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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengta ataskaita. 

Ataskaita parengta už 2005 m. I pusmet�  
 

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, Lietuvos Respublika.  
Telefono Nr.:                           (8~37) 26 52 59 
E mail:                                       info@ke.lt.      
Fakso Nr.:                                 (8~37) 36 14 91 
Teisin� - organizacin� forma:   juridinis asmuo, akcin� bendrov� 
�registravimo data ir vieta:        1997 m. rugpj��io 22 d., Kaune, �sakymo Nr. 513 
�mon�s kodas                            235014830 
Interneto tinklalapis:                 www.ke.lt  
 

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

Su pusmetine ataskaita bei 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“. 

 

4. Asmenys, atsakingi už prospekte pateikt� informacij�: 

Akcin�s bendrov�s “Kauno energija” generalinis direktorius Aleksandras Sigitas Matelionis tel. (8~37) 26 
52 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. 

 

5. 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. 
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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” 

Vyriausiosios buhalter� s pavaduotoja      Jadvyga Umbrasien� 
 

Kaunas, 2005 rugpj��io 24 d. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO KAPITAL� IR 
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 

 
6. Emitento �statinis kapitalas:  
6.1. �moni� rejestre �registruotas �statinis kapitalas (dydis, strukt�ra pagal akcij� r�šis ir klases (kiekvienos 
r�šies ir klas�s akcij� skai�ius, nominali vert�, bendra nominali vert� ir dalis �statiniame kapitale procentais, 
neapmok�ta bendros nominalios vert�s dalis ir jos apmok�jimo s�lygos, neapmok�t� akcij� skai�ius, nominali 
vert� ir bendra nominali vert� pagal akcij� r�šis ir klases)); 
6.2. informacija apie numatom� �statinio kapitalo didinim� konvertuojant ar kei�iant � akcijas išleistus skolos ar 
išvestinius vertybinius popierius: 
6.2.1. konvertuojam� ar kei�iam� � akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri�, suteikian�i� teis� pasirašyti 
emitento akcijas, pavadinimas, skai�ius, pagrindin�s charakteristikos, pakeitimo � akcijas terminas(-ai) ir 
s�lygos; 
6.2.2. numatomo �statinio kapitalo didinimo d�l konvertuojam�, kei�iam� � akcijas ar suteikian�i� teis� 
pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� konvertavimo, pakeitimo ar teis�s realizavimo 
dydis ir numatoma �statinio kapitalo didinimo data (-os); 
6.2.3. numatomi �statinio kapitalo strukt�ros poky�iai (pagal akcij� r�šis ir klases) po konvertuojam�, kei�iam� 
� akcijas ar suteikian�i� teis� pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� konvertavimo, 
pakeitimo ar teis�s realizavimo; 
6.2.4. išleidžiam� akcij�, kai �statinis kapitalas didinamas kei�iant skolos ar išvestinius vertybinius popierius 
arba realizuojant teis�, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar išvestini� vertybini� popieri� 
savinink� kategorijos, kurioms bus sudarytos s�lygos pasirašyti akcijas pirmumo teise (jeigu pirmumo teis�s 
suteikimas atskiroms skolos ar išvestini� vertybini� popieri� savinink� kategorijoms buvo numatytas ši� 
vertybini� popieri� išleidimo s�lygose). 
 

 

 �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 
 
�statinio kapitalo didinimas konvertuojant ar kei�iant � akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius 
popierius nenumatomas. 
 
 
7. Akcininkai. (bendras akcinink� skai�ius; stambiausi akcininkai (akcininkai, nuosavyb�s teise turintys ar 
valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento �statinio kapitalo): fizini� asmen� vardai, pavard�s, asmens kodai 
(pildoma tik pirmame ataskaitos egz.), �moni� pavadinimai, r�šys, b�stini� adresai, �moni� kodai, akcininkams 
nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� skai�ius (pagal r�šis ir klases), turima �statinio kapitalo ir bals� dalis 
procentais, atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� suteikiam� bals� 
procentus ir bals�, priklausan�i� jam su kartu veikian�iais asmenimis, procentus). 
Pastaba. Skai�iuojant šiame punkte nurodytus balsus, � bendr� emitento išleist� akcij� suteikiam� bals� skai�i� 
�traukiami ir balsai, kuri� asmuo d�l tam tikr� priežas�i� (d�l to, kad nepraneš� apie emitento akcij� paketo 
�sigijim�, d�l prievol�s skelbti privalom� oficial� pasi�lym� atsiradimo ir pan.) laikinai neturi. 
 
 Bendras AB „Kauno energija“ akcinink� skai�ius 2005 m. birželio 30 dienai yra 378 akcinink�. 
Akcininkai, kuriems paskutin	 ataskaitinio laikotarpio dien� (2005 m. birželio m�n. 30 d.) priklaus� 
daugiau nei 5 proc. AB „Kauno energija“  �statinio kapitalo (19 718 382) nurodyti 1 lentel�je: 
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1 lentel� 

Pavadinimas Akcij� r�šis Akcij� 
skai�ius 

vnt. 

Akcij� 
bendra 
nominali 
vert�  Lt 

	statinio 
kapitalo 
dalis (%) 

	statinio 
kapitalo 
bals� 
dalis 
(%) 

1. Kauno miesto savivaldyb�, 
Laisv�s al. 96, 3000 Kaunas, 
�mon�s rejestro kodas 8869196 

Paprastosios 
vardin�s 
akcijos 

 
16 954 892 

 
101 729 352 

 
85,99 

 
85,99 

2. Kauno rajono savivaldybei, 
Savanori� pr. 371, 3042 
Kaunas, �mon�s rejestro kodas 
8860366 

Paprastosios 
vardin�s 
akcijos 

 
1 606 168 

 
9 637 008 

 
8,15 

 
8,15 

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

8. Vertybiniai popieriai, kurie  nepažymi dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja Vertybini� popieri� viešosios apyvartos �statymas (pavadinimai, nominali vert�, skai�ius, 
bendra nominali vert� (pagal emisijas), savininkams suteikiamos teis�s, privilegijos, taip pat apribojimai, 
galiojimo terminai, išpirkimo kaina ir data, išmok�jimas ši� vertybini� popieri� savininkams per ataskaitin� 
laikotarp�, konvertavimo tvarka). 
 

Vertybini� popieri�, kurie nepažymi dalyvavimo �statiniame kapitale, bendrov� n�ra išleidusi. 
 
9. Emitento vertybini� popieri� antrin� apyvarta (birž�, kuriose prekiaujama emitento vertybiniais 
popieriais, pavadinimai, prekybos s�raš� pavadinimai, vertybini� popieri� pavadinimai ir skai�ius pagal r�šis ir 
klases; didžiausia, mažiausia ir paskutin� biržos prekybos sesijos kaina; maksimali, minimali ir paskutin� 
apyvarta per ataskaitin� laikotarp� pagal vertybini� popieri� r�šis ir klases). 
 

18 968 382 vnt. paprast�j� vardini� akcij� (VP ISIN kodas LT0000123010), kuri� bendra nominali 
vert� – 113 810 292 lit� yra �traukta � �traukti � Vilniaus vertybini� popieri� biržos prekybos Einam�j� 
s�raš�.  

 
Informacija apie akcij� kainas ir apyvartas per 2004.01.01 – 2005.06.30 laikotarp� pateikiama 

2 lentel�je: 

Prekybos VVPB centrin�je rinkoje rezultatai 

2 lentel� 

Ataskaitinis laikotarpis Centrin� rinka 

 Kaina Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta 

Nuo Iki Max. Min. 
Pask. 

Ses. 
Maks. Min. Pask. 

Ses. 

Data 

Pask. Sesijos (vnt.) (Lt) 

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 
2005 01 01 2005 03 31 6,30 2,01 4,04 670 098,16 0,00 4 884,23 2005.03.31 460 680 2 363 951 
2005 04 01 2005 06 30 4,50 3,40 4,25 80 048,16 0,00 0,00 2005.06.29 126 257 509 115 
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Be VVPB jokioje kitoje vertybini� popieri� biržoje Bendrov�s akcijomis neprekiaujama. 

 
10. Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais  tarpininkais (vertybini� 
popieri� viešosios apyvartos tarpinink�, su kuriais emitentas yra sudar�s aptarnavimo sutartis, pavadinimai, 
adresai, sutar�i� pob�dis). 

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. 

11. Valdymo organ� nariai (steb�toj� tarybos, valdybos, administracijos (administracijos vadovas, 
vyriausiasis finansininkas) nariai: 

11.1. pareigos, vardai ir pavard�s, asmens kodai (pildoma tik pirmame ataskaitos egz) duomenys apie 
dalyvavim� emitento �statiniame kapitale(turima �statinio kapitalo ir bals� dalis procentais). 

Duomenys apie Bendrov�s steb�toj� tarybos narius: 

K	stutis Mik�nas. Bendrov�s steb�toj� tarybos pirmininko pavaduotojas. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Giedrius Donatas Ašmys. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Tautvydas Barštys. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Anicetas Ignotas.Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Gediminas Budnikas. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Aloyzas Zairys. Bendrov�s steb�toj� tarybos narys. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Adolfas Antanas Balutis. 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 akcij� neturi.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Rymantas Juozaitis. Bendrov�s valdybos pirmininko pavaduotojas. Bendrov�s �statinio kapitalo ir vis� 
bals� dalis – 0,1%.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Gintaras 
ižikas. Bendrov�s valdybos narys. Bendrov�s akcij� neturi.   
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
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Henrikas Matulionis. Bendrov�s valdybos narys. Bendrov�s akcij� neturi. 
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
  
Andrius Stankevi�ius. Bendrov�s valdybos narys. Bendrov�s akcij� neturi.  
Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2008-04-30. 
 
Stanislovas Kar�iauskas. Bendrov�s valdybos narys. Bendrov�s akcij� neturi. 
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 akcij� neturi.  

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

 
11.2. Bendrov�s valdymo organ� nariai ir j� dalyvavimas kit� �moni� veikloje ir akciniame kapitale 
(daugiau kaip 5 proc. kapitalo ar bals�): 

Duomenys apie Steb�toj� tarybos narius: 

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 
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, AB “Ryt� skirstomieji tinklai”  steb�toj� tarybos 
pirmininkas, AB „Lietuvos energija“ steb�toj� tarybos pirmininkas. Kit� �moni� kapitale nedalyvauja. 

 

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

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

Adolfas Antanas Balutis. Kauno miesto savivaldyb�s mero pirmasis pavaduotojas. Kit� �moni� kapitale 
nedalyvauja. 
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Duomenys apie Bendrov�s valdybos narius: 

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. 

 

Duomenys apie Administracijos narius: 

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. 
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III SKYRIUS FINANSIN
 PAD
TIS 
 
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 2005 I  pusme�io finansin�s ataskaitos parengtos taikant Verslo 
apskaitos standartus.  
 
12. Buhalterinis balansas (ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos buhalterinis balansas, pateiktas 
lentel�je lyginant su pra�jusi� finansini� (�kini�) met� pirmo pusme�io duomenimis) 

Foma patvirtinta Viešosios �staigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standart� tarybos 2003 m. 
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 
Eil. Nr. Turtas 2005 06 30 2004 12 31 2004 06 30 

 TURTAS    
 A Ilgalaikis turtas    
I. Ilgalaikis nematerialus turtas 1.283.593 1.435.427 305.002 
II. Ilgalaikis materialus turtas    
II.1. Žem� ir pastatai 28.830.679 44.459.735 27.237.434 
II.2. Statiniai ir mašinos 96.712.176 96.915.052 76.384.229 
II.3. Transporto priemon�s 1.543.617 1.789.539 1.195.214 
II.4. �renginiai ir �rankiai 5.024.374 9.030.822 14.434.358 
II.5. Kitas materialus turtas 176.176 2.539.919 2.551.567 
II.6. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai 6.080.394 5.925.412 6.948.125 
 Ilgalaikis materialus turtas iš viso 138.367.416 160.660.479 128.750.927 
III. Ilgalaikis finansinis turtas    
III.1. Po vieneri� met� gautinos sumos 747.729 646.625 815.015 
III.2. Kitas finansinis turtas 432.677 432.677 432.677 
 Ilgalaikis finansinis turtas iš viso 1.180.406 1.079.302 1.247.692 
IV. Ilgalaik� ateinan�i� laikotarpi� s�naud� dalis 438.260 431.409 534.924 
V. Atid�tojo pelno mokes�io turtas   2.121.000 
 Ilgalaikis turtas iš viso 141.269.675 163.606.617 132.959.545 
     
B Trumpalaikis turtas    
I. Atsargos, išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos vykdyti 

sutartys 
8.357.397 7.626.508 9.332.119 

I.1. Atsargos 6.764.780 6.758.729 7.886.782 
I.2. Išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 929.996 867.779 508.520 
I.3. Ateinan�io laikotarpio s�naudos 662.621  936.817 
II. Per vienerius metus gautinos sumos    
II.1. Iš pirk�j� gautinos sumos 29.518.398 37.825.821 31.812.250 
II.2. Kitos gautinos sumos 6.639.002 8.208.005 15.865.902 
 Per vienerius metus gautinos sumos iš viso 36.157.400 46.033.826 47.678.152 
III. Kitas trumpalaikis turtas  10.000 10.000 
IV. Pinigai ir pinig� ekvivalentai 1.611.869 4.956.891 3.200.939 
 Trumpalaikis turtas iš viso 46.126.666 58.627.225 60.221.210 
 TURTAS IŠ VISO 187.396.341 222.233.842 193.180.755 
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Eil.Nr. Savinink� nuosavyb� ir �sipareigojimai 2005-06-30 2004-12-31 2004-06-30 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR 	SIPAREIGOJIMAI    
C. Nuosavas kapitalas    
I. Kapitalas 118.310.292 118.310.292 118.310.292 
II. Perkainojimo rezervas (rezultatai)    
III. Rezervai  16.920.601 10.930.126 
IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   (17.897.959) 
IV.1. Ataskaitini� met� pelnas (nuostoliai) 6.663.667 9.357.368 3.754.791 
IV.2. Ankstesni�j� met� pelnas (nuostoliai) (1.371.726) (27.643.225) (21.652.750) 
 Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) iš viso 5.291.941 (18.285.857) (17.897.959) 
 Nuosavas kapitalas iš viso 123.602.233 116.945.036 111.342.459 
     
D. Dotacijos ir subsidijos 4.576.620 4.312.243 4.290.231 
     
E. Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai    
I. Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir    
 �sipareigojimai    
I.1. Ilgalaik�s paskolos 30.555.122 43.609.580 56.312.110 
I.2. Lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojimai   39.416 
I.3. Skolos tiek�jams 162.859 162.859 254.468 
I.4. Kitos mok�tinos sumos  438.260 431.409 534.924 
I.5. Atid�tasis pelno mokestis 193.551 193.551  
 Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir �sipareigojimai iš 

viso 
31.349.792 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 3.636.864 12.469.121 4.993.757 
II.2. Trumpalaik�s paskolos 1.419.736 5.179.679  
II.3. Prekybos skolos 16.395.379 28.749.641 9.452.980 
II.4. Gauti išankstiniai apmok�jimai 662.824 857.014 980.656 
II.5. Mok�tini mokes�iai 856.187 1.016.974 1.403.753 
II.6. Su darbo santykiais susij	 �sipareigojimai 374.995 1.319.010 413.362 
II.7. Socialinis draudimas 472.264 873.153 465.250 
II.8. Pal�kanos 868.210 670.204 890.844 
II.9. Kitos trumpalaik�s mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 3.181.237 5.444.368 1.806.545 
 Per vienerius metus mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 

iš viso 
27.867.696 56.579.164 20.407.147 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR 	SIPAREIGOJIMAI IŠ 
VISO 

187.396.341 222.233.842 193.180.755 
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita, išd�styta lentel�je 
lyginant su pra�jusi� finansini� (�kini�) met� pirmo pusme�io duomenimis). 
          
Eil.Nr. Straipsniai 2005-06-30  2004-06-30 

I. Pardavimo pajamos   
  I.1   Parduotos produkcijos pajamos 95.180.659 97.898.400 
  I.2   Suteikt� paslaug� pajamos 4.054.445 4.128.858 
 Pardavimo pajamos iš viso 99.235.104 102.027.258 
II. Pardavimo savikaina   
  II.1  Parduotos produkcijos savikaina 80.878.148 87.352.078 

  II.2   Suteikt� paslaug� savikaina 4.613.822 4.376.816 

 Pardavimo savikaina iš viso 85.491.970 91.728.894 
    
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai) 13.743.134 10.298.364 
    

IV. Veiklos s�naudos   
  IV.1     Pardavimo 3.812.494 3.645.194 
  IV.2     Bendrosios ir administracin�s -786.714 1.357.621 
 Veiklos s�naudos iš viso 3.025.780 5.002.815 
    
V. Tipin�s veiklos pelnas (nuostoliai) 10.717.354 5.295.549 
    

VI. Kitos veikos pajamos (s�naudos)   
VI.1.     Pajamos 4.836.061 2.915.924 
VI.2.     S�naudos 15.880.879 2.888.809 
 Kitos veiklos pajamos (s�naudos) – grynasis 

rezultatas 
-11.044.818 27.115 

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

  

VII.1.     Pajamos 9.483.055 317.429 
VII.2.     S�naudos 2.491.924 1.885.302 
 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos 

(s�naudos) – grynasis rezultatas 
6.991.131 -1.567.873 

    
VIII. 	prastin�s veiklos pelnas (nuostoliai) 6.663.667 3.754.791 
IX. Pagaut�    
X. Netekimai    
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim� 6.663.667 3.754.791 
XII. Pelno mokestis   
    
XIII. Grynasis pelnas (nuostoliai) 6.663.667 3.754.791 
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14. Aiškinamasis raštas (esmini� ataskaitinio laikotarpio pasikeitim� finansin�se ataskaitose 

priežastys, ilgalaiki� ir trumpalaiki� paskol� apib�dinimas (kreditoriai, pal�kan� dydis, gr�žinimo s�lygos); 
jeigu pateikiamos konsoliduotos finansin�s ataskaitos, nurodyti taikomus konsolidavimo principus bei �moni�, su 
kuriomis sudarytos konsoliduotos ataskaitos, pavadinimus, adresus ir pan.). 
Pastaba. Jeigu emitentas rengia tiek savo, tiek konsoliduotas pusme�io finansines ataskaitas, reikia pateikti abu 
ataskait� komplektus; emitentas gali pateikti tik savo arba tik konsoliduotas pusme�io finansines ataskaitas tuo 
atveju, kai nepateikiamose ataskaitose n�ra jokios reikšmingos papildomos informacijos; jeigu met� finansin� 
atskaitomyb� buvo konsoliduota, tai pusme�io ataskaitos gali b�ti nekonsoliduotos. 
 
Finansin�s atskaitomyb�s aiškinamasis raštas 
 
 
Bendroji informacija 
 

Bendrov� užsiima elektros ir šilumos energijos gamyba ir realizavimu. Bendrov� �registruota 1997 m. 
liepos 1 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrovei buvo suteiktas specialios paskirties 
akcin�s bendrov�s statusas, kuris buvo panaikintas 2000 m. rugpj��io 8 d. Nuo to laiko Bendrov� 
veikia kaip akcin� bendrov�. Bendrov�s akcijomis prekiaujama Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos 
einamajame s�raše. Nuo 2005 m. sausio 1 d. bendrov�s atskaitomyb� yra tvarkoma, vadovaujantis 
Tarptautiniais apskaitos standartais. 

 
2005 met� balandžio m�nes� s�kmingai užbaigtas tarptautinis konkursas dukterin�s �mon�s UAB 
„Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijoms ir Bendrov�s turtui, išnuomotam dukterinei bendrovei, 
parduoti. Ilgalaikis turtas ir akcijos, kaip ir buvo numatyta, parduoti už 23 mln.Lt. Gautomis l�šomis 
sumažintas �sipareigojimas LR Finans� ministerijai pagal paskol� sutartis 20-�ia mln.Lt  Šios 
atskaitomyb�s išleidimo dienai vyksta derybos su AB SEB Vilniaus bankas d�l dalies (30,3 mln.Lt) 
likusios skolos LR Finans� ministerijai (30,5 mln.Lt)  refinansavimo. Gavus paskol�, numatoma pilnai 
atsiskaityti su LR Finans� ministerija. 
 
 2005 m. I pusmetis  2004 m. I pusmetis 
 Pajamos S�naudos Pelnas  Pajamos S�naudos Pelnas 
        
Šilumin� energija 95.174.808 86.763.783 8.411.025  97.898.892 92.805.000 5.093.892 
Elektros energija 5.851 281.000 (275.149)  6.509 260.000 (253.491) 
Pastat� šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistem� prieži�ra 4.054.445 4.613.822 (559.377)  4.000.470 4.324.641 (324171) 
 99.235.104 91.658.605 7.576.499  101.905.871 97.389.641 4.516.230 
 
 
2004 m. grynasis pelnas buvo sumažintas 1.573.265 Lt d�l ilgalaikio turto vert�s sumaž�jimo. Šis �vertinimas 
buvo padarytas d�l numatomo turto pardavimo mažesne nei balansin� vert�. 2005 I pusme�io veiklos s�naudose 
atspind�tas turto vert�s atstatymas, kadangi turto pardavimo sandorio rezultatas atspind�tas kitoje veikloje, o 
akcij� pardavimo pelnas – finansin�se pajamose. 
 
2005 m. birželio m�n. �vesta � eksploatacij� 0,75MW galingumo Noreikiški� kogeneracin� j�gain� elektros 
energijai gaminti bioduj� pagrindu. 
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Likvidumo rizika  
 
Bendrov�s politika yra palaikyti pakankam� gryn�j� pinig� ir gryn�j� pinig� ekvivalent� kiek� arba užsitikrinti 
finansavim� atitinkamo kiekio kredito linij� pagalba, siekiant �vykdyti savo strateginiuose planuose numatytus 
�sipareigojimus.  
 
Vieniems kalendoriniams metams prat	stos apyvartini� l�š� finansavimo sutartys su AB SEB Vilniaus bankas ir 
AB bankas NORD/LB Lietuva. 
 
Bendrov�s likvidumo ir skubaus padengimo rodiklis 2005 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 1,66 ir 1,36 (1,04 ir 
0,92 2004 m. gruodžio 31 d.). 
 
Pobalansiniai �vykiai  
 

2004 m. grynasis pelnas buvo sumažintas 2,7 mln. lit� d�l Kauno Apygardos teismo sprendimo žalos atlyginimo 
UAB Kauno termofikacijos elektrin� byloje. Šios atskaitomyb�s išleidimo dien� vyksta deryb� procesas d�l 
teismo sprendimo vykdymo. �sigaliojus teismo sprendimui d�l Taikos sutarties pasirašymo, 2005 met� pelnas 
padid�s 1,35 mln.Lt 
 
 
15. Auditori� išvada apie emitento finansin� b�kl� 

Pirmojo finansini� met� pusme�io apskaitos ir finansin�s atskaitomyb�s auditas n�ra atliktas. 
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IV. ESMINIAI 	VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

16. Esminiai ir naujausi �vykiai emitento veikloje 

           2005-02-21 Bendrov� paskelb� preliminar� 2004 m. veiklos rezultat�: 
AB „Kauno energija"  preliminarus ataskaitinio laikotarpio (2004m. gruodžio 31 d.)  neaudituotas  
rezultatas yra pelnas 14.436.431,00 Lt.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004 12 31)  bendrojo 
likvidumo koeficientas, palyginantis savinink� nuosavyb	 su visais �sipareigojimais,  nuo 2003 met� 
pabaigos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nuo 1,50  išaugo iki 1,56. 

2005-03-31 Bendrov� paskelb� 2004 met� �kin�s finanansin�s veiklos rezultat�: 
2005 m. kovo 29 d. AB „Kauno energija" valdyba aprobavo 2004 met� �kin�s finansin�s veiklos 
rezultatus (ataskaitinio laikotarpio (2004 m. gruodžio 31 d.) audituotas rezultatas yra pelnas 
9.357.368,00 Lt.) bei pateik� juos tvirtinti visuotiniam akcinink� susirinkimui. 

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. 

2005 m. balandžio 26 d. �vyko AB “Kauno energija” visuotinis akcinink� susirinkimas. Jo metu 
nuspr	sta: 

� Patvirtinti bendrov�s 2004 m. veiklos ataskait�; 
� Patvirtinti bendrov�s 2004 m. finansin	 atskaitomyb	; 
� Patvirtinti 2004 met� bendrov�s pelno (nuostoli�) paskirstym�; 
� Išrinkti Adolf� Antan� Balut�, Kauno miesto savivaldyb�s mero pirm�j� pavaduotoj�, 

steb�toj� tarybos nariu. 
2005m. balandžio 29 d. AB „Kauno energija" valdybos pos�dyje aprobuoti ketvir�io veiklos 

rezultatai. Preliminarus ataskaitinio laikotarpio (2005 m. kovo 31 d. ) rezultatas yra pelnas -
17.537.423,00 Lt . 

2005 m. birželio m�n. �vesta � eksploatacij� 0,75 MW galingumo Noreikiški� kogeneracin� 
j�gain� elektros energijai gaminti bioduj� pagrindu. 

2005-07-13 AB „Kauno energija“ valdybos pos�dyje, �vertinus bendrov�s administracijos 
pateikt� informacij�, pritarta Susitarimo d�l 2003 m. kovo 31 d. Investicij� susitarimo pakeitimo 
projektui.  

2005-07-29 Bendrov� paskelb�, jog preliminarus neaudituotas 2005 met� I pusme�io (2005 m. 
birželio 30 d.) veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra grynasis pelnas 6.663.667 
Lt.(1 929 931 Eur.) 

 
 
 

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

Nuo 2000 met� vyksta teisminis nagrin�jimas d�l bendrovei iškelto 20 mln. Lt ieškinio. Toki� 
sum� delspinigi� AB “Lietuvos dujos” priskai�iavo už pradelstus mok�jimus per laikotarp� nuo 1999 m. 
spalio iki 2001 met� kovo m�nesi�. 2002 m. sausio 21 d. Lietuvos Aukš�iausiojo teismo nutartyje 
nurodyta, kad nagrin�jant byl�, anks�iau priimti teism� sprendimai d�l to, kad nebuvo atsižvelgta � visas 
aplinkybes, negali likti nepakeistais, tod�l byla pakartotinai gr�žinta � Kauno apygardos teism� 
pirminiam nagrin�jimui. 2003 m. kovo 17 d. teismo paskirta finansin� - ekonomin� ekspertiz�, kurios 
metu tur�s b�ti nustatyti pagr�sti AB “Lietuvos dujos” patirti nuostoliai d�l m�s� bendrov�s uždelsimo 
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laiku atsiskaityti, ši suma siekia apie 7 mln. Lt. Vyksta tolimesnis bylos nagrin�jimas d�l AB „Lietuvos 
dujos“ reikalavimo paneigimo. 

2004 met� pradžioje bendrov� gavo UAB Kauno termofikacijos elektrin�s ieškin� pagal kur� 
užsakovas prašo solidariai iš atsakov� atlyginti AB „Kauno energija“ ir UADB „Baltikums Draudimas“ 
priteisti 3,2 mln. Lt sum� žalos atlyginimui d�l 2003 m. liepos m�nes� �vykusios avarijos Kauno 
elektrin�je. Bendrov�s veikla, atliekant operatoriaus funkcij� elektrin�je buvo drausta. 2005-07-18 
priimta Kauno miesto apylink�s teismo nutartis d�l Taikos sutarties patvirtinimo pagal �siteis�jusio 
Kauno apygardos teismo 2005 m. sausio 19 d. sprendimo byloje Nr. 2-380/2004 vykdym�. 
 


