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I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2004 metus. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitent� 

Emitento pavadinimas:            Akcin� bendrov� „Kauno energija“. 

�statinis kapitalas:                    118 310 292 lit� ir yra padalintas � 19 718 382 paprast�sias vardines 
6 lit� nominalios vert�s akcijas. 

Buvein�s adresas:               Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas -21.  

Telefono Nr.:                           (8~37) 26 52 59 

E mail:                                       info@ke.lt.      

Fakso Nr.:                                 (8~37) 36 14 91 

Teisin� - organizacin� forma:   privatusis juridinis asmuo, akcin� bendrov� 

�registravimo data ir vieta:        1997 m. rugpj��io 22 d., Kaune, �sakymo Nr. 513 

�moni� kodas:                            235014830 

Registro tvarkytojas                  Valstyb�s �mon� Registr� centras 

3. Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis  

Bendrov�s �kin�s veiklos pob�dis (pagal Statistikos departamento Ekonomin�s veiklos r�ši� 
klasifikatori�) 

Veiklos kodas Veiklos pavadinimas 

40.11  Elektros gamyba  

40.12 Elektros perdavimas  

40.13 Elektros paskirstymas ir pardavimas 

40.22  Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas dujotiekiais 

40.30 Garo ir karšto vandens tiekimas 

 

4. Informacija apie tai, kur galima susipažinti su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais 
naudojantis ji buvo parengta ir visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas. 

Su metine ataskaita ir kitais dokumentais galima susipažinti: 

AB „Kauno energija“ buvein�je, adresu Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas -21, darbo dienomis 
nuo 7:30 iki 11:30 val. ir nuo 12:00 iki 16:30 val., o penktadieniais nuo 7:30 iki 11:30 val. ir nuo 
12:00 iki 14 val. 

Informaciniai pranešimai apie esminius �vykius emitento veikloje skelbiami dienraštyje „Kauno 
diena”, Vilniaus vertybini� popieri� biržos tinklalapyje bei Baltic News Service (BNS) Terminalo 
specializuotoje zonoje. 
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5. Asmenys, atsakingi už prospekte pateikt� informacij�: 

Akcin�s bendrov�s „Kauno energija“ generalinis direktorius Aleksandras Sigitas Matelionis 
tel.(8~37) 30 59 50; faks.: (8~37) 36 14 91. 

Akcin�s bendrov�s „Kauno energija“ vyriausioji buhalter� Violeta Stašk�nien� (8~37) 30 58 41, 
faks.: (8~37) 30 58 21. 

6. Už ataskaitos parengim� atsaking� emitento valdymo organ� nari�, darbuotoj� ir 
administracijos vadovo bei konsultant� patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija 
atitinka tikrov� ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti esmines �takos investitori� 
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� 
rinkos kainai bei j� vertinimui 

Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij�, patvirtina, kad prospekte pateikta 
informacija atitinka tikrov� ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti esmines �takos investitori� 
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� rinkos kainai 
bei j� vertinimui. 

Akcin�s bendrov�s 

„Kauno energija“ 

Generalinis direktorius        Aleksandras Sigitas Matelionis 

 

A.V 

 

 

Akcin�s bendrov�s  

„Kauno energija“ 

Vyriausioji buhalter�          Violeta Stašk�nien� 

 

 

Kaunas, 2005 m. geguž�s 25 d. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO 	STATIN	 KAPITAL
 IR IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS 

7. Emitento �statinis kapitalas 

 �statinio kapitalo dydis:   19 718 382 paprast�j� vardini� akcij�;  

 Akcijos nominali vert�:   6 litai  

 Bendra �statinio kapitalo nominali vert�: 118 310 292 lit� 

 �statinio kapitalo dalis:   96,38� savivaldybi� akcinis kapitalas; 

       3,62 � privat�s akcininkai 

8. Akcininkai 

Bendras AB „Kauno energija“ akcinink� skai�ius 2005 m. balandžio 26 dienai yra 406 akcininkai. 

AB „Kauno energija“ stambiausias akcininkas yra Kauno miesto savivaldyb�, Laisv�s al. 96, 
44251 Kaunas (�mones kodas 8869196). Jai priklauso 16 954 892 (šešiolika milijon� devyni šimtai 
penkiasdešimt keturi t�kstan�iai aštuoni šimtai devyniasdešimt dvi) paprastos vardin�s akcijos, 
kuri� bendra nominali vert� yra 101 729 352 (šimtas vienas milijonas septyni šimtai dvidešimt 
devyni t�kstan�iai trys šimtai penkiasdešimt du) litai. Tai sudaro 85,99 % emitento �statinio 
kapitalo ir bals�.  

Kauno rajono savivaldybei, Savanori� pr. 371, 49500 Kaunas (�mon�s kodas 8860366) priklauso 1 
606 168 (vienas milijonas šeši šimtai šeši t�kstan�iai šimtas šešiasdešimt aštuonios) paprastosios 
vardin�s akcijos, kuri� bendra nominali vert� yra 9 637 008 (devyni  milijonai šeši šimtai 
trisdešimt septyni t�kstan�iai aštuoni) litai. Tai sudaro 8,14 % emitento �statinio kapitalo ir bals�.  

Kiti akcininkai turi mažiau kaip 5 % emitento �statinio kapitalo ir bals�.  

9. Akcij�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s charakteristikos 

Vertybini� popieri� registracijos Nr.   A01031430 

Akcij� skai�ius    18 968 382 PVA 

Nominalioji vert�    6 Lt 

Bendra akcij� nominalioji vert�  113 810 292 Lt 

 

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai �registruotas ir išplatintas akcijas 

Vertybini� popieri� komisija 2000 m. liepos 20 d. pos�džio sprendimu (protokolo Nr.18 punktas 
Nr.8), aktu Nr. AB-4757 �registravo AB „Kauno energija“ vertybinius popierius, skirtus neviešajai 
apyvartai.  

Vertybini� popieri� registracijos Nr.   A01031430 

Akcij� skai�ius    750 000 PVA 

Nominalioji vert�    6 Lt 

Bendra akcij� nominalioji vert�  4 500 000 Lt 
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11. Informacija apie akcij� pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus 

Deponuot� akcij�, kuri� pagrindu yra išleisti depozitoriumo pakvitavimai, n�ra. 

12. Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� apyvart�, pagrindin�s charakteristikos  

Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� apyvart�, n�ra. 

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai �registruotus ir išplatintus skolos vertybinius 
popierius 

Neviešajai apyvartai �registruot� ir išplatint� skolos vertybini� popieri�, n�ra. 

14. Vertybiniai popieriai nepažymintys dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja Vertybini� popieri� viešosios apyvartos �statymas, išskyrus skolos vertybinius 
popierius 

Vertybini� popieri�, nepažymin�i� dalyvavimo �statiniame kapitale, n�ra. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST� VERTYBINI� POPIERI� 

ANTRIN� APYVART
 

 

15. Vertybiniai popieriai, �traukti � birž� prekybos s�rašus 

Vertybiniai popieriai �traukti � Vilniaus vertybini� popieri� biržos einam�j� s�raš�.  

Paprast�j� vardini� akcij� skai�ius   18 968 382  (VP CD kodas 12301) 

Bendra akcij� nominalioji vert�   113 810 292 Lt 

 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose 

Nuo 1998 m. gruodžio 28 dienos emitento vertybiniai popieriai �traukti � Vilniaus vertybini� 
popieri� biržos, einam�j� s�raš�.  

16.1. prekyba Vilniaus vertybini� popieri� biržoje 

            1 lentel� 

Prekybos VVPB centrin�je rinkoje rezultatai 
Centrin� rinka 

Ataskaitinis 
periodas 

Kaina( Lt) Apyvarta (Lt) Bendra 
apyvarta 

nuo iki maks. min. pask. 
sesijos 

maks. min. pask. 
sesijos 

Pask 
sesijos data 

vnt.  Lt. 

2002.01.01 2002.03.31 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 02.03.29 0 0,00 
2002.04.01 2002.06.30 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 02.06.28 0 0,00 
2002.07.01 2002.09.30 5,00 3,70 5,00 50,00 0,00 0,00 02.09.30 0 0,00 
2002.10.01 2002.12.31 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 02.12.31 0 0,00 
2003.01.01 2003.03.31 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 2003.03.31 0 0,00 
2003.04.01 2003.06.30 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 2003.06.30 0 0,00 
2003.07.01 2003.09.30 2,89 2,36 2,36 2,00 0,00 0,00 2003.09.30 1 2,00 
2003.10.01 2003.12.31 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2003.12.31 0 0,00 
2004 01.01 2004.03.31 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2004.03.31 0 0,00 
2004.04.01 2004.06.30 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2004.06.30 0 0,00 
2004.07.01 2004.09.30 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2004.09.30 0 0,00 
2004.10.01 2004.12.31 2,04 1,85 1,87 2723,00 0,00 0,00 2004.12.31 3 813 7054,00 

2 lentel� 

Tiesioginiai sandoriai 

Tiesioginiai sandoriai 
Ataskaitinis 

periodas 
Kaina vidutin� Apyvarta 

nuo iki (Lt) (vnt.) (Lt) 
2003.01.01 2003.03.31 0,00 0 0,00 
2003.04.01 2003.06.30 5,10 52 808 269 321 
2003.07.01 2003.09.30 0,00 0 0,00 
2003.10.01 2003.12.31 0,00 0 0,00 
2004 01.01 2004.03.31 0,00 0 0,00 
2004.04.01 2004.06.30 0,00 0 0,00 
2004.07.01 2004.09.30 0,00 0 0,00 
2004.10.01 2004.12.31 0,00 0 0,00 
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16. 2. prekyba kitose biržose nevykdoma. 

16.3. prekyba kitose organizuotose rinkose nevykdoma. 

17. Vertybini� popieri� kapitalizacija  

3 lentel� 
Bendrov�s akcij� VVPB kapitalizacija 

Ataskaitinis 
Periodas 

Kapitalizacija 

nuo Iki (Lt) 
2002.01.01 2002.03.31 70 183 013 
2002.04.01 2002.06.30 70 183 013 
2002.07.01 2002.09.30 94 841 910 
2002.10.01 2002.12.31 94 841 910 
2003.01.01 2003.03.31 90 099 815 
2003.04.01 2003.06.30 57 663 881 
2003.07.01 2003.09.30 44 765 382 
2003.10.01 2003.12.31 44 765 382 
2004 01.01 2004.03.31 44 765 382 
2004.04.01 2004.06.30 44 765 382 
2004.07.01 2004.09.30 38 695 499 
2004.10.01 2004.12.31 35 470 874 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib� 

N�ra. 

19. Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim� 

Per ataskaitin� laikotarp� emitentas savo akcij� nesupirko. 

20. Oficialaus pasi�lymo paskelbimas 
N�ra. 

21. Emitento mok�jimo agentai 
N�ra. 

22. Sutartys su Vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 

2003 m. balandžio 1 d. Emitento aptarnavimo sutartis su akcine bendrove SEB Vilniaus banku 
(�mon�s kodas 1202123, Gedimino pr. 12, Vilnius), atstovaujamu Finans� rink� departamento. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL
 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

AB „Kauno energija“ veiklos teisiniai pagrindai yra šie teis�s aktai:  
� Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymas;  
� Lietuvos Respublikos juridini� asmen� registro �statymas; 
� LR Energetikos �statymas; 
� LR Šilumos �kio �statymas; 
� Lietuvos Respublikos �statymas Lietuvos Respublikos Specialios paskirties akcin�s bendrov�s 
„Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos �kio ir jo valdymo perdavimo savivaldyb�ms 
�statymas (1997 m. balandžio 8 d. Nr.VIII-182); 
� Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s Nutarimas „D�l specialios paskirties akcin�s bendrov�s 
„Lietuvos energija“ reorganizavimo“ (1997 m. birželio 26 d. Nr.675);  
� SPAB „Lietuvos energija“ visuotinio akcinink� susirinkimo, �vykusio 1997 m. birželio 27 d., 
nutarimai d�l bendrov�s reorganizavimo,atskiriant šilumos �k�, reorganizavimo projekto 
tvirtinimo ir naujai steigiam� akcini� bendrovi� �stat� tvirtinimo; 
� SPAB „Lietuvos energija“ reorganizavimo projektas (patvirtintas Lietuvos Respublikos 	kio 
ministro 1997 m. birželio 10 d ir SPAB „Lietuvos energija“ visuotinio akcinink� susirinkimo, 
�vykusio 1997 m. birželio 27 d.); 
� SPAB „Kauno energija“ 1997 m. rugpj��io 15 d. visuotinis steigiamasis akcinink� 
susirinkimas; 
� Kauno miesto Valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 13 „D�l specialios paskirties 
akcin�s bendrov�s „Kauno energetika“ reorganizavimo“; 
� SPAB „Kauno energija“ neeilinio pakartotinio akcinink� susirinkimo, �vykusio 1998 m.vasario 
24 d., nutarimai d�l bendrov�s reorganizavimo, prijungiant SPAB „Kauno energetika“, 
reorganizavimo projekto ir �stat� tvirtinimo; 
� AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcinink� susirinkimo, �vykusio 2001 m. balandžio    
26 d., nutarimai d�l bendrov�s reorganizavimo projekto baigiamosios dalies patvirtinimo, 
atskiriant UAB „Šaki� šilumos tinklai“ (pagal SPAB „Kauno energija“ reorganizavimo projekt�, 
patvirtint� 2000-02-21 SPAB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime) 
ir bendrov�s �stat� patvirtinimo; 
� Bendrov�s �statai. 

24. Priklausymas asocijuotoms strukt�roms 

Emitentas priklauso Lietuvos šilumos tiek�j� asociacijai, Lietuvos Bioenergetikos ir Energijos 
Taupymo Asociacijai, Nacionalinei elektros energetikos asociacijai ir Lietuvos šilumin�s technikos 
inžinieri� asociacijai, Kauno krašto pramoninink� ir darbdavi� asociacijai, Energetikos 
neformaliojo švietimo asociacijai. Taip pat yra Kauno regionin�s energetikos agent�ros dalinink�. 

Lietuvos šilumos tiek�j� asociacija (LŠTA) �kurta 1998 m. vasario 24 dien�. AB „Kauno 
energija“ yra viena iš asociacijos steig�j�.  

Tai nepelno siekianti, savanoriška šilumos tiekimo �moni�, organizacij� bei kit� asocijuot� 
energetikos strukt�r�, o taip pat atskir� subjekt�, veikian�i� šilumos tiekimo srityje, interesus 
atstovaujanti organizacija. Asociacijoje yra 35 nar�s, iš kuri� 25 yra šilumos tiekimo �mon�s, 
gaminan�ios ir tiekian�ios apie 97 % Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos 
šilumos, ir 10 �moni�, kuri� veikla netiesiogiai susijusi su šilumos tiekimu. Šiose šilumos tiekimo 
�mon�se dirba apie 6000 darbuotoj�, bendra šilumos gamyba 2003 m. buvo 10261,7 GWh ir 
elektros energijos gamyba - 1400 GWh.  
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Asociacijos valdymo organai yra visuotinis nari� susirinkimas, Taryba ir asociacijos 
administracija. Taryba koordinuoja Asociacijos darb�, rengia veiklos program� ir biudžeto plan�, 
sudaro s�lygas �gyvendinti �statuose numatytus tikslus. LŠTA veikia Politikos strategijos, 
Marketingo ir vartotoj� informavimo, Technikos, Ekonomikos, Teis�s ir Mokymo komitetai, kurie 
r�pinasi aktualiais šilumos tiekimo �mon�ms klausimais.  

Pagrindin� Asociacijos pastarojo meto veikla yra šilumos energijos �statymo ir po�statymini� 
dokument� rengimas.  

Lietuvos Bioenergetikos ir Energijos Taupymo Asociacija (LBIETA) �registruota 1998 m. 
sausio 23 dien�. Asociacijos nariai ir garb�s nariai atstovauja daugiau kaip keturiadešimt biokuro 
gamybos, šilumos tiekimo, energetikos �rangos tiekimo �moni� bei mokslo �staig� ir organizacij�. 
AB „Kauno energija“ nuo 2001 met� yra LBIETA nar�. 

Asociacijos veiklos pagrindiniai tikslai: 
� Propaguoti biologin�s mas�s panaudojim� kuro gamybai, modernius apšildymo �renginius, 

apšiltinim�, energijos taupym�, gamtos tausojim� ir  kit� atsinaujinan�i� bei vietini� 
energijos šaltini� panaudojim�.  

� Siekti naudingiau �gyvendinti bendr� pastang� reikalaujan�ius jos nari� veiklos 
uždavinius, ginti savo nari� teises energijos teis�tus interesus visuomenin�se, valstybin�se 
energijos tarptautin�se organizacijose.  

� Siekti, kad b�t� sudarytos palankios s�lygos ekonominiam socialiniam progresui vystyti, 
ple�iant gamybos realizavimo rinkas, tobulinant eksporto ir importo s�lygas, �vedant 
naujus standartus ir normas integruojantis � Europos S�jung�. 

Nacionalin� elektros energetikos asociacija (NEEA) vienija Lietuvos elektros energij� 
gaminan�ias ir tiekian�ias bei energetikos sektoriaus statybos �mones. Asociacija �registruota 
Vilniaus m. savivaldyb�je 1998 m. birželio 5 d. Steig�jai-5 energetin�s �mon�s ir 5 energetikos 
statybos organizacijos. 2000 metais � Asociacij� reorganizacijos keliu �stojo Energetikos statybos 
organizacij� asociacija, stambiausia Lietuvos energetin� �mon� AB “Lietuvos energija”,             
AB „Kauno energija“2004 met� gruodžio 1 d asociacijoje buvo 42 nariai su 12100 dirban�i�j�. 
1999 m. asociacija užmezg� ryšius su Europos elektros energetikos s�junga “EURELECTRC”, o 
2003 m. kovo 16 dien� buvo priimta šios s�jungos tikruoju nariu ir atstovauja  visiems Lietuvos 
energetikams šioje organizacijoje. EURELECTRIC  - lobistin� organizacija vienijanti 30 tikr�j�  
Europos šali� nari�, 10 asocijuot� Europos šali�, 7-Viduržemio j�ros šalis.  14 Europos 
energetikos pramon�s ir 19 verslo partneri�. 

Lietuvos elektros energetikos asociacija yra viena iš 2001 m. liepos 5 d �kurtos Lietuvos 
energetik� s�jungos Ssteig�j�. Nuo 2004 m. š� s�junga vadinasi Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komitetas ir atstovauja Lietuvoje Pasaulio Energetikos Taryb�, (World Energy Conncil-
WES), kuri vienija 93 pasaulio šalis, gaminan�ias 92% pasaulio elektros energijos. 

Asociacijos veiklos pagrindiniai tikslai: 
� Sudaryti elektros tiekimo bei energetikos statybos �mon�ms geresnes s�lygas 

ekonominiam-techniniam ir verslo funkcionavimui bei gyventoj� socialiniam 
apr�pinimui vystyti, gerinti energijos tiekimo s�lygas Lietuvos miestams, gyventojams 
ir atskiriems vartotojams, 

� Atstovauti Asociacijos nari� teises, ginti j� teis�tus interesus valstybin�se, 
visuomenin�se ir tarptautin�se organizacijose, 

� Koordinuoti teis�s ir valdymo norm� taikym� šakos �mon�ms ir organizacijoms. 
Asociacija bendradarbiauja su Estijos ir Latvijos  energetik� draugijomis. Pagrindinis 
bendradarbiavimo tikslas – skatinti Baltijos šali� elektros rinkos k�rim� bei Baltijos šali� elektros 
energetikos strukt�r� integravim�si � atitinkamas Europos s�jungos strukt�ras. Taip pat 
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bendradarbiauja ir su Estijos bei Latvijos energetini� objekt� statybos bendrov�mis, organizuoja 
bendrus seminarus, forumus, kei�iasi turima informacija ir patyrimu. 
Asocijuotiems nariams sudarytos s�lygos dalyvauti �statym�, po�statymini� akt�, kit� normini� 
dokument� rengimo procese, dalyvauti tarptautiniuose EURELECTRIC ir WEC renginiuose- 
suvažiavimuose, konferencijose, darbo ir ekspert� grupi� veikloje. 

Asociacija aktyviai dalyvauja nacionalini� program�, tarptautini� projekt� ir studij� rengime. 
Pažym�tinos: Lietuvos ekonomin�s raidos programa iki 2015 met�, Nacionalin� elektros 
energetikos strategija (2002 m.), Aplinkosaugos reikalavimai energetikos sektoriui-politikos 
alternatyvos (2002 m.), Elektros energijos ir  CO2 kvot� prekybos modeliavimas iki 2012 met� 
Baltijos šali� regione pagal BASREC program�, Dvyni� projekte „ AB Lietuvos energija 
perdavimo sistemos ir rinkos operatoriaus vaidmens �tvirtinime po reorganizacijos“, Europos 
s�jungos paramos fond� skirstymo steb�toj� tarybos veikloje. 

Lietuvos šilumin�s technikos inžinieri� asociacijos nariais yra techninio profilio universitetai 
(VGTU, KTU) naftos perdirbimo, šilumos bei duj� tiekimo tiekimo �mon�s ir atskiri fiziniai 
asmenys. Pagrindin� veikla yra aktualios informacijos rinkimas ir platinimas, seminar� 
organizavimas, žurnalo „Šilumin� technika“ leidimas (leidžiama kartu su LŠTA), specialist� 
mokymo kurs� rengimas d�l kvalifikacijos atestat� suteikimo.  

AB „Kauno energija” glaudžiai bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos 
energetikos instituto mokslininkais. Mokslo darbuotojai padeda spr�sti technines problemas, 
atlieka reikalingas ekspertizes. Organizuoja �vairaus pob�džio seminarus ir konferencijas, juose 
dalyvauja ir pranešimus skaito bendrov�s specialistai. 

Kauno krašto pramoninink� ir darbdavi� asociacija (KKPDA) 1989 m. gruodžio 22 d. Kauno 
miesto liaudies deputat� tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu buvo �steigta Kauno 
pramoninink� asociacija. Vystantis veiklai, formuojantis naujiems veiklos prioritetams bei 
�sijungiant naujiems nariams, 1996 m. rugpj��io 15 d. Asociacija buvo perregistruota ir pavadinta 
Kauno krašto pramoninink� ir darbdavi� asociacija. Jos misija ir veiklos prioritetai išliko iki ši� 
dien�. Bendrov� jos nare tapo 2003 metais. KKPDA yra savanoriška atskir� subjekt�, veikian�i� 
gamybos ir gamybos aptarnavimo bei kitose verslo, mokslo ir socialinio aptarnavimo sferose, 
interesus atstovaujanti organizacija. Jos tikslai: atstovauti nari� teises, ginti j� teis�tus interesus 
visuomenin�se, valstybin�se ir tarptautin�se strukt�rose; atstovauti ir ginti darbdavi� ar j� �galiot� 
asmen� teises; siekti, kad vis� nuosavyb�s form� subjektams b�t� sudaromos palankios s�lygos 
techniniam, ekonominiam ir socialiniam progresui pl�toti, ple�iant paslaug� ir produkcijos 
realizavimo rinkas, palaikant priva�ios verslininkyst�s pl�tojim�, tobulinant eksporto ir importo 
s�lygas. Asociacijos veikla: lobizmas, operatyvin� informacija, klubin� veikla, tikslin�s 
konsultacijos, tarptautin�s verslo misijos, ryšiai su žiniasklaida.  

Energetikos neformaliojo švietimo asociacija susijusi su bendrov�s darbuotoj� dalyvavimu 
sporto veikloje ir jos aktyvi veikla yra nuo 1999 met�.  

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas 

SPAB „Kauno energija“ �steigta skaidymo b�du, reorganizuojant SPAB „Lietuvos energija”, kuri 
kaip juridinis asmuo t�sia savo veikl� ir atskiriant SPAB „Lietuvos energija“ priklausant� šilumos 
tiekimo filial� „Kauno šilumos tinklai“ ir elektros ir šilumin�s energijos gamybos filial� Kauno 
elektrin�.  

SPAB „Kauno energija“ �registruota 1997 m. rugpj��io 22 d., �mon�s kodas 3501483, �registruotas 
�statinis kapitalas - 191 480 190 Lt, padalintas � 19 148 019 paprast�sias vardines akcijas, vienos 
akcijos nominali vert� – 10 Lt. Veiklos pob�dis: gamybinis, komercinis, paslaugos. 

1998 m. geguž�s 15d. Vertybini� popieri� komisijoje �registruoti vertybiniai popieriai, išleisti 
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reorganizuojant SPAB “ Kauno energija”, vadovaujantis Akcini� bendrovi� �statymo 10 straipsnio 
3 dalies 1 punktu, prijungiant SPAB „Kauno energetika“, didinant �statin� kapital� nuo 191 480 
190 Lt. iki 198 980 190 Lt. Padidintas �statinis kapitalas �moni� rejestre �registruotas 1998 m. 
liepos 15 d. 

1999 m. liepos 7 d. neeiliniame akcinink� susirinkime nutarta „patvirtinti kompanij� AB Vattenfal 
konkurso „Kauno energetikos sektoriaus modernizavimo projektui �gyvendinti“ nugal�toja“. 2000-
06-01 gautas patvirtinantis dokumentas, kad AB Vattenfall atsisak� dalyvauti konkurse „Kauno 
energetikos sektoriaus modernizavimo projektui �gyvendinti“. 

2000 m. vasario 21 d. neeiliniame visuotiniame SPAB „Kauno energija“ akcinink� susirinkime 
nutarta„reorganizuoti SPAB „Kauno energija“ skaidymo b�du, atskiriant bendrov�s filialus 
„Jurbarko šilumos tinklai“ ir „Šaki� šilumos tinklai“, j� pagrindu �steigiant naujas specialios 
paskirties uždar�sias akcines bendroves“.  

2000 m. birželio 28 d. neeiliniame visuotiniame SPAB „Kauno energija“ akacinink� susirinkime 
nutarta sumažinti SPAB „Kauno energija“ �statin� kapital� iki 119 388 114 Lt (mažinant akcij� 
nominali� vert� nuo 10 Lt iki 6 Lt) bei panaikinti bendrov�s specialios paskirties status�. 2000 m. 
liepos 20 d. Vertybini� popieri� komisija aktu Nr.AB-4757 ir aktu Nr.4756 �registravo emitento 
vertybinius popierius, kuri� vienos akcijos nominali vert� 6 Lt.      2000 m. rugpj��io 8 d. 
užregistruotas sumažintas �statinis kapitalas.  

2000 m. spalio 5 d. steigiamajame specialios paskirties uždarosios akcin�s bendrov�s „Šaki� 
šilumos tinklai“ akcinink� susirinkime nutarta �steigti uždar�j� akcin� bendrov� “Šaki� šilumos 
tinklai”. UAB „Šaki� šilumos tinklai“ �registruota 2001 m. sausio 2 d. 

2000 m. spalio 17 d. steigiamajame pakartotiniame visuotiniame uždarosios akcin�s bendrov�s 
„Jurbarko šilumos tinklai“ akcinink� susirinkime nepriimtas nutarimas �steigti uždar�j� akcin� 
bendrov� „Jurbarko šilumos tinklai“. 

2001-04-26 eiliniame visuotiniame AB „Kauno energija“ akcinink� susirinkime patvirtinta 
baigiamoji reorganizavimo projekto dalis, atskiriant UAB „Šaki� šilumos tinklai“ (pagal SPAB 
„Kauno energija“ reorganizavimo projekt�, patvirtint� 2000-02-21 SPAB „Kauno energija“ 
neeiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime) bei nauja bendrov�s �stat� redakcija. 

2002-12-03 neeiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime nutarta parduoti AB „Kauno energija“ 
filialui Kauno elektrin� priskirt� turt� Kauno elektrin� (Taikos pr. 147 / V.Kr�v�s pr. 128), mazuto �k� 
(Ateities pl. 35) ir šlamo �k� (V.Kr�v�s pr. 135) uždarajai akcinei bendrovei Kauno termofikacijos 
elektrin� (�mon�s kodas 1088449) už 116 500 000 (vien� šimt� šešiolika milijon� penkis šimtus 
t�kstan�i�) lit�. 2003 m. kovo 14 dien� �vyk�s visuotinis bendrov�s akcinink� susirinkimas patvirtino 
Kauno elektrin�s pirkimo –pardavimo sutarties pasirašymo dat� – 2003 m. kovo 31 d.  

2003 m. kovo 31 d. AB „Kauno energija“ ir Rusijos bendrov�s „Gazprom”, Lietuvos �mon�s 
„Dujotekana” ir JAV �mon�s „Clement Power Venture Inc.” konsorciumo �steigta UAB Kauno 
termofikacijos elektrin� pasiraš� Elektrin�s pirkimo-pardavimo bei Šilumos energijos pirkimo-
pardavimo sutartis. Konsorciumas už elektrin� sumok�jo 116,5 mln. Lt., taip pat �sipareigojo 
investuoti � nupirkt� turt� ne mažiau kaip 400 mln. Lt. Nuo 2003 m. gruodžio 30 d. šali� (AB 
„Kauno energija” ir UAB Kauno termofikacijos elektrin�) susitarimu nutraukta Elektrin�s 
eksploatavimo paslaug� sutartis. 

2003 m. spalio 23 d. �registruota dukterin� AB „Kauno energija“ �mon� UAB „Naujasodžio 
energijos paslaugos”. 2003 m. gruodžio 30d. UAB „Naujasodžio energijos paslaugos”, �sigijo     
AB „Kauno energija“ filialui „Naujasodžio energij�” priskirt� turt� ir  2003 m. gruodžio 31 dien� 
pri�musi buvusius min�to filialo darbuotojus, prad�jo vykdyti �kin� veikl� kaip bendrov�s 
dukterin� �mon�. 

2003 m. gruodžio 30 dien� bendrov�s valdyba nutar� nutraukti filial� Kauno elektrin� ir 
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„Naujasodžio energija“ veikl�. 

2004 m rugpj��io 31 d. bendrov�s valdyba pri�m� sprendim� d�l AB „Kauno energija“ filial� 
„Kauno šilumos tinklai“ ir „Kauno energijos“ paslaugos veiklos nutraukimo ir nuo 2004 m. rugs�jo 
1 d. ši� filial� pagrindu buvo �steigti departamentai. 

2004 m. rugs�jo 30 d. AB „Kauno energija“ ir UAB „Naujasodžio energijos paslaugos” šali� 
susitarimu nutrauk� 2003 m. gruodžio 30 d. (registro Nr. 1-17532) pasirašyt� Turto pirkimo – 
pardavimo sutart�, o nuo 2004 m. spalio 1 dienos pagal min�t� sutart� susigr�žintas turtas buvo 
išnuomotas UAB „Naujasodžio energijos paslaugos”. 

26. Gamybos (paslaug�) charakteristika 

Pagrindin�s bendrov�s veiklos kryptys yra šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos 
perdavimas, šilumos paskirstymas bei nepagrindin� veikla (vamzdži� izoliavimas ir durpi� 
gavyba)iki 2003 m. gruodžio 31 d.. 

4 lentel� 

Pajamos už parduot� elektros energij�, šilumos energij� ir kitas paslaugas (t�kst. Lt) 

Eil. Nr.  Pardavimai ir paslaugos 2002 m. 2003 m. 2004 m.  

 I. Pardavimai ir paslaugos  231 269 254 338 196 015 

 I.1  Iš j�: elektros energija 42 112 32 083 1 314 

 I.2           šilumos energija 169 824 169 114 160 952 

 I.3           kita veikla 19 333 53 141 33 749 

     

Elektros energija 

Elektros energija yra gaminama Petraši�ni� elektrin�s departamente. 

   5 lentel� 

Elektros energijos gamyba ir realizavimas (t�kst. MWh) 

Eil. 
Nr. 

 Pavadinimas 2002 m. 

t�kst.MWh 

2002 m. 

t�kst. Lt  

2003 m. 

t�kst.MWh 

2003 m. 

t�kst. Lt  

2004 m. 

t�kst.MWh 

2004 m. 

t�kst. Lt  

 I  Pagaminta 

 

491,8  358,1  
13,1 

 

 II  Parduota 
vartotojams 

413,9 42 112 315,2 32 083 12,2 1314 

 



 13 

Šilumos energija 
6 lentel� 

Šilumos energijos gamyba ir realizavimas (t�kst. MWh ) 

Eil. 
Nr. 

 Pavadinimas 2002 m. 

t�kst. MWh 

2002 m. 

t�kst. Lt 

2003 m. 

t�kst. MWh 

2003 m. 

t�kst. Lt 

2004 m. 

t�kst.MWh

2004 m. 

t�kst. Lt 

 I.  Pagaminta  1 927  1925  1849  

 II.  Realizuota 
vartotojams 

1 450 169 824 1445 169 114 1625 160952 

Karštas vanduo 
7 lentel� 

Vandens pašildymas ir realizavimas gyventojams (t�kstan�iais m3) 

Eil. Nr.  Pavadinimas 2002 m. 

t�kst. m3 

2003 m. 

t�kst. m3 

2004 m. 

t�kst. m3 

I. Pagaminta 4 234 4 507 3 852 

II. Realizuota vartotojams 2 940 2 977 3 640 

8 lentel� 

Pagrindini� gamini� (paslaug�) dalis procentais bendroje gamybos (paslaug� teikimo) apimtyje 

Eil. Nr. Pavadinimas 2002 m. (�) 2003 m. (�) 2004 m. (�) 

1. Elektros gamyba  18,27 12,61 0,67 

2. Šilumos gamyba 73,43 66,49 82,11 

3.  Kita veikla 8,3 20,9 17,22 

 Viso 100 100 100 

Gamini� (paslaug� teikimo) kainos ir j� dinamika per paskutinius 3 metus.  
Nuo 1997m. liepos 1 d. elektros ir šilumos energijos kainas nustato Valstybin� kain� ir energetikos 
kontrol�s komisija. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcin�s bendrov�s “Lietuvos energija” 
reorganizavimo bei šilumos �kio ir jo valdymo perdavimo savivaldyb�ms �statymu, atskirose 
savivaldyb�se �steigt� specialios paskirties akcini� bendrovi� tiekiamos šilumos energijos kainas 
nustato savivaldyb�, o naujai �steigt� regionini� specialios paskirties akcini� bendrovi� kainas – 
tiek�jas, suderin�s su Valstybines kain�  ir energetikos kontrol�s komisija. 1997 - 1999 met� 
šildymo sezonams naujai �steigtoje šilumos tiekimo specialios paskirties akcin�je bendrov�je 
„Kauno energija“ buvo nustatyta viena šilumos energijos regionin� kaina – 10,44 cnt./kWh. 2000 
m. balandžio 1 d. AB „Kauno energija“ buvo nustatyta– 11,98 cnt/kWh. šilumos energijos 
regionin� kaina. 2004 m. Valstybines kain� ir energetikos kontrol�s komisijoje buvo nustatyta 
viena šilumos energijos regionin� kaina – 11,97 cnt./kWh, kuri patvirtinta 2004-08-01. 
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 9 lentel� 

Vidutinis šilumos energijos tarifas (ct/kWh) 

Energijos vartotoj� grup�s 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

Gyventojams 11,94 11,84 11,83 

Kitiems vartotojams 11,23 11,83 11,27 

10 lentel� 

Vidutin� vandens pašildymo kaina be PVM (Lt/m�) 

Energijos vartotoj� grup�s 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

Gyventojams 6,13 6,13 6,1047 

Kitiems vartotojams 6,13 6,13 6,1047 

 

           11 lentel� 

Pagrindiniai bendrov�s veikl� apib�dinantys rodikliai (pagal VVPB Listingo departamento 
metodik�) 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2002 

metai 

2003 

metai 

2003* 

metai 

2004 

metai 

1 Grynasis pelningumas (grynasis pelnas / 
pardavimai ir paslaugos) 

0,08 0,03 0,03 0,05 

2 Vidutinio turto gr�ža (grynasis pelningumas*turto 
apyvartumas) pardavimai ir paslaug/vidutinis 
turtas(turt.lpr.+turt.l.pab./2) 

0,05 0,02 0,03 0,04 

3 Skolos koeficientas (�sipareigojimai /turtas) 0,63 0,39 0,45 0,45 

4 Skolos - nuosavyb�s koeficientas (�sipareigojimai 
/savinink� nuosavyb�) 

1,74 0,67 

 

0,85 

 

0,86 
 

5.  Bendrasis likvidumo koeficientas trumpal.turtas / 
trumpal.�sipareigojimai) 

1,05 2,94 2,05 1,04 

6 Turto apyvartumas ( pardavimai ir paslaugos / 
turtas) 

0,62 0,95 1,08 0,73 

7 Akcijos buhalterin� vert� 6,55 6.86 5,67 6,16 

8 Grynasis pelnas akcijai (grynasis 
pelnas/vid.svertinis akcij� skai�ius apyvartoje) 

0,91 0.30 0,38 0,49 

*2003 met� rodikliai perskai�iuoti pagal koreguot� pagal VAS 2003 met� balans�. 

27. Realizavimo rinkos 

Elektros energija parduodama sutartiniais pagrindais per AB „Lietuvos energija“. 
Šilumos energija ir karštas vanduo parduodami Kauno regiono bei Jurbarko miesto gyventojams 
bei kitiems vartotojams. 
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12 lentel� 

Šilumos energijos realizavimas pagal šilumos vartotoj� grupes (procentais) 

Eil. 
Nr. 

 Energijos vartotoj� grup�s 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

 1.  Šilumos energija viso:  100  100 100 

 1.1.       Gyventojai  72,23 73,5 75,3 

 1.2.       kiti vartotojai  27,77 26,5 24,7 

28. Tiekimas 

AB „Kauno energija“ visi pirkimai buvo atliekami, vadovaujantis 2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos 
Respublikos Vieš�j� pirkim� �statymu Nr.IX-1217, Vyriausyb�s nutarimais ir 2003-03-27 „AB 
„Kauno energija“ supaprastint� pirkim� tvarka“ patvirtinta AB ,,Kauno energija“ valdybos 
nutarimu Nr.2003-07-07 

Daugum� energetini� ištekli�, atsargini� dali� ir medžiag�, reikaling� eksploatacijai, �sigyjama iš 
Lietuvos Respublikoje registruot� komercini� �moni�, kurios tas vertybes �siveža iš Rusijos ( apie  
1/2 vis� pirkim�), Vokietijos (apie 1/5 vis� pirkim�), Ukrainos (apie 1/20 vis� pirkim�), Danijos 
(1/10) ir kit� šali�. Daugumos preki� pasi�la yra konkurencin�.  

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindin�s priemon�s 

AB „Kauno energija“ savo veiklai naudojamus žem�s sklypus nuomoja iš Kauno apskrities 
viršininko administracijos ir Taurag�s apskrities viršininko administracijos.  

13 lentel� 
Bendras nuomojam� sklyp� plotas 

Eil 
Nr. 

Padalinio pavadinimas Bendras plotas (kv.m) 

 Kauno energija 232 300 
 

14 lentel� 
AB „Kauno energija“ didžiausi nuomojami žemes sklypai 

Eil. 
Nr. 

Geografin� pad�tis 
(adresas) 

Funkcin� paskirtis Plotas 
(kv.m.) 

Naudojimosi sklypu 
teisinis pagrindas 

1  Jurbarko šilumos tinklai Kitai specialiai paskir�iai 18461 Nuoma 

2 Petraši�n� elektrin�,  
J�gain�s 12, Kaunas  1189 Ruošiama nuomos 

sutartis  

3 „Domeikavos“ rajonin� katilin�, 
Neries g. 6, Domeikava 

Kitai specialiai paskir�iai 15496 Nuoma 

4 Garliavos rajonin� katilin�, Liep� 
g.20A, Garliava 

Kitai specialiai paskir�iai 5458 Nuoma 

5 Garliavos rajonin� katilin�, 
Lozorai�io 17A, Garliava Kitai specialiai paskir�iai 21593 Nuoma 

6 „Raudondvario“ rajonin� katilin� 
Kondroto g., Raudondvaris 

Kitai specialiai paskir�iai 8592 Nuoma 

  
14 lentel�s lentel�s t�sinys kitame puslapyje 
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14 lentel�s lentel�s t�sinys 

7 „Šilko“ rajonin� katilin�,  
Varni� gt. 48, Kaunas Kitai specialiai paskir�iai 8423 Nuoma 

8 „Pergal�s“ rajonin� katilin�, Karo 
ligonin�s g. 31, Kaunas 

Kitai specialiai paskir�iai 7687 Nuoma 

9 „Inkaro“ rajonin� katilin�, 
Raudondvario pl. VII takas 4 , Kaunas 

Pramonin�s sand�liavimo 
objekt� statybai ir 
ekspotavimui 

9076 Nuoma 

10. Siurblin�, Jonavos g. 276 Kitai specialiai paskir�iai 5434 Ruošiamas detalus 
planas 

11. Siurblin�, Kr�v�s pr. 49A Kitai specialiai paskir�iai 2489 Nuoma 

12. Siurblin�, Šiaur�s pr. 2a Kitai specialiai paskir�iai 1538 Nuoma 

13. Gamybinis-administracinis pastatas 
Raudondvario pl. 84, 86A, Kaunas 

Kitai specialiai paskir�iai 17551 Nuoma 

15 lentel� 

AB „Kauno energija“ nekilnojamas turtas 

Eil. 
Nr. 

Padalinio pavadinimas Pastat� 
skai�ius 

Bendras plotas 

(kv.m) 

Statybos metai Pastat� b�kl� 

 

 Kauno energija 284 83 965,74 1930-1997 Gera 

16 lentel� 

AB „Kauno energija“ pagrindiniai pastatai ir statiniai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, adresas, 
funkcin� paskirtis 

Likutin� balansin� 
vert� 2004 12 31 d. 

Bendras  
plotas 

Statybos 
metai 

B�kl� 

1. Gamybos korpusas, J�gain�s 12 1.211.005,46 11151,73 1944-1958 Gera 

2. Vandens šildymo katilin�,  
J�gain�s 12 

131.240,36 1394,19 1965 Gera 

3. Siurblin�, J�gain�s 12 12.559,31 129,80 1963-1965 Gera 

4. Cheminio vandens valymo pastatas, 
J�gain�s 12 

171.546,17 1650,46 1959-1966 Gera 

5. Domeikavos raj. katilin�,  
Neries g. 6 

1 006 669,90 602,72 1980 Gera 

6. Garliavos raj. katilin�, 
 Lozorai�io 17A 

2 472 816,49 3939,96 1968-1970 Gera 

7. Girioni� raj. katilin�, Kauno r.            
Samyl� apylink� 

750 897,62 605,66 1980 Gera 

8. Noreikiški� raj. katilin�, Kauno r. 
Noreikiški� k.  1 498 873,33 2393,31 1980 Gera 

9. Neveroni�  raj. katilin�, Kauno r.          
Neveroni� k. 

91 539,75 392,89 1986 Gera 

 
16 lentel�s lentel�s t�sinys kitame puslapyje
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16 lentel�s lentel�s t�sinys

10. Šilko raj. katilin�,              
Varni� g. 48, Kaunas 

184 453,14 2960,82 1968 Gera 

11. Pergal�s raj. katilin�, 
Karo ligonin�s 31 

1 515 033,82 5866,29 1962-1980 Gera 

12. Inkaro raj. katilin�,   
Raudondvario pl. VII takas 

1 181 244,91 2768,45 1952-1993 Gera 

13. Siurblin�s: 
Šiaur�s 2A , Kaunas 
Kr�v�s 49A, Kaunas 
Jonavos 276, Kaunas 

 
39 126,33 

194 743,66 
635 665,12 

613,90 

1265,98 

1681,88 

1980-1984 Gera 

14. Administracinis pastatas, Raudondvario pl. 
84,86A 

55.049,59 

1.076.358,83 

498,94 

3101,60 

1966-2004 Gera 

17 lentel� 

AB „Kauno energija“ nebaigta statyba 

Nr. Pavadinimas Funkcin� paskirtis S�matin� 
vert� 

t�kst. Lt 

�sisavinta suma 
t�kst.Lt 

2004 12 31 

Prognozuo-
jama 

statybos 
pabaiga 

1. Pastato Jonavos g.276 
rekonstrukcija 

Žem�s sklypo 
formavimas 

4,0 0,6 2005 m. 

2. Finansinis modulis Veiklos 
prognozavimas 
�vertinant investicijas 

100,0 95,47 2005 m. 

3. Petraši�n� mazuto siurblin�s 
nugriovimas 

Neveikianti 400,532 400,53 2005 m. 

4. Pastato Raudondvario pl.86 
rekonstrukcija 

Patalp� paskirties 
keitimas 

112,754 1.067,05 2005 m. 

5. Noreikiški� kogeneracin�s 
katilin�s �rengimas 

Elektros gamyba 2.334,693 2.334,69 2005 m. 

6.  Šilumos tinkl� �vadai (tinklo 
pl�tra) 

Termofikacinio 
vandens tiekimas 

9.301,5 558,40 2005 m. 

7. Pastat� Savanori� pr.347 
rekonstrukcija 

Pastat� renovacija 434,592 405,52 2005 m. 

18 lentel� 

AB „Kauno energija“ pagrindini� mašin�, �rengim� grupi� ir technologini� linij� aprašymas 

Nr. Pavadinimas Funkcin� paskirtis Eksploatacijos 
pradžia 

Likutin� balansin� 
vert� (Lt) 

2004 12 31 

1. Garo ir vandens šildymo katilai Termofikacinio vandens, 
šilumnešio gamyba 

1953-1971 
1983-1987 

868.269,61 

2. Šilumos skaitikliai Šilumos apskaita 1993-2004 4.431.528,18 

3. Cheminio vandens valymo 
�renginiai 

Termofikacinio vandens 
paruošimas 

1973 103.799,83 

18 lentel�s lentel�s t�sinys kitame puslapyje
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18 lentel�s lentel�s t�sinys

4. Dujotiekis Kuro tiekimui  2002 3.421.805,93 

5. Dujiniai �renginiai Šilumos gamyba 1996 3.134.219,81 

6. Šilumos punktai Šilumos ir karšto vandens 
ruošimo �renginys  

1998-2004 20.434.010,63 

7 Programin� �ranga Buhalterin�s ir vartotoj� 
apskaitos vedimui, gamybos 
proceso valdymui  

1999-2004 109.124,38 

 

Dauguma mašin� ir �rengim� pagaminti buvusioje SSSR, kai kurie naujausi �rengimai pagaminti 
kitose valstyb�se.  

Kai kuri� pagrindini� �rengim�  grupi� likutin� balansin� vert�, palyginus su pra�jusiais metais, 
padid�jo didži�ja dalimi d�l turto pardavimo sandorio UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 
nutraukimo ir turto sugr�žimo � bendrov�. 

 

30. Rizikos veiksniai, susij� su emitento veikla 

Ekonominiai veiksniai: 

AB „Kauno energija“ rinkoje išlaiko pagrindinio šilumos tiek�jo pozicij�. Norint j� išlaikyti, reikia 
prisitaikyti prie nauj� energijos tiekimo s�lyg�, �diegti modernias ir efektyvias technologijas, 
orientuotis � klientus ir tur�ti lanks�i� rinkodar�. Kintant rinkos situacijai, kainos turi b�ti 
koreguojamos. Siekiant išlaikyti šilumos energijos vartojimo stabilum�, turi b�ti nuolat prijungiami 
nauji vartotojai. 

Bendrov�s pardavimai ir pelningumas priklauso nuo vartotoj� paj�gumo ir pasirengimo apmok�ti 
s�skaitas. 

Pramon�s vartotoj� smukimas �vyko prieš kelet� met� ir daugiau nebekelia rizikos. Nauj� vartotoj� 
atveju reikia patikrinti galimyb� ilgalaikiam verslui. Gyventoj� sektoriaus vartotoj�, kaip 
pagrindin�s vartotoj� grup�s, gyvenimo standartas pasikeis, kaip ir kai kurie kiti faktoriai, 
�takojantys šilumos suvartojim�. Pastat� šilumin� izoliacija bei geresn� lang� ir dur� kokyb� 
sumažins pastat� šilumos poreikius. Be to, geresn�s galimyb�s kontroliuoti patalp� temperat�ras iš 
dalies sumažins šilumos poreik�. Kita vertus, geresnis šilumos paskirstymas viduje ir norimos 
komforto s�lygos lems didesn� suvartojim�. 

Šiuo metu stabili ekonomin� situacija lemia gyventoj� perkamosios galios did�jim�. Taigi auga 
komercinis sektorius. Šios b�kl�s destabilizacija lemt� verslo rizik� šilumos verslui.  

Verslo pl�tr� Kaune apspr�s žiniomis pagr�stos šakos. Geros s�lygos tokiam verslui yra tai, kad 
Kaune �sik�r� universitetai ir kitos mokslo �staigos. Bus statomi biurai su dideliu oro 
kondicionavimo poreikiu, o tai padidins ir šilumos poreik�. �prasta tokiems pastatams �rengti 
vietinius šildymo ir šal�io gamybos �renginius. Gali b�ti taip, kad statyb� investitoriai statys šiuos 
�renginius kartu su kitomis pastat� dalimis be bendrov�s dalyvavimo. Kogeneracijos technologija 
gali leisti pasiekti patrauklius energijos kaštus, žemesnius nei bendrov�s tiekiamos šilumos kaina 
pagal fiksuot� tarif�.  

Prognozuojama, kad kuro kainos, kurios yra santykinai žemos d�l ypating� pirkimo s�lyg�, did�s ir 
bus pritaikytos prie tarptautini� rink�. Tai tur�s �takos savos gamybos išlaidoms bei šilumos 
pirkimui ir Kauno termofikacijos elektrin�s.  
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Duj� ir elektros tiekimo bendrovi� konkurencija, kuri pasireiškia vartotoj� atsijungimu nuo 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, pasistatant savo šilumos šaltin� (duj� ir elektros tiekimo 
bendrov�s tvirtina technines s�lygas šioms autonomin�ms šildymo sistemoms �sirengti).  

Gamybini� patalp� Bendrov� turi pakankamai. Atliekant šilumos punkt�, esan�i� pastatuose, 
renovacij� panaikinami karšto vandens ruošimo �renginiai grupin�se boilerin�se, kurios tampa 
nebenaudojamos gamybiniais tikslais. Tada grupini� boilerini� pastatus bei nenaudojamas gamybai 
patalpas ar pastatus Bendrov� viešo aukciono b�du parduoda ar nuomoja. 

Vadovyb�s ir personalo strukt�ra reorganizuota 2004 metais. Per ilgesn� laikotarp� geb�jimai turi 
b�ti priderinti prie nauj� technologij� ir produkt�. Darbuotoj� skai�ius bus sumažintas d�l 
sumaž�jusi� prieži�ros ir remonto darb� poreikio. Bus vykdomi apmokymai naujos �rangos 
eksploatacijai. Vadovyb� daugiau d�mesio skirs darbo efektyvumui ir � klientus orientuotai 
elgsenai. 

Daugumos specialist� kvalifikacijos lygis atitinka užimamas pareigas, kit� darbuotoj� darbo stažas 
ir praktinis dalyko žinojimas leidžia dirbti užimamose pareigose. Bendrov�s vadovai ir 
administracijos personalas turi reikiam� aukšt�j� išsilavinim�. Kadr� kaitos problemos n�ra. 
Pagrindin� kuro r�šis, gaminant elektros ir šilumos energij� - dujos, rezervinis kuras – mazutas. 
Gamtini� duj� bei mazuto pirkimas 2004 metais buvo vykdomas konkurso b�du, vadovaujantis 
2002m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vieš�j� pirkim� �statymu Nr.IX-1217 kovo 3d. 
nutarimu Nr.277 bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2003m. kovo 3 d. nutarimu Nr.277 
,,�moni�, veikian�i� energetikos srityje, energijos ar kuro, kuri� reikia elektros ir šilumos energijai 
gaminti, pirkim� tvarka“ VI skyriumi.  

Gamtini� duj� pirkimo sutartys sudarytos su AB ,,Lietuvos dujos“ ir UAB ,,Dujotekana“. Nupirkta 
po 9,5 mln.m³ gamtini� duj�. 

Mazuto pagal sudaryt� sutart� nupirkta 2500 t iš UAB ,,Petrolana“. 

Bendrov� priklausoma nuo duj� tiek�j�, kadangi duj� kainas nustato Valstybin� kain� ir 
energetikos kontrol�s komisija. Stambiausi� šilumos vartotoj� atsijungimas, subankrutavus 
daugeliui pramon�s �moni�, ir žymus vartojimo sumaž�jimas, �sirengiant autonominius šilumos 
gamybos paj�gumus, diegiant naujas technologijas, sumažino gamyb� ir padidino tiesiogin� 
priklausomyb� nuo stambi� vartotoj�. 

 Gamybos cikliškumo �taka Bendrov�s veiklai yra didel�, kadangi šildymo sezono metu (nuo spalio 
iki geguž�s ) gaunamos didžiausios pajamos, o nešildymo sezono metu Bendrov�s �renginiai n�ra 
pilnai apkrauti, j� darbo našumas žemas bei pajamos mažiausios, tuo metu Bendrov�s išlaidos 
didžiausios (atliekami kapitalinio remonto darbai, perkamas mazutas); 

Politiniai veiksniai: 

Savivaldyb�, turinti kontrolin� Bendrov�s akcij� paket�, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
�statymais gali Bendrovei nustatyti tam tikrus privalomus darbus, šilumos energijos tiekimo s�lygas 
ir reikalavimus pagrindinei Bendrov�s veiklai. 

Socialiniai veiksniai: 

Bendrov�s Kolektyvin� sutartis derinama su profs�jungomis, veikian�iomis joje. Legal�s streikai 
bendrov�je uždrausti �statymais. 

Techniniai-technologiniai veiksniai: 

Svarbiausi� vidin� rizik� sukelia tiekimo sistemos bei šilumos šaltini� amžius ir b�kl�.  
Žemas automatizacijos lygis šilumos gamybos infrastrukt�roje lemia didel� rankinio darbo poreik�, 
su tuo susij� didel�s personalo išlaidos bei gedim� ir nepakankamo veikimo rizika. 
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Šilumos tiekimo sistemos vis� grandži�, kurias aptarnauja Bendrov� ir šilumos vartotojai, 
renovavimas, panaudojant pažangiausias vakar� šali� technologijas ir �rang�, siekiant didinti ši� 
sistem� efektyvum�. 

Šalyje galiojantys standartai ir norminiai aktai, suderinti su Europos S�jungos standartais ir 
norminiais aktais, reglamentuojan�iais šilumos tiekimo sistem� darbo kokybinius ir techninius 
rodiklius �pareigoja daryti ženklias investicijas modernizuojant bendrov�s turt�. Emitentas 
vadovaujasi Helsinkio komisijos (HELCOM) reikalavimais ir Helsinkio Konvencijoje išd�stytais 
gamtosauginiais apribojimais mazuto deginimui. 

Bendrov�s ekonomin� pad�tis vis dar s�lygoja nepakankamas išlaidas �rengini� atstatymui, 
renovavimui ir bendrov�s pl�trai. 

Ekologiniai veiksniai: 

Pagrindiniai taršos šaltiniai: atmosferos tarša – organinio kuro deginimas, vandens tarša – vandens 
paruošimas gamybos reikm�ms. Bendrov� kas ketvirt� moka mokes�ius už atmosferos ir vandens 
tarš�. Pagal Lietuvos Respublikos galiojan�ius �statymus baudos mokamos, jei buvo viršytos 
leistinos teršal� ribin�s normos arba metiniai limitai. Pagrindin�s bendrov�s teršal� emisijos 
mažinimo priemon�s: nauj� ir turim� gamybos technologij� �diegimas bei tobulinimas; nuolatinis 
taršos monitoringas; kuro balanse didesnis duj� kiekio deginimas negu mazuto. Didelius nuostolius 
Bendrov� patirs, jei d�l ekonomini� rizikos veiksni� ar avarij� dujotiekyje b�t� nutrauktas arba 
apribotas duj� tiekimas. Proporcingai sumaž�jusiam duj� kiekiui bus didinamas deginamo mazuto 
kiekis – did�s mokes�iai už atmosferos tarš�. 

 

Banko paskol� gr�žinimas: 

Banko paskolos gr�žinamos laiku, atsižvelgiant � paskol� gr�žinimo mok�jimo terminus.   
Paskolos 

  

2004 m. 

gruodžio 31 d.

2003 m. 

gruodžio 31 d. 

Ilgalaik�s paskolos    

Ilgalaik�s paskolos  43.609.580 56.312.110 

  43.609.580 56.312.110 

Trumpalaik�s paskolos    

Ilgalaiki� paskol� einam�j� met� dalis (ne�skaitant finansin�s 
nuomos) 

 
12.436.152 4.354.117 

Trumpalaik�s bank� paskolos, kuri� vykdymas užtikrintas 
Bendrov�s turtu 

 
5.179.679 4.000.000 

  17.615.831 8.354.117 

    

  61.225.411 64.666.227 

 

Paskol� gr�žinimo terminai: 

  2004 m. gruodžio 31 d. 

   Fiksuota Kintama 
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pal�kan� 
norma 

pal�kan�  

norma 

     

2005 m.   9.678.154 7.937.679 

2006 m.   7.268.263 - 

2007 m.   7.268.263 - 

2008 m.   7.268.263 - 

2009 m.   7.268.263 - 

2010 m.   7.268.263 - 

2011 m.   7.268.263 - 

   53.287.732 7.937.679 

Met� pabaigoje negr�žint� paskol� pal�kan� svertinis vidurkis: 

 2004 m. 2003 m. 

   

Trumpalaik�s paskolos 4,3 5,0 

Ilgalaik�s paskolos 4,9 4,9 

Met� pabaigoje negr�žint� paskol� dalis nacionaline ir užsienio valiutomis: 

    2004 m. 2003 m. 

    

Paskolos valiuta:      

EUR    41.089.463 45.885.571 

JPY    12.198.269 14.280.656 

LTL    7.937.679 4.500.000 

    61.225.411 64.666.227 

2004 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s nepanaudot� kredito linij� l�š� sum� sudar� 13.062 t�kst. lit�, 
kuri� gr�žinimas numatytas skirtingomis datomis, kuri� v�liausia yra 2005 m. birželio m�n. 

 

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur�j�s ar turintis esmin�s �takos emitento 
veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (�kinius) metus 

Gamyba per 2 pastaruosius finansinius metus sumaž�jo d�l šilumos energijos poreiki� 
sumaž�jimo(vartotoj� netekimo (vartotoj� atsijungimas ir bankrutavus pramon�s �mon�ms, 
gamtini� s�lyg� �taka vartotoj� poreikiams, ekonomin�s situacijos �taka vartotojams) bei d�l 
turto(pastat� ir gamybini� �rengim�), susijusio su šilumos ir elektros gamyba, pardavimo. 

32. Patentai, licencijos, kontraktai 

LR 	kio ministerija, Leidimas gaminti elektros energij� Nr.LG-0026, išduotas 2002 04 12 , reg. 
Nr.02-031(Patvirtinta LR �kio ministro �sak.Nr.51). Galiojimo trukm� neribojama. 
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LR 	kio ministerija, Leidimas pl�sti elektros energijos gamybos paj�gum�  Nr.LP-0066, išduotas 
2005 03 14, Galiojimo trukm� 3 metai. 

Valstybin� Kain� ir energetikos kontrol�s komisija, 2004-02-26-Šilumos tiekimo licencija          
Nr. L4-ŠT-26, suteikianti teis� vykdyti šilumos tiekimo veikl�. 

Valstybin� Kain� ir energetikos kontrol�s komisija, 2003-10-21-Licencija paskirstyti gamtines 
dujas Nr. L2-GDS-06. 

LR Energetikos Valstybin� inspekcija prie 	kio ministerijos Atestatas eksploatuoti elektros 
�renginius Nr. E-0412. Vadovaujantis LR Energetikos �statymu suteikiama teis� užsiimti 
energetikos �rengini� eksploatavimu Galioja iki 2009 m. rugpj��io 25 d. 

LR Energetikos Valstybin� inspekcija prie 	kio ministerijos Atestatas eksploatuoti šilumos 
�ranginius ir turbinas Nr. T-0223. Vadovaujantis LR Energetikos �statymu suteikiama teis� verstis 
šilumos �rengini� ir turbin� eksploatavimu. Galioja iki 2009 m. rugpj��io 25 d.   

LR Energetikos Valstybin� inspekcija prie 	kio ministerijos Atestatas eksploatuoti naftos ir naftos 
produkt� �renginius Nr. N-0047. Vadovaujantis LR Energetikos �statymu suteikiama teis� verstis 
naftos ir naftos �rengini� eksloatavimu. Galioja iki 2009 m. rugpj��io 25 d.   

LR Energetikos Valstybin� inspekcija prie 	kio ministerijos Atestatas eksploatuoti gamtini� duj� 
�renginius Nr. GD-0060. Vadovaujantis LR Energetikos �statymu suteikiama teis� verstis gamtini� 
duj� �rengini� eksloatavimu. Galioja iki 2009 m. rugpj��io 25 d.   

LR Energetikos Valstybin� inspekcija prie 	kio ministerijos Atestatas eksploatuoti naftos ir naftos 
produkt� �renginius Nr. N-0047. Vadovaujantis LR Energetikos �statymu suteikiama teis� verstis 
naftos ir naftos �rengini� eksloatavimu. Galioja iki 2009 m. rugpj��io 25 d.   

Valstybin� tabako ir alkoholio kontrol�s tarnyba prie LR Vyriausyb�s 2005-m. vasario 15 d. 
Leidimas pirkti nedenat�ruoto etilo alkoholio Nr. 50/05N,  

LR Sveikatos ministerija Kauno visuomen�s sveikatos centras 2004-12-21 Leidimas – higienos 
pasas verstis �kine komercine veikla Nr. 05-15007 

LR Aplinkos ministerija, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. Gamtos ištekli� 
naudojimo leidimas Nr.1/106-96;97;98;99;00 (Petraši�n� elektrin�).  

Kauno miesto VPK viešosios tvarkos skyrius d�l tarnybini� ginkl� naudojimo Nr.000390 Nr.2001-
05-22 Galioja iki 2004-05-22. 

 
19 lentel� 

AB „Kauno energija“ ir jos filialas pasiraš� komercini� kontrakt� 

Kontraktai 2002 m. 2003 m.  2004 m. 

Pirkimams   40 42 30 

Remonto darbams 39 43 97 

Kitoms paslaugoms 106 153 155 

Vandens tiekimui ir nuotekoms 6 3  

Kuro pirkimui  7 5 5 

El. energijos pirkimui ir pardavimui 1 2 2 

Finansavimui 9 5 4 

33. Teismo ir tre�i�j� teismo (arbitražo) procesai. 

Bendrov� teismams nuo 2004-01-01 iki 2004-12-31 pagal šilumos vartotoj� grupes (20 lentel�) 
pateik� 479 ieškini� d�l skol� už šilumos energijos suvartojim�: 
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20 lentel� 

Vartotoj� grupi�, paduot� � teism� 2004 metais, paskirstymas 

Ieškinio suma  Eil. 
Nr. 

 

Vartotojai 

Byl� 

skai�ius iš viso Lt. Iš j� 
delspinigiai 

 

Pastaba 

1. Pramon� 1 24 585, 19 0  

2. Gyventojai 456 1 865 990, 38 108 848, 31  

3. Biudžetin�s �staigos - - - - 

4.  Kiti vartotojai 13 98 579, 94 2 139, 45  

 Viso: 470 1 989 155, 51 110.987, 76  

2004 m. apiformintos 9 bankrotin�s bylos 1 190 480, 24 Lt sumai, (iš j� 182 293, 87 Lt 
delspinigi�). 

21 lentel� 

Skol� už šilumos energijos suvartojim� iš gyventoj� susigr�žinimo teismine tvarka pagrindiniai 
duomenys 

2002 m. 2003 m. 2004 m. Eil.
Nr. 

 

vnt. t�kst. Lt vnt. t�kst. Lt vnt. t�kst. Lt 
1. Teismui pateikta ieškini� 1 476 3 530,111 780 1 253,276 470 1 989,155 

2. Teismo priteista 721 1 340,024 913 2 961,972 381 1 364,524 
3. Baigtos ieškini� bylos 346 636,441 371 98,726 342 1 152,067 

4. Gautos �plaukos nuo 
teismui pateikt� ieškini� 
sumos be baigt� ieškini� 

227 453,689 747 412,921 382 558, 164 

Pagal teismo sprendimus gyventojams priteistos sumos kartais neišieškomos d�l gyventoj� 
nemokumo, praskolinto turto. Esame tik tre�ios eil�s kreditoriai bankrutavusi� �moni�. 

Bendras skolos likutis 2004 12 31 (be priskaitymo už 2004 m. gruodžio m�nes� ir be abejotin� 
skol� nurašymo) yra - 34 615 246,17 Lt. 

34. Darbuotojai 

2004 metais bendrov�je dirbo 968 žmon�s (vidutinis s�rašinis su dirban�iais nepagrindin�je 
veikloje); iš j�: 374 - vadovaujan�io personalo ir specialist�, 594 darbininkai. Bendrov�s vadovai ir 
administracijos personalas turi reikiam� aukšt�j� išsilavinim�. Daugumos specialist� išsilavinimas 
atitinka užimamas pareigas, kit� darbuotoj� darbo stažas ir praktinis dalyko žinojimas leidžia dirbti 
užimamose pareigose. 
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         22 lentel� 

Vidutinis s�rašinis darbuotoj� skai�ius 

Eil. 
Nr. 

Vidutinis s�rašinis darbuotoj� skai�ius 2002 m. 2003 m 2004 m. 

1. Vadovaujantis personalas ir specialistai 587 578 374 

1.1.  Tame tarpe: vadovai  21 21 6 

1.2. Tarnautojai 566 557 368 

2.  Darbininkai 1112 1102 594 

 Viso 1699 1 680 968 

AB „Kauno energija”, atsižvelgdama � UAB „Ernst & Young Baltic“ atliktos Veiklos strategijos ir 
veiklos bei valdymo modeli� studij� ir darbo viet� optimizavimo studij�, nuo 2004 m. rugs�jo 1 d. 
nutrauk� filialo „Kauno šilumos tinklai“ ir filialo „Kauno energijos“ paslaugos veikl�, o j� 
pagrindu pagal patvirtint� valdymo strukt�r� sudaryti nauji departamentai ir per 2004 metus 
sumažino darbuotoj� skai�i� nuo 1018 iki 917 (Darbuotoj� skai�ius 2002-2004m. laikotarpiu 
sumaž�jo 47,87 proc.). Ta�iau ir po ši� pasikeitim�, AB „Kauno energija“ išliko daugiausiai darbo 
viet� Kaune �k�rusi bendrov�. 

23 lentel� 

Darbuotoj� grupavimas pagal išsilavinim�  

Eil. 
Nr. 

Išsilavinimo lygis 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 

1.  Nebaigtas vidurinis  124 64 43 

2.  Vidurinis  799 467 424 

3.  Aukštesnysis 331 192 177 

4.  Aukštasis 457 295 273 

24 lentel� 

Darbuotoj� skai�ius ir vidutinis m�nesinis atlyginimas 

Vadovai Tarnautojai Darbininkai  
vidutinis  
s�lyginis 

atlyginimo 
vidurkis 
 

vidutinis  
s�lyginis 

atlyginimo 
vidurkis 

vidutinis  
s�lyginis 

atlyginimo  
vidurkis 
 

2002 metais 21 4.575,00 540 1202,00 1 120 1120,00 

2003 metais 21 4.815,00 544 1363,4 1 062 1.175,00 

2004 metais 6 5721 349 1868,8 590 1166 

35. Investicij� politika  

�moni�, � kurias bendrov� yra investavusi daugiau kaip 30 procent� savo �statinio kapitalo, taip pat 
�moni�, kuri� �statiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau kaip 30 procent�: 
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35.1. 2003 m. spalio 23 d. �registruota dukterin� AB „Kauno energija“ �mon� UAB „Naujasodžio 
energijos paslaugos” �m. kodas 3603719. Visos �sigytos akcijos yra apmok�tos.  

Pagrindinis UAB „Naujasodžio energijos paslaugos” veiklos pob�dis: durpi� gavyba ir 
aglomeracija, vamzdži� izoliavimas, vamzdyn� ir šilumos mazg� montavimas bei remontas.  

UAB „Naujasodžio energijos paslaugos” 2004-12-31 grynasis pelnas (nuostoliai) yra - 602.636,00 
Lt.  Trumpalaiki� �sipareigojim� ir trumpalaikio turto santykis yra 0,58, vis� �sipareigojim� ir viso 
turto santykis – 1,1. 

35.2. AB „Kauno energija“ yra �sigijusi 100 vnt UAB „Naujasodžio energijos paslaugos” 
paprast�j� vardini� akcij�, kuri� vienos nominali vert� 100Lt. Emitentui nuosavyb�s teise 
priklauso 100 proc. šios bendrov�s akcij� ir jis yra vienintelis akcininkas �mon�je. 

35.3. Emitentui išmok�t� dividend� dydis, emitento peratskaitin� laikotarp� sutekt� �monei ir gaut� 
iš �mon�s paskol� dydis, emitento �sigyt� skolos vertybini� popieri� charakteristika ir j� bendra 
nominali vert�. N�ra. 

35.4. Stamb�s, sudarantys daugiau kaip 10 procent� emitento �statinio kapitalo, investicij� 
projektai, �gyvendinti per paskutiniuosius 3 finansinius (�kinius) metus:investicij� r�šys, 
investicij� apimtys, investicij� finansavimo šaltiniai (išoriniai, vidiniai);investicij� geografinis 
pasiskirstymas (Lietuvoje ir užsienyje). N�ra 

36. Konkurentai 

Pagrindiniai AB „Kauno energija“ konkurentai yra duj� ir elektros tiekimo bendrov�s. 
Konkurencija pasireiškia vartotoj� atsijungimu nuo centralizuoto šilumos tiekimo, pasistatant savo 
šilumos šaltin� (duj� ir elektros tiekimo bendrov�s išduoda technines s�lygas �sirengti šioms 
autonomin�ms šildymo sistemoms). 

37. Išmok�ti dividendai:  

Bendrov� per paskutinius 5 finansinius metus dividend� nemok�jo. 
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V. FINANSIN� PAD�TIS 

38. Finansin�s ataskaitos��

Finansini� ataskait� duomenys yra pateikiami nacionaline Lietuvos valiuta – litais. Bendrov�je 
buhalterin� apskaita yra tvarkoma ir finansin� atskaitomyb� sudaroma, remiantis bendraisiais 
apskaitos principais, LR buhalterin�s apskaitos �statymu ir kitais LR norminiais aktais. Finansiniai 
metai sutampa su kalendoriniais metais. 2004 bei 2003 met� finansin�s ataskaitos parengtos taikant 
Verslo apskaitos standartus.  

Toliau pateikiama AB „Kauno energija“ 2005-04-26 eiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime 
patvirtinta 2004 m. gruodžio 31 d. AB „Kauno energija“ finansin� atskaitomyb� palyginta su 
perskai�iuota 2003 met� AB „Kauno energija“ finansine atskaitomybe. Toliau pateiktos 
palyginamosios 2001-2003 met� ataskaitos, parengtos ankstesniais metais netaikant min�t� 
standart�. 

38.1. Buhalterinis balansas 

Foma patvirtinta Viešosios �staigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standart� tarybos 
2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 
Eil. Nr. Turtas 2004 12 31 2003 12 31 

 TURTAS   
 A Ilgalaikis turtas   
I. Ilgalaikis nematerialus turtas 1.435.427 308.281 
II. Ilgalaikis materialus turtas   
II.1. Žem� ir pastatai 44.459.735 26.518.857 
II.2. Statiniai ir mašinos 99.915.052 74.169.979 
II.3. Transporto priemon�s 1.789.539 1.214.637 
II.4. �renginiai ir �rankiai 9.030.822 13.867.043 
II.5. Kitas materialus turtas 2.539.919 2.322.724 
II.6. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai 5.925.412 10.467.164 
 Ilgalaikis materialus turtas iš viso 160.660.479 128.560.404 
III. Ilgalaikis finansinis turtas   
III.1. Po vieneri� met� gautinos sumos 646.625 1.178.195 
III.2. Kitas finansinis turtas 432.677 432.677 
 Ilgalaikis finansinis turtas iš viso 1.079.302 1.610.872 
IV. Ilgalaik� ateinan�i� laikotarpi� s�naud� dalis 431.409 534.924 
V. Atid�tojo pelno mokes�io turtas  2.121.000 
 Ilgalaikis turtas iš viso 163.606.617 133.135.481 
    
B Trumpalaikis turtas   
I. Atsargos, išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys   
I.1. Atsargos 6.758.729 9.292.425 
I.2. Išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 867.779 1.677.734 
 Atsargos, išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys iš viso 7.626.508 10.970.159 
II. Per vienerius metus gautinos sumos   
II.1. Iš pirk�j� gautinos sumos 37.825.821 37.062.594 
II.2. Kitos gautinos sumos 8.208.005 19.845.947 
 Per vienerius metus gautinos sumos iš viso 46.033.826 56.908.541 
III. Kitas trumpalaikis turtas 10.000 10.000 
IV. Pinigai ir pinig� ekvivalentai 4.956.891 2.265.951 
 Trumpalaikis turtas iš viso 58.627.225 70.154.651 
 TURTAS IŠ VISO 222.233.842 203.290.132 
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Eil.Nr. Savinink� nuosavyb� ir �sipareigojimai 2004 12 31 2003 12 31 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR 	SIPAREIGOJIMAI   

C. Nuosavas kapitalas   

I. Kapitalas 118.310.292 118.310.292 

II. Perkainojimo rezervas (rezultatai)   

III. Rezervai 16.920.601 10.930.126 

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   

IV.1. Ataskaitini� met� pelnas (nuostoliai) 9.357.368 7.277.422 

IV.2. Ankstesni�j� met� pelnas (nuostoliai) (27.643.225) (28.930.172) 

 Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) iš viso (18.285.857) (21.652.750) 

 Nuosavas kapitalas iš viso 116.945.036 107.587.668 

    

D. Dotacijos ir subsidijos 4.312.243 4.415.117 

    

E. Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai   

I. Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir   

 �sipareigojimai   

I.1. Ilgalaik�s paskolos 43.609.580 56.312.110 

I.2. Lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojimai  39.416 

I.3. Skolos tiek�jams 162.859 254.468 

I.4. Kitos mok�tinos sumos  431.409 534.924 

I.5. Atid�tasis pelno mokestis 193.551  

 Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir �sipareigojimai iš viso 44.397.399 57.140.918 

    

II. Per vienerius metus mok�tinos sumos   

 ir �sipareigojimai   

II.1. Ilgalaiki� paskol� ir finansinio lizingo einam�j� met� dalis 12.469.121 4.410.025 

II.2. Trumpalaik�s paskolos 5.179.679 4.000.000 

II.3. Prekybos skolos 28.749.641 18.838.831 

II.4. Gauti išankstiniai apmok�jimai 857.014 906.581 

II.5. Mok�tini mokes�iai 1.016.974 1.610.783 

II.6. Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai 1.319.010 1.082.799 

II.7. Socialinis draudimas 873.153 443.315 

II.8. Pal�kanos 670.204 70.397 

II.9. Kitos trumpalaik�s mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 5.444.368 2.783.698 

 Per vienerius metus mok�tinos sumos ir �sipareigojimai iš viso 56.579.164 34.146.429 

    

 NUOSAVAS KAPITALAS IR 	SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 222.233.842 203.290.132 
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Palyginamasis 2001-2003 met� balansas 
Forma  
Patvirtinta Finans� ministerijos raštu Nr.83 N (Lt) 

Eil. 

Nr. 

Turtas Finansiniai metai 

2003 m. 

Finansiniai metai 

2002m. 

Finansiniai metai 

2001 m. 

     

 A Ilgalaikis turtas 129.191.127 243.533.362 247 813 900 

     

 I. Formavimo savikaina   6 417 510 

     

 I.1 Kapitalo pakitimo ir �mon�s formavimo    

 I.2 Obligacij� išleidimo    

 I.3 Kit� formavimo darb�   6 417 510 

 I.4 Reorganizavimo    

     

II Nematerialusis turtas 308.626 762.972 862 025 

     

II.1 Tyrin�jimo ir pl�tojimo darb� savikaina 345 527.028 646 664 

II.2 �sigytos teis�s 308.281 235.944 215 361 

II.3 Prestižas    

     

III Materialusis turtas 127.271.629 240.729.444 236 291 450 

III.1 Žem�    

III.2 Pastatai 26.518.857 68.799.495 67 071 764 

III.3 Statiniai ir mašinos 73.972.082 142.675.609 115 871 169 

III.4 Transporto priemon�s 1.214.637 839.299 1 246 199 

III.5 Kiti �renginiai ir �rankiai 13.867.043 7.927.806 6 684 918 

III.6 Lizingas (finansin� nuoma) 197.897 9.763.428 11 037 500 

III.7 Kitas materialusis turtas 2.322.724 2.409.224 2 358 279 

III.8 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai 9.178.389 8.266.611 31 954 339 

III. 9 Išnuomotas turtas  47.972 67 282 

IV Ilgalaikis finansinis turtas 432.677 934.337 1 142 560 

     

IV.1 Dalyvavimas kitose �mon�se    

IV.1.1. Investicijos    

IV.1.2. Gautinos sumos    

IV.2 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 432.677 934.337 1 142 560 

IV.2.1. Nuosavos akcijos    

IV.2.2. Kitos investicijos 432.677 934.337 1 142 560 

IV.2.3. Kitos gautinos sumos    
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V. Po vieneri� met� gautinos sumos 1.178.195 1.106.609 3 100 355 

     

V.1. Pirk�j� �siskolinimas    

V.2. Kitos gautinos sumos 1.178.195 1.106.609 3 100 355 

     

B Trumpalaikis turtas 100.595.801 117.058.356 122 155 775 

     

I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 12.690.757 23.318.770 20 974 298 

     

I.1. Atsargos 12.690.757 23.318.770 20 974 298 

I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 11.490.327 16.880.138 19 137 783 

I.1.2. Nebaigta gamyba  3.140.436 358 620 

I.1.3. Pagaminta produkcija  2.106.832 1 350 958 

I.1.4. Pirktos prek�s, skirtos perparduoti 1.542 34.104 36 666 

I.1.5. Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti    

I.1.6. Išankstiniai apmok�jimai 1.198.888 1.157.260 90 271 

I.2. Nebaigtos vykdyti sutartys    

     

II. Per vienerius metus gautinos sumos 85.629.093 86.376.701 94 818 460 

     

II.1. Pirk�j� �siskolinimas 65.784.594 81.128.991 87 039 585 

II.2. Kitos gautinos sumos 19.844.499 5.247.710 7 778 875 

II.2.1. Pareikalautas, bet ne�mok�tas kapitalas    

II.2.2 Kitos skolos 19.844.499 5.247.710 7 778 875 

     

III. Investicijos ir terminuoti ind�liai 10.000   

III.1. Nuosavos akcijos    

III.2. Kitos investicijos ir terminuoti ind�liai 10.000   

     

IV. Gryni pinigai s�skaitoje ir kasoje 2.265.951 7.362.885 6 363 017 

     

C. Sukauptos (gautinos) pajamos    

 ir ateinan�io laikotarpio s�naudos 1.055.705 4.792.938 4 226 916 

     

 TURTAS IŠ VISO 230.842.633 365.384.656 374 196 591 
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Eil. 
Nr. Savinink� nuosavyb� ir �sipareigojimai 2003 12 31 2002 12 31 2001 12 31 

A. Kapitalas ir rezervai 135.230.893 129.240.418 111 340 957 

     

I. Kapitalas 118.310.292 118.310.292 118 310 292 

     

I.1. �statinis (pasirašytasis) 118.310.292 118.310.292 118 310 292 

I.2. Nepareikalauta �mok�ti    

     

II. Akcij� priedai (nominalios vert�s perviršijimas)    

III. Perkainojimo rezervas    

IV. Rezervai 16.920.601 10.930.126  

     

IV.1. �statymo numatyti 11.831.029 10.930.126  

IV.2. Nepaskirstytini    

IV.3. Paskirstytini 5.089.572   

     

V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)   -6 969 335 

     

V.1. Ataskaitini� met�   11 725 685  

V.2. Ankstesni�j� met�   -18 695 020 

     

B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) 4.415.117 4.133.131 2 325 903 

     

C. Atid�jimai ir atid�tieji mokes�iai    

     

I. �sipareigojim� ir reikalavim�    

 padengimo atid�jimai    

I.1. Pensij� ir panaši� �sipareigojim�    

I.2. Mokes�i�    

I.2.1. Netik�t�j�    

I.2.2. Kit�    

I.3. Kapitalinio remonto ir stambi� prieži�ros darb�    

I.4 Kiti    

II. Atid�ti mokes�iai    

II.1. Kapitalo subsidijoms    

II.2. Kiti    
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D. Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 90.028.101 218.859.713 252 848 770 

     

I. Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir    

 ilgalaikiai �sipareigojimai 56.605.994 107.416.993 137 115 106 

I.1. Finansin�s skolos 56.351.526 102.424.322 117 928 724 

I.1.1. Antraeil�s     

I.1.2. Neantraeil�s     

I.1.3. Lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojimai 39.416 95.323 191 422 

I.1.4. Kreditin�ms institucijoms  25.800.000 16 780 000 

I.1.5. Kitos 56.312.110 76.528.999 10 0957 302 

I.2. Prekybos skolos (skolos, susijusios su preki� 
pardavimu) 

254.468 4.992.671 19 186 382 

I.2.1. Tiek�jams 254.468 4.992.671 19 186 382 

I.2.2. Apmok�tini vekseliai    

I.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis    

I.4. Kitos mok�tinos sumos ir ilgalaikiai �sipareigojimai    

     

II. Per vienerius metus mok�tinos sumos    

 ir trumpalaikiai �sipareigojimai 33.422.107 111.442.720 115 733 664 

     

II.1. Ilgalaiki� skol� einam�j� met� dalis 4.410.025 44.387.373 25 836 990 

II.2. Finansin�s skolos 4.000.000 13.004.688 24 068 224 

II.2.1. Kreditin�ms institucijoms 4.000.000 11.411.400 24 068 224 

II.2.2. Kitos  1.593.288  

II.3. Prekybos skolos 19.373.991 44.642.073 57 371 130  

II.3.1. Tiek�jams 19.373.991 44.642.073 57 371 130 

II.3.2. Apmok�tini vekseliai     

II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 906.581 542.859 631 704 

II.5. Mokes�iai, atlyginimai ir socialinis draudimas 1.964.607 3.966.593 3 599 835 

II.5.1. Mokes�iai 1.520.893 2.100.797 1 888 913 

II.5.2. Atlyginimai 399 959.908 921 338 

II.5.3. Socialinis draudimas 443.315 905.888 789 584 

II.6. Kitos mok�tinos sumos ir trumpalaikiai 
�sipareigojimai 

2.766.903 4.899.134  4 225 781 

     

E. Sukauptos s�naudos    

 ir ateinan�io laikotarpio pajamos 1.168.522 13.151.394 7 680 961 

     

 SAVININK� NUOSAVYB� IR 
	SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 

230.842.633 365.384.656 374 196 591 
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38.2. Pelno (nuostoli�) ataskaita  

Eil.Nr. Straipsniai 2004  2003 

I. Pardavimo pajamos   

  I.1   Parduotos produkcijos pajamos 162.265.632 210.225.688 

  I.2   Suteikt� paslaug� pajamos 8.164.569 8.448.570 

 Pardavimo pajamos iš viso 170.430.201 218.674.258 

II. Pardavimo savikaina   

  II.1  Parduotos produkcijos savikaina (151.107.997) (181.865.843) 

  II.2   Suteikt� paslaug� savikaina (7.911.041) (9.455.883) 

 Pardavimo savikaina iš viso (159.019.038) (191.321.726) 
    

III. Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11.411.163 27.352.532 
    

IV. Veiklos s�naudos   

  IV.1     Pardavimo (6.768.802) (6.971.855) 

  IV.2     Bendrosios ir administracin�s (5.171.196) (8.083.994) 

 Veiklos s�naudos iš viso (11.939.998) (15.055.849) 

    

V. Tipin�s veiklos pelnas (nuostoliai) (528.835) 12.296.683 
    

VI. Kitos veikos pajamos (s�naudos)   

VI.1.     Pajamos 25.583.996 57.557.422 

VI.2.     S�naudos (5.878.614) (58.719.014) 

 Kitos veiklos pajamos (s�naudos) – grynasis rezultatas 19.705.382 (1.161.592) 

VII. Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos (s�naudos)   

VII.1.     Pajamos 2.261.332 4.705.680 

VII.2.     S�naudos (9.765.960) (8.315.349) 

 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos (s�naudos) 
– grynasis rezultatas 

(7.504.628) (3.609.669) 

    

VIII. 	prastin�s veiklos pelnas (nuostoliai) 11.671.919 7.525.422 

IX. Pagaut�    

X. Netekimai    

XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim� 11.671.919 7.525.422 

XII. Pelno mokestis (2.314.551) (248.000) 

    

XIII. Grynasis pelnas (nuostoliai) 9.357.368 7.277.422 
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Palyginamoji 2001 – 2003 met� pelno (nuostolio) ataskaita 

Eil.Nr. Straipsniai 2003 2002 2001 

     

I. Pardavimai ir paslaugos 218.674.258 227.543.427 227 928 264 

  I.1   Pajamos  už parduotas prekes 210.225.688 219.051.634 218 292 999 

  I.2   Pajamos už atliktas paslaugas 8.448.570 8.491.793 9 635 265  

II. Parduot� preki� ir atlikt� darb� 
savikaina 

192.813.491 185.932.827 190 643 991 

  II.1  Žaliav�, komplektavimo, gamini� ir 
perparduoti skirt� preki� 

183.357.608 177.246.149 180 050 006 

  II.2   Paslaug�, darb� ir tyrim� 9.455.883 8.686.678 10 593 985 

III. Bendrasis pelnas 25.860.767 41.610.600 37 284 273 

 (nuostolis)    

IV. Veiklos s�naudos 12.524.607 13.220.303 9 209 125 

  IV.1     Pardavim� 6.971.855 5.491.453 5 177 872 

  IV.2     Bendrosios ir administracin�s 5.552.752 7.728.850 4 031 253 

V. Veiklos pelnas 13.336.160 28.390.297 28 075 148 

 (nuostolis)    

VI. Kita veikla (2.140.740) (190.675) (132 842) 

VI.1.     Pajamos 35.663.734 3.725.799 4 147 126 

VI.2.     S�naudos 37.804.474 3.916.474 4 279 968 

VII. Finansin� ir investicin� veikla (6.676.282) (11.694.867) (18 108 144) 

VII.1.     Pajamos 27.474.547 13.306.528 13 470 274 

VII.2.     S�naudos 34.150.829 25.001.395 31 578 418 

VIII. �prastin�s veiklos pelnas 4.519.138 16.504.755 9 834 162 

 (nuostolis)    

IX. Pagaut� (ypatingasis pelnas) 1.750.306 1.420.246 2 993 260 

X. Netekimai (ypatingieji praradimai) 278.969 25.540 901 940  

XI. Ataskaitini� met� pelnas prieš 
apmokestinim� 

5.990.475 17.899.461 11 925 482 

 (nuostolis)    

XII. Pelno mokestis    

XIII. Grynasis ataskaitini� met� pelnas 
paskirstymui 

5.990.475 17.899.461 11 925 482 

 (nuostolis)    
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38.3. Pinig� sraut� ataskaita 

Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIS 2004 2003 

I. Pagrindin�s veiklos pinig� srautai   

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 9.357.368 7.277.422 

 Nepinigini� s�naud� (pajam�) atstatymas:   

I.2. Nusid�v�jimas ir amortizacija 17.809.273 22.342.504 

I.3. Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas (5.118.000) 794.000 

I.4. (Pelnas) nuostolis pardavus ilgalaik� turt� (18.250.015) 992.681 

I.5. Pasenusi� žaliav� ir medžiag� realizacin�s vert�s 
sumaž�jimas (atstatymas) 

(1.290.518) (518.556) 

I.6. Atid�tojo pelno mokes�io pasikeitimas 2.314.551 248.000 

I.7. Ilgalaikio turto vert�s sumaž�jimas 1.573.265  

I.8. Sukaupimai 645.504 336.000 

I.9. Subsidij� amortizacija (251.838) (208.671) 

I.10. Finansin�s ir investicin�s veiklos rezultat� 
eliminavimas 

2.057.922 (9.368.699) 

 Iš viso 8.847.512 21.894.681 

    

 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   

I.11. Atsarg� padid�jimas (sumaž�jimas) 3.824.214 8.140.373 

I.12. Išankstini� apmok�jim� (padid�jimas) sumaž�jimas 570.023 307 

I.13. Iš pirk�j� gautin� sum� (padid�jimas) sumaž�jimas 4.354.773 43.272.397 

I.14. Kit� gautin� sum� (padid�jimas) sumaž�jimas 4.602.108 (9.350.969) 

I.15. Atid�tasis mokestis  (2.369.000) 

I.16. Ilgalaiki� prekybos skol� (sumaž�jimas) (91.609) (4.738.203) 

I.17. Trumpalaiki� prekybos skol� ir gaut� avans� 
padid�jimas (sumaž�jimas) 

9.861.243 (25.439.520) 

I.18. Su darbo santykiais susijusi� �sipareigojim� 
padid�jimas (sumaž�jimas) 

20.545 (1.759.606) 

I.19. Kit� �siskolinim� biudžetui (sumaž�jimas) (593.809) (490.014) 

I.20. Sukaupt� mok�tin� pal�kan� padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

599.807 (11.997.073) 

I.21. Kit� mok�tin� sum� ir �sipareigojim� (sumaž�jimas) 2.557.155 (1.580.512) 

I.22. Sukauptos s�naudos 343.447 3.737.233 

 Grynieji pagrindin�s veiklos pinig� srautai 34.895.409 19.320.094 
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II. Investicin�s veiklos pinig� srautai   

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) �sigijimas (27.892.239) (17.206.950) 

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 568.329 106.495.496 

II.3. Ilgalaiki� investicij� �sigijimas  (45.100) 

II.4. Ilgalaiki� investicij� perleidimas  546.760 

II.5. Kiti investicin�s veiklos pinig� sraut� padid�jimai 531.570 (71.586) 

II.6. Kitos investicijos  (10.000) 

 Grynieji investicin�s veiklos pinig� srautai (26.792.340) 89.708.620 

    

III. Finansin�s veiklos pinig� srautai   

III.1. Paskol� gavimas 45.162.781 93.527.131 

III.2. Paskol� gr�žinimas (48.603.597) (187.605.244) 

III.3. Sumok�tos pal�kanos (2.057.922) (19.561.473) 

III.4. Lizingo mok�jimai (62.355) (976.719) 

III.5. Dotacijos ir subsidijos 148.964 490.657 

 Grynieji finansin�s veiklos pinig� srautai (5.412.129) (114.125.648) 

    

IV. Grynasis pinig� sraut� padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

2.690.940 (5.096.934) 

    

V. Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 

2.265.951 7.362.885 

VI. Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 

4.956.891 2.265.951 
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Palyginamoji 2001-2003 met� pinig� sraut� ataskaita 

 

Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIS 2003 2002 2001 

I. Pinig� srautai iš �mon�s veiklos    

     

I.1. Grynasis pelnas (nuostolis) 5.990.475 17.899.461 11 925 482 

I.2. Nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos 27.754.877 28.177.673 29 970 699 

I.3. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama 
(teigiama) �taka 

(3.625.764) (10.464.734) (5 799 379) 

I.4. Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagaut�) 1.018.872 (61.196) 280 895 

I.5. Pirk�j� �siskolinimo sumaž�jimas 
(padid�jimas) 

14.575.377 5.910.594 (22 720 653) 

I.6. �siskolinimo tiek�jams padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

(25.268.082) (12.729.057) (22 141 540) 

I.7. �vairi� �mon�s skol� padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

(20.088.317) 6.631.015 (16 030 428) 

I.8. �siskolinimo biudžetui padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

(579.904) 211.884 (447 622) 

I.9. Išankstini� apmok�jim� sumaž�jimas 
(padid�jimas) 

(41.628) (1.066.989) (19 370) 

I.10. Finansin�s ir investicin�s veiklos nuostolis 
(pelnas) 

19.561.473 8.447.622 11 798 842 

 Grynieji pinig� srautai iš �mon�s veiklos +/(-) 19.297.379 42.956.273 (13 183 074) 

     

II. Pinig� srautai iš investicin�s veiklos    

     

II.1. Iš ilgalaikio turto perleidimo (�sigijimo)  90.550.785 (21.970.474) (18 691 763) 

II.2. Iš investicij� perleidimo (�sigijimo) 501.660 208.223  

 Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos 
+/(-) 

91.052.445 (21.762.251) (18 691 763) 

     

III. Pinig� srautai iš finansin�s veiklos    

     

III.1. Paprast�j� ir privilegijuot�j� akcij� išleidimas    

III.2. Sav� akcij� supirkimas (-)    

III.3. Dotacijos ir subsidijos 281.986   
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III.4. Išperkamosios nuomos �sipareigojim� 
apmok�jimai (-) 

(55.907) (96.099) (2 889 413) 

III.5. Skol� bankui padid�jimas (sumaž�jimas) (94.998.925) (7.921.456) 16 725 487 

III.6. Kitos �mon�s: (4.738.203) (14.193.711) 26 504 872 

III.6.1.      mok�tin� skol� padid�jimas (sumaž�jimas) (4.738.203) (14.193.711) 26 504 872 

III.6.2.      gautin� sum� sumaž�jimas (padid�jimas)    

III.7. Išmok�ti dividendai (-)    

III.8. Kiti pinig� gavimai (išmok�jimai) (15.935.709) 2.017.112 (4 951 179) 

 Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos 
+/(-) 

(115.446.758) (20.194.154) 35 389 767 

     

IV. Pinig� srautai iš ypatingosios veiklos    

     

IV.1. Pinig� sraut� iš ypatingosios veiklos 
padid�jimas (sumaž�jimas) 

   

 Grynieji pinig� srautai iš ypatingosios veiklos 
+/(-) 

   

     

V. Gryn�j� pinig� sraut� padid�jimas  999.868 3 514 930 

 (sumaž�jimas) (5.096.934)   

     

VI. Pinigai laikotarpio pradžioje 7.362.885 6.363.017 2 848 087 

     

VII. Pinigai laikotarpio pabaigoje 2.265.951 7.362.885 6 363 017 
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38.4 Pelno paskirstymas 
Pelno (nuostoli�) paskirstymo ataskaita 

Eil. Nr. Straipsniai 2004 

1. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – pra�jusi� finansini� met� pabaigoje -27.643.225 

2. Grynasis finansini� met� rezultatas – pelnas (nuostoliai) 9.357.368 

 Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansini� met� pabaigoje -18.285.857 

3. Pervedimai iš rezerv� 16.920.601 

4. Akcinink� �našai nuostoliams padengti  

5. Paskirstytinas pelnas -1.365.256 

 Pelno paskirstymas: 0 

6.  � �statymo numatytus rezervus  

7.  savoms akcijoms �sigyti  

8.  � kitus rezervus  

9.  dividendai  

10.  metin�ms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir steb�toj� tarybos nariams, 
darbuotoj� premijoms ir kitiems tikslams 

 

11. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas -1.365.256 

 (nuostoliai)-finansini� met� pabaigoje  

 

Eil. Nr. Straipsniai 2003 2002 2001 

I. Nepaskirstytas rezultatas – pelnas -   

 (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje  (6.969.335) (18 695 020) 

     

II. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas 5.990.475 17.899.461 11925 482 

 (nuostolis)    

     

III. Paskirstytinas rezultatas – pelnas 5.990.475 10.930.126  

 (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   (6 769 538) 

     

IV. Akcinio kapitalo sumažinimas nuostoliams padengti    

V. Pervedimai iš rezerv�    

VI. Paskirstytinas pelnas  10.930.126 -6 769 538 

VII. Pelno paskirstymas: 5.990.475  199 797 

VII.1.  � �statymo numatytus rezervus 900.903 10.930.126  

VII.2.  � kitus rezervus 5.089.572   

VII.3.  dividendai    

VII.4. Kiti: UAB Šaki� šilumos tinklams   199 797 

VIII. Nepaskirstytas rezultatas – pelnas    

 (nuostolis)-ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   (6 969 335) 
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38.5. Nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita 

 

 Pastabos Kapitalas

Perkaino- 
jimo 

rezervas 
(rezultatai) Rezervai 

Nepaskirsty-
tasis pelnas 
(nuostoliai) Iš viso 

       

2002 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

 118.310.
292 - 10.930.126 - 129.240.418 

Apskaitos politikos keitimas 3 - - - (28.804.028) (28.804.028) 

Esmini� klaid� taisymas 3 - - - (126.144) (126.144) 

       

2002 m. gruodžio 31 d. 
likutis (pakoreguotas) 

 118.310.
292 - 10.930.126 (28.930.172) 100.310.246 

       

Grynasis met� pelnas  - - - 7.277.422 7.277.422 

2003 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

 118.310.
292 - 10.930.126 (21.652.750) 107.587.668 

       

Pervesta � rezervus  - - 5.990.475 (5.990.475) - 

Grynasis met� pelnas  - -  9357368 9357368 

2004 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

 118.310.
292 - 16.920.601 (18285857) 116945036 

 

39. Paaiškinamasis raštas: Finansin�s skolos  

 

Pavadinimas Sutartis Data Paskolos likutis 
2004-12-31 (.Lt) 

Pal�kan� proc Gr�žinimo 
terminas 

AB Vilniaus bankas** 700 2000 05 05 1.891.000 VILIBOR+1,6 2005 05 24 

AB Hansabankas** 424 1998 05 27 867.000 4,95 2005 06 01 

AB NORD/LB*** 0708-04TV 2004 07 08 5.179.679 4,33 2005 05 31 

LR Finans� minis-      

terija:  528 2003-07-01 50.877.843 5 2012 01 01 

 529 2003-07-01 2.409.889 3 2005 12 31 

Viso      
** Kredito linijos sutartis. 
*** Overdraftas 
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40. Emitento valdybos parengta ataskaita 

VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS AKCININKAMS 

Akcininkams, partneriams, vartotojams pristatydamas 2004 met� AB „Kauno energija“rezultatus, 
galiu dr�siai konstatuoti, jog 2004 metai buvo sud�tingi ir permainingi metai. 

AB „Kauno energija“ strateginis tikslas – išlaikyti turim� pozicij� rinkoje ir j� pl�sti. Bendrov�s 
vadovyb� pripaž�sta, jog norint išlikti konkurencingiems rinkoje ir vartotojams pasi�lyti aukštos 
kokyb�s paslaugas, reikia nuolat gerinti savo gamybos efektyvum�. Kiekvien� dien� kokyb�s 
reikalaujama visur - valdant bendrov�s procesus, saugant aplink�, darbuotoj� sveikat�, dirbant ir 
mokantis, tvarkant dokumentus, priimant sprendimus.  

Siekiant kokyb�s, 2004 metais buvo baigta pertvarkyti bendrov�s valdymo strukt�ra: filial� 
„Kauno šilumos tinklai“, „Kauno energijos“ paslaugos pagrindu, išskyrus filial� “Jurbarko šilumos 
tinklai”, �steigti departamentai, restrukt�rizuoti kiti bendrov�s padaliniai, atskirti nesusij� procesai. 
To pasekoje, AB “Kauno energija”, gerindama darbo organizavim� bei didindama efektyvum�, per 
2004 metus sumažino darbuotoj� skai�i� nuo 1018 iki 917. 

2004m. AB „Kauno energija“ uždirbo 9 mln. Lt grynojo pelno. Bendrov�s pagrindin�s veiklos 
pajamos 2004m. siek� 170430201 Lt, didžioji pajam� dalis  94 proc. buvo gauta už parduot� 
šilumos energij�. Ta�iau jau šiandien galime teigti, jog nauji valdymo sprendimai ir didesn�s 
investicijos � naujausias technologijas, infrastrukt�ros atnaujinim� ir pl�tr� padeda AB „Kauno 
energija“ spar�iai prisitaikyti prie rinkos poky�i� ir tapti pažangia šilumos energijos tiekimo 
bendrove Kauno regione. 2004m. investicijoms skyr�me 27 mln. Lt. 

Bendradrabiaujame su miesto ir šalies ugdymo �staigomis, vykdome savotiškus akademinius 
mainus – mokslo �staig� studentai savo žinias �tvirtina AB „Kauno energija“praktikoje. Tai abipus� 
nauda ir puiki investicija � intelektual� kapital�. Kiekvienas bendrov�s narys – nuo aukš�iausio 
lygio vadovo iki žemesni�j� grandži� darbuotoj� – turi s�lygas mokytis. J� apsisprendimas siekti 
profesini� žini� yra ne tik palaikomas, bet ir skatinamas. 

B�dami visuomenei atvira ir atsakinga bendrove, stengiam�s savo darbais prisid�ti prie miesto ir 
šalies gerov�s – puosel�jame aplink�, gerbiame klient�, r�pinam�s darbuotojais, mokom�s ir noriai 
bendradarbiaujame. Džiugu, kad vis daugiau nauj� vartotoj� pasirenka centralizuot� šilumos 
tiekimo b�d�, kaip antai, prekybos centrai VP „Hyper MAXIMA“, „Molas“, „Savas“ bei eil� 
naujai statom�  daugiabu�i� nam�. Nauj� vartotoj� prijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos 2004 m. lyginant su 2001 m. padid�jo 8 kartus. 

Mes tikime savo galimyb�mis ir dr�siai planuojame ateit�. Šiais metais parengta AB  “Kauno 
energija” gamybos strategija iki 2020 met�; vykdomas UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 
100 proc. akcij� ir AB „Kauno energija“ turto, nuomojamo UAB „Naujasodžio energijos 
paslaugos“, pardavimo konkursas. Artimiausiuose planuose yra vieningos visai bendrovei 
dokument� valdymo bei pavedim� kontrol�s sistemos diegimas. Šioje sistemoje integruoto 
skambu�i� centro pagalba, bus galima operatyviai telefonu ar elektroniniu paštu pateikti vartotojus 
dominan�i� informacij� arba registruoti prašymus ir nukreipti juos atitinkamoms tarnyboms 
pateikt� problem� sprendimui. Lanks�iai reaguodami � rinkos ir verlo poky�ius norime b�ti dar 
stipresni, konkurencingesni. 

D�koju visiems verslo partneriams už bendradarbiavim� su bendrove. D�koju akcininkams, 
darbuotojams, finansin�ms �staigoms, klientams. Bendrov�s dabartin� s�km� ir tolimesn� pl�tra 
priklauso  nuo J�s�. 

 

Valdybos pirmininkas                      Algirdas Vaitiek�nas 
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AKCIJOS IR AKCININKAI 

 

2004 metais poky�i� bendrov�s �statiniame kapitale nebuvo. AB „Kauno energija” �statinis 
kapitalas yra 118.310.292 Lt. Jis padalintas � 19.718.382 vienet� paprast�j� vardini� akcij�. 
Vienos akcijos nominali vert� – 6 Lt. Visos akcijos yra nematerialios. Akcij� nuosavyb�s teis�s 
�rodymas yra �rašas vertybini� popieri� s�skaitose, kurias 2004 m. tvark� AB „Vilniaus bankas“. 

Nuo 1998 m. gruodžio 28 d. AB „Kauno energija“ vertybiniai popieriai �traukti � Vilniaus 
vertybini� popieri� biržos einamaj� s�raš�. Akcijomis išleistomis � vieš�j� vertybini� popieri� 
apyvart� 2004 metais prekyba nevyko.  

Viena paprastoji vardin� akcija suteikia vien� bals� visuotiniame akcinink� susirinkime. Vis� 
bendrov�s paprast�j� vardini� akcij� teis�s yra lygios. 

Akcininkai 

AB „Kauno energija“ akcininkai : 

Kauno miesto savivaldyb�   16 954 892 vnt. akcij� 

Jurbarko rajono savivaldyb�   443 810 vnt. akcij� 

Kauno rajono savivaldyb�   1 606 168 vnt. akcij� 

Kiti privat�s akcininkai  (darbuotojai)  713 512 vnt. akcij� 

            Viso     19 718 382 akcijos   

AB „Kauno energija“akcinink� pasiskirstymas procentais pateikiamas paveiksle.   
 

Bendrov�s akcinio kapitalo sud�tis 

85,99

8,14 2,25 3,62

Kauno m. savivaldyb�

Kauno raj. savivaldyb�

Jurabarko raj. savivaldyb�

Privat�s akcininkai
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BENDROV�S VALDYMAS 

 

Bendrov�s organai yra visuotinis akcinink� susirinkimas, kolegialus prieži�ros organas – 
steb�toj� taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – 
bendrov�s vadovas. 

Bendrov� veikl� vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Akcini� bendrovi� �statymu, 
bendrov�s �statais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais. 

Bendrovei b�dingas paprastas ir aktyvus valdymas, sprendimai priimami operatyviai reaguojant � 
b�tinyb�. 

 

VISUOTINIS AKCININK� SUSIRINKIMAS 

 

Visuotinis akcinink� susirinkimas yra aukš�iausias bendrov�s organas. Paprastai per metus 
rengiamas vienas eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas ir tik jis turi teis� keisti ir papildyti 
bendrov�s �status, rinkti ir atšaukti audito �mon�, tvirtinti metin� finansin� atskaitomyb� bei 
bendrov�s veiklos ataskait�, didinti bei mažinti �statin� kapital�, priimti sprendim� d�l pelno 
paskirstymo ir dividend� bei svarstyti kitus �statymo nustatytus klausimus. 

2004 metais �vyko vienas eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas, kuriame  buvo svarstyti AB 
„Kauno energija” �kin�s finansin�s veiklos klausimai. 

 

STEB�TOJ� TARYBA 

 

Steb�toj� taryba yra kolegialus bendrov�s veiklos prieži�r� atliekantis organas, kuri� renka 
visuotinis akcinink� susirinkimas ketveri� met� laikotarpiui. Ji renka valdybos narius ir atšaukia 
juos iš pareig�, priži�ri valdybos ir bendrov�s vadovo veikl�, teikia si�lymus valdybai ir bendrov�s 
vadovui atšaukti j� sprendimus, kurie prieštarauja �statymams ir kitiems teis�s aktams bei svarsto 
kitus �statymo ir bendrov�s �stat� nustatytus klausimus. 

AB „Kauno energija“steb�toj� tarybos nariai nuo 2004 04 30: Ram�nas Garbaravi�ius (iki 2004 11 
11), K�stutis Mik�nas, Anicetas Ignotas, Gediminas Budnikas, Tautvydas Barštys, Giedrius 
Donatas Ašmys, Aloyzas Zairys. 
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VALDYBA 

 

Valdyba renkama ketveri� met� laikotarpiui. 2004 metais �vyko 24 valdybos pos�džiai. 

Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius strateginius bendrov�s verslo pl�tros ir valdymo bei kitus 
jos kompetencijai priskirtus klausimus. Kiekvienais metais valdybos pirmininkas pateikia 
visuotiniam akcinink� susirinkimui bendrov�s veiklos ataskait�.  

Nuo 2004 04 30 bendrov�s valdyb� sudaro šie nariai: 

Algirdas Vaitiek�nas – Kauno miesto savivaldyb�s Miesto �kio departamento Energetikos skyriaus 
ved�jas, 

Rymantas Juozaitis – AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius, 

Gintaras 
ižikas – VŠ� S.Dariaus ir S.Gir�no sporto centro valdybos pirmininkas,  

Andrius Stankevi�ius – UAB „Automobili� stov�jimo aikštel�s“ juristas, 

Henrikas Matulionis – UAB „Empirija“ direktorius, 

Stanislovas Kar�iauskas – AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus pavaduotojas -Pardavim� 
ir rinkodaros departamento direktorius. 

 

BENDROV�S VADOVAS 

 

Bendrov�s vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi. 

Bendrov�s vadovas priklauso aukš�iausiam vadovavimo lygiui. 

Gamybos, perdavimo ir paskirstymo padaliniams bei kitiems administraciniams bendrov�s 
padaliniams vadovauja generalinio direktoriaus paskirti vadovai, kurie vadovaudamiesi biudžeto 
planavimo nuostatomis, siekia pelningumo ir j� ind�lio � visus bendrov�s veiklos rezultatus. 
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AB „KAUNO ENERGIJA“ SUSTAMBINTA VALDYMO STRUKTRA 

 

 

 

 

 

 

 

Finans� ir ekonomikos 
departamentas 

Pardavim� ir rinkodaros 
departamentas 

Investicij� ir aptarnavimo 
departamentas 

Gamybos departamentas 

Kauno energijos paslaug� 
departamentas 

Šilumos tinkl� 
departamentas 

Kiti administraciniai 
padaliniai 

Petraši�n� elektrin�s 
departamentas 

 

Akcin� bendrov� 

 „KAUNO ENERGIJA“ 

Filialas „Jurbarko šilumos 
tinklai“ 
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VEIKLOS IR FINANSINI� REZULTAT� APŽVALGA 

 
 
BENDROV�S PADALINIAI 
2004 09 01 AB „Kauno energija" filial� „Kauno šilumos tinklai", „Kauno energijos" paslaugos, 
pagrindu buvo �steigti departamentai.  Šiuo metu AB „Kauno energija“ turi vien� filial� – 
„Jurbarko šilumos tinklai“ ir 7  departamentus. 

Kauno šilumos tinkl� ir Gamybos departamentai eksploatuoja Kauno miesto integruot� tinkl�, 
lokalinius tinklus ir katilines, taip pat Kauno administraciniam rajonui priklausan�ias katilines, 
tinklus, Kauno miesto garo tinkl�. 

Kauno energijos paslaug� departamentas vykdo pastat� šildymo ir karšto vandens tiekimo 
�rengini� ir sistem� eksploatavim�. Pagal atskiras sutartis atlieka gyvenam�j� patalp� (nam�) 
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistem� eksploatacij�, paleidžia ir nutraukia šildym� 
gyvenamiesiems namams prasid�jus ir pasibaigus šildymo sezonui, teikia paslaugas �vairioms 
organizacijoms, bendrijoms, privatiems asmenims tvarkant šilumos �k�. Departamentas turi patirt� 
vykdant gyvenam�j� nam� šildymo ir karšto vandens tiekimo sistem� ir �rengim� eksploatacij�. 

Filialas “Jurbarko šilumos tinklai” yra pagrindinis šilumos tiek�jas Jurbarko mieste. 

Petraši�n� elektrin�s departamentas eksploatuoja Petraši�n� elektrin�. 

 Vartotoj� sunaudotos energijos apskait�, jos kontrol�, rinkos tyrim� vykdo Pardavim� ir 
rinkodaros departamentas. Investicij� ir aptarnavimo departamentas teikia transporto, remonto, 
statybos, �kio, pirkim� paslaugas, planuoja ir �gyvendina investicijas. Kiti bendrov�s padaliniai 
teikia administracinias paslaugas. 

AB „Kauno energija“ priklauso viena dukterin� �mon� – UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, 
kurios veikla apima durpi� gavyb�, centralizuotam šilumos tiekimui skirt� vamzdži� izoliavim� 
poliuretanu, vamzdyn� ir šilumos mazg� montavimo ir remonto darbus, poilsio nam� veikl�. 
Dukterin�s bendrov�s vadovas atsakingas už veiklos organizavim� ir rezultatus, pardavimo ir rink� 
pl�tr�, aukšt� klient� aptarnavimo kokyb�. 

AB „Kauno energija“ priklauso 100 vnt., t.y. 100 proc.,  UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 
akcij�, kuri� tur�jimas AB „Kauno energija“ suteikia naud� d�l bendrov�s vykdomos veiklos. 
Nominali akcijos vert� 100 Lt.  

Šiuo metu vykdomas UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 100 proc. akcij� ir AB „Kauno 
energija“ turto, nuomojamo UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, pardavimo konkursas. 
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PARDAVIMAI IR RINKA 

 

Bendrov�s verslo valdymo politikos pagrindinis tikslas-išlaikyti turim� pozicij� rinkoje ir j� pl�sti 
tuo pa�iu teikiant vartotojams aukš�iausios kokyb�s paslaugas. Norint išlaikyti pozicijas rinkoje, 
reikia nuolat didinti  gamybos efektyvum�, gerinti  pateikiam� vartotojams produkt�,  aptarnavimo 
kokyb� šilumos bei karšto vandens paskirstymo , mokes�i� skai�iavimo, informacijos apdorojimo 
bei jos pateikimo operatyvumo srityse. 

2004 m. atlikus bendrov�s restrukt�rizacij�, buvusio Rinkodaros departamento pagrindu �steigtas 
Pardavim� ir rinkodaros departamentas, kurio strukt�ra orientuota � kokybiškai naujais principais 
grindžiamos aptarnavimo sistemos �diegim� bei darb� nauj� vartotoj� paieškos srityje.  

Viena iš svarbiausi� darbo sri�i� yra formuoti AB „Kauno energija“ teigiam� �vaizd� visuomen�s 
akyse, teikiant visapusišk� informacij� vartotojams juos dominan�iais klausimais. Publikuojami 
straipsniai apie bendrov�s veikl�, dalyvaujama �vairiose televizijos laidose aiškinant  centralizuoto 
šilumos tiekimo privalumus bei problemas, nurodant kelius ši� problem� sprendimui, dalyvaujama 
radijo laidose bei forumuose su vartotojais. Svarbi darbo forma yra susitikim� su vartotojais 
organizavimas operatyviai sprendžiant kylan�ias problemas.Yra paruošta ir nuolatos atnaujinama 
informacin�-metodin� medžiaga (lankstinukai, knygel�s) vartotoj� švietimui šilumos tiekimo, 
šilumos �kio eksplotavimo ir panašiais klausimais. 

Ta�iau, vien ryši� su visuomene priemoni� taikymo neužtenka s�kmingai bendrov�s veiklai, nes be 
nauj� technologij� bei metod� informacini� technologij� bei kitose technikos srityse �diegimo n�ra 
�manomas s�kmingas darbas. 

Principiniu žingsniu informacini� technologij� diegimo srityje buvo pardavim� apskaitos  sistemos 
�diegimas. Naudojantis šia sistema operatyviai kiekvien� m�nes� paruošiama apie 115.000,0 
s�skait� vartotojams. Artimiausiuose planuose yra vieningos visai bendrovei dokument� valdymo 
bei pavedim� kontrol�s sistemos diegimas. Šioje sistemoje integruoto skambu�i� centro pagalba, 
bus galima operatyviai telefonu ar elektroniniu paštu pateikti vartotojus dominan�i� informacij� 
arba registruoti prašymus ir nukreipti juos atitinkamoms tarnyboms pateikt� problem� sprendimui.  

S�kmingai diegiami nuotolinio šilumos apskaitos prietaiso duomen� perdavimo � centralizuot� 
duomen� baz� �renginiai  ir metodai, nes pasirašant sutartis su naujais vartotojais ir suteikiant jiems 
naujo vartotojo status�, sutartyje su UAB Kauno termofikacijos elektrin� numatyta, kad visiems šio 
tipo vartotojams privalo b�ti �rengti nuotolinio duomen� perdavimo �renginiai su terminalais 
termofikacin�je elektrin�je. Paruoštas verslo planas nuotolinio šilumos apskaitos prietais� 
duomen� perdavimo sistemos diegimui  ir jo pagrindu,  pateikta paraiška Europos strukt�rini� 
fond� finansavimui gauti.    

Duomenys apie vartotojus kaupiami ir palaikomi kompiuterin�je duomen� baz�je. Programa 
suteikia galimyb� bet kuriuo momentu gauti momentinius bet kurio šilumos apskaitos prietaiso 
duomenis ar perduoti juos � duomen� baz� pagal nustatyt� grafik�. Kartu su šilumos sunaudojimo 
dydžiais gali b�ti perduodami papildomi duomenys apie skaitiklio b�kl�, fizikiniai šilumnešio 
parametrai iš papildom� davikli� ar duomenys apie vizitus � šilumos punkt�. 

Naudojant ši� sistem� sumaž�s šilumos tiekimo-pardavimo nuostoliai, atsirandantys d�l skaitiklio 
gedim�, vartotoj� nes�žiningumo, duomen� pateikimo klaid�. Metin� ekonomija, ekspertiniais 
�vertinimais, gal�t� sudaryti iki 20% nuo investuotos sumos, t.y. atsipirkimo laikas siekt� apie 4-5 
metus. Šios sistemos bandomoji eksploatacija leis tiksliau �vertinti ekonominius rodiklius ir 
palengvins sprendimo pri�mim� diegiant visus centralizuoto šilumos tiekimo objektus apiman�i� 
nuotolin� duomen� surinkimo sistem�.  

Labai svarbi Pardavim� ir rinkodaros departamento darbo sritis- nauj� vartotoj� paieška, taikant 
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lanks�i� kain� sistem�. Jau pradedame jausti ir šio darbo rezultatus – vis daugiau nauj� vartotoj� 
pasirenka centralizuot� šilumos tiekimo b�d�, kaip antai, prekybos centrai VP „Hyper MAXIMA“, 
„Molas“ , „Savas“ bei eil� naujai statom�  daugiabu�i� nam�.  

Nauj� vartotoj� prijungimas 2004 m. prie AB“Kauno energija“ tinklo lyginant su 2001 m. padid�jo 
8 kartus. 2005 m. numatoma prijungti tokius gigantus kaip VP „Akropolis“ su 7 MW apkrovimu 
bei prekybos ir pramog� centr� „Mega“  su 9 MW apkrovimu.  

Ta�iau vis dar vienas iš svarbi� klausim�, su kuriuo susiduria bendrov� – vartotoj� atsijungimas 
nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos ir kuro r�šies naujiems vartotojams parinkimas, kur� 
reglamentuoja Kauno miesto tarybos sprendimu patvirtinta Šilumos vartotoj� �rengini� atjungimo 
nuo šilumos tiekimo sistemos ir patalp� ar pastato šildymo b�do pakeitimo tvarka. 
2004m. atsijungusi� vartotoj� galios išaugim� s�lygojo 2003m. priimtas Šilumos �statymas, 
leidžiantis vienašališkai nutraukti šilumos tiekimo sutartis individualiems vartotojams (privat�s 
namai). 
 

Vartotoj� atsijungimo ir prisijungimo  nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos dinamika, 
MWh 

Rodikliai 2001m. 2002m. 2003m. 2004m. 

Atsijungusi� vartotoj� galingumas, MW 16,83 4,06 4,81 7,31 

Naujai prijungt� vartotoj� galingumas, 
MW 1,35 2,81 8,63 9,41 

Šaltinis: Pardavim� ir rinkodaros departamentas 

 

Šios problemos sprendimui Pardavim� ir rinkodaros departamentas dirba su kiekvienu norin�iu 
atsijungti vartotoju individualiai, bei labai daug d�mesio skiria darbui kartu su Kauno miesto 
savivaldybe, �gyvendinant   Kauno miesto Tarybos sprendimus d�l miesto gyventoj� apr�pinimo 
šiluma. Šio darbo rezultate jau 2003 m. prisijungusi� vartotoj� šilumin� galia viršijo 
atsijungian�i� vartotoj� šilumin� gali�. Tikim�s, kad po 2003 m. l�žio met� šioje srityje, 2005 m. 
galime tik�tis nauj� vartotoj� prijungimo padvigub�jimo, palyginus su 2004 m.   

2004 metais AB „Kauno energija“ už�m� 90  proc. šilumos energijos tiekimo rinkos Kauno mieste, 
ta�iau bendrov�s šilumos pardavimai  2004 metais  palyginus su 2003 metais sumaž�jo  ir sudar� 
160,9  mln. lit�. Tai s�lygojo sumaž�j�s pramon�s objekt� šilumos energijos vartojimas bei 
gyventoj� šilumos energijos suvartojimas, šiltesn�s oro s�lygos, racionalus vartojimo ir pastat� 
modernizavimas. 

Šilumos energijos pardavim� dinamika pagal pagrindines vartotoj� grupes, mln.Lt 

 

Pirk�j� grup�s 2001 m. 2002 m. 2003m. 2004m. 

Gyventojai 125,3 125,1 125,8 121,2 

Kiti vartotojai  51,7 45,2 43,3 39,7 

Viso 177,0 170,3 169.1 160,9 

Šaltinis: Ekonomikos skyrius 

Kit� vartotoj� grup�s skai�ius 2004 metais, palyginus su 2003 metais, sumaž�jo d�l �moni� 
bankrot�, likvidavimo, atsijungimo nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. 2004 metais prie 
AB „Kauno energija“ šilumos tiekimo tinklo buvo prisijung� 1801 organizacija bei 114.445 butai. 
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Vartotoj� grupi� šilumos suvartojimas 2004 m.
(MWh;%)

1024927; 75%

111767; 8%

227972; 17%

Gyvenamojo sektoriaus vartotojai
Pramon�s vartotojai
Kiti vartotojai

 
            Šaltinis: Pardavim� ir rinkodaros departamentas 

 

Vienas iš sunkiausi� uždavini� yra darbas su skolininkais ir skol� susidarymo prevencija.   Šilumos 
energijos vartotoj� mokumas bei skolos bendrovei išlieka svarbi problema, ta�iau gyventoj�  
skolos kasmet bendrov�s vykdomos rinkodaros politikos d�ka turi tendencij� maž�ti.   Nuo 2003 
met� rugpj��io AB „Kauno energija“ darbas, susij�s su gyventoj� skol� išieškojimu vykdomas 
bendradarbiaujant su skol� išieškojimo bendrov�mis UAB „Gelvoros saugos konsultacijos“ ir 
UAB „Skol� išieškojimo biuras“.    

Priskaitym� – skol� ( liku�io) dinamika pagal vartotoj� grupes, Lt  

( be  filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ ) 

Vartotoj� grup�s Priskai�iuota 
2004m. 

Apmok�ta   
2004m. 

Skirtumas Skola (likutis ) 
2004m. (be 

2004m. gruodžio 
m�n.priskai�iavi

m�) 

1. Pramon� 10,296,864.00 10,111,498.00 185,366.00 2,083,197.00 

2. Gyventojai 126,863,199.00 127,889,758.00 
-

1,026,559.00 29,127,860.00 

3. Organizacijos finansuoja-
mos iš valstybinio biudžeto 15,088,115.00 14,986,237.00 101,878.00 -1,500,062.00 

4. Organizacijos. finansuoja-
mos. iš savivaldyb�s 
biudžeto 11,243,185.00 11,656,673.00 -413,488.00 1,772,067.00 

5. Org. finans. iš ligoni� 
kas� 1,175,971.00 1,307,185.00 -131,214.00 79,666.00 

6. Kiti vartotojai 16,490,720.00 12,484,147.00 4,006,573.00 3,052,518.00 

IŠ VISO: 181,158,054.00 178,435,498.00 2,722,556.00 34,615,246.00 

Pastaba: Lentel�je duomenys pateikti su šildymo ir karšto vandens sistem� prieži�ra, be 
delspinigi�. 

Šaltinis: Pardavim� ir rinkodartos departamentas 
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Bendro �siskolinimo (liku�io) pasiskirstymas pagal vartotoj� grupes, 2004m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Šaltinis: Pardavim� ir rinkodaros departamentas 

 

Gerinant darb� su vartotojais, s�kmingai kovojant su vartotoj� atsijungimais nuo centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklo bei skatinant naujus vartotojus prisijungti, gerinant skol� išieškojim� bei 
prevencin� darb� su potencialiais skolininkais galima ateityje tik�tis centralizuoto šilumos tiekimo  
rinkos stabilizavimo. 

 

FINANS� APŽVALGA 

 

AB „Kauno energija“ 2004 m. uždirbo 9,36 mln. Lt grynojo pelno arba 29 proc. daugiau nei 2003 
m., kai buvo uždirbta 7,3 mln. Lt pelno. Bendrov�s pelningumas padid�jo nuo 2,74 proc. iki 5,49 
proc. 2004 m. pelningumo rodikliui �takos tur�jo AB „Kauno energija“ turto pardavimo sandorio 
su dukterine bendrove UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ nutraukimas. 

Bendrov�s pagrindin�s veiklos pajamos 2004 m. siek� 170430201 Lt, didžioji pajam� dalis  94 
proc. buvo gauta už parduot� šilumos energij�. 

Veiklos s�naudos sudar� 11.939.998 Lt, didžioji s�naud� dalis – 39 proc. sudaro darbo užmokestis 
ir socialinis draudimas. 

Bendrov�s turtas 2004 m. pasiek� 222 mln.Lt, ilgalaikis turtas sudar� 73,6 proc., trumpalaikis 
turtas – 26,4proc.  Ilgalaikis materialusis turtas per metus išaugo 22,9 proc.  

2004 m. gruodžio 31 dienai mok�tinos sumos ir �sipareigojimai sudar� 101 mln.Lt, 

2003 m. gruodžio 31 dienai mok�tinos sumos ir �sipareigojimai sudar�  91,3 mln. Lt, 

Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai padid�jo 9,7 mln. Lt d�l sum� ((delspinigiai (6,3 mln.Lt) AB 
“Lietuvos dujos” ir žalos atlyginimas (2,7 mln.Lt) UAB Kauno termofikacijos elektrin�), priteist� 
bendrovei iki atskaitomyb�s paruošimo dienos, nors bylos dar teb�ra nagrin�jamos aukštesn�se 
teism� instancijose. 
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Investicijos 

 

Tik investuodami gal�sime b�ti konkurencingi rinkose, siekti nuolatin�s verslo pl�tros bei 
pakankamo pelningumo. Investicijos turi prasm�, jos sukuria stipr� potencial� pl�stis. 

AB „Kauno energija“ investicinei politikai vykdyti rengia programas. 2003m. bendrov�s valdyba 
patvirtino 2004m. investicij� program�, kurios tikslas yra panaudojant finansines l�šas, išlaikyti ir 
vystyti bendrov�s gamyb�, perdavim� ir paskirstym�.  

2004m. didžiausios investicijos buvo nukreiptos � Šilumos tinkl� departament�, pagrindinis 
d�mesys buvo skirtas šilumos tinkl� rekonstravimui, remontui ir tiesimui, nauj� vartotoj� 
prijungimui, grupini� šilumos punkt� uždarymui. � tai investuota  daugiau nei 16 mln. Lt. 

Dideli darbai atlikti Gamybos departamente, Noreikiški� katilin�je �rengiant 750 kw galios bioduj� 
kogeneracin� j�gain�. Investuota 2,33 mln Lt  

2005m. investicijoms numatoma skirti 31,7 mln Lt (bendrov� planuoja investuoti 17 mln. Lt savo 
l�š� ir kitas l�šas tikisi skolintis iš komercini� bank� ar gauti iš Strukt�rini� fond�). Didžiausios 
investicijos bus nukreiptos � Šilumos tinkl� departament� (11,5 mln.Lt) šilumos tiekimo tinkl� 
rekonstravimui, remontui, nauj� tiesimui bei grupini� šilumos punkt� uždarymui. Gamybos 
departamente numatyta investuoti 0,85 mln.Lt šilumos energijos tiekimo patikimumo padidinimui, 
katilini� automatizavimui. Ryši� ir informatikos tarnybai  numatyta skirti 2,3 mln.Lt. Pagrindiniai 
darbai Ryši� ir informatikos tarnyboje yra dokument� ir klient� aptarnavimo valdymo sistemos 
diegimas (0,78 mln.Lt), nuotolinio rodmen� surinkimo �rangos diegimas esamiems ir naujiems 
vartotojams bei apskaitos prietais� pakeitimui (1,11 mln.Lt). Kauno energijos paslaug� 
departamente numatyta investuoti 0,7 mln.Lt. susid�v�jusios �rangos pakeitimui, kas leis mažinti 
šilumos nuostolius bei užtikrinti pastat� vidaus šildymo sistem� normal� režim�.  

 
Akcijos, kurias turi AB „Kauno energija“ kitose �mon�se 

UAB “Šilumos �kio servisas” (�mon�s kodas 2409104), �statinis kapitalas - 2.500.000 Lt, kur� 
sudaro 250.000 vnt. paprast�j� vardini� akcij�. Akcijos nominali vert� 10 Lt. Pagrindin� veikla  - 
šilumos prietais� remontas ir tikrinimas, ši� prietais� metrologin�s patikros bei investicini� projekt� 
analiz�.  

AB „Kauno energija“ yra viena iš didžiausi� UAB “Šilumos �kio servisas” akcinink� (didžiausias 
akcininkas - AB „Klaip�dos energija“, turinti 28.05 proc. akcij�) - 4.7376 vnt. paprast�j� vardini� 
akcij�, kas sudaro 18.95 proc. akcij� bals�. 
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ŽMOGIŠK�J� IŠTEKLI� VALDYMAS 

 

Vienas iš šiuolaikiškos, efektyviai dirbti siekian�ios bendrov�s uždavini� – itin atsakingas ir 
geranoriškas poži�ris � darbuotoj�. 

Žmogišk�j� ištekli� valdymas AB „Kauno energija“ užima svarbi� viet� ir grindžiamas šiais 
pagrindiniais principais: 

- geriausi darbuotojai pasiekia geriausi� rezultat�, 
- darbuotoj� profesini� geb�jim� tobulinimas ir kompetencijos ugdymas padeda 
siekti bendrov�s tiksl�, 
- puosel�ti bendrov�s vertybes, kuri� pagrindu formuojama bendrov�s kult�ra, 
- sukurti puikias darbo s�lygas ir klimat� dirbti, 
- skatinti padalini� bendradarbiavim�. 

AB „Kauno energija“, gerindama darbo organizavim� bei didindama efektyvum�, per 2004 metus 
sumažino darbuotoj� skai�i� nuo 1018 iki 917 (žr. lentel�).  

 
AB „Kauno energija“ darbuotoj� skai�iaus kitimas 2001-2004 m. 

Padalinys 2001m. 2002m. 2003m. 2004m. 

AB „Kauno energija” (administracija, 
departamentai, tarnybos, skyriai) 

380 364 355 874 

fil. „Kauno šilumos tinklai” 403 386 381 1 

fil. Kauno elektrin� 384 372 - - 

fil. „Kauno energijos” paslaugos 242 246 240 - 

fil. „Naujasodžio energija” 299 298 - - 

fil. „Jurbarko šilumos tinklai” 51 45 42 42 

Viso: 1759 1711 1018 917 

Šaltinis: Personalo skyrius 

Vidutinis darbuotoj� amžius 47 metai. Vidutinis darbuotoj� stažas yra  13 met�. Tai patyrusi 
komanda. 

Žmogišk�j� ištekli� valdymo tikslas – pad�ti darbuotojui, �vertinti j� bei juo r�pintis. Tokia darbo 
aplinkos strategija skatina teigiam� poži�r� � visos darbuotoj� grup�s iškeltus tikslus ir prioritetus. 

AB „Kauno energija“ augimo tendencijos siejamos ne tik su nauj� vartotoj� atsiradimu. 2004 m. 
nuolatinis darbuotoj� kvalifikacijos k�limas ir mokymas leido operatyviai reaguoti � b�tinyb� diegti 
naujas technologijas bei poky�ius bendrov�s veikloje bei šilumos �kyje. �gyvendinamos �vairios 



 52 

mokymo programos, kuri� tikslas – tobulinti �vairaus lygio darbuotoj� lyderiavimo, komandinio 
darbo �g�džius, remti siekian�ius gilinti žinias, pritraukti nauj� tinkamos kvalifikacijos darbuotoj�. 
2004 m. personalo mokymas vyko trimis kryptimis: privalomi mokymai (atestacijos, �vairiems 
leidimams gauti ir pan.), profesin�s kvalifikacijos k�limas (mokymai pagal pareigybes, susij� su 
�statym� pakeitimais ir pan.) ir veiklos tobulinimas (projekt� valdymas, vadovavimo �g�dži� 
gerinimas ir kt.). 2004 m. personalo mokymams skirta 59 239 Lt. L�š� skirt� personalo mokymui 
sumaž�jimas, palyginus su 2003m. susij�s su bendrov�s padalinio Kauno elektrin� pardavimu. 

Siekiant gauti geriausi� sinergijos efekt�, specialioms užduotims ir programoms vykdyti 
sukuriamos specialiosios darbo grup�s. 

 

0 13

270

fil. „Kauno šilumos tinklai”

fil. „Jurbarko šilumos tinklai”

AB „Kauno energija” (administracija, departamentai, tarnybos, skyriai)
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AB „Kauno energija“ l�šos darbuotoj� kvalifikacijos k�limui 

Galvodami apie kompetenting� ateities komand�, stengiam�s pritraukti jaun�  specialist�. 2004m. 
studentai iš �vairi� aukšt�j� mokslo �staig� atliko praktik� m�s� bendrov�je. Jie tur�jo puiki� 
galimyb� �gyti nauj� �g�dži�, pritaikyti teorines žinias praktikoje. Tai AB „Kauno energija“ 
investicija � visapusiškai tobul�jan�i� komand�. 

AB „Kauno energija“ žmogišk�j� ištekli� valdymo tikslas – rasti geriausius b�dus suderinti darbo 
kiekyb� ir kokyb�, kuri� nauda b�t� akivaizdi ir darbdaviui ir darbuotojui bei b�tina verslo pl�trai.  

Darbuotoj� interesams bendrov�je atstovauja AB „Kauno energija“ profesini� s�jung� jungtin� 
atstovyb�. 
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APLINKOSAUGA, DARBO IR DARBUOTOJ� SAUGA 
 
 

Šiandien visame pasaulyje vis daugiau d�mesio skiriama aplinkos apsaugai. Tiek ekonominis, tiek 
socialinis progresas priklauso nuo planetos aplinkos b�kl�s, kraštovaizdžio ir biologin�s �vairov�s 
išsaugojimo, racionalaus gamtini� ištekli� naudojimo.  

Svarbiausia energetikos problema yra atmosferos teršimas. Pagrindinis atmosferos taršos šaltinis - 
organinio kuro deginimas. Gamindami ir perduodami šilum�, mes taikome pagrindines teršal� 
emisijos mažinimo priemones: naudojame mažiau taršias kuro r�šis, diegiame naujus ir nuolat 
tobuliname turimus technologinius �renginius. 

Šilumos tinkl� departamentui labai svarbu mažinti šilumos nuostolius šilumos perdavimo 
grandin�je. Šilumos šaltini� naudojamas kuras yra gamtin�s dujos, biodujos, mazutas, durp�s, 
pjuvenos ir anglis. Siekiant sumažinti teršal� emisij�, renovuota ir dujofikuota 20 kieto kuro 
katilini�. 

2004 metais visose AB ,,Kauno energija‘‘ priklausan�iose katilin�se buvo apribotas mazuto 
deginimas. 1. Domeikavos rajonin�je katilin�je (toliau RK) pastatyti du nauji katilai, deginantys 
gamtines dujas. Mazuto deginimo atsisakyta, jis paliktas kaip rezervinis kuras. 2. Girioni� RK 
pastatyti du nauji katilai, deginantys biokur� - durpes ir pjuvenas. Girioni� RK mazutas yra kaip 
rezervinis kuras. Pasta�ius naujus katilus Domeikavos RK ir Girioni� RK buvo išvengta aplinkos 
teršimo SO2 dujomis. Metin�je aplinkos apsaugos ataskaitoje „Atmosfera“ matyti, kad 2004 m. iš 
Domeikavos RK išmesta � aplinkos or� 0,5 t SO2 2004 metais, o 2003 metais buvo išmesta 39,094 
t SO2. Iš Girioni� RK 2004 metais išmesta � aplinkos or� 3,096 t SO2, o 2003 metais buvo išmesta 
23,018 t SO2. 

Siekiant sumažinti teršal� išmetimus � atmosfer� Raudondvario katilin�je ir Garliavos katilin�je 
buvo pastatyti automatizuoti degikliai, kas leido sutaupyti apie 10% deginamo kuro, o tuo pa�iu 
apie 10% sumažinti teršal� išmetimus � aplink�. 

Vadovaujam�s Helsinkio komisijos (HELCOM) reikalavimais ir Helsinkio Konvencijoje 
išd�stytais gamtosauginiais apribojimais mazuto deginimui. 

Nuolat atliekami katil� rekonstrukcijos darbai, kei�iami put� poliuretanu izoliuoti vamzdynai, 
parenkamos optimalios tinkl� schemos ir darbo režimai, tod�l galime didžiuotis kasmet 
maž�jan�iu � aplink� išmetam� teršal� kiekiu. 2003 m. šilumos nuostoliai � aplink� buvo 479829 
MWh, o 2004 m. 437440 MWh. D�l sumaž�jusi� šilumos nuostoli� � aplink� išsiskyr� 15,37 
tonomis mažiau NOx ir 38,233 tonomis mažiau CO. 2005 metais planuojami šilumos nuostoliai � 
aplink� 433 000 MWh. 

Pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento reikalavimus 2004 m. prad�tas griauti senas 
mazuto �kis. Visose AB „Kauno energija“ katilin�se, turin�iose rezervin� kur� mazut�, �rengtos 
mazuto gaudykl�s, kad išvengti mazuto patekimo � aplink�.  

AB "Kauno energija" aktyviai domisi vietinio kuro ir atsinaujinan�i� energijos resurs� 
panaudojimu. Nuolat perži�rime savo aplinkos apsaugos aspektus, �vertiname j� reikšmingumo 
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kitim� ir atsižvelgdami � tai, koreguojame aplinkos apsaugos tikslus ir programas. 

Bendrov� r�pinasi tiek darbuotoj�, tiek miesto visuomen�s, tiek b�sim� kart� sveikata ir švaria 
aplinka. 

Gerbdami savo darbuotojus, vykdome saugaus žmogaus saugioje aplinkoje politik�. Darbo 
s�lygoms gerinti, gamybin�ms traumoms bei profesiniams susirgimams mažinti kiekvienais metais 
tvirtiname darbuotoj� saugos ir sveikatos b�kl�s gerinimo priemoni� plan�.  

Bendrov�s padalini� vadovai, Darbuotoj� saugos ir sveikatos tarnybos bei kiti darbuotojai, 
atliekantys tikrinimus ir nustatantys darbuotoj� saugos ir sveikatos b�kl� darbo vietose, 
vadovaujasi vidine kontrole, galiojan�iomis saugos taisykl�mis, darbuotoj� saugos ir sveikatos 
norminiais teis�s aktais, kitais norminiais dokumentais. 

Vidin�s kontrol�s tikrinimai atliekami vadovaujantis šiais bendraisiais rizikos vertinimo bei 
darbuotoj� saugos ir sveikatos užtikrinimo principais: 

- rizikos darbuotoj� saugai ir sveikatai vengimu; 
- rizikos, kurios ne�manoma išvengti, �vertinimu;  
- nustatytos rizikos priežas�i� šalinimu;  
- darbuotojo galimyb�s atlikti pavest� darb� �vertinimu, pritaikant darbo proces� 
darbuotojo galimybes �rengiant darbo vietas, parenkant darbo priemones ir darbo metodus, 
nustatant darbo ar gamybos temp�; 
- technin�s pažangos priemoni� taikymu, �rengiant darbo vietas, sudarant saugi� ir 
sveik� darbo aplink�, parenkant darbo priemones; 
- pavojing� darbo proces� pakeitimu nepavojingais arba mažiau pavojingais;  
- darbuotoj� mokymu ir instruktavimu jiems privalomais nurodymais laikytis 
darbuotoj� saugos ir sveikatos reikalavim�; 
- kolektyvini� darbuotoj� saugos ir sveikatos priemoni� pirmenyb�s taikymu. Tik tais 
atvejais, kai kolektyvin�s apsaugos priemon�s neužtikrina darbuotoj� saugos ir sveikatos 
reikalavim� ar j� ne�manoma naudoti d�l ne nuo darbdavio nepriklausan�i� aplinkybi�, 
darbuotojai apr�pinami asmenin�mis apsaugos priemon�mis; 
- kit� reikiam� darbuotoj� saugos ir sveikatos priemoni� taikymu. 

Per 2004 metus AB „Kauno energija“ �vyko 7 lengvi nelaimingi atsitikimai, iš j� 4 nelaimingi 
atsitikimai gamyboje ir 3 nelaimingi atsitikimai pakeliui � darb� ar gr�žtant iš darbo. �vyk� 
nelaimingi atsitikimai ir profesin�s ligos tiriami, analizuojami nelaiming� atsitikim�, ekstremali� 
situacij�, avarij�, sutrikim� darbe, profesini� lig� bei incident�, bendrov�je �vykusi� gaisr� 
aplinkyb�s ir priežastys, vykdoma j� apskaita bei atskaitomyb� ir sudaromos prevencin�s 
priemon�s jiems išvengti bei vykdoma j� �gyvendinimo kontrol�. 
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DALYVAVIMAS ASOCIACIJOSE IR BENDRADARBIAVIMAS 
 

AB „Kauno energija“ yra ši� asociacij� nar�: 

Lietuvos šilumos tiek�j� asociacija (LŠTA) �kurta 1998 m. vasario 24 d. AB „Kauno energija“yra 
viena asociacijos steig�j�. Tai nepelno siekianti, savanoriška šilumos tiekimo �moni�, organizacij� 
bei kit� asocijuot� energetikos strukt�r�, o taip pat atskir� subjekt�, veikian�i� šilumos tiekimo 
srityje, interesus atstovaujanti organizacija.  

Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacija (LBIETA) �registruota 1998 m. sausio 23 
d., siekiant propaguoti atsinaujinan�i� bei vietini� energijos resurs� panaudojim� energijos 
gamybai, modernius apšildymo �renginius ir energijos taupym�; skatinti žalingo poveikio aplinkai 
mažinim� ir gamtos tausojim�; siekti naudingiau �gyvendinti bendr� pastang� reikalaujan�ius jos 
nari� veiklos uždavinius, ginti savo nari� teises ir teis�tus interesus visuomenin�se, valstybin�se ir 
tarptautin�se organizacijose; siekti, kad srityje, susijusioje su atsinaujinan�i� bei vietini� energijos 
resurs� naudojimu ir energetikos �kio efektyvumu, b�t� sudarytos palankios s�lygos ekonominiam 
ir socialiniam progresui, ple�iant rinkas, tobulinant eksporto ir importo s�lygas, �vedant naujus 
standartus ir normas integruojantis � Europos S�jung�. AB „Kauno energija“nuo 2001  met� yra 
LBIETA nar�. 

Nacionalin� elektros energetikos asociacija (NEEA) vienija Lietuvos elektros energij� 
gaminan�ias ir tiekian�ias bei energetikos sektoriaus statybos �mones. NEEA �kurta 2000 metais ir  
AB „Kauno energija“yra viena iš asociacijos steig�j�. 

Asociacijos veiklos pagrindiniai tikslai: 

� sudaryti elektros tiekimo bei energetikos statybos �mon�ms geresnes s�lygas ekonominiam-
techniniam ir verslo funkcionavimui bei gyventoj� socialiniam apr�pinimui vystyti, gerinti 
energijos tiekimo s�lygas Lietuvos miestams, gyventojams ir atskiriems vartotojams, 
� atstovauti asociacijos nari� teises, ginti j� teis�tus interesus valstybin�se, visuomenin�se ir 
tarptautin�se organizacijose, 
� koordinuoti teis�s ir valdymo norm� taikym� šakos �mon�ms ir organizacijoms. 

Lietuvos šilumin�s technikos inžinieri� asociacijos nariais yra techninio profilio universitetai 
(VGTU, KTU), naftos perdirbimo, šilumos energijos bei duj� tiekimo �mon�s ir atskiri fiziniai 
asmenys. Pagrindin� veikla yra aktualios informacijos rinkimas ir platinimas, seminar� 
organizavimas, žurnalo “Šilumin� technika” leidimas (leidžiama kartu su LŠTA), specialist� 
mokymo kurs� rengimas d�l kvalifikacijos atestat� suteikimo. 

AB „Kauno energija“ asociacijos nare yra nuo 2001 met�. 

Kauno krašto pramoninink� ir darbdavi� asociacijos  (KKPDA) nare tapo 2003 metais. KKPDA 
yra savanoriška atskir� subjekt�, veikian�i� gamybos ir gamybos aptarnavimo bei kitose verslo, 
mokslo ir socialinio aptarnavimo sferose, interesus atstovaujanti organizacija. Jos tikslai: atstovauti 
nari� teises, ginti j� teis�tus interesus visuomenin�se, valstybin�se ir tarptautin�se strukt�rose; 
atstovauti ir ginti darbdavi� ar j� �galiot� asmen� teises; siekti, kad vis� nuosavyb�s form� 
subjektams b�t� sudaromos palankios s�lygos techniniam, ekonominiam ir socialiniam progresui 
pl�toti, ple�iant paslaug� ir produkcijos realizavimo rinkas, palaikant priva�ios verslininkyst�s 
pl�tojim�, tobulinant eksporto ir importo s�lygas. 
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Energetikos neformaliojo švietimo asociacija susijusi su bendrov�s darbuotoj� dalyvavimu sporto 
veikloje ir jos aktyvi veikla yra nuo 1999 met�.   

AB „Kauno energija” glaudžiai bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos 
energetikos instituto mokslininkais. Mokslo darbuotojai padeda spr�sti technines problemas, 
atlieka reikalingas ekspertizes. Organizuoja �vairaus pob�džio seminarus ir konferencijas, juose 
dalyvauja ir pranešimus skaito bendrov�s specialistai. 

Taip pat AB „Kauno energija” bendradarbiauja ir su užsienio partneriais, �gyvendinant �vairius 
projektus. 

2004 m. prad�tas vykdyti PHARE PPF projektas „AB „Kauno energija” verslo planas: energijos 
tiekimo efektyvumo gerinimas, �rengim� veikimo patikimumo vertinimas ir investicini� projekt� 
parengimas". Jo rengimui gauta 60 000 EUR subsidija. Finansavimas iš programos PHARE PPF 
skiriamas projekt�, galim� finansuoti iš Europos S�jungos strukt�rini� fond�, dokumentacijai 
rengti. Energetikos sektoriuje AB „Kauno energija“ projektas yra prad�tas vykdyti pirmasis 
Lietuvoje. 

Kartu su konsultantais vykdytas bei koordinuotas SIDA Institucin�s pagalbos projektas. 
Pamin�tina, jog konsultantai iš Goteborg Energy International (Švedija) nuo 2003 m. gruodžio 
m�n. vykd� veiklos ir investicij� finansinio modelio tobulinim� ir pritaikym� naudojimui AB 
„Kauno energija“. Konsultacinis darbas vykdomas kaip Švedijos Tarptautin�s Pl�tros agent�ros 
SIDA finansuojamos institucin�s pagalbos darb� t�stinum�. Šio darbo finansavimas vykdomas 
lygiomis dalimis iš SIDA ir AB „Kauno energija“. Pirmoji projekto dalis, vykdyta 2002-2003 
metais, buvo pilnai finansuojama iš SIDA.  

Bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe vykdytas trišalis Kauno savivaldyb�s, Modenos 
energetikos agent�ros (Italija) ir Kaliningrado energetikos agent�ros (Rusija) projektas pagal 
TACIS CBC program�. Projekto tikslai yra gyventoj� ir bendrij� mokymas, energijos taupymo pas 
vartotoj� patyrimo perdavimas Kaliningrado agent�rai ir pagalba vykdant demonstracinius 
projektus. Projektas prad�tas vykdyti nuo 2004 met� birželio m�nesio. Projektas bus vykdomas iki 
2005 m. birželio m�nesio. 

Bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe, pateikta medžiaga ir suderintas dalyvavimas 
mokslini� tyrim� ir nauj� technologij� programoje FP-6.  Paraiškos ”Subalansuotos energetikos 
sistemos pažangiuosiuose miestuose“ teikimo lyderis yra Vekše (Švedija) miesto savivaldyb�. 
Projekto bendra s�mata 26 338 030 EUR. Pagal š� projekt� pažangieji miestai kartu su vietos 
partneriais nori toliau mažinti šiltnamio efekt� sukelian�i� duj� emisijas ir parodyti, kaip galima 
�gyvendinti subalansuotas energetikos sistemas, naudojant novatoriškus metodus, technologijas ir 
integruojant sistemas. 

Projekto dalyvi� s�rašas 

 

Nr. Dalyvio pavadinimas Valstyb� 

1 Växjö Kommun SE 

2 Växjö Energi AB SE 

3 Kommunfastigheter AB SE 

4 Pietry�i� Švedijos Energetikos Agent�ra SE 

5 Kungliga Tekniska Högskolan SE 

6 Gemeente Delft NL 

7 Stichting Delfts Energy Agentschap NL 
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8 Woonbron-Maasoevers NL 

9 Grenoblio miestas F 

10 Société d’Aménagement Grenoble Espace Sud F 

11 Electricité de France Délégation Régionale Alpes F 

12 Office Public d’Aménagement et de Construction  F 

13 Gaz Electricité de Grenoble F 

14 Grenoble Alpes Métropole F 

15 Energie-Cités F 

16 Tarptautin� Europos iniciatyv� taryba, ICLEI DE 

17 Miskolc Megeyi Jogú Város Önkormányzata HU 

18 Vastseliina miesto savivaldyb� EE 

19 Kauno miesto savivaldybe LT 

 

Kauno miestas tur�s oficial� steb�tojo status�. Kauno miesto dalyvavimo biudžetas viršija 50 000 
EUR. Vykdymo sutartis Briuselyje pasirašyta gruodžio m�nes�. 

Taip pat pateiktos paraiškos: 

1. “Dokument� valdymo ir apskaitos prietais� duomen� perdavimo sistemos diegimas” 
Bendra projekto vert� – 8,291,686 Lt. Prašoma parama  – 4,089,685 Lt. Paraiška 2004-10-20 
pateikta � V� „Lietuvos verslo paramos agent�ra“. 

2. „Šilumos tiekimo tinkl� rekonstravimas Draugyst�s g. ir Elektr�n� g.“. Bendra projekto 
vert� - 2,831,014 Lt. Prašoma parama - 1,415,507 Lt. Paraiška 2004-12-31 pateikta � V� „Lietuvos 
verslo paramos agent�ra“. 

 
SVARBIAUSI 	VYKIAI 2004 METAMS  PASIBAIGUS  

 

2005-03-01 sudaryta nauja AB „Kauno energija“  kolektyvin� sutartis. 

2005-03-10 baigtos derybos d�l UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 100 proc. akcij� ir AB 
„Kauno energija“ turto, nuomojamo UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, pardavimo, 
pasirašant Akcij� pirkimo-pardavimo ir Turto pirkimo-pardavimo sutartis su Konkurso nugal�toju 
UAB „City Plaza“ ir Klasmann-Deilmann GmbH konsorciumu. 

Parengta AB „Kauno energija“ gamybos strategija 2005-2020m. 
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VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZ�S 

 
2005 m. finansin�s veiklos rodikli� prognoz� 

  

Rodikliai t�kst.Lt 

Pardavimo pajamos 180923 

Pardavimo savikaina 165688 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 15235 

Veiklos s�naudos 11823 

Veiklos pelnas (nuostolis) 3412 

Kitos veiklos rezultatas -1601 

Pajamos 3771 

S�naudos 5372 

Finansin�s investicin�s veiklos 
rezultatas -935 

Pajamos 2265 

S�naudos 3200 

�prastin�s veiklos pelnas 876 

Pelnas prieš apmokestinim� 876 

Pelno mokestis - 

GRYNASIS PELNAS 876 
 
 
AB „Kauno energija“savo veikloje ir toliau numato gerinti veiklos efektyvum� ir vartotoj� 
aptarnavim�, siekti kuo geresni� veiklos rezultat�. 

 
41. Informacija apie audit�. 

Nepriklausomas auditorius buvo parinktas konkurso b�du. 2003-11-28 neeiliniame akcinink� 
susirinkime 2003-2005 met� AB „Kauno energija“ �kin�s – finansin�s veiklos auditui (toliau - 
auditas) atlikti buvo išrinkta UAB „Ernst & Young Baltic“.  

2004 met� audituotos finansin�s ataskaitos bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie jas pateikiamos 
kartu su šia met� ataskaita – prospektu. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

42.1. duomenys apie Bendrov�s steb�toj� tarybos narius 

K�stutis Mik�nas, Kauno miesto tarybos narys. Bendrov�s steb�toj� tarybos pirmininko 
pavaduotojas. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30 
 
Giedrius Donatas Ašmys, Kauno miesto savivaldyb�s tarybos sekretorius. Bendrov�s steb�toj� 
tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30 
 
Tautvydas Barštys, Kauno miesto savivaldyb�s tarybos narys. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30 
 
Anicetas Ignotas, LR 	kio ministerijos sekretorius. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30 
 
Gediminas Budnikas, Kauno miesto tarybos narys. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30 
 
Aloyzas Zairys, Jurbarko rajono meras. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30 

Duomenys apie 2005-04-26 eiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime išrinktus bendrov�s 
steb�toj� tarybos narius 

Adolfas Antanas Balutis, Kauno miesto savivaldyb�s mero pirmasis pavaduotojas. Bendrov�s 
steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2005-04-26, pabaiga 2008-04-30 

Steb�toj� tarybos nariai Bendrov�s akcij� neturi. 

Duomenys apie Bendrov�s valdybos narius  

Algirdas Vaitiek�nas. Bendrov�s valdybos pirmininkas. Bendrov�s kapitalo ir vis� bals� –    0 %.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 

Rymantas Juozaitis. Bendrov�s valdybos pirmininko pavaduotojas. Bendrov�s kapitalo ir vis� 
bals� – 0,1%.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 

Gintaras 
ižikas. Bendrov�s valdybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
 
Henrikas Matulionis. Bendrov�s valdybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Andrius Stankevi�ius. Bendrov�s valdybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
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Stanislovas Kar�iauskas. Bendrov�s valdybos narys.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 

Duomenys apie Administracijos narius: 

Aleksandras Sigitas Matelionis. Nuo 2004-07-27 AB „Kauno energija“ generalinis direktorius. 
Bendrov�s kapitalo ir vis� bals� – 0,019%; 

Violeta Stašk�nien�. AB „Kauno energija“ vyriausioji buhalter�. Bendrov�s kapitalo ir vis� bals� – 
0.013%.  

42.2. duomenys apie bendrov�s valdybos pirminink�,, administracijos vadov�, vyriausi�j� 
buhalter�: 

 
Algirdas Vaitiek�nas. AB „Kauno energija“valdybos pirmininkas nuo 2004-04-30. Išsilavinimas - 
aukštasis universitetinis, KTU, Elektros pavar� ir pramon�s �rengini� automatizavimas, profesija - 
inžinierius elektrikas. Darbovietes per paskutinius 10 met� ir pareigos – 1982-1997 Architekt�ros 
ir statybos institutas, Eksperimentin�s gamybin�s baz�s inžinierius energetikas, 1997-2001 Kauno 
miesto savivaldyb�, Energetikos skyriaus vyriausiasis energetikas, 2001-03-02- 2001-07-11d 
Kauno miesto savivaldyb�, Energetikos skyriaus ved�jas, 2001-08-07 – 2002-10-2 Kauno miesto 
savivaldyb�,Energetikos skyriaus vedejo pavaduotojas, vyriausiasis specialistas, nuo 2002-10-03 
Kauno miesto administracijos Miesto �kio departamento Energetikos skyriaus ved�jas. Bendrov�s 
valdybos pirmininkas.  

Aleksandras Sigitas Matelionis AB „Kauno energija“ generalinis direktorius nuo 2004-07-27. 
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, KTU 1984 m., šilumos duj� tiekimas ir v�dinimas, 
profesija - inžinierius statybininkas. Darboviet�s per paskutinius 10 met� ir pareigos – 1994-05-02 
Kauno šilumos tinklai Šilumos tinkl� eksploatavimo tarnyba – viršininko pavaduotojas, 1997-08-
15 SPAB „Kauno energija“ filialas „Kauno šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas šilumos 
tiekimui, 2000-02-01 AB „Kauno energija“ filialas „Kauno šilumos tinklai“  direktoriaus 
pavaduotojas šilumos tiekimui.  

Violeta Stašk�nien� AB „Kauno energija“ vyriausioji buhalter� nuo 2000-07-27. Išsilavinimas – 
aukštasis universitetinis, VU 1984 m., darbo ekonomika, profesija – ekonomist�. Darboviet�s per 
paskutinius 10 met� ir pareigos –1995-09-01 Kauno šilumos tinklai Šilumos realizavimo 
buhalterija vyr. buhalterio pavaduotoja, 1996-03-01 šilumos realizavimo tarnybos viršininko 
pavaduotoja, 1997-01-02 negamybin�s veiklos tarnybos vyriausioji specialist�, 1997-10-20 SPAB 
„Kauno energija“ šilumos realizavimo tarnybos viršininko pad�j�ja dokumentacijai, 1998-06-22 
filialo „Kauno energijos“ paslaugos vyriausioji buhalter�, 2000-01-10 SPAB „Kauno energija“ vyr. 
finansininko pavaduotoja. 1998 - 2004-04 UAB „Itvizija“ vyriausioji buhalter�; 2003-01 – 2004 06 
UAB „Energijos realizacijos centras“ vyriausioji buhalter�. 

42.3. duomenys apie dalyvavim� kit� �moni�, �staig� ir organizacij� veikloje (�mon�s, �staigos ar 
organizacijos pavadinimas ir pareigos), turima didesn� kaip 5 proc. kit� �moni� kapitalo ir bals� 
dalis, procentais) 

Steb�toj� tarybos nariai: 

K�stutis Mik�nas. Kauno miesto tarybos narys. UAB „Mitnija“ direktoriaus pavaduotojas. Kit� 
�moni� kapitale nedalyvauja. 
 

Giedrius Donatas Ašmys. Kauno miesto savivaldyb�s tarybos sekretorius. Kit� �moni� kapitale 
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nedalyvauja. 
 
 
Tautvydas Barštys. Kauno miesto savivaldyb�s tarybos narys. AB „Kauno gr�dai“ generalinis 
direktorius. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. Turi 758 661 AB „Kauno gr�dai“ akcij�  (2004-
12-31 duomenimis), tai sudaro 37,2 proc. �statinio kapitalo. 
 

Anicetas Ignotas. LR 	kio ministerijos sekretorius. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 
 

Gediminas Budnikas. Kauno miesto tarybos narys. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 
 

Aloyzas Zairys. Jurbarko rajono meras. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 

 

Duomenys apie 2005-04-26 eiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime išrinktus bendrov�s 
steb�toj� tarybos narius: 

Adolfas Antanas Balutis. Kauno meisto savivaldyb�s mero pirmasis pavaduotojas. Kit� �moni� 
kapitale nedalyvauja. 

 

Bendrov�s valdybos nariai: 

Algirdas Vaitiek�nas. Kauno miesto administracijos Miesto �kio departamento Energetikos 
skyriaus ved�jas. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 

 

Rymantas Juozaitis. AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius. Turi 151 509 AB „Lietuvos 
energija“ akcij�  (2004-12-31 duomenimis), tai sudaro 0,02 proc. �statinio kapitalo. 

 

Gintaras 
ižikas. VŠ� S. Dariaus ir S. Gir�no sporto centro valdybos pirmininkas. Kit� �moni� 
kapitale nedalyvauja. 

Stanislovas Kar�iauskas. Akcin�s bendrov�s „Kauno energija“ generalinio direktoriaus 
pavaduotojas - Rinkodaros departamento direktorius. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 
 

Henrikas Matulionis. UAB „Empirija“ direktorius. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 

 

Andrius Stankevi�ius. UAB "Automobili� stov�jimo aikštel�s" juristas. Kit� �moni� kapitale 
nedalyvauja. 
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Administracijos nariai: 

Violeta Stašk�nien�. Akcin�s bendrov�s  AB „Kauno energija“ vyriausioji buhalter�. Kit� �moni� 
kapitale nedalyvauja. 

Aleksandras Sigitas Matelionis. Akcin�s bendrov�s  „Kauno energija“ generalinis direktorius. Kit� 
�moni� kapitale nedalyvauja. 

 

42.4. duomenys apie valdymo organ� nari� neišnykus� teistum� už nusikaltimus nuosavybei, 
�kininkavimo tvarkai, finansams.  

Valdymo organ� nariai neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, �kininkavimo tvarkai, 
finansams neturi. 

 

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams steb�toj� tarybos 
nariams, valdybos nariams, administracijos (vadovui, vyriausiam buhalteriui) nariams: 

43.1. informacija apie AB „Kauno energija“ per 2004 metus išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� 
išmok� iš pelno vidutinius dydžius, tenkan�ius vienam asmeniui (valdymo organ� nariams): 

� Per 2004 metus išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš pelno steb�toj� tarybos 
nariams - n�ra.  

� Per 2004 metus išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš pelno valdybos nariams 
vidutiniai dydžiai - n�ra. 

� Per 2004 metus išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš pelno administracijos nariams 
vidutiniai dydžiai - 47.105  Lt.  

43.2. AB „Kauno energija“ steb�toj� tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos nariams 
per 2004 metus išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš pelno sumos, gautos iš �moni�, 
kuriose emitento dalis �statiniame kapitale sudaro daugiau 20 procent�. N�ra. 

43.3. per 2004 metus valdymo organ� nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, 
kuriais užtikrintas j� prievoli� �vykdymas. N�ra. 

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 

N�ra. 
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VII. NAUJAUSI 	VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 

45. Naujausi �vykiai emitento veikloje. 

Naujausi emitento finansin�s b�kl�s poky�iai, neatspind�ti pateiktose finansin�se ataskaitose: per 
2005 m. I ketvirt� uždirbtas 17.537.423,00 Lt grynasis neaudituotas pelnas.  

46. Esminiai �vykiai emitento veikloje.  

2005-03-01 sudaryta nauja AB „Kauno energija“  kolektyvin� sutartis. 

2005 m. balandžio 6d. AB „Kauno energija“ ir UAB „City Plaza“ ir Klasmann-Deilmann 
konsorciumas pasiraš� UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ 100 proc. akcij� ir AB „Kauno 
energija“ turto, nuomojamo UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, Akcij� pirkimo-pardavimo ir 
Turto pirkimo-pardavimo sutartis. UAB “Naujasodžio energijos paslaugos” veikla - durpi� gavyba, 
vamzdži� izoliavimas poliuretanu, vamzdyn� ir šilumos mazg� montavimo ir remonto darbai bei 
poilsio nam� veikla. Prospekto – ataskaitos išleidimo dienai turtas parduotas. 

2004-04-26 �vyko eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas, kuriame buvo išrinktas naujas 
steb�toj� tarybos narys. 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos poky�iai per artimiausius finansinius (�kinius) metus  

Bendrov�s pagrindin� veikla - elektros ir šilumos energijos gamyba, paskirstymas ir pardavimas 
vartotojams. Tolimesniais metais šios veiklos keisti nenumatoma, kartu planuojama teikti 
vartotojams papildomas paslaugas, susijusias su elektros ir šilumos energijos gamyba bei 
pardavimu.  

AB „Kauno energija“ savo veikloje ir toliau numato gerinti veiklos efektyvum� ir vartotoj� 
aptarnavim�, siekti kuo geresni� veiklos rezultat�. 2005 metais AB „Kauno energija” numato 
�gyvendinti šiuos pagrindinius projektus: 

- visai bendrovei vieningos dokument� valdymo bei pavedim� kontrol�s sistemos 
diegimas, 
- nuotolinio rodmen� surinkimo �rangos diegimas esamiems ir naujiems vartotojams 
bei apskaitos prietais� pakeitimui, 
- šilumos tiekimo tinkl� rekonstravimas, nauj� šilumos tiekimo tinkl� tiesimas bei 
grupini� šilumos punkt� uždarymas. 

Pradedant atskaitomybe už 2005 metus savo finansines ataskaitas bendrov� rengia pagal 
Tarptautinius apskaitos standartus. 
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2005 m. finansin�s veiklos rodikli� prognoz� 
  

Rodikliai t�kst.Lt 

Pardavimo pajamos 180923 

Pardavimo savikaina 165688 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 15235 

Veiklos s�naudos 11823 

Veiklos pelnas (nuostolis) 3412 

Kitos veiklos rezultatas -1601 

Pajamos 3771 

S�naudos 5372 

Finansin�s investicin�s veiklos 
rezultatas -935 

Pajamos 2265 

S�naudos 3200 

�prastin�s veiklos pelnas 876 

Pelnas prieš apmokestinim� 876 

Pelno mokestis - 

GRYNASIS PELNAS 876 
 
 
AB „Kauno energija“savo veikloje ir toliau numato gerinti veiklos efektyvum� ir vartotoj� 
aptarnavim�, siekti kuo geresni� veiklos rezultat�. 

 


