
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  -       -       -       -      -0    -0      -0    
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Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti) 201710 - 201809                 
                          

    
Šilumos 
gamybos 

verslo vienetas 

Šilumos 
perdavimo  

verslo vienetas 

Mažmeninio 
aptarnavimo  verslo 

vienetas 

Nereguliuojamos veiklos 
verslo vienetas 

(koreguota) 
Nepaskirstyta IŠ VISO 

(koreguota) Pastabos 
Finansinės 

atskaitomybės 
duomenys  (koreguota) 

  Pastabos (a) (b) (c) (h) (i) SUM (a:i)     
 A.   ILGALAIKIS TURTAS   -       516.363     19     60.064     456.104     1.032.551     (1)   1.032.551    
 I.   NEMATERIALUSIS TURTAS   -       1.780     -       0     0     1.780       1.780    
   I.1.   Plėtros darbai   -       -       -       -       -       -         -      
   I.2.   Prestižas   -       -       -       -       -       -         -      
   I.3.   Patentai, licencijos   -       -       -       -       -       -         -      
   I.4.   Programinė įranga   -       1.780     -       0     0     1.780       1.780    
   I.5.   Kitas nematerialusis turtas   -       -       -       -       -       -         -      
 II.   MATERIALUSIS TURTAS   -       514.583     19     60.063     35.604     610.270       610.270    
   II.1.   Žemė    -       -       -       -       -       -         -      
   II.2.   Pastatai ir statiniai   -       415.611     -       -       37.268     452.880       452.880    
   II.2.1.   Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai   -       415.611     -       -       37.268     452.880       452.880    
   II.2.2.   Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai   -       -       -       -       0     0       0    
   II.3.   Mašinos ir įrengimai   -       97.969     -       54.784    -1.668     151.084       151.084    
   II.4.   Transporto priemonės   -       -       -       5.428    -0     5.427       5.427    
   II.5.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai   -       1.003     19    -148     4     879       879    
   II.6.   Nebaigta statyba   -       -       -       -       -       -         -      
   II.7.   Kitas materialusis turtas   -       -       -       -       -       -         -      
   II.8.   Investicinis turtas   -       -       -       -       -       -         -      
   II.8.1.   Žemė    -       -       -       -       -       -         -      
   II.8.2.   Pastatai   -       -       -       -       -       -         -      
 III.   FINANSINIS TURTAS   -       -       -       -       420.500     420.500       420.500    
 III.1.   Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones   -       -       -       -       -       -         -      
 III.2.   Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms   -       -       -       -       420.500     420.500       420.500    
 III.3.   Po vienerių metų gautinos sumos   -       -       -       -       -       -         -      
 III.4.   Kitas finansinis turtas   -       -       -       -       -       -         -      
 IV.   KITAS ILGALAIKIS TURTAS   -       -       -       -       -       -         -      
 IV.1.   Atidėtojo mokesčio turtas   -       -       -       -       -       -         -      
 IV.2.   Kitas ilgalaikis turtas   -       -       -       -       -       -         -      
 B.   TRUMPALAIKIS TURTAS   18.217     26.962     1.734     625.967     8.694     681.573     (2)   681.573    

 I.   ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS   -       -       -       337.396     -       337.396       337.396    

 I.1.   Atsargos   -       -       -       337.287     -       337.287       337.287    
 I.1.1.   Žaliavos ir komplektavimo gaminiai   -       -       -       337.287     -       337.287       337.287    
 I.1.2.   Nebaigta gamyba   -       -       -       -       -       -         -      
 I.1.3.   Pagaminta produkcija   -       -       -       -       -       -         -      
 I.1.4.   Pirktos prekės, skirtos perparduoti   -       -       -       -       -       -         -      
 I.1.5.   Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti   -       -       -       -       -       -         -      
 I.2.   Išankstiniai apmokėjimai   -       -       -       109     -       109       109    
 I.3.   Nebaigtos vykdyti sutartys   -       -       -       -       -       -         -      
 II.   PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   -       3.187     -       208.343     -       211.530       211.530    
 II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas   -       3.187     -       24.706     -       27.893       27.893    
 II.2.   Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos   -       -       -       9.124     -       9.124       9.124    
 II.3.   Kitos gautinos sumos   -       -       -       174.513     -       174.513       174.513    
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Ataskaitų parengimo pagrindas 
 
UAB „Miesto energija“ (toliau – „Įmonė“) rengia ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (kontroliuojančiai 
institucijai) licencijuojamos veiklos ataskaitą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalis. 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ADI-2105 „Dėl šilumos 
tiekimo licencijos išdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ yra išduota Energetikos veiklos licencija  
Nr. L4-ŠT-KL-002, kuri suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, 
nurodytoje licencijos priede. Licencijoje nurodytos teritorijos šilumos vartotojams pirmą kartą bazinės kainos dedamosios 
buvo nustatytos 2014 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-341 „Dėl UAB „Miesto 
energija“ Klaipėdos miesto laisvojoje ekonominėje zonoje tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, kurios 
taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. Klaipėdos savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-279 „Dėl UAB 
„Miesto energija“ Klaipėdos miesto laisvojoje ekonominėje zonoje tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 
buvo nustatytos bazinės kainos dedamosios iki 2019 m. spalio 31 d., kurios taikomos nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. skaičiuojant kainą kiekvieną mėn. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimu 2019 
m. lapkričio 12 d. Nr. T1-340 „Dėl UAB „Miesto energija“ Klaipėdos miesto laisvojoje ekonominėje zonoje tiekiamos šilumos 
bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatyta nauja bazinė kaina. 
  
Sudarydama licencijuojamos veiklos ataskaitą Įmonė vadovaujasi 2018 m. rugsėjo 28 gen. direktoriaus įsakymu  Nr. 48 „Dėl 
reguliuojamos apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos aprašo pakeitimo“. 
 
Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003,  
Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2010, Nr. 65-3196) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (nauja redakcija nuo 2014 sausio 
1 d., Žin., Nr. 25-1249). 
 
Sudarydama 2019 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas, Įmonė vadovavosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos „Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinėmis rekomendacijomis“, parengtomis pagal 
Šilumos kainų nustatymo metodiką patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. 
nutarimu Nr. O3-73 su vėlesniais pakeitimais (2015 m. lapkričio 16 d. redakcija).Už 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius 
finansinius metus Įmonė vykdė reguliuojamą šilumos tiekimo veiklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, o kitos Įmonės 
veiklos nelicencijuojamos. 
 
Reguliuojamos veiklos ataskaitos atspindi Įmonės 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusių finansinių metų pajamas, sąnaudas, 
turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, paskirstytus paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas ir nebūtinąsias 
sąnaudas.  
 
Įmonės finansiniai metai prasideda atitinkamų kalendorinių metų spalio 1 d. ir baigiasi kitų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. 
 
Visos Įmonės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su licencijuojama veikla, yra registruojamos, įvedant papildomus 
požymius, grupuojamos ir apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose. 
 
Pateikta informacija remiasi pirminiais buhalteriniais dokumentais ir yra parengta kaupimo principu. 
 
Informacija reguliuojamos veiklos ataskaitose yra pateikiama eurais. 
 
2019 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius įsipareigojimus 643 tūkst. eurų. Taip pat, 2019 m. 
spalio mėn. galutinis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė Bendrovei palankų neskundžiamą sprendimą dėl 1 620 tūkst. 
eurų kompensacijos, kurią Bendrovė gavo ir apskaitė 2019 m. spalio mėn. (Bendrovė gavusi kompensaciją 2019 m. spalio 
30 d. suteikė 1 620 tūkst. eurų paskolą UAB „E energija“).  
 
Per 2019 m. Bendrovė uždirbo 60 tūkst. eurų grynojo pelno (2018 m. – grynasis nuostolis buvo 130 tūkst. eurų). Bendrovės 
rezultatui didžiausią teigiamą įtaką turėjo ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (77 tūkst. eurų) ir atidėjimų atsargoms ir 
gautinoms sumoms (44 tūkst. eurų) atstatymas. 2019 m. Bendrovės pinigų srautas iš pagrindinės veiklos, įvertinus ilgalaikio 
turto vertės sumažėjimo ir atidėjimų atsargoms ir gautinoms atstatymo įtaką, buvo neigiamas ir sudarė 22 tūkst. eurų.  
 
Bendrovė yra patvirtinusi veiklos planus bei finansines prognozes 2019–2020 m. Remiantis šiais planais ir prognozėmis, 
Bendrovė planuoja teigiamą pinigų srautą, užtikrinantį Bendrovės veiklos tęstinumą 2020 m. rugsėjo 30 d. pasibaigsiančiais 
finansiniais metais. Pagrindinės šių planų ir prognozių prielaidos: 
 
- Vyksta derybos su nauju vartotoju  UAB REHAU, kuris įsipareigoja suvartoti apie 2000 MWh šilumos per metus.  
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- Veiklos optimizavimas. Vadovybė išnagrinėjo visas galimybes optimizuoti veiklą ir nuspręsta, kad atsisakoma patalpų ir 
darbuotojų Ukmergės mieste. Veiklos organizavimas perkeltas į Naująją Akmenę planuojama perkelti arčiau Klaipėdos.  
 
- Taip pat tikimasi naujų klientų atsiradimo, kuris atneštų papildomą srautą be didesnių investicijų. Planuojama, kad per 
ateinančius dvejus metus Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje turėtų atsirasti 4 nauji klientai. 
 
Bendrovės vadovybė mano, kad atsižvelgiant į prieš tai minėtus faktus, šios reguliuojamos veiklos ataskaitos buvo parengtos 
remiantis veiklos tęstinumo principu. 
 
 
 
 

* * * * 
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