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AB ,,KAUNO ENERGIJA", jmones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTVJV IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Finansines blikles ataskaitos

Pastabos

GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio
gruodiio
30 d.
31 d.

Bend rove
2013 m.
2012 m.
birielio
gruodiio
30 d.
31 d.

TURTAS
1:lgalaikisturtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai
i e m e ir pastatai
Statiniai ir maginos
Transport0 priemones
irenginiai ir jrankiai
Nebaigta statyba ir iSankstiniai
apmokejimai
Nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy
iS viso
Ilgalaikis finansinis turtas
Investicijos j dukterinq jmonq
Po vieneriq mety gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
llgalaikio finansinio turto iS viso
llgalaikio turto ii viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos ir iSankstiniai apmokejimai
Atsargos
ISankstiniai apmokejimai
Atsargy ir iiankstiniy apmokejimy iS viso
Per vienerius metus gautinos sumos
IS pirkej y gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Per vienerius metus gautiny sumy iS viso
Pinigai ir pinigy ekvivalentai
Trumpalaikio turto ii viso
Turto iS viso

402.314

447.221

(tqsinys kitame puslapyje)

AB ,,KAUNO ENERGIJA", jmones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTVJV IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

FinansinCs biikles ataskaitos (tqsinys)

Pastabos

NUOSAWBE IR JSIPAREIGOJIMAI
NuosavybC
Kapitalas
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Ataskaitiniy mety pelnas
Ankstesniy mety pelnas (nuostoliai)
Nepaskirstytojo pelno (nuostoliy) iS viso
NuosavybC iS viso
MokCtinos sumos ir jsipareigojimai
Po vieneriq metq moketinos sumos ir
jsipareigojimai
Ilgalaikes finansines skolos
Lizingas (finansine nuoma)
Atidetojo pelno mokesEio jsipareigojimas
Dotacijos (atidetosios pajamos)
ISmoky darbuotojams jsipareigojimas
Ilgalaikes prekybos skolos
Po vieneriq metq moketiny sumy ir
ilgalaikiq jsipareigojimq iS viso
Per vienerius metus mokCtinos sumos ir
jsipareigojimai
Ilgalaikiy finansiniy skoly ir lizingo
(finansines nuomos) einamyjy mety dalis
Trumpalaikes finansines skolos
Prekybos skolos
Su darbo santykiais susijq jsipareigojimai
Gauti iSankstiniai apmokejimai
Moketini mokesEiai
Isvestiniai finansiniai instrumentai
ISmoky darbuotojams jsipareigojimo
einamyjy mety dalis
Kitos trumpalaikes moketinos sumos ir
jsipareigojimai
Per vienerius metus moketinq sumq ir
jsipareigojim y iS viso
MokCtinq sumy ir jsipareigojimq iS viso

11,23
12,23
21
13
14
23

11,12,23
11,23
23

15
14

GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio
gruodiio
30 d.
31 d.

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio
gruodiio
30 d.
31 d.

18.880
(2.292)
16.588

1.196
(284)
9 12

18.574
694
19.268

837
3.061
3.898

44.802
161
8.1 10
26.0 16
2.133
24

33.746
67
8.1 10
26.546
2.173
23

44.802
161
8.798
26.016
2.021
24

33.746
67
8.798
26.546
1.996
23

81.246

70.665

81.822

71.176

4.42 1
11.621
19.573
2.498
1.280
136
114

8.533
27.63 1
72.865
2.01 1
878
1.071
204

4.42 1
11.621
19.603
2.418
1.280
133
114

8.533
27.63 1
72.897
1.825
878
1.038
204

7 19

1.124

719

1.003

63 1

1.044

629

1.041

40.993
122.239

115.361
186.026

40.938
122.760

115.050
186.226

NuosavybC ir jsipareigojimai iS viso

(pabaiga)
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2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTVJV IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Bendryjy pajamy ataskaitos
GrupC
Pastabos
Veiklos pajamos
Pardavimy pajamos
16
Kitos veiklos pajamos
18
Veiklos pajamy ii viso
Veiklos sqnaudos
Kuras ir pirkta energija
Atlyginimai ir socialinis
draudimas
Nusidevejimas ir
3,4
amortizacija
Remontas ir eksploatacija
Gautiny sumy realizacines
vertes sumaiejimo
pasikeitimas
5,s
MokesCiai, iHskyrus pelno
mokesti
Elektros energija
ialiavos ir mediiagos
Sildymo ir karst0 vandens
sistemy prieEiiiros sqnaudos
Vanduo
Atsargy realizacines vertes
sumaiejimo pasikeitimas 7
Kitos sqnaudos
17
Kitos veiklos sqnaudos
18
Veiklos sqnaudos, ii viso
Veiklos pelnas
Finansines ir investicines
veiklos pajamos
19
. Finansines ir investicines
veiklos sqnaudos
20
Finansines ir investicines
veiklos pajamos, grynqja
verte
Pelnas priei
apmokestinimq
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Pelnas, tenkantis vienai
akcijai (litais)
22

2013 m.

2013 m.
I1 ketv. 01-06 men.

2012 m.

2012 m.
I1 ketv. 01-06 mCn.

2012 m.

2011 m.

41.120
1.014
42.134

208.018
1.773
209.791

4.1.523
549
42.072

216.997
97 1
217.968

369.723
2.091
371.814

309.345
2.343
311.688

(35.779)

(162.146)

(38.072)

(172.415)

(296.717)

(233.756)

(5.150)

(10.540)

(5.625)

(10.922)

(22.827)

(22.334)

(3.984)
(477)

(7.989)
(1.030)

(3.939)
(581)

(7.91 7)
(1.131)

(1 5.879)
(5.948)

(1 5.888)
(5.703)

(1.270)

(5.73 1)

549

(4.034)

(5.896)

(2.189)

(1.222)
(733)
(569)

(2.451)
(1.657)
(1.037)

(1.341)
(444)
(470)

(2.359)
(1.307)
(903)

(5.073)
(2.574)
(1 357)

(4.3 12)
(2.515)
(1.962)

(2)
(497)

(2
(1.01 5)

(273)

(576)

(1.172)

(463)
(1.160)

39
(2.804)
(202)
(52.650)
(10.516)

(72)
(4.968)
(498)
(199.136)
10.655

8.67 1

9.101

620

1.046

2.463

8.00 1

(357)

(876)

(478)

(1.041)

(1.710)

(1.653)

8.314

8.225

142

5

753

6.348

(2.202)

18.880

(11.288)

9.959

(2.202)

18.880

(1 1.288)

9.959

2.535
(1.339)
1.196

14.760
(1.220)
13.540

(0,05)

-

(1 19)
(1 19)
(2.769)
(5.621)
(4 18)
(7 10)
(53.502) (208.014)
(11.430)
9.954

(644)
(999)
(10.252)
(10.661)
(1.193)
(1.334)
(370.032) (303.276)
1.782
8.412

*- e0,44

(026)

0,23

0,03

0,32

Toliau pateikiamas aigkinarnasis raStas yra sudetine Siy finansiniy ataskaity dalis.
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AB ,,KAUNO ENERGIJA", jmones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTIJJIJ IR BENDROVES FlNANSlNlIJ ATASKAITIJ RlNKlNYS
(tukst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Bendryjy pajamy ataskaitos
Bendrovk
Pasta2013 m.
2013 m.
I1 ketv. 01-06 mCn.
bos

2012 m.
2012 m.
I1 ketv. 01-06 mkn.

2012 m.

Veiklos pajamos
Pardavimy pajamos
Kitos veiklos pajamos
Veiklos pajamy ii viso
Veiklos sqnaudos
Kuras ir pirkta energija
Atlyginimai ir socialinis
draudimas
Nusidevejimas ir amortiz.
Remontas ir eksploatacija
Gautiny sumy realizacines
vertes sumaiejimo
pasikeitimas
MokesEiai, iSskyrus pelno
Elektros energija
ialiavos ir mediiagos
Sildymo ir karSto vandens
sistemy priegiiiros
sqnaudos
Vanduo
Atsargy realizacines vertes
sumaiejimo pasikeitimas
Kitos sqnaudos
Kitos veiklos sqnaudos
Veiklos sqnaudos, i3 viso
Veiklos pelnas
Finansines ir investicines
veiklos pajamos
Finansines ir investicines
veiklos sqnaudos
Finansinks ir investicinbs
veiklos pajamos, grynqja
verte
Pelnas prieg
apmokestinimq
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Pelnas, tenkantis vienai
akcijai (litais)
Toliau pateikiamas aigkinamasis raStas yra sudetine Siy finansiniy ataskaity rinkinio dalis.
Generalinis direktorius

Rimantas Bakas

Vyriausioj i buhaltere

Violeta StaSkiiniene

-

20 13 m. liepos 25 d.
2013 m. liepos 25 d.

2011 m.

A 6 ,,KALINO ENERGIJA", jrnonbs kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. 1 PUSMECIO KONSOLIDUOTVJV IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
(tukst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyEiy ataskaitos

Pastabos Kapitalas

Grupi!

Privalomasis
Kiti
rezervas
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

IS viso

Privalomasis
Kiti
rezervas
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

IS viso

2011 m. gruodiio 31 d. likutis

Panaikinti rezervai
Sudaryti rezervai
Dividendai
Bendrosios laikotarpio
pajamos
2012 m. birielio 30 d. likutis
Bendrosios laikotarpio
pajamos
2012 m. gruodiio 31 d. likutis
Panaikinti rezervai
Sudaryti rezervai
Bendrosios laikotarpio
pajamos
2013 m. birielio 30 d. likutis

Pastabos Kapitalas

Bendrovi!
2011 m. gruodiio 3 1 d. likutis

256.392

635

3.468

13.532

274.027

Panaikinti rezervai
10
Sudaryti rezervai
10
Dividendai
1
Bendrosios laikotarpio
pajamos
2012 m. birielio 30 d. likutis
Bendrosios laikotarpio
pajamos
2012 m. gruodiio 3 1 d. likutis
Akcininko (InaSas) nuostoliui
dengti
1
Panaikinti rezervai
10

Sudaryti rezervai

10

Bendrosios laikotarpio
pajamos
2013 m. birielio 30 d. likutis
Toliau pateikiamas aigkinarnasis raStas yra sudetine Siy finansiniy ataskaity rinkinio dalis.
Generalinis direktorius

Rimantas Bakas
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2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTVJV IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
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Pinigy srauty ataskaitos
Grupe
2013 m.
2012 m.
I pusm.
I pusm.
Pinigy srautai iS (/) pagrindines veiklos
Grynasis pelnas
Nepiniginiy straipsniy koregavirnas:
Nusidevejimas ir amortizacija
Gautiny sumy nursymai ir vertes sumaiejimo
pasikeitimas
Paliikany sqnaudos
ISvestiniy finansiniy instrumenty tikrosios verte
pasikeitimas
Nuostoliai (pelnas) pardavus ir nuraSius ilgalaikj turtq
ir akcijy vertg
Dotacijy (atidetyjy pajamy) (amortizacija)
Atsargy realizacines vertes pasikeitimas
ISmoky darbuotojams jsipareigojimo pasikeitimas
Sukaupim y pasikeitimas
Investicijy j duktering jmonq nuvertbj imas
Kity finansines ir investicines veiklos rezultaty
eliminavimas
Viso nepiniginiy straipsniy koregavimas
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargy (padidejimas) sumaiejimas
ISankstiniy apmokejimy sumaiejimas
IS pirkejy gautiny sumy (padidejimas) sumaiejimas
Kity gautiny sumy (padidejimas)
Kity ilgalaikiy jsipareigojimy (sumaiejimas)
padidejimas
Trumpalaikiy prekybos skoly ir gauty avansy
padidejimas (sumaiejimas)
Su darbo santykiais susijusiy jsipareigojimy
(sumaiejimas) padidejimas
Kity jsiskolinimy biudietui padidejimas
(sumaiejimas)
Kity trumpalaikiy jsipareigojimy padidejimas
(sumaiejimas)
~

~

Viso apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Grynieji pagrindines veiklos pinigy srautai

BendrovE!
2013 m.
2012 m.
I pusm.
I pusm.

18.880

9.959

18.574

9.971

9.266

9.156

9.21 1

9.121

5.771
720

4.041
897

5 322
720

4.041
897

(90)

(60)

(90)

(60)

32
(640)
72
25
(120)

(79)
(571)
119
300
( 140)

33
(640)
72
25
(120)
152

(78)
(571)
119

(8.855)
6.181

(842)
12.821

(8.701)
6.484

(843
12.912

150
(394)
41.769
(2.633)

(99)
(69)
17.691
(4.372)

131
(47 1)
41.658
(2.630)

(127)
(77)
17.653
(4.363)

1

116

1

116

(52.890)

(25.237)

(52.892)

(25.286)

17

665

309

648

(935)

(9)

(905)

(95)

248

(94)

25 1

(15.010)
10.051

(1 1.066)
11.714

(14.893)
10.165

(11.185)
11.698

(140)
426

(tgsinys kitame puslapyje)
Toliau pateikiamas aiSkinamasis raStas yra sudetine Siy finansiniy ataskaity rinkinio dalis.
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(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Grupk
2013 m.
2012 m.
I pusm.
I pusm.

Bendrovk
2013 m.
2012 m.
I pusm.
I pusm.

Pinigy srautai iS (j) Investicinks veiklos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
(jsigijimas)
llgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos
Gautos paliikanos u i pradelstas gautinas sumas
Gautos baudos
llgalaikiy gautiny sumy surnaiejimas
Gautos palukanos
Grynieji (panaudoti) investicinks veiklos pinigy
srautai
Pinigy srautai i't (j) finansinks veiklos
Paskoly gavimas
Paskoly (grqiinimas)
(Sumoketos) paliikanos
Lizingo (finansines nuomos) (mokejimai)
(Sumoketi) delspinigiai ir baudos
Akcininko (jnaSai) j dukterine bendrove
(ISmoketi) dividendai
Gauta subsidija
Grynieji pinigy srautai i't (panaudoti) finansinks
veiklos
Grynasis pinigy srauty (sumaikjimas) padidkjimas

(579)

(2.306)

(629)

(2.355)

Pinigai i r pinigy ekvivalentai laikotarpio pradiioje
Pinigai ir pinigy ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

5.332
4.753

5.936
3.630

5.308
4.679

5.899
3.544
(pabaiga)

Toliau pateikiamas aiSkinamasis raStas yra sudetine Siy finansiniy ataskaity rinkinio dalis.
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AB ,,KAUNO ENERGIJA", jmones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTVJV IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Finansiniy ataskaity aiikinamasis raitas
1. Bendroji informacija
AB ,,Kauno energija" (toliau - Bendrove) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcine bendrove. Jos buveines
adresas yra: Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva.
AB ,,Kauno energija" sudaro Bendroves centrine biistine ir filialas ,,Jurbarko Silumos tinklai"
Bendrove uisiima Silumos ir karSto vandens tiekimu, elektros energijos gamyba ir realizavimu bei kolektoriy tuneliy prieiiiira. Bendrove jregistruota 1997 m. liepos 1 d., reorganizavus AB ,,Lietuvos energija". Bendroves
akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilniaus vertybiniy popieriy birios Baltijos Papildomame prekybos
sqraSe.
2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodBio 31 d. Bendroves akcininkai buvo:

2013 m. birielio 30 d.
Turim y akcijy Nuosavybes
skaiEius (vnt.) dalis (proc.)
Kauno miesto savivaldybe
Kauno rajono savivaldybe
Jurbarko rajono savivaldybes taryba
Kiti smulkiis akcininkai

39.665.892
1.606.168
746.405
713.512
42.73 1.977

92,82
3,76
1,75
1,67
100,OO

2012 m. gruodiio 31 d.
Turimy akcijy Nuosavybes
skaiEius (vnt.) dalis (proc.)
39.665.892
1.606.168
746.405
713.512
42.73 1.977

92,82
3,76
1,75
1,67
100,OO

Visos akcijos, kuriy kiekvienos nominali verte yra 6 Lt, yra paprastosios akcijos. 2013 m. ir 2012 m. Bendrove
savy akcijy neturejo.
2009 m. liepos 23 d. Bendroves akcininky susirinkimas nusprende padidinti jstatinj kapitalq, iSleidiiant
22.700.000 paprastyiy akcijy, kuriy kiekvienos nominali verte 6 Lt. Pirmumo teise jsigyti iileistas akcijas buvo
suteikta Kauno miesto savivaldybei. Akcijy emisijos kaina lygi jy nominaliajai vertei. Akcijy emisija buvo
apmoketa nepiniginiu turtiniu jnaSu, t.y. kolektoriais - tuneliais, esaneiais Kauno mieste, kuriy 136.200 tiikst. Lt
rinkos verte buvo nustatyta nepriklausomy turto vertintojy, taikant atstatomosios vertes metodq.
2010 m. vasario 17 d. neeiliniame Bendroves visuotiniame akcininky susirinkime buvo nuspresta padidinti
Bendroves jstatinj kapitalq 682 tiikst. Lt (nu0 255.710 tiikst. Lt iki 256.392 tiikst. Lt), iSleidiiant 113.595
paprastyiy vardiniy 6 Lt nominalios vertes akcijy, kuriy emisijos kaina yra lygi akcijos nominaliai vertei,
apmokant Kauno miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausanCiu nepiniginiu jnaSu - pastatu - boilerine,
esaneia Kauno mieste ir Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybes teise priklausaneiais nepiniginiais jnaiais iniineriniais tinklais - esaneiais, Jurbarko mieste. Turtinio jnaSo verte perdavimo dienai nepriklausomy
vertintojy nustatyta atstatomosios vertes metodu.
2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmoketos.
2012 m. balandiio 30 d. eilinis visuotinis akcininky susirinkimas prieme sprendimq iSmoketi 10.683 tiikst. Lt,
t.y. po 25 ct u i vienq akcijq, dividendy iS 201 1 m. pelno. Dividendai pradeti moketi 2012 m. birielio pabaigoje,
gavus kredito jstaigy leidimus pagal pasiragytas kredito sutartis. NeiSmoketa dividendy dalis
2013 m. birielio 30 d. yra 12 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 13 tiikst. Lt), kuri apskaityta kity trumpalaikiy
moketiny sumy ir jsipareigojimy straipsnyje.
Grupe ir Bendrove taip pat teikia Sildymo sistemos prieiiiiros paslaugas. 2006 m. liepos 1 d.
AB ,,Kauno energija" paslaugy departamento pagrindu jsteige dukterine imone UAB ,,Pastaty prieiiiiros
paslaugos" (toliau - PPP). Dukterines jmones pagrindine veikla yra pastaty Silumos tinkly ir Silumos vartojimo
jrenginiy, vidaus iniineriniy tinkly bei sistemy, statybiniy konstrukcijy eksploatacija bei prieiiiira. Nuo

AB ,,KAUNO ENERGIJA", jmones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLIDUOTIJJIJ IR BENDROVES FINANSINIIJ ATASKAITIJ RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2006 m. liepos 1 d. Bendrove sarnde Dukterinq jmonq. atlikti Bendroves priiitirimy pastatq nuolatines technines
prieiitiros bei Sildymo ir karSto vandens sistemy prieiiiiros paslaugas. Kadangi, pasikeitus Silumos iikio
jstatymui, nuo 2012 m. liepos 1 d. Dukterine jmone nebegali teikti Sildymo ir karSto vandens sistemy prieiiiiros
paslaugy, 2012 m. balandiio 6 d. Bendroves valdybos sprendimu pritarta Dukterines jmones reorganizavirnui
atskyrimo biidu. 2013 m. balandiio 16 d. Bendrove uibaige PPP reorganizavimo atskyrimo biidu procediiras.
2013 m. balandiio 16 d. Juridiniy asmeny registre uiregistruoti tqsianEios veiklq PPP ir naujai jsteigtos
dukterines bendroves UAB ,,Kauno energija NT" (toliau - KENT) jstatai. 2013 m. balandiio 22 d. Bendrove
paskelbe PPP pardavimo konkursq. 2013 m. birielio 19 d. Bendroves valdyba prieme sprendimq neparduoti
PPP visy akcijy paketo u i pasiiilytq kainq.
Grupq sudaro Bendrove ir jos dukterines jmones PPP ir KENT (toliau - Grupe):

JmonC

Ataskaitinio
laikotarpio
Investicijos pelnas po
vertks
kapitalo
JmonCs
Grupks
nura'iymas, maiinimo ir
buveinCs valdomy Investicijos maiinant
akcininko Nuosavas
adresas akcijy dalis savikaina
kapitalq
jnagy
kapitalas Pagrindink veikla

UAB ,,Pastaty Savanoriy
prieiiiiros
pr. 347,
paslaugosU* Kaunas

100 proc.

6.5 18

UAB ,,Pastaty Savanoriy
prieiiiiros
pr. 347,
paslaugos"** Kaunas

100 proc.

10

Savanoriy
UAB ,,Kauno pr. 347,
energija" NT Kaunas

100 proc.

4.592

(1.916)

-

4.709

Sildymo ir karSto
vandens sistemy
prieiiiira

65

75

Sildymo ir karSto
vandens sistemy
prieiiiira

73

4.665

107

Nuoma

*Duomenys 2013 m. kovo 3 1 d. - iki bendroves skaidymo;
** Duomenys 201 3 m. birielio 30 d. - po bendroves skaidymo.
2013 m. birielio 30 d. investicijos j PPP sukaupti nuvertejimo nuostoliai sudare 1.916 tiikst. Lt
(2012 m. gruodiio 3 1 d. - 1.764 tiikst. Lt) ir buvo apskaityti Bendroves pelne ar nuostoliuose finansines veiklos
sqnaudy straipsnyje (20 pastaba).
PPP 2012 m. geguies 28 d. akcininky susirinkimo sprendimu nuspresta sumaiinti jstatini kapitalq iki
4.915tiikst. Lt, panaikinant 1.603 tiikst. Lt susikaupusj nuostolj. PPP jstatai naujai registruoti
2012 m. birielio 13 d. 2012 m. IapkriEio 16 d. akcininky susirinkimo sprendimu nuspresta sumaiinti jstatinj
kapitalq iki 4.754 tiikst. Lt, panaikinant 161 tiikst. Lt susikaupusi nuostolj. PPP istatai naujai registruoti
2012 m. gruodiio 7 d. 2013 m. vasario 21 d. akcininky susirinkimo sprendimu nuspresta sumaiinti jstatinj
kapitalq iki 4.602 tiikst. Lt, panaikinant 152 tiikst. Lt susikaupusj nuostolj. PPP istatai naujai registruoti
2013 m. kovo 6 d.
PPP 2013 m. kovo 22 d. akcininky susirinkimo sprendimu nuspresta pervesti PPP 45 tukst. Lt akcininky InaSq
nuostoliui dengti bei 110 tiikst. Lt tikslinj akcininko jnaSq, kurie buvo pervesti 20 13 m. kovo 22 d.
Teisinis reglamentavimas
Bendroves veiklq reglamentuoja 2003 m. geguies 20 d. Lietuvos Respublikos Silumos iikio jstatymas Nr. IX 1565. Nuo 2008 m. sausio 1 d. jsigaliojo 2007 m. IapkriCio 20 d. Lietuvos Respublikos Silumos iikio jstatymo
pakeitimo istatymas Nr. X-1329.2011 m. spalio 13 d. paskelbtas Silumos iikio jstatymo pakeitimas, nustatantis,
kad daugiabuEiq gyvenamyiy namy Sildymo ir karSto vandens sistemas bei Silumos punktus, nepriklausomai
nuo punkty nuosavybes, priiiiiri nesusijes su Silumos tiekeju Sildymo ir karSto vandens priiiiiretojas, kurj
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pasirenka daugiabueio namo gyventojai. [statyme numatytas draudimas netaikomas, priiiiirint daugiabuEio
namo Sildymo ir karSto vandens sistemas pastatuose, esanEiuose gyvenamojoje vietoveje, kurioje, Lietuvos
Respublikos statistikos departamento duomenimis gyvena maiiau negu 50 000 gyventojy, jeigu savivaldybes
taryba nenusprendiia kitaip. Lietuvos Respublikos Silumos iikio jstatymo pakeitimo jstatymas Nr. XI - 16 13
jsigaliojo nuo 201 1 m. 1apkriEio 1 d. Nuo Sios datos j Silumos pardavimo kainq nera jtrauktos jokios sqnaudos,
susije su Silumos punkty prieiiiira.
Pagal Lietuvos Respublikos Silumos iikio jstatymq Bendroves veikla yra licencijuojama, jq reguliuoja
Valstybine kainy ir energetikos kontroles komisija (toliau - Komisija). 2004 m. vasario 26 d. Komisija suteike
Bendrovei Silumos tiekimo licencijq. Licencija galioja neribotq laikq, taEiau, atsiivelgiant j tai, ar laikomasi tam
tikry sqlygy, gali biiti atSaukta atitinkamu Komisijos sprendimu. Komisija taip pat nustato Silumos tiekimo
kainy virSutines ribas. 2012 m. gruodiio 14 d. Komisija nutarimu Nr. 03-413 Bendrovei nustate naujas bazines
Silumos kainos dedamqsias laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodiio 3 1 d.
n i n e veikla
Bendroves gamybinius pajegumus sudaro PetraSiiiny elektrine, 4 katilines Kauno integruotame tinkle,
7 regionines katilines Kauno rajone, 1 Jurbarko mieste bei 13 izoliuoto tinklo ir 31 vietines dujofikuotos
katilines Kauno mieste.

2012 m. kovo 21 d. Kauno rajone, AB ,,Kauno energija" Garliavos katilineje pradejo veikti naujas 6,5 MW
bendros galios biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, kuriame pagaminta Siluma tiekiama Garliavos
miestelio vartotojams. Tai - vienas iS pirmyiy biokuro jrenginiy Lietuvoje, kurio statyba finansuota pagal
Energetikos paslaugy bendroves (EPB) finansavimo modelj.
Bendras instaliuotas Siluminis galingumas sudaro 450,9 MW, elektrinis - 8,75 MW, iS jy PetraSiiiny elektrineje
MW Siluminis ir 8 MW elektrinis galingumas, Jurbarke - 27 MW Siluminis. Bendras visos Bendroves
energijos gamybos pajegumas yra 459,65 MW.

- 254,8

Bendrove 2003 m. parduodama dalj padaliniui ,,Kauno elektrine" priklausanEio turto UAB Kauno
termofikacijos elektrinei (toliau - KTE) sutartyje jsipareigojo iS Sios bendroves kasmet nupirkti ne maiiau kaip
80 proc. metinio Kauno miesto integruoto tinklo Silumos poreikio. Sutartis galioja 15 me& nuo pardavimo
sutarties pasiraSymo dienos. Sioje sutartyje buvo numatyta, kad Silumos pirkimo kaina iS KTE nedides 5 rnetus
nuo sutarties pasiraSymo dienos. Nuo 2008 m. gruodiio 1 d. pagal galiojanEius teises aktus Komisija naujas
Silumos bazines kainas kiekvieniems 4 metams tvirtina tiek KTE, tiek Bendrovei.
Kadangi Bendrove 201 2 m. balandiio 13 d. gavo oficialy raStq, patvirtinantj, kad OAO ,,Gazproma prieme
sprendimq parduoti savo akcijy dalj maiajam KTE akcininkui "Clement Power Venture Inc.", o 2003 m.
Bendroves su KTE pasiraSytoje Silumos pirkimo - pardavimo sutartyje jtvirtinta nuostata, kad sutarties
galiojimo laikotarpiu, t.y. iki 2018 m. kovo 30 d., pagrindinis KTE akcininkas OAO ,,Gazpromcc privalo
uitikrinti, kad jam priklausyty KTE kontrolinis akcijy paketas ir atitinkamas (ne maiesnis nei 51%) balsy
skaiEius visuotiniame akcininky susirinkime, 2012 m. liepos 10 d. Bendroves valdyba nusprende pritarti visy
OAO ,,Gazproma priklausanEiy KTE akcijy pardavimui Clement Power Venture Inc., suderinus su KTE
pasiraSyty sutarEiy keitimo sqlygas, siekiant iS Sio pardavimo palankiausiy sqlygy Bendrovei.
2013 m. kovo 13 d. KTE pateike Bendrovei jrodymus, t.y. iSraSq iS vertybiniy popieriy sqskaitos, kad
OAO ,,Gazpromcc valdyty KTE akcijy nuosavybes teise nuo 2013 m. kovo 7 d. yra perleista
Clement Power Venture Inc., nuo kada tarp Bendroves ir KTE jsigaliojo 2012 m. rugpjuEio 13 d. ir
2012 m. rugsejo 28 d. pasiraSyti 2003 m. kovo 31 d. Silumos energijos pirkimo - pardavimo sutarties ir
2003 m. kovo 31 d. Investicijy susitarimo pakeitimai, taip pat 2012 m. rugpjiiEio 13 d. tarp Bendroves ir
OAO ,,GazpromUpasiraSytas 2003 m. kovo 3 1 d. Laidavimo sutarties nutraukimas. Pagal jsigaliojusius Silumos
energijos pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimus, buvo anuliuota Bendroves prievole pirkti iS KTE ne maiiau
kaip 80 proc. pagamintos Silumos, reikalingos Kauno miesto integruotame Silumos tiekimo tinkle. Pagal
jsigaliojusius Investicijy susitarimo pakeitimus buvo naujai susitarta ir numatyti investavimo objektai
preliminariai 350 mln. Lt vertei bei detalus investicijy vykdymo grafikas 2013-2017 m., tuo paCiu iS Siy
investicijy KTE jsipareigojo finansuoti Bendroves 10 mln. Lt investicijas, kurios bus atliekamos per 20 12 2016 m. laikotarpj j Bendroves infrastruktiirq bei moketi 10 procenty netesybas nuo nejvykdyty investicijy
vertes. Nepaisant pasiektq susitarimq, 2013 m. balandiio 30 d. KTE pateike ieSkinj Vilniaus

AB ,,KAUNO ENERGIJA", jrnones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLlDUOTlJJl) IR BENDROVES FlNANSlNllJ ATASKAlTlJ RlNKlNYS
(Mkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

komercinio arbitraio teismui. IeSkiniu KTE siekia uigineyti 20 12 m. rugpjtitiio 13 d. Investicij y
susitarimo 2-3 punktais nustatytus K T E jsipareigojimus de1 1 0 mln. investicijy j Bendroves valdomq
Silumos iikj, vykdymq bei terminus, taip pat nustatytas netesybas (baudas), Siy investicijy KTE
nejvykdiius. Ataskaity sudarymo datai posedis byloje nera paskirtas.
Grupes vidutinis darbuotojy skaiEius 2013 m. I pusm. buvo 596 (2012 m.
darbuotojy skaiEius 2013 m. I pusm. buvo 576 (2012 m. - 589).

-

626). Vidutinis Bendroves

Strateginiai s~rendimai
2013 m. birielio 6 d. Kauno miesto savivaldybes taryba patvirtino patikslintq Bendroves 2012 - 201 5 m.
investicijy planq, pagal kurj per 2012 - 2015 m. laikotarpi 1 Bendroves turtq numatyta investuoti
173.934 mln. Lt. Grupe ir Bendrove per 2013 m. I pusm. j nuosavq turtq investavo 9.904 ir 9.910 tiikst. Lt
(per 2012 m. - 30.620 ir 30.661 tiikst. Lt).

Bendrove, jvertindama sqlyginai aukSQ Silumos pirkimo iS KTE, kuri valdo pagrindinj Silumos gamybos Saltinj
Kauno mieste, kainq bei siekdama prisideti prie Lietuvos tarptautiniy jsipareigojimy didinti atsinaujinanEiq
energijos iStekliy panaudojimq energijos gamyboje, maiinti Lietuvos priklausomybe nuo importuojamo
igkastinio kuro ir apsiriipinti Silumos energija konkurencinga kaina, iniciavo esamy katiliniy rekonstrukcijy,
pritaikant darbui medienos biokuru (smulkinta mediena, miSko kirtimo atliekos, pjuvenos), projektus.
Bendrove ir ,,Lietuvos energija", AB bendradarbiavo, vystant PetraSiiiny kogeneracines jegaines rekonstrukcijos
projektq. Planuota, jsteigus bendrq jmone ,,PetraSitiny energijacc, Bendrovei priklausanEioje PetraSitiny
termofikacineje elektrineje rekonstruoti esamus ir pastatyti naujus jrenginius, gaminantius Silumq ir elektrq,
deginant biokurq. Naujy ir rekonstruoty jrenginiy elektrine galia siekty 17 MW, o Silumos - apie 50 MW. Per
metus jegaines Silumos gamybos jrenginiais su kondensaciniu ekonomaizeriu planuota pagaminti apie
428.300 MWh Silumos ir elektros energijos gamybos jrenginiais - apie 116.100 MWh elektros energijos, kurios
gamybai biity sunaudota apie 257,5 tiikst. t medienos per metus. Projekto verte galejo siekti 150 mln. Lt.
Projekto jgyvendinimui Bendrove planavo panaudoti esamus pastatus, jrengimus, infrastruktiirq, o
,,Lietuvos energija", AB nuosavomis irlarba skolintomis 1eSomis finansuoti projekto igyvendinimq. Buvo
atliktas poveikio aplinkai vertinimas. 2013 m. sausio 11 d. Grupe ir Bendrove su ,,Lietuvos energija", AB
pasirage Memorandumq del Saliy ketinimy, siekiant testi PetraSiiiny kogeneracines jegaines rekonstrukcijos
projekto vystymq. Tolimesne eiga apraSyta 26 pastaboje.
Bendrove savo jegomis planuoja rekonstruoti, keiEiant naudojamq kurq j biokurq, PetraSiuny elektrin9,kurioje
naujy jrenginiy bendra Silumine galia sieks 30 MW. Naujuose jrenginiuose planuojama pagaminti apie
244 GWh Silumos energijos. Silumos gamybai planuojama sunaudoti apie 93 tiikst. t medienos kuro kasmet.
Numatoma projekto verte 25 mln. Lt. Tolimesne eiga apraSyta 26 pastaboje.
Bendrove 201 1 mety pabaigoje pateike paraiSkas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondui (toliau LAAIF) projekty ,,NoreikiSkiy katilines rekonstrukcija, irengiant biokuru kiirenamq 4 MW galios vandens
Sildymo katilq" (projekto verte - 5,3 mln. Lt, planuojamas pagaminti Silumos kiekis - 6500 MWWmetus),
,,Eierelio katilines rekonstrukcija jrengiant 3,5 MW galios vandens Sildymo katilq" (projekto verte 4,6 mln. Lt, planuojamas pagaminti Silumos kiekis - 6710 MWWmetus) ir ,,Pergales katilines rekonstrukcija,
irengiant diimy kondensacinj ekonomaizerj" (projekto verte - 2,3 mln. Lt, praSoma paramos suma - 0,6 mln.
Lt) daliniam finansavimui. NoreikiSkiy ir Eierelio katiliniy rekonstrukcijy projektus planuojama jgyvendinti per
20 13-uosius metus. Pastaqjy projekty jgyvendinimas ne tik prisidety prie Silumos efektq sukelianEiy dujy
emisijy sumaiinimo, taEiau jtakoty ir Silumos kainos sumaiejimq vartotojams. Tolimesne eiga apraSyta
13 pastaboje.
Silko katilineje Bendrove planuoja jrengti pilnai automatizuotq 8 MW galios biokuru korenamq vandens
Sildymo katilq ir 4 MW kondensacinj ekonomaizerj katilines efektyvumui padidinti. Viso katilineje bus
instaliuota 12 MW Silumine galia. Per metus naujuose jrenginiuose planuojama pagaminti 96 GWh Silumos.
Planuojamas metinis biokuro suvartojimas Siam Silumos energijos kiekiui pagaminti apie 40 - 45 ttikst. tony.
Numatoma projekto verte 8 mln. Lt. Tolimesne eiga apraSyta 26 pastaboje.
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Inkaro katilineje 2013 m. planuojama sumontuoti du naujus biokuru kurenamus vandens Sildymo katilus
komplekte kartu su pakuromis ir kondensaciniu ekonomaizeriu. Katily Silumos galia yra po 8 MW,
kondensacinio ekonomaizerio galia - 4 MW. Per metus naujuose jrenginiuose planuojama pagaminti 160 GWh
Silumos. Planuojamas metinis biokuro suvartojimas Siam Silumos energijos kiekiui pagaminti yra apie 75 - 80
tiikst. tony. Numatoma projekto verte 12 mln. Lt. Tolimesne eiga apraSyta 26 pastaboje.
Planuojama, kad Sie projektai bus igyvendinti 2013-2015 m. ir tai galimai itakos Silumos kainy vartotojams
sumaiej imq.
Siuo metu Bendrove yra gavusi 15 potencialiy nepriklausomy Silumos gamintojy (bendra galia
paraiSkas prisijungti prie Bendroves valdomo integruoto Silumos tiekimo tinklo.

-

400 MW)

Silumq, pagamintq naudojant biokurq, Bendrovei tiekia du nepriklausomi Silumos gamintojai, kuriy bendra
galia apie 30 MW.
2012 m. spalio 12 d. buvo pasiraSyta Silumos pirkimo - pardavimo sutartis tarp Bendroves ir
UAB ,,GECO Kaunas". Naujoji UAB ,,GECO Kaunas" katiline gamins iki 140 tiikst. MWh Silumos per metus.
Jos projektine galia yra iki 20 MW. Katilines pagaminamas Silumos kiekis sudarys apytikriai 10 proc. Kauno
miesto Silumos poreikio. Sutartis galioja iki 2015 m. gruodiio 3 1 d. su galimybe jq pratqsti.
2012 m. gruodiio 14 d. buvo pasiraSyta Silumos pirkimo - pardavimo sutartis tarp Bendroves ir
UAB ,,Lorizon energy". Si bendrove Kaune pastate 10 MW galios biokuro katilinq, kuri tieks apie 5 proc.
gilumos, suvartojamos Kauno miesto integruotame tinkle. Sutartis galioja iki 2015 m. gruodiio 31 d. su
galimybe jq pratqsti.
Bendrove planuoja rekonstruoti jai nuosavybes teise priklausanCias integruoto tinklo Silumos tiekimo
magistralines trasas 5T ir 6 ~ Bendra
.
numatoma projekty verte 6,12 mln. Lt. 2013 m. birielio 26 d. Bendrove
pateike dvi paraiSkas LVPA, siekiant gauti dalini finansavimq iS Europos Sqjungos strukturiniy fondy projekty
,,Kauno m. integruoto tinklo magistrales 5T modernizavimas"ir ,,Kauno m. integruoto tinklo magistrales 6 2
modernizavimas". Bendra praSoma leSy suma - 2,9 mln. Lt. Finansavimas Siems projektams praSomas pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmy programos priemonq ,,Silumos tiekimo sistemos modernizavimas
ir pletra".
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2. ReiUmingy apskaitos principy santrauka
2.1. Naujy ir patikslinty standarty taikymas

Grupe ir Bendrove pritaike visus naujus TASV ir TASV TFAAK iSleistus patikslintus standartus, priimtus
Europos Sajungos (ES), bei jy aiSkinimus, kurie yra svarbus Bendroves ir Grupes operacijoms.
2.2.

Atitikties patvirtinimas

Pateiktos finansines ataskaitos yra parengtos remiantis Tarptautiniais finansines atskaitomybes standartais (TFAS)
priimtais Europos Sajungos (ES) ir jy aigkinimais. Standartus iSleido Tarptautiniy apskaitos standarty valdyba
(TASV), o jy aiSkinimus - Tarptautinis finansiniy ataskaity aiSkinimo komitetas (TFAAK).

2.3. Finansiniy ataskaity parengimo pagrindas
Sios finansines ataskaitos yra parengtos jsigijimo savikainos pagrindu, iSskyrus finansinio turto ir
jsipareigojimy, kuriy tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu arba nuostoliais. Istorine savikaina yra iS
esmes pagrjsta atlygio, sumoketo u i turtq, tikraja verte.
Finansiniai Bendroves ir kity Grupes imoniy metai sutampa su kalendoriniais metais.
Grupe ir Bendrove apskaiw tvarko pirmines ekonomines aplinkos, kurioje vykdoma veikla, valiuta (toliau funkcine valiuta). Siose finansinese ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos nacionaline valiuta,
litais (suapvalintos iki tiikstanEiy lity, jei nenurodyta kitaip), kuri yra Bendroves bei jos dukteriniy jmoniy
funkcine ir pateikimo valiuta.
Nuo 2002 m. litas buvo susietas su euru santykiu 3,4528 lito uB 1 eurq, o lito kursq kity valiuty ativilgiu kasdien
nustato Lietuvos bankas.
2.4. Konsolidavimo principai
Konsolidavimo principai
Grupes ir Bendroves konsoliduotos finansines ataskaitos apima AB ,,Kauno Energija" ir jos dukterines jmones.
Dukteriniy jmoniy finansines ataskaitos yra to paties ataskaitinio laikotarpio, kaip ir patronuojanCios Bendroves.
Konsoliduotos finansines ataskaitos yra parengtos taikant vienodus apskaitos principus panaSiems sandoriams ir
kitiems jvykiams panaSiomis aplinkybemis.
Per metus jsigytos arba parduotos jmones yra jtraukiamos j konsoliduotas finansines ataskaitas nuo kontroles
perejimo datos arba iki datos, kai jos netenkama. Konsoliduojant eliminuojami visi jmoniy tarpusavio
sandoriai, IikuEiai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai. Bendrosios dukteriniy jmoniy pajamos yra priskiriamos
jmones savininkams ir nekontroliuojamai daliai, net jei nekontroliuojamos dalies rezultatas tapty neigiamas.
Dukterine jmone - tai tokia jmone, kuriq tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja patronuojanti jmone. Paprastai
imone yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 procenty balsavimo
teises suteikianEio akcinio kapitalo, irlar kai ji gali kontroliuoti finansine ir iprastine veiklq ir taip gauti naudos
iS Sios jmones veiklos
Grupes nuosavvbes dalies pasikeitimai dukterinese imonese
Grupes nuosavybes dalies dukterinese jmonese pasikeitimai, kurie nelemia dukteriniy jmoniy kontroles
praradimo Grupeje, yra apskaitomi kaip nuosavybes operacijos. Grupes dalies bei nekontroliuojamos dalies
apskaitines vertes yra koreguojamos siekiant atspindeti jiems tenkanEiy daliy dukterinese jmonese pokyEius.
Bet koks skirturnas tarp nekontroliuojamos dalies koregavimo ir sumoketo ar gauto atlygio tikrosios vertes yra
pripaijstamas tiesiogiai nuosavybeje ir priskiriamas jmones savininkams.
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Kai Grupe praranda dukterines jmones kontrole, perleidimo pelnas arba nuostoliai yra apskaiEiuojami kaip
skirtumas tarp (i) gauto atlygio tikrosios vertes sumos ir bet kurios iSlaikytos dalies tikrosios vertes bendros
sumos ir (ii) dukterines jmones turto (jskaitant prestiiq) ir jsipareigojimy bei nekontroliuojamos dalies
ankstesnes balansines vertes. Kai dukterines jmones turtas yra apskaitomas perkainojant tikrosios vertes suma,
ir susijes pelnas ar nuostoliai buvo jtraukiami j bendrqsias pajamas ir sukaupti nuosavybeje, sumos, kurios
anksEiau buvo jtrauktos j kitas bendrqsias pajamas ir sukauptos nuosavybeje, yra apskaitomos taip, kaip
atitinkamo turto perleidimas (t.y. perklasifikuojamos j pelnq ar nuostolius arba perkeliamos tiesiogiai j
nepaskirstytajj pelnq, kaip nurodyta atitinkamame TFAS). Likusios investicijos j buvusiq dukterine jmone
tikroji verte kontroles praradimo datq yra laikoma tikrqja verte pirminio pripaiinimo metu tolesnes apskaitos
tikslais pagal 39-qjj TAS ,,Finansines priemonh: pripaiinimas ir vertinimas", arba, jei tinkama, kaip
investicijos j asocijuotq arba bendrai kontroliuojamq ukio subjektq jsigijimo savikaina pirminio pripaiinimo
metu.
2.5. Investicijos i dukterines jmones

Bendroves finansines bukles ataskaitose inves ticijos j dukterines jmones apskaitomos jsigijimo savikainos
metodu. IS dukteriniy jmoniy gaunami dividendai pripaijstami per pelnq.
39 TAS reikalavimai yra taikomi siekiant nustatyti, ar biitina pripaiinti vertes sumaiejimo nuostolius, susijusiy
su Grupes ir Bendroves investicija j dukterine jmonq. Kai butina, visa apskaitine investicijos verte (jskaitant
prestiiq) yra tikrinama de1 vertes sumaiejimo pagal 36 TAS ,,Turto vertes sumaiejimas" kaip vienas turtas,
palyginant jo atsiperkamqjq verte (didesne iS naudojimo vertes ir tikrosios vertes atemus pardavimo iglaidas) su
jo balansine verte. Bet koks pripaiintas vertes suma%jimo nuostolis sudaro investicijy balansines vertes dalj.
Bet koks nuostolio del vertes sumaiejimo atstatymas yra pripaijstamas pagal 36 TAS tiek, kiek veliau padideja
investicijos atsiperkamoji verte.
2.6. Nematerialusis turtas

Atskirai isigvtas nematerialusis turtas
Atskirai jsigyjamas nematerialusis turtas yra apskaitomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacijq ir
sukauptus vertes sumaiejimo nuostolius. Amortizacija yra pripaijstama taikant tiesinj-linijinj metodq per
numatytq naudingo tarnavimo laikq. Naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos metodas yra periiiirimi
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, perspektyviai apskaitant bet kokius pakeitimus apskaitiniame
jvertinime. Atskirai jsigytas neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas yra apskaitomas savikaina,
atemus vertes sumaiejimo nuostolius.
Nematerialioio turto pripaiinimo nutraukimas
Nematerialiojo turto pripaiinimas nutraukiamas jj pardavus arba kai ateityje nebesitikima jokios ekonomines
naudos iS to turto naudojimo ar pardavimo. Pelnas ar nuostoliai, atsirandantys iS nematerialiojo turto
pripaiinimo nutraukimo, apskaiEiuojamo kaip skirtumas tarp grynqjy pardavimo jplauky ir balansines turto
vertes yra pripaijstamas pelne ar nuostoliuose, kai turto pripaiinimas nutraukiamas.
Licenciios
U i licencijas sumoketos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per jy galiojimo laikotarpj (3
metus).

-

4

Programine iranga
Naujos programines jrangos jsigijimo kaStai yra kapitalizuojami ir pripaijstami nematerialiu ilgalaikiu turtu, jei
Sie kaStai nera kompiuterines jrangos sudedamoji dalis. Programine jranga yra amortizuojama per ne ilgesnj nei
3 mety laikotarpj.
ISlaidos, patirtos atstatant arba iSlaikant numatomq ekonomine naudq iS turimy programiniy sistemy veiklos, yra
pripaijstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prieiiiiros darbai, sqnaudomis.
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2.7. Targos leidimq apskaita

Gauti tarSos leidimai yra apskaitomi taikant ,,grynojo jsipareigojimo" metodq. Pagal Si metodq Grupe ir
Bendrove tarSos leidimus apskaito nominalislja verte, kaip tai leidiia TAS 20 ,,Valstybes dotacijy apskaita ir
valstybes paramos pateikimas atskaitomybejec'.
Isipareigojimai isigyti papildomus leidimus teriti yra pripaijstami jiems atsiradus (pvz. jsipareigojimai yra
neapskaitomi remiantis tiketinu ateities tarSos kiekiu) ir apskaitomi tik tada, kai Grupes ir Bendroves faktiikai
iSmestas tarSos kiekis virSija turimy tarSos leidimy kiekj.
Taikydama ,,grynojo jsipareigojimo" metodq Grupe ir Bendrove leidimy terSti triikumq vertina lygindama
turimy tarSos leidimy kiekj su faktiikai per metus ismetamais terSaly kiekiais.
TarSos leidimy pardavimai yra apskaitomi pardavimo sandorio suma. Bet kokie skirtumai tarp tikrosios
pardavimo kainos ir turimy leidimy balansines vertes yra pripaijstami kaip pelnas ar nuostoliai, nepaisant to, ar
Sio sandorio metu susidaro faktiSkas ar tiketinas tarSos leidimy triikumas. Kai del targos leidimy pardavimo
susidaro faktiSkas tarSos leidimy triikumas, finansines biikles ataskaitose pripaijstamas papildomas
jsipareigojimas, jtraukiant atitinkamas sqnaudas j pelnq ar nuostolius.
2.8. Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai

Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai apskaitomi jsigijimo savikaina, i kuriq nejeina kasdienines prieiiiiros
iilaidos, atemus sukauptq nusidevejimq ir jvertintus vertes sumaiejimo nuostolius, jei tokiy yra. Isigijimo verte
apima nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy pakeitimo iilaidas, kai jos patiriamos, jei Sios iSlaidos atitinka
turto pripaiinimo kriterijus.
Nekilnojamasis turtas priskirtas nebaigtai statybai, statomas gamybai, tiekimo ar administraciniams tikslams,
arba kitiems dar nenustatytiems tikslams, yra apskaitomas jsigijimo savikaina, atemus vertes sumaiejimo
nuostolius. Savikaina apima profesinius mokesEius ir kapitalizuotas ilgo parengimo turto skolinimosi sqnaudas
vadovaujantis Grupes ir Bendroves apskaitos politika. Sio turto nusidevejimas pradedamas skaiEiuoti taikant tq
pati nusidevejimo skaiEiavirno metodq kaip ir kito nekilnojamojo turto, kai turtas yra paruoitas jam numatytam
naudojimui.
Nusidevejimas pripaBjstamas taip, kad per turto naudingo tarnavimo laikotarpj, taikant tiesinj-linijinj metodq,
nuraSoma jo savikaina (iSskyrus ieme ir nebaigtq statybq) atemus likvidacine verte. Numatomas naudingo
tarnavimo laikotarpis, likvidacine verte, ir nusidevejimo metodai yra periiiirimi kiekvieny mety pabaigoje,
perspektyviai apskaitant bet kokius pakeitimus apskaitiniame jvertinime.
Naudingo tarnavimo laikas kasmet yra periiiirimas uztikrinant, kad nusidevejimo terminas atitinka numatomq
ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpj. 2008 m, rugsejo 1 d. buvo perziiireti naudingo
tarnavimo laikotarpiai, kaip apraiyta 2.25 pastaboje.
Nusidevejimas skaiEiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq metodq per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:
Pastatai
Statiniai ir maiinos
Transport0 priemones
Irenginiai ir jrankiai

Metai
7-50
5-70
3 - 10
2 -20

iemes nusidevejimas neskaiEiuojamas.
Turtas pripazjstamas ilgalaikiu, kai jo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei vieneri metai ir jsigijimo savikaina
viriija 500 Lt.
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Nekilnojamasis turtas, j ranga ir jrengimai, jsigytas finansines nu omos biidu, yra nudevimas per naudingq
tarnavimo laikotarpj, taikant tq patj naudingq tarnavimo laikotarpj kaip nuosavam turtui.
Nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy pripaiinimas nutraukiamas jj pardavus arba kai ateityje nebesitikima
jokios iS to turto naudojimo ar pardavimo ekonomines naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys del
nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy vieneto pardavimo arba nuraSymo yra apskaiCiuojamas kaip grynyjy
pardavimo jplauky ir balansines turto vertes skirtumas ir yra pripaijstamas pelne ar nuostoliuose.
Velesnes remonto iSlaidos yra pridedamos prie turto vertes, jei yra tiketina, kad Grupe ir Bendrove ateityje gaus
ekonominq naudq iS Siy iglaidy, ir jei iSlaidy savikainq galima patikimai jvertinti. Pakeistos dalies apskaitines
vertes pripaiinimas yra nutraukiamas. Visos kitos remonto iSlaidos yra pripaijstamos sqnaudomis to laikotarpio
pelne arba nuostoliuose, kai jos yra patiriamos.
Nuomojamo ir/ar pagal panaudos sutartis naudojamo turto remonto, kuris prailgina nuomojamo turto naudingo
tarnavimo laikotarpj ar pagerina turto naudingqsias savybes, iSlaidos yra kapitalizuojamos ir nudevimos per
likusj nuomos ir/ar panaudos sutarties laikotarpj.
Nebaigta statyba apskaitoma jsigijimo verte. Jq sudaro statybos, statiniy ir jrenginiy vertes bei kitos tiesiogiai
priskirtinos iglaidos. Nusidevejimas nebaigtai statybai neskaiEiuojamas tol, kol turtas nepradetas naudoti arba
nera paruoStas eksploatacijai.

2.9. Nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimq bei nematerialiojo turto vertks sumaikjimas, igskyrus
prestiiq
Kiekvienq finansines biikles ataskaitos sudarymo datq Grupe ir Bendrove periiiiri likutinq nekilnojamojo turto,
jrangos ir jrengimy bei nematerialiojo turto vertq, kad nustatyty, ar yra kokiy nors poiymiy, kad Sio turto verte
sumaiejo. Jei tokiy poiymiy yra, Grupe ir Bendrove jvertina Sio turto atsiperkamajq vertq tam, kad bMy galima
jvertinti vertes sumaiejimq (jei toks yra). Kai nejmanoma jvertinti turto atsiperkamosios vertes, Grupe ir
Bendrove apskaiziuoja pajamas generuojanEios turto grupes, kuriai Sis turtas priklauso, atsiperkamqjq vertq.
Tuomet, kai galima identifikuoti pagrjstq ir pastoviq priskyrimo bazq, Grupes ir Bendroves turtas taip pat
priskiriamas atskiroms pajamas generuojanEioms turto grupems, arba prieSingu atveju jis priskiriamas prie
maiiausios pajamas generuojanEios turto grupes, kuriai galima identifikuoti pagrjstq ir pastoviq paskirstymo
bazq.
Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas ir nematerialusis turtas, neskirtas naudojimui, yra
tikrinami del vertes sumaiejimo maiiausiai kartq per metus, ir kai yra poiymiy, kad turto verte gali bMi
sumaiejusi.
Atsiperkamoji verte yra didesnioji iS tikrosios vertes, atemus pardavimo sqnaudas, ir naudojimo vertes.
lvertinant naudojimo vertq, tiketini ateities pinigy srautai yra diskontuojami iki dabartines vertes naudojant
ikimokestinq diskonto normq, jvertintq pagal dabartines rinkos sqlygas, egzistuojanEiq pinigy laiko vertq bei su
turtu susijusiq rizikq, j kuriq nebuvo atsiivelgta jvertinant ateities pinigy srautus.
Jei turto (ar pajamas generuojanEios turto grupes) jvertinta atsiperkamoji verte yra maiesne nei Sio turto
apskaitine verte, apskaitine turto verte sumaiinama iki atsiperkamosios Sio turto (ar pajamas generuojanEios
turto grupes) vertes. Nuostoliai del vertes sumaiejimo iS karto pripaijstami per pelnq arba nuostolius.
Jei po nuostolio del vertes sumaiejimo pripaiinimo turto verte padideja, tai apskaitine turto (pajamas
generuojanEios turto grupes) verte padidinama iki naujai apskaiEiuotos turto atsiperkamosios vertes, bet taip,
kad padidejimas neviriyty apskaitines Sio turto (pajamas generuojanEios turto grupes) vertes, jei nuostoliai de1
vertes sumaiejimo ankstesniais metais nebMy buvq pripaiinti. Turto vertes sumaiejimo atstatymas
pripaiistamas per pelnq arba nuostolius iS karto.
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2.10. Finansinis turtas
Finansinis turtas yra skirstomas j finansinj turtq, kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu arba
nuostoliais, suteiktas paskolas ir gautinas sumas ir finansinj turtq, s k i m parduoti. Visi finansinio turto jsigijimai
ir pardavimai yra pripaijstami jy pirkimo (pardavimo) dienq. IS pradiiy finansinis turtas yra apskaitomas
jsigijimo verte, kuri yra lygi sumoketo atlyginimo tikrajai vertei, jtraukiant (iSskyrus finansinj turtq, kurio
tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar nuostoliais) sandorio sudarymo sqnaudas.
Efektvvios paliikany normos metodas
Efektyvios paliikany normos metodas yra finansinio turto amortizuotos savikainos skaiEiavimo ir paliikany
pajamy paskirstymo per atitinkamq laikotarpj metodas. Efektyvi paliikany norma yra paliikany norma, kuri
tiksliai diskontuoja jvertintus ateities pinigy srautus (jskaitant visus sumoketus ar gautus mokesEius, kurie yra
neatskiriama efektyvios paliikany normos dalis, sandorio iSlaidos ir kitas priemokas ar nuolaidas) iki grynosios
pirminio pripaiinimo apskaitines vertes per numatytq finansinio turto laikotarpj arba (jei tinkama) per
atitinkamai trumpesnj laikotarpj.
Pajamos iS skolos instrumenty, igskyrus tq finansinj turtq, ,,kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar
nuostoliais", yra pripaijstamos taikant efektyvios paliikany normos metodq.
Finansinis turtas. kurio tikrosios vertes pokvEiai pripaiistami pelnu ar nuostoliais
Finansinis turtas, kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar nuostoliais, yra turtas, laikomas prekybos
tikslais, arba turtas, kuris jsigijimo metu apskaitomas tikrqja verte.
Finansinis turtas yra klasifikuojamas kaip laikomas prekybos tikslai jei:
jis buvo jsigytas su tikslu siekiant jj parduoti artimiausiu metu, arba
pirminio pripaiinimo metu jis yra vienas iS identifikuoty finansiniy priemoniy, kurias Grupe ir Bendrove
valdo kartu ir dabartiniu metu siekia trumpalaikio pelno; arba
tai yra iSvestine finansine priemone, kurios paskirtis iS esmes nera apsidraudimo priemone.
Finansinis turtas, iSskyrus finansinj turtq, laikomq prekybai, pirminio pripaiinimo metu gali biiti apskaitomas
kaip finansinis turtas, kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar nuostoliais, jeigu:
toks priskyrimas panaikina arba iymiai sumaiina vertinimo ar pripaiinimo neatitikimq, kuris kilty prieSingu
atveju; arba
finansinis turtas sudaro finansinio turto ar finansiniy jsipareigojimy ar abiejy grupq, kuri yra valdoma ir jo
naudojimo rezultatyvumas yra vertinamas tikrqja verte, remiantis Grupes ir Bendroves dokumentais
pagrjstq rizikos valdymo ar investavimo strategijq, ir informacija tokiu body yra pateikiama Bendroves
viduje; arba
jis jeina j sandorj, apimantj vienq ar daugiau jterptiniy iSvestiniy priemoniy, ir 39 TAS ,,Finansines
priemones: pripaiinimas ir vertinimas" leidiia visq miSry sandorj (turto ar jsipareigojimy) priskirti kaip
finansinj turtq, kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar nuostoliais.
Finansinis turtas, kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar nuostoliais, yra apskaitomas tikrqja verte,
kurio bet koki pelnq arba nuostolius, atsirandancius iS pervertinimo, pripaijstant pelne ar nuostoliuose. Grynasis
pelnas ar nuostolis pripaiintas pelnu ar nuostoliu apima ir j visus uidirbtus dividendus ir palukanas u i finansinj
turtq ir jtraukiamas j ,,kitas pelnas ir nuostoliai" bendryiy pajamy ataskaitos eilutq.
Finansinis turtas laikomas galimam pardavimui
Finansinis turtas laikomas galimam pardavimui yra neiSvestinis finansinis turtas, pripaijstamas galimu parduoti
arba kuris nera klasifikuojamas kaip a) paskolos ir gautinos sumos; b) investicijos, laikomos iki termino; ar c)
finansinis turtas, kurio tikrosios vertes pokyEiai pripaijstami pelnu ar nuostoliais.
Grupes ir Bendroves laikomos listinguojamos iSperkamosios obligacijos, kuriomis prekiaujama aktyviojoje
rinkoje yra klasifikuojamos kaip finansinis turtas laikomas galimam pardavimui ir apskaitomas tikrqja verte.
Grupe ir Bendrove taip pat turi nelistinguojamy akcijy investicijy, kuriomis neprekiaujama aktyviojoje rinkoje,
taEiau jos taip pat klasifikuojamos kaip finansinis turtas laikomas galimam pardavimui ir apskaitomas tikrqja
verte (nes direktoriai mano, kad tikroji verte gali biiti patikimai jvertinta). Pelnas ir nuostoliai, atsirandantys del
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tikrosios vertes pasikeitimo yra pripaijstami kitose bendrosiose pajamose ir sukaupiamos investicijy
perkainojimo rezerve, nejtraukiant vertes sumaiejimo nuostoliy, paliikany, apskaiCiuoty naudojant efektyvios
paliikany normos metodq, ir uisienio valiutos kurso pasikeitimo pelno ir nuostoliy iS piniginio turto, kurie
pripaijsti pelnu ar nuostoliais. Kai investicija yra parduodama arba nustatoma, kad yra vertes sumaiejimo
nuostoliy, anksCiau sukauptas pelnas arba nuostoliai investicijy perkainojimo rezerve, yra perklasifikuojami j
pelnq arba nuostolius.
Dividendai iS finansinio turto laikomo galimarn pardavimui nuosavybes instrumento yra pripaijstami pelne arba
nuostoliuose tada, kai Grupei ir imonei atsirado teise gauti dividendus.
Tikroji piniginio finansinio turto laikomo galimarn pardavimui verte, iSreikSta uisienio valiuta yra nustatoma ta
uisienio valiuta ir yra perskaiCiuojama ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutos kursu. Pelnas ir nuostoliai iS
uisienio valiutos kurso, pripaijstami pelnu arba nuostoliais, yra apskaiCiuojami remiantis piniginio turto
amortizuota savikaina. Kitas pelnas ir nuostoliai iS uisienio valiutos kurso yra pripaijstami kitose bendrosiose
pajamose.
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neiSvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu biidu apskaiCiuojamais
mokejimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte naudojant
efektyvios paliikany normos metodq. Pelnas arba nuostoliai pripaijstami pelne ar nuostoliuose tada, kai
sumaieja tokio turto verte ar jis yra amortizuojamas.
Paliikany pajamos yra pripaijstamos naudojant efektyvios paliikany normos metodq, iiskyrus trumpalaikes
gautinas sumas, kai paliikany pripaiinimas bMy nereikgmingas.
Finansinio turto vertes sumaieiimas
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinis turtas, iSskyrus finansinj turtq apskaitomq ,,tikrslja verte
per pelnq arba nuostolj", yra jvertinamas, ar yra kokiy nors vertes sumaiejimo poiymiy. Yra laikoma, kad
finansinio turto verte sumaieja tada, kai yra objektyviy veiksniy, kaip vieno ar keliy jvykiy, jvykusiy po
finansinio turto pirminio pripaiinimo, pasekme, kuri turejo jtakos iS finansinio turto tiketiniems ateities pinigy
srautams.
ReikSmingas arba ilgalaikis listinguojamy ir nelistinguojamy nuosavybes investicijy, klasifikuojamy kaip
finansinis turtas laikomas galimam pardavimui, tikrosios vertes sumaiejimas iemiau vertybiniy popieriy
savikainos yra laikomas objektyviu vertes sumaiejimo jrodymu.
Viso kit0 finansinio turto, jskaitant iiperkamqsias obligacijas, klasifikuojamo kaip finansinis turtas laikomas
galimam pardavimui, ir iSperkamosios nuomos gautiny sumy, objektyvus vertes sumaiejimo jrodymas galety
biiti:
reikSmingi emitento ar kitos sandorio Salies finansiniai sunkumai; arba
paliikany mokejimo nevykdymas ar uidelsimas; arba
kai tampa tiketina, kad skolininkas bankrutuos arba bus jvykdytas finansinis reorganizavimas. arba
de1 finansiniy problemy ignyksta finansinio turto aktyvioji rinka.
Tam tikry finansinio turto kategorij y, kaip prekybos gautinos sumos, turtas, kuriam nera individualiai nustatyto
vertes sumaiejimo, yra papildomai vertinamas de1 vertes sumaiejimo bendrai. Objektyvus gautiny sumy
portfelio vertQ surnaiejimo jrodymas galety apimti Grupes ir Bendroves patirtj renkant mokejimus pagal
mokejimy uidelsimq, gautiny sumy portfelyje iSaugqs uidelsty mokejimy skaicius, kuriy vidutinis kredito
terminas virSija 30 dieny, taip pat pastebimi nacionaliniy ar vietiniy ekonominiy sqlygy pokyEiai, kurie
koreliuoja su gautiny sumq jsipareigoj im y nevykdymu.
Finansinio turto pripaiinimo nutraukimas
Grupe ir Bendrove nutraukia finansinio turto pripaiinimq tik tada, kai baigiasi sutartine teise j to turto pinigy
srautus, arba kai ji perduoda finansinj turtq ir iS esmes visa rizika ir nuosavybes teikiamq turto naudq kitai
jmonei. Jeigu Grupe ir Bendrove nei perduoda, nei iS esmes iSlaiko visos rizikos ir nuosavybes teikiamos
naudos ir toliau valdo perleistq turtq, Grupe ir Bendrove pripaijsta jai tenkanEiq turto ir susijusiy jsipareigojimy,
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kuriuos jai gali tekti moketi, sumq. Jeigu Grupei ir Tmonei lieka iS esmes visa rizika ir nuosavybes teikiama
perleisto finansinio turto nauda, Grupe ir Bendrove ir toliau pripaijsta finansinj turtq ir taip pat pripaijsta
paskolas, uistatytas u i gautas jplaukas.
Finansinio turto pripaiinimo nutraukimo metu, skirtumas tarp turto apskaitines vertes ir gauto ir gautino atlygio
ir sukaupto pelno ar nuostoliy, kurie buvo pripaiinti kitose bendrosiose pajamose ir sukauptas nuosavybeje, yra
pripaijstamas pelne ar nuostoliuose.

2.11. Igvestiniai finansiniai instrumentai
Grupe ir Bendrove naudoja iSvestinius finansinius instrumentus, tokius kaip paliikany normos apsikeitimo
sandoriai apsisaugoti nuo paliikany normos rizikos. Tokie igvestiniai finansiniai instrumentai sandorio
sudarymo dienq pripaijstami tikraja verte, o velesniais laikotarpiais jy tikroji verte perskaiCiuojama. ISvestiniai
finansiniai instrumentai apskaitomi kaip finansinis turtas, kai jy tikroji verte teigiama, ir kaip finansiniai
jsipareigojimai - kai jy tikroji verte neigiama.
Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys del igvestiniy finansiniy instrumenty tikrosios vertes pasikeitimo per
metus, yra apskaitomi tiesiogiai pelne ar nuostoliuose, jei jie neatitinka apsidraudimo sandoriy apskaitos
principy.
Paliikany normos apsikeitimo sandoriy tikroji verte yra nustatoma pagal panagiy instrumenty rinkos vertq.

2.12. Atsargos
Atsargos yra pateikiamos iemesniqja iS savikainos ar grynosios realizacines vertes. Grynoji realizacine verte
nurodo numatomq atsargy pardavimo kaina, atemus visas jvertintas gamybos uibaigimo iSlaidas ir jvertintas
pardavimo islaidas. Atsargy savikaina yra apskaitiiuojama FIFO metodu.
Atsargy savikaina yra maiinama nuolaidomis ir nukainojimais, gautais iS tiekejy ataskaitiniu laikotarpiu, bei
taikoma atsargoms laikomoms sandelyje.

Atidejinys apskaitomas tada, kai del praeities jvykio Bendrove turi jsipareigojimq (teisinj ar neatsaukiamq), ir
tiketina, kad jam jvykdyti iS Grupes ir Bendroves bus reikalaujama padengti jsipareigojimq, ir jsipareigojimo
suma gali biiti patikimai jvertinta.
Suma pripaiinta atidejiniu yra geriausias atlygio, kuri reikes sumoketi, kad padengti dabartinj jsipareigojimq,
vertinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, atsiivelgiant j rizikas ir neapibreitumus kylanCius del Sio
jsipareigojimo. Kai atidejinys vertinamas naudojant numatomus pinigy srautus jsipareigojimui padengti, jo
apskaitine verte yra dabartine Siy pinigy srauty verte.
Kai yra tikimasi, kad dalis ar visa ekonomine nauda reikalinga padengti atidejinj bus atgauta iS treEiosios ialies,
gautina suma yra priijstama turtu jei yra tikrai aiSku, kad kompensacija bus gauta ir kad gautina suma gali biiti
patikimai jvertinta.

2.14. Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sqskaitose bei pinigai kelyje. Pinigy ekvivalentai yra trumpalaikes, labai
likvidiios investicijos, lengvai konvertuojamos iinomq pinigy sumq. Tokiy investicijy terminas nevirSija trijy
menesiy, o ve&s pokyCiy rizika yra labai ne5ymi.
Pinigy srautq ataskaitoje pinigus ir jy ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, banko sqskaitose, pinigai kelyje,
indeliai einarnosiose qskaitose, kitos trumpalaikes labai likvidiios investicijos.
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2.15. Iimokos darbuotojams

[mokos j nustatytus pensinio apriipinimo planus yra pripaijstamos sqnaudomis kai darbuotojai atliko darbq,
suteikiantj jiems teisq j jmokas.
ISmoky, pasibaigus darbo sutarEiai, jsipareigojimai, pripaiinti finansines biikles ataskaitose, atspindi dabartinq
nustatyty pensinio apriipinimo plany vertq pakoreguota nepripaiintu aktuariniu pelnu ar nuostoliais ir
nepripaiintomis anksEiau suteikty paslaugy iSlaidomis, ir sumaiinta plano turto tikrz+ja verte. Bet koks Sio
skaiCiavimo metu susidarqs turtas negali virSyti nepripaiintq aktuarinj nuostolj ir ankstesniy paslaugy
savikainos pridedant dabartinq biisimqjy plano jmoky grqiinimy ir sumaiinimy vertq.
2.16. Skolinimosi sqnaudos

Skolinimosi sqnaudos, kurios yra tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo turto, kurio paruoSimas numatomam
naudojimui ar pardavimui ilgai trunka, jsigijimui, statybai ar gamybai, yra jtraukiami turto savikainq iki to
momento, kol toks turtas yra paruoSiamas numatomam naudojimui ar pardavimui.
Investicines pajamos, uidirbtos laikinai investavus konkreCiq pasiskolintq sumq, kuri dar nepanaudota ilgo
parengimo turtui, yra atimamos iS leidiiamy kapitalizuoti skolinimosi sqnaudy.
Visos kitos skolinimosi sqnaudos yra pripaijstamos to laikotarpio pelnu arba nuostoliais, kai patiriamos.
2.17. Finansiniai jsipareigojimai ir nuosavyblts priemonks

Skolos ar nuosavybes klasifikavimas
Skolos ir nuosavybes priemones yra priskiriamos finansiniams jsipareigojimams arba nuosavybei pagal sutarties
turinj ir atsiivelgdamas j fmansiniy jsipareigojimy, finansinio turto ir nuosavybes priemoniy apibreiimus.
Nuosavybes priemones
Nuosavybes priemone yra bet kuris susitarimas, patvirtinantis nuosavybes teisq j Bendroves turtq, atemus visus
jos jsipareigojimus. Grupes ir Bendroves iSleistos nuosavybes priemones yra apskaitomos gautu atlygiu, atemus
tiesiogines iSleidimo sqnaudas.
Finansiniai isipareigojimai
Finansiniai jsipareigojimai yra priskiriami finansiniams jsipareigojimams, ,,kuriy tikrosios vertes pokyCiai
pripaijstami pelnu ar nuostoliais" arba ,,kitiems finansiniams jsipareigojimams".
Finansiniai isipareigoiimai, kuriu tikrosios vert6s pokyCiai vripaiistami pelnu ar nuostoliais
Finansinis jsipareigojimas yra klasifikuojamas ,,tikrqja verte per pelnq ar nuostoliuscc, kai finansinis
jsipareigojimas yra laikomas pardavimui arba yra priskirtas finansiniams jsipareigojimams, ,,kuriy tikrosios
vertes pokytiai pripaijstami pelnu ar nuostoliaiscc.
Kiti finansiniai isipareino-jimai
Kiti finansiniai jsipareigojimai (jskaitant paskolas) velesniais laikotarpiais yra vertinami arnortizuota savikaina,
naudojant efektyvios paliikany normos metodq.
Efektyvios paliikany normos metodas tai amortizuotos finansiniy jsipareigojimy savikainos skaiciavimo ir
paliikany paskirstymo per atitinkamq laikotarpj metodas. Efektyvi paliikany norma, tai norma, kuri tiksliai
diskontuoja numatomus ateinanciy laikotarpiy pinigy srautus per numatomq finansinio jsipareigojimo
laikotarpi, arba (jei taikytina) trumpesnj laikotarpj iki grynosios apskaitines vertes pirminio pripaiinimo metu.
Finansiniu isivareigoiimu vrivaiinimo nutraukimas
Grupe ir Bendrove nutraukia finansiniy jsipareigojimy pripaiinimq tada, ir tik tada, kai Grupes ir Bendroves
jsipareigojimai yra jvykdyti, atSaukti arba baigiasi jy galiojimo laikas.
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2.18. Nuoma
Nuoma yra pripaijstama finansine nuoma, kai pagal nuomos sqlygas yra perduodama iS esmes visa turto
nuosavybes rizika ir nauda. Visos kitos nuomos yra klasifikuojamos kaip veiklos nuoma.
Grupe ir Bendrove kaip nuomotoias
IS nuomininky gautinos sumos pagal iSperkamosios nuomos sutartis yra pripaijstamos Grupes ir Bendroves
grynyiy investicijy j nuomq verte, kaip gautinos sumos. Nuomos pajamos paskirstomos per nuomos laikotarpj
taip, kad atspindety pastovy turto grqios rodiklj atsiivelgiant j Grupes ir Bendroves grynosios nuomos
investicijos likutj.
Pajamos iS veiklos nuomos yra pripaijstamos tiesiniu-linijiniu metodu per visq atitinkamos nuomos laikotarpj.
Pradines tiesiogines iilaidos, susijusios su derybomis ir veiklos nuomos suderinimu, yra pridedamos prie
nuomojamo turto balansines vertes ir yra pripaijstamos tiesiniu-linijiniu metodu per nuomos laikotarpj.
Grupe ir Bendrove kaip nuomininkas
ISperkamqja nuoma iSsinuomotas turtas pirminio pripaiinimo metu yra pripaijstamas kaip Grupes ir Bendroves
turtas verte, lygia iisinuomoto turto tikrajai vertei nuomos pradiioje, arba, jei maiesne, dabartinei minimaliy
nuomos jmoky vertei. Atitinkamas nuomotojo jsipareigojimas yra pateikiamas finansines biiklQ ataskaitoje
kaip iSperkamosios nuomos jsipareigojimas.
Nuomos mokejimai yra paskirstomi tarp finansiniy sqnaudy ir neapmokety jsipareigojimy maiinimo taip, kad
atspindety pastovy jsipareigojimo grqios rodiklj nuo neapmokkto jsipareigojimy likuEio. Finansinks sqnaudos
yra nedelsiant pripaijstamos pelnu ar nuostoliais, nebent jos yra tiesiogiai susijusios su ilgo parengimo turtu.
Tuo atveju jos yra kapitalizuojamos pagal bendrqjq Grupes ir Bendroves skolinimosi sqnaudy politikq.
Neapibreiti nuomos mokesEiai yra pripaijstami sqnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos patirtos.
Veiklos nuomos mokejimai yra apskaitomi sqnaudomis bendrqjy pajamy ataskaitoje, tiesiniu-linijiniu metodu
per nuomos laikotarpj, nebent labiau tikty taikyti kitq sistemingq bUdq, laiko ativilgiu labiau tinkantj
ekonomines naudos iS iSnuomoto turto gavimui atspindeti. NeapibreBti veiklos nuomos mokesEiai yra
pripaijstami sqnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos patirtos.
Tuo atveju, kai yra gaunami skatinamieji nuomos mokejimai sudaryti veiklos nuomos sutartims, tokie
skatinamieji mokejimai yra pripaBjstami jsipareigojimu. Nuomos sqnaudos yra maiinamos sukaupta skatinimo
nauda tiesiniu-linijiniu metodu, nebent labiau tikty taikyti kitq sistemingq biidq, laiko ativilgiu labiau tinkantj
ekonomines naudos iS iSnuomoto turto gavimui atspindeti.
2.19. Dotacijos (atidktosios pajamos)
Valstybes dotacijos nera pripaijstamos tol, kol nera pakankamos garantijos, kad Grupe ir Bendrove laikysis su
jomis susijusiy reikalavimy, ir kad dotacijos bus gautos.
Valstybes dotacijos yra sistemingai pripaijstamos pelne ar nuostoliuose per laikotarpj, kuriame Grupe ir
Bendrove pri paijsta susijusias sqnaudas, kurioms jos yra skirtos, kompensuoti. Valstybes dotacijos, kuriy
pagrindine sqlyga yra, kad Grupe ir Bendrove turety pirkti, statyti ar kitaip jsigyti ilgalaikj turtq, yra
pripaijstamos kaip biisimyiy laikotarpiy pajamos finansines biikles ataskaitoje ir sisteminiu bei racionaliu biidu
pripaijstamos pelne ar nuostoliuose, per susijusio turto naudingq tarnavimo laikotarpj.
Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip jsigyti
laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Siai dotacijy grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas.
Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinese ataskaitose pripaijstama kaip atidetosios pajamos ir
perskirstoma j pajamas kasmet lygiomis dalimis per numatomq susijusio turto naudingo tarnavimo laikotarpj ir
pelne ar nuostoliuose maiinamas atitinkamy sqnaudy straipsnis.
Nemokamai gautas turtas pirminio pripaiinimo metu apskaitomas tikrda verte.
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Gaunamos ataskaitinio ar praejusio laikotarpio iSlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos
kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su
pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripaijstamos panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinj
laikotarpj patiriama sqnaudy, arba kiek apskaiEiuojama negauty pajamy, kurioms kompensuoti skirta dotacija.
Nauda iS valstybes paskolos iemesne nei rinkos palukany norma yra traktuojama kaip valstybes dotacija,
apskaiCiuojama kaip skirtumas tarp gauty jplauky ir paskolos tikrosios vertes, apskaiEiuotos pagal vyraujanEias
rinkos paliikany normas.
Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas finansines bukles ataskaity eiluteje ,,Dotacijos (atidetosios pajamos)"
2.20. Pelno mokestis

Pelno mokesEio sqnaudas atspindi einamqjy mety mokestis ir atidetasis mokestis.
2.21. Pagrindini! ir sumaiinta pelno dalis, tenkanti vienai akcijai

Vienai akcijai tenkanti pagrindine ir sumaiinta pelno dalis apskaiEiuojama dalijant akcininkams tenkantj grynsljj
pelnq iS iSleisty paprastqjy akcijy vidutinio svertinio vidurkio. Nera jokiy instrukcijy maiinti pelnq vienai
akcijai, todel nera jokio skirtumo tarp pagrindines ir sumaiintos pelno dalies vienai akcijai.
2.22. Pajamq pripaiinimas

Pajamos pripaijstamos, kai tiketina, jog Grupe ir Bendrove gaus su sandoriu susijusiq ekonominq naudq, ir kai
galima patikimai jvertinti pajamy sumq. Pardavimai apskaitomi atemus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamos iS Silumos energijos pardavimo pripaijstamos pagal gyventojams ir kitiems klientams iSraSytas
sqskaitas u i Silumq ir karSto vandens paiildymq. Sqskaitos vartotojams iSraSomos kartq per menesj, pagal
Silumos skaitiklio parodymus.
Pajamos u i parduotas prekes pripaijstamos tuomet, kai yra tenkinamos visos Sios sqlygos:
Grupe ir Bendrove perdave pirkejui reikSmingq nuosavybes teikiamq naudq ir prekiy rizikq;
Grupe ir Bendrove neiSlaiko nei parduotq prekiq tolesnio valdymo tokiu lygiu, kuris paprastai siejamas su
nuosavybe, nei efektyvios kontrolh;
a pajamy suma gali bati patikimai jvertinta;
tiketina, kad Grupe ir Bendrove gaus su sandoriu susijusiq ekonominq naudg ir
a su sandoriu susijusios patirtos, ar patirtinos iSlaidos gali biiti patikimai jvertintos.
Delspinigiai pripaijstami pajamomis tik juos gavus.
Dividendy pajamos iS investicijy yra pripaijstamos, kai akcininkai jgyja teisq gauti mokejimq (jei yra didele
tikimybe, kad Grupe ir Bendrove gaus ekonominq naudq ir pajamy suma gali biiti patikimai jvertinta).
Paliikany pajamos yra pripaijstamos, kai tiketina, kad Grupe ir Bendrove gaus ekonominq naudq ir pajamy
suma gali buti patikimai jvertinta. Paliikany pajamos yra kaupiamos per laikotarpj, atsiivelgiant j negrqiintq
dalj ir taikomq efektyviq paliikany normq, kuri tiksliai diskontuoja numatomas biisimas pinigy jplaukas per
numatomq to finansinio turto laikotarpj iki to turto grynosios pirminio pripaiinimo balansines vertes.
Grupes ir Bendroves politika pripaijstant pajamas iS veiklos nuomos yra pateikiama 2.18 pastaboje.
2.23. Sqnaudq pripaiinimas

Sqnaudos apskaitoje pripaijstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uidirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiivelgiant j pinigy iSleidimo laikq. Tais atvejais, kai per
ataskaitinj laikotarpj padaryty iSlaidy nejmanoma tiesiogiai susieti su konkreEiy pajamy uidirbimu ir jos
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ateinanciais laikotarpiais neduos pajamy, Sios iglaidos pripaijstamos sqnaudomis tq patj laikotarpj, kada buvo
patirtos.
Sqnaudy dydis paprastai jvertinamas sumoketa arba moketina pinigy suma, nejskaitant PVM. Tais atvejais, kai
numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir paliikanos nera iSskirtos, qnaudy dydis jvertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sumq rinkos palikany norma.

2.24. Sandoriai uisienio valiuta
Rengiant atskiry Grupes jmoniy finansines ataskaitas, operacijos, atliktos kitomis nei Bendroves funkcinemis
valiutomis (uisienio valiutomis), yra apskaitomos valiuty kursais, galiojusiais operacijy dienq. Kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje piniginiai straipsniai, denominuoti uisienio valiutomis, yra konvertuojami tos
dienos valiutos kursu. Nepiniginiai straipsniai apskaitomi tikrqja verte ir denominuoti uisienio valiuta yra
konvertuojami tikrosios vertes nustatymo dienos valiutos kursu. Nepiniginiai vienetai apskaitomi uisienio
valiutos jsigijimo verte yra nekonvertuojami.
Pateikimo valiuta yra litai (Lt). Operacijos uisienio valiuta yra konvertuojamos j litus oficialiu, tq dienq
Lietuvos banko nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir jsipareigojimai yra
konvertuojami j litus finansines biikles ataskaity sudarymo dienos valiutos kursu. Keitimo kurso skirtumai del
operacijy uisienio valiutomis jtraukiami j pelnq arba nuostolius tuo metu, kai jie atsiranda. Pajamos ir sqnaudos
del valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginj turtq ar jsipareigojimus j litus, jtraukiamos j pelnq arba
nuostolius.
Pagrindiniy valiuty santykiai buvo tokie:

2013 m. birielio 30 d.

1 EUR
1 USD
1 GBP

=
=
=

3,4528 Lt
2,6496Lt
4,0622Lt

2012 m. gruodiio 31 d.

1 EUR
1 USD
1 GBP

=
=
=

3,4528 Lt
2,6060 Lt
4,201 5 Lt

Pajamos ir sqnaudos del valiutos kurso pasikeitimo yra jtraukiamos j to laikotarpio pelnq ar nuostolius, kai jie
atsiranda, iSskyrus:
keitimo kurso skirtumai, skolinantis uisienio valiuta, susije su nebaigta statyba, kuri ateityje bus naudojama
produkcijai gaminti, yra jtraukiami j Sio turto savikainq, kai jie yra laikomi paskoly paliikany uisienio
valiuta sqnaudy koregavimais;
sandoriy, kurie sudaryti siekiant apsidrausti nuo tam tikrq uisienio valiutos riziky, keitimo kurso skirtumai;
ir
grynosios, uisienyje veikiancios investicijos, gautiny ar moketiny piniginiy vienety keitimo kurso
skirtumai, kuriems sudengimas nera nei planuojamas nei tiketinas (todel sudaro grynqjq uisienyje
veikiancios investicijos dalj), tokie valiuty keitimo skirtumai turi biti iS pradiiy pripaijstami kitose
bendrosiose pajamose ir perleidiiant ar dalinai perleidiiant grynajq investicijq perklasifikuojami iS
nuosavybes j pelnq ar nuostolius.

2.25. Jvertinimg naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas, vadovybe turi priimti tam tikrus sprendimus, jvertinimus ir prielaidas, kurie
jtakoja atskleidiiarnas pajamy, iSlaidy, turto ir jsipareigojimy sumas bei neapibreitumy atskleidimus ataskaitos
parengimo dienq. TaEiau Siy prielaidy ir jvertinimy neapibreitumas gali paveikti rezultatus, o tai gali
pareikalauti turto ar jsipareigojimy balansiniy sumy reikSmingo koregavimo ateityje.
Ivertinimai ir prielaidos
Pagrindines ateityje jtakos turinEios prielaidos ir kiti reikSmingi jvertinimo neapibreitumo Saltiniai finansines
biikles ataskaity sudarymo dienq, kurie sukelia reikgmingq rizikq ir tai gali pareikalauti turto ar jsipareigojimy
balansiniy sumy reikgmingo koregavimo kitais finansiniais metais, yra aptarti iemiau:
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Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai - naudingo tarnavimo laikotarpis
Pagrindines prielaidos, kuriomis remiantis nustatomas nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy naudingojo
tarnavimo laikotarpis, yra: numatoma turto naudojimo trukme, numatomas techninis, technologinis ar kitoks
senejimas de1 paslaugy naujoviy ar pokyEiy, teisiniy ar panaSiy apribojimy turto naudojimui, tokiy kaip
finansines nuomos sutarciy galiojimo data.

Grupe ir Bendrove jvertino nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy naudingo tarnavimo laikq ir nuo
2008 m. rugsejo 1 d. pakeite Silumos tinkly nusidevejimo normatyvq iS 20 mety j 30 mety, o SilumokaiCiams ir
kitiems specialiems kengimams iS 10 mety j 15 mety.
Atsarm realizacine verte
Nuo 20 11 m. Bendroves vadovybe formuoja 100 proc. vertes sumaiejimq, atsargoms, jsigytoms anksEiau, nei
prieS vienerius metus.
Gauto nepiniginio turtinio jnaio apskaitine verte
2009 metais iSleista nauja akcijy emisija buvo apmoketa nepiniginiu turtiniu jnaSu, t.y. kolektoriais - tuneliais,
esanEiais Kauno mieste. Sio turto rinkos verte, kuriq prieS turto perdavimq nustate vietos kvalifikuoti turto
vertintojai taikydami atstatomosios vertes metodq, buvo lygi 136 mln. Lt.

2010 metais igleista nauja akcijy emisija buvo apmoketa nepiniginiu turtiniu jnaSu, t.y. pastatu - boilerine,
esanEia Kauno mieste ir iniineriniais tinklais, esanciais, Jurbarko mieste. Sio turto rinkos vertb, kuriq prieS turto
perdavimq nustate vietos kvalifikuoti turto vertintojai taikydami atstatomosios vertes metodq, buvo lygi
0,616 mln. Lt.
Vadovaujantis 2010 m. rugpjiiEio 12 d. Komisijos sprendimu, Bendrove 2012 m. atliko nepiniginio turtinio
jnaSo, t.y. kolektoriy - tuneliy papildomq vertinimg kurio ataskaitoje akcentuota, kad Siuo konkreciu atveju
pajamy metodu apskaiEiuota kolektoriy verte nera teisinga turto rinkos verte ir iSlaidy (kaSty) metodu nustatyta
atkuriamoji turto verte laikoma turto rinkos verte.
2013 m. birielio 30 d. bendra turtiniy jnaSy balansine verte 129.409 tiikst. Lt, t. t. kolektoriy - tuneliy
128 812 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 31 d. - 130.395 tiikst. Lt, t. t. kolektoriy tuneliy - 129.785 tiikst. Lt).

-

Vertes suma5ejimas gautinoms sumoms
Grupe ir Bendrove apskaito vertes sumaiejimq abejotinoms gautinoms sumoms. Vertinant abejotinas gautinas
sumas daromi reikSmingai sprendimai. Vertinant abejotinas gautinas sumas remiamasi istorinemis ir
numatomomis pirkejy skoly grqiinimo prielaidomis. De1 ekonomikos, pramones arba konkreEiy pirkejq qlygy
pokyEiy gali tekti koreguoti finansinese ataskaitose apskaitytq abejotiny skoly vertes sumaiejimq.
Atidetasis pelno mokesci'o turtas
Atidetojo pelno mokesEio turtas pripaijstamas visiems nepanaudotiems mokestiniams nuostoliams, pateikiant,
kas yra tiketina, kad mokestinis pelnas bus gaunamas prieS tai, kai nuostoliai bus uiskaityti tarpusavyje.
ReikSmingi vadovybes sprendimai yra reikalingi apibreiti atidetojo pelno mokesEio turto sumas, kurios gali buti
pripaiintos, remiantis tiketiny biisimy apmokestinamyjy pelny dydiiy ir periody paskaiciavimu ir remiantis
busimomis mokesciy planavimo strategijomis.
Teisminiai gintai
Grupe ir Bendrove ataskaitinio laikotarpio pabaigai periiilri visus teisminius ginEus ir informacijq apie juos
atskleidiia Sio aiSkinamojo raSto 24 pastaboje.

Neapibreiti jsipareigojimai nera pripaijstami finansinese ataskaitose. Jie yra apraSomi finansinese ataskaitose,
iSskyrus tuos atvejus, kai tikimybe, kad ekonomine naudq duodantys iStekliai bus prarasti, yra labai maia.
Neapibreitas turtas finansinese ataskaitose nera pripaijstamas, taEiau jis yra apraSomas finansinese ataskaitose
tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomine nauda.
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2.27. Pobalansiniai jvykiai

Pobalansiniai jvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupes ir Bendroves padetj finansines biikles
ataskaity sudarymo dienq (koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai ivykiai,
kurie nera koreguojantys jvykiai, yra apraSomi pastabose, kai tai yra reikgminga.
2.28. Tarpusavio uiskaitos ir palyginamieji skaiciai

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir jsipareigojimai bei pajamos ir sqnaudos nera sudengiami, iiskyrus
atvejus, kai atskiras Tarptautinis apskaitos standartas specifiSkai tokio sudengimo reikalauja.

2.29. Segmentai
Informacija apie segmentus pateikiama ataskaitose taip pat, kaip ir kitos Bendroves viduje rengiamos ataskaitos,
teikiamos vyriausiajam su veikla susijusiy sprendimy priemejui. Vyriausiasis su veikla susijusiy sprendimy
priemejas, atsakingas u i iitekliy paskirstymq bei segmenty veiklos rezultaty ivertinimq, yra Valdyba, kuri
priima strateginius sprendimus.
Grupes ir Bendroves veikla yra vykdoma viename segmente, todel Siose finansinese ataskaitose nera pateikiami
papildomi informacijos atskleidimai apie segmentus.
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3. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto amortizacijos sqnaudos bendryiy pajamy ataskaitoje jtrauktos j veiklos sqnaudas.
Dalis Grupes ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio jsigijimo verte 2013 m. birielio 30 d. lygi 4.840 tiikst. Lt
(2012 m. gruodiio 31 d. - 4.909 tlkst. Lt), Bendroves - 4.790 ttikst. Lt, (2012 m. gruodiio 31 d. 4.858 tiikst. Lt) buvo visiSkai amortizuota, taCiau vis dar naudojama veikloje.
4.Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai

Grupes ir Bendroves nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengimy nusidevejimo sqnaudos 2013 m. birielio 30 d.
sudaro atitinkamai 9.209 Mkst. Lt ir 9.175 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 3 1 d. - atitinkamai 18.178 ttikst. Lt ir
18.099 tiikst. Lt). 9.153 tiikst. Lt ir 9.1 19 tiikst. Lt sumos (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 16.844 tiikst. Lt ir
16.764 tiikst. Lt) Grupes ir Bendroves pelne ar nuostoliuose yra jtrauktos 1 veiklos sqnaudas (nusidevejimo ir
amortizacijos bei kity sqnaudy straipsniuose). Likusios sumos yra jtrauktos 1 kitos veiklos sqnaudas.
Dalis Grupes nekilnojamojo turto, jrangos ir irengimy, kuriy isigijimo verte 2013 m. birielio 30 d. atitinkarnai
buvo lygi 107.355 tiikst. Lt (20 12 m. gruodiio 3 1 d. - 105.177 tiikst. Lt), Bendroves - 107.045 tiikst. Lt, buvo
visiSkai nudeveta (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 104.726 tiikst. Lt), taEiau vis dar naudojama veikloje.
2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. Grupes ir BendrovQ didiiqjq nebaigtos statybos dalj sudaro
Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai.
2013 m. birielio 30 d. pagal galiojanEias sutartis Grupe ir Bendrove buvo isipareigojusi jsigyti ilgalaikio turto
atitinkamai u i 7.161 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 2.020 ttikst. Lt).
2013 m. birielio 30 d. Grupes ir Bendroves nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai, kuriy likutine verte buvo
lygi 95.267 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 80.886 tiikst. Lt), buvo jkeistas bankams kaip paskoly uistatas
(1 1 pastaba).
Per 2013 m. I pusmeEio Grupes ir Bendroves kapitalizuoty paliikany suma lygi 59 ttikst. Lt (2012 m. 295 tiikst. Lt). Kapitalizavimo norma per 2013 m. I pusm. svyravo nuo 1,66 proc. iki 2,96 proc. (2012 m. - nuo
1,99 proc. iki 2,8 proc.).
Grupe ir Bendrove jrenginiy ir jrankiy grupeje 2013 m. birielio 30 d. apskaite 1.288 tiikst. Lt turto dar
neparuoSto naudojimui (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 917 tiikst. Lt).

5. Po vieneriy mety gautinos sumos
Grupb
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.

Ilgalaikes paskolos
Bendroves darbuotojams

45

45

Bendrovb
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.

46

45

Ilgalaikes paskolos, iSduotos Bendroves darbuotojams yra beprocentes ir jy terminas yra nuo 1997 m. iki
2023 m. Sios paskolos apskaitomos diskontuota verte 2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. taikant
3,47 proc. palukany normq. 2012 m. atstatytas diskontavimas sudare 9 tiikst. Lt. Atstatymo sumos apskaitytos
Grupes ir Bendroves bendryjy pajamy ataskaitos gautiny sumy realizacines vertes sumaiejimo pasikeitimo
straipsnyje.
2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. po vieneriy mety gautinoms sumoms nenustatytas vertes
sumaiejimas.
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6. Kitas finansinis turtas
GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.

Finansinis turtas, laikomas parduoti

Akcijy tikroji verte

433

43 3
-

43 3

43 3

Finansinj turtq, laikomq parduoti sudaro paprastosios nekotiruojamos akcijos. 2012 m. turto vertintojai, atlikq
UAB ,,Silumos iikio servisas", kurios maiiau nei 19 proc. akcijy valdo Bendrove, vertinimq, nustate akcijy
rinkos vertq. 2012 m. gruodiio 3 1 d. akcijy tikrosios vertes pasikeitimo pelnas buvo 338 tiikst. Lt. Akcijy vertes
pasikeitimas apskaitytas Grupes ir Bendroves pelne.

7. Atsargos

Technologinis kuras
Atsargines dalys
Mediiagos
Atimti: realizacines vertes sumaiejimas
laikotarpio pabaigoje
Atsargy balansine verte

GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
3.420
3.461
1.217
1.292
1.253
1.347
5.890
6.100
(1.926)
3.964

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
3.420
3.46 1
1.217
1.292
1.243
1.256
5.880
6.009

(1.854)
4.246

Grupes ir Bendroves atsargy realizacines vertes sumaiejimas 2013 m. birielio 30 d. sudare 1.926 tiikst. Lt
(2012 m. gruodiio 3 1 d. - 1.854 Mkst. Lt). Atsargy vertes sumaiejimo pasikeitimas 2013 m. ir 2012 m. Grupes
ir Bendroves bendryjq pajamy ataskaitose yra jtrauktas j atsargy realizacines vertes surnaiejimo pasikeitimo
sqnaudy straipsnj.

8. Per vienerius metus gautinos sumos
GrupC

IS pirkejy gautinos sumos
Atimti: abejotiny gautiny sumy vertes
sumaiejimas

2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
88.072
129.841
(53.03 1)
3 5.04 1

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
88.200
129.858

(47.755)
82.086

- --

(53.200)
35.000

(47.877)
81.981

Grupes ir Bendroves 2013 m. birielio 30 d. iS pirkejy gautina suma apima 1.191 tiikst. Lt faktoringuotq sumq
pagal sutartj su UAB ,,Swedbank lizingas", apraSytq 11 pastaboje.
Abejotiny gautiny sumy vertes sumaiejimo pasikeitimas 2013 m. ir 2012 m. Grupes ir Bendroves bendrqjy
pajamy ataskaitose yra itraukti j gautiny sumy vertes sumaiejimo pasikeitimo sqnaudy straipsnj.
Grupes ir Bendroves iS pirkejy gautiny sumy vertes sumaiejimo judejimas:
GrupC
VertCs sumaikjimas
2011 m. gruodiio 31 d. likutis
Papildomo vertes sumaiejimo formavimas
NuraSyta
(1.387)
47.755
2012 m. gruodiio 31 d. likutis
Papildomo vertes sumaiejimo formavimas
5.276
53.031
2013 m. birielio 30 d. likutis

Bend rove
VertCs sumaiCjimas

(1.387)
47.877
5.323
53.200
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Per 2012 m. Grupe ir Bendrove nuraSe 1.387 tiikst. Lt beviltiSky skoly. Per 2013 m. I pusm. Grupe ir Bendrove
atgavo 6 tukst. Lt (2012 m. - 17 tukst. Lt) beviltiSky skoly, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo nuragytos.
Grupes iS pirkejy gautiny sumy laikotarpiy analize 2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. grynqja
verte:
IS pirkitjq gautinos sumos, IS pirkitjy gautinos sumos, kuriy laikotarpis jau praitjqs
kuriq laikotarpis nitra
praitjqs bei joms
daugiau
maiiau nei 60 - 150 151 - 240 241 - 360 nei 360
neapskaitytas vertits
sumaiitjimas
60 dieny
dieny
dieny
dieny
dieny
IS viso
2013 m.
8.467
4.705
5.882
1.615
308
14.064 35.041
2012 m.
6 1.676
6.026
1.243
7 12
1.594
10.835
82.086
Bendroves iS pirkejy gautiny sumy laikotarpiy analize 20 13 m. birielio 30 d. ir 20 12 m. gruodiio 3 1 d. grynqja
verte:
IS pirkitjq gautinos sumos, ITS pirkitjy gautinos sumos, kuriy laikotarpis jau praejqs
kuriq laikotarpis nitra
praejqs bei joms
daugiau
neapskaitytas vertits
maiiau nei 60 - 150 151 - 240 241 - 360 nei 360
sumaiitjimas
60 dieny dieny
dieny
dienq
dieny
IS viso
8.426
4.705
5.882
1.6 15
308
14.064
35.000
2013 m.
Grupes ir Bendroves iS pirkejy gautinos sumos yra beprocentes ir paprastai jy apmokejimo terminas yra
30 dieny arba suderintas individualiai.
Kitas Grupes ir Bendroves gautinas sumas sudare:
Grupit
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
MokesEiai
Kitos
Atimti: abejotiny gautiny sumy vertes
sumaiej imas

Bendrovit
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.

2.3 15
6.979

3.535
3.126

2.315
7.168

3.535
3.318

(1.062)

(5 6 7)

(1.258)

(759)

Grupes ir Bendroves kity gautiny sumy vertes sumaiejimo judejimas:

2011 m. gruodiio 31 d. likutis
Papildomo vertes sumaiejimo formavimas
NuraSyta
2012 m. gruodiio 31 d. likutis
Papildomo vertQ sumaiejimo formavimas
2013 m. birielio 30 d. likutis

Grupit
VertQ sumaiitjimas
481

Bendrovit
Vertits sumaiitjimas
481

113

305

2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. Grupes ir Bendroves kity gautiny sumy didiiqjq dalj sudare

savivaldybiy skola u i kompensacijas maias pajamas turinEioms Seimoms, gautinos sumos u i parduotas atsargas
(metalo lauias, Sildymo sistemy jrengimai) bei suteiktas paslaugas (kolektoriy prieiiiiros ir pan. paslaugas).
Kity Grupes gautiny sumy (iSskyrus gautinus mokesEius) laikotarpiy analize 2013 m. birielio 30 d. ir
2012 m. gruodBio 3 1 d. grynqja verte:
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2013 m.
2012 m.

Kitos gautinos sumos (iSskyrus mokesEius), kuriy
laikotarpis jau prakjjes
Kitos gautinos sumos, kuriy
laikotarpis nera prakjqs bei
daugiau
joms neapskaitytas vertks maiiau nei 60 - 150 151 - 240 241 - 360 nei 360
sumaik.jimas
60 dieny
dieny
dien y
dieny
dieny
624
1.786
3.497
9
1
2.45 1
44
51
11
2
-

IS viso
5.917
2.559

Kity Bendroves gautiny sumy (iiskyrus gautinus mokesEius) laikotarpiy analize 2013 m. birielio 30 d. ir
2012 m. gruodiio 3 1 d. grynda verte:

2013 m.

Kitos gautinos sumos (iSskyrus mokesEius), kuriy
laikotarpis jau prae.jqs
Kitos gautinos sumos, kuriy
laikotarpis nkra prakjqs bei
daugiau
joms neapskaitytas vertks maiiau nei 60 - 150 151 - 240 241 - 360 nei 360
sumaikjimas
60 dieny
dieny
dien y
dieny
dieny
6 17
1.786
3.497
9
1

IS viso
5.910

Grupes ir Bendroves kitos gautinos sumos yra beprocentes ir paprastai jy apmokejimo terminas yra 30
dienos.

-

45

IS pirkejy ir kitoms gautinoms sumoms, kuriy laikotarpis nera praejqs ir kurioms nebuvo apskaitytas vertes
sumaiejimas, finansines biikles ataskaity sudarymo dienq, vadovybes manymu, nebuvo jokiy poiymiy, kad
skolininkai negalQ jvykdyti savo mokej imy jsipareigojimy.
9. Pinigai ir pinigy ekvivalentai

Pinigai kelyje
Pinigai banke
Pinigai kasoje

birielio 30 d. gruodiio 31 d.
1.952
4.181

birielio 30 d. gruodiio 31 d.
1.952
4.181

Grupes ir Bendroves banko sqskaitos, kuriy likutis 2013 m. birielio 30 d. sudare 1.992 tiikst. Lt
(2012 m. gruodiio 3 1 d. - 459 tiikst. Lt), yra jkeistos bankams kaip uistatas u i suteiktas paskolas (1 1 pastaba).
10. Rezervai

Privalomasis
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. J j j privaloma kasmet pervesti ne
maiiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaiEiuojamo vadovaujantis Tarptautiniais finansines atskaitomybes
standartais, kol rezervas pasieks 10 proc. jstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali biiti paskirstytas
dividendams, bet gali biiti panaudotas padengti ateities nuostolius.
Bendrove 2012 m. balandiio 30 d. akcininky sprendimu pervede 672 tiikst. Lt iS nepaskirstytojo pelno j
privalomajj rezervq ir 2.584 tiikst. Lt j kitus rezervus. Rezervas suformuotas investicijoms.
Bendrove 2013 m. balandiio 30 d. akcininky sprendimu panaikino kitus rezervus (2.584 tiikst. Lt),
5.538 tiikst. Lt iS nepaskirstytojo pelno pervede j privalomij rezervq ir 250 tiikst. Lt j kitus rezervus. Rezervas
suformuotas investicijoms.

AB ,,KALINO ENERGIJA", jmones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOLlDUOTVJI,I IR BENDROVES FlNANSlNlV ATASKAITV RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

11. Finansinks skolos

Ilgalaiki!~finansinks skolos (paskolos)
Ilgalaikiy paskoly einamyjy mety dalis (be
lizingo, kuris atskleistas 12 pastaboje)
Trumpalaikes banky paskolos (tame tarpe
kredito linija)
Faktoringo su regresu sutartis
Trumpalaikks finansinks skolos

Grupk
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
44.701
33.746

Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
44.70 1
33.746

4.381

8.489

4.381

8.489

10.430
1.191
16.002
60.703

24.563
3.068
36.120
69.866

10.430
1.191
16.002
60.703

24.563
3.068
36.120
69.866

Ilgalaikiy paskoly grqiinimo terminai:
Grupi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
4.381
8.489

Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
4.381
8.489

Mety pabaigoje negrqiinty paskoly palfikany normos svertinis vidurkis (procentais) buvo:
Grupi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
Trumpalaikes paskolos
llgalaikes paskolos

1,oo
2,76

1,o 1
2,78

Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.

1,oo
2,76

Laikotarpio pabaigoje negrqiinty paskoly (igskyrus faktoringq) IikuEiai litais ir uisienio valiuta buvo:

1,o 1
2,78
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GrupC
Paskolos valiuta:
Eurai
Litai

2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
36.464
39.765

Bend rove
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
36.464
39.765

Detali informacija apie paskolas 2013 m. birielio 30 d.:

Kredito jstaiga
1.
AB SEB bankas
2.
Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos filialas
3.
AB SEB bankas
4.
AB DNB bankas
5. Danske bank AIS Lietuvos
skyrius
6. Danske bank A/S Lietuvos
skyrius
7.
,,Swedbank", AB
8.
LR Finansy ministerija
,,Swedbank", AB
9.
10.
Nordea Bank Finland PIC
Lietuvos filialas
11.
LR Finansy ministerija
12.
AB SEB bankas
13.
Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos filialas
14.
LR Finansy ministerija
15.
AB SEB bankas
16.
AB SEB bankas
17.
AB DNB bankas
18.
AB SEB bankas

Suma
Sutarties Valiu valiuta
data
ta tiikst.
2005.08.23 eurai 8.776

Suma
Likutis 2013 m.
tiikst. Grqiinimo 2013.06.30 dalis
Lt
terminas tiikst. Lt tiikst. Lt
30.300 2014.12.3 1
3.750
1.250

2006.12.01 litai 6.090
2006.12.21 eurai 2.059
2007.1 1.14 eurai
576
2008.07.3 1 eurai
2008.07.3 1
2009.12.02
2010.04.09
20 10.06.21

984

eurai 1.I58
eurai 3.81 5
eurai 2.410
eurai
649

2010.09.17 eurai 1.625
20 10.10.26 eurai
807
20 11.02.1 1 eurai 1.03 1
2011.04.19
2011.09.02
201 1.10.13
2013.05.23
2013.06.28
20 12.08.23

eurai
eurai
eurai
litai
litai
litai

921
1.672
290
10.567
15.000
10.000

2012 m. spalio 24 d. Grupe ir Bendrove pasirage faktoringo su regresu sutartj su UAB ,,Swedbank lizingascc
8.500 tukst. Lt limitui. Faktoringo avansas - 90 proc. Sutarties galiojimo terminas yra 2013 m. gruodiio 31 d.
2013 m. birielio 30 d. jsipareigojimas galimo regreso sumai 1.I91 Mkst. Lt apskaitytas trumpalaikiy finansiniy
skoly straipsnyje.
Grupes ir Bendroves nekilnojamasis turtas (4 pastaba), sqskaitos banke (9 pastaba) ir iemes nuomos teise buvo
jkeistos bankams kaip uistatas u i paskolas.
12. Lizingas (finansine nuoma)
Pagal finansines nuomos sutartis nuomojamq Grupes ir Bendroves turtq sudaro transport0 priernones.
Finansines nuomos terminas yra 3 metai. Visos finansines nuomos sutartys sudarytos eurais.
Bisimus minimalius finansines nuomos mokejimus sudare:
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GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
43
48

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
43
48

GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradiioje
26.546
22.211
110
5.498
Gauta per laikotarpj
Amortizacija ir nuraSymai
(640)
(1.163)
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
26.016
26.546

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
26.546
22.211
110
5.498
(640)
(1.163)
26.016
26.546

Per vienerius metus
Nuo vieneriy iki penkeriy mety
Finansines nuomos jsipareigojimy iS viso
Paliikanos
Finansines nuomos jsipareigojimy
dabartink vertC
Finansines nuomos jsipareigojimai
apskaityti kaip:
- trumpalaikiai
- ilgalaikiai
13. Dotacijos (atidCtosios pajamos)

2009 m. spalio 15 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno m. Centralizuotq Silumos tinkly atnaujinimas,
diegiant Siuolaikines technologijas (Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas V. Kreves pr. 82 A, 118 H, Kaunas)"
finansavimo ir administravimo sutarti, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas finansavimas iS Europos regionines
pletros fondo 6.000 tfikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m. birielio 30 d. Bendrove gavo
5.843 tiikst. Lt paramq. Projektas yra uzbaigtas.
2009 m. spalio 15 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno miesto integruoto tinklo centro magistmles
(4T) modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutarti, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas finansavimas
iS Europos regionines pletros fondo 5.990 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m. birielio 30 d.
Bendrove gavo 4.414 tfikst. Lt paramq. Projektas yra uibaigtas.
2009 m. spalio 15 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno m. magistraliniy Silumos tinkly 6T, esanEiy
KurSiy g. 49C, Jonavos g. tarp NA-7 ir NA-9 bei tinkly po tiltu per Nerj automagistmleje Vilnius - Klaipeda
ties Kaunu, kompleksinis rekonstravimas patikimumui didinti, diegiant Siuolaikines technologijas" finansavimo
ir administravimo sutarti, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas finansavimas iS Europos regionines pletros fondo
2.333 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m. birielio 30 d. Bendrove gavo 1.725 tiikst. Lt
paramq. Projektas yra uibaigtas.
2010 m. liepos 21 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Centralizuoto Silumos tiekimo pletra statant naujq
Silumos tiekimo trasq (Silumos tiekimo tinklai nuo A. JuozapaviEiaus pr. 23A iki A. JuozapaviEiaus pr. 90)"
finansavimo ir administravimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas finansavimas iS Europos regionines
pletros fondo 1.566 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m. birielio 30 d. Bendrove gavo
1.426 mkst. Lt paramq. Projektas yra uibaigtas.
2010 m. liepos 21 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno miesto integruoto tinklo kaliakalnio
magistrales (42) modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas
finansavimas iS Europos regionines pletros fondo 2.788 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m.
birielio 30 d. Bendrove gavo 2.526 tfikst. Lt paramq. Projektas yra uibaigtas.
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201 1 m. liepos 21 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno m. integruoto tinklo Dainavos mikrorajono
magistrales (IT) modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas
finansavimas iS Europos regionines pletros fondo 1.560 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m.
birielio 30 d. Bendrove gavo 1.489 tiikst. Lt paramq. Projektas yra uibaigtas.
201 1 m. liepos 21 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno m. integruoto tinklo AukStyiy San~iy
magistrales (22) modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas
finansavimas iS Europos regionines pletros fondo 1.618 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m.
birielio 30 d. Bendrove gavo 60 tiikst. Lt paramq.
201 1 m. liepos 21 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno m. integruoto tinklo Vilijampoles Silumos
tinkly (9K) modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas
finansavimas iS Europos regionines pletros fondo 595 tukst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m.
birielio 30 d. Bendrove gavo 50 tukst. Lt paramq.
201 1 m. liepos 21 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Kauno miesto integruoto tinklo Pramones raj.
magistrales (12) modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas
finansavimas iS Europos regionines pletros fondo 2.000 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas. Iki 2013 m.
birielio 30 d. Bendrove gavo 2.000 tiikst. Lt paramq. Projektas yra uibaigtas.
2013 m, sausio 16 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Eierelio katilines rekonstrukcija, jrengiant 3,5 MW
galios vandens Sildymo katilq" finansavimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas finansavimas iS Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijy fondo Klimato kaitos specialiosios programos IeSomis 1.791 tiikst. Lt sumai,
jvykdiius sutarties sqlygas.
2013 m. sausio 16 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,NoreikiSkiy katilines rekonstrukcija, jrengiant
biokuru kurenamq 4 MW galios vandens Sildymo katilq" finansavimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas
finansavimas iS Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo Klimato kaitos specialiosios programos 1eSomis
2.299 Mkst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas.
2013 m. kovo 4 d. LR Aplinkos minsterija jsakymu Nr. Dl-181 patvirtino 638 tiikst. Lt finansavimq projektui
,,Pergales katilines rekonstrukcija, jrengiant dimy kondensacinj ekonomaizerj". Tolimesne projekto eiga
apraSyta 26 pastaboje.

14. Igmoky darbuotojams jsipareigojimas
Kiekvienas darbuotojas, iSeinantis iS darbo ir sulaukes pensinio amiiaus, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kolektyvine sutartj turi gauti 1 - 6 menesiy atlyginimy iimokq.
Grupes ir Bendroves iSmoky darbuotojams jsipareigojimas buvo:

Grupi!
BendrovC
2013 m. I pusm. 2012 m. 2013 m. I pusm. 2012 m.
Igmoky
darbuotojams
laikotarpio pradiioje
ISmoketa
Suformuotas
Igmoky
darbuotojams
laikotarpio pabaigoje:
Ilgalaike dalis
Trumpalaike dalis

jsipareigojimas
25

1.093

25

79 1

jsipareigojimas

Per 2013 m. I pusm. Grupes iSmoketos iSmokos darbuotojams sudare 470 tiikst. Lt (2012 m. - 202 tukst. Lt),
Bendroves - 284 tiikst. Lt (2012 m. - 198 tukst. Lt) ir yra jtrauktos 1 atlyginimy ir socialinio draudimo sqnaudas
Grupes ir Bendroves bendryiy pajamy ataskaitoje.
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Pagrindines prielaidos, taikytos nustatant Grupes ir Bendroves planuojamq pensiniy iSmoky jsipareigojimq yra
pateiktos iemiau:
2013 m. birielio 30 d.
2012 m. gruodiio 31 d.
4,O proc.
4,O proc.
Diskonto norma
18,9
proc.
18,9
proc.
Darbuotojy kaitos rodiklis
3,O proc.
3,O proc.
Planuojamas metinis atlyginimo padidejimas
15. ISvestiniai finansiniai instrumentai
2009 m. balandiio 9 d. Grupe ir Bendrove sudare palfikany apsikeitimo sandorj. Nuo 2009 m. rugpjuEio 24 d.
iki 2014 m. rugpjiicio 22 d. Grupe ir Bendrove nustate 4,15 proc. fiksuotq palfikany normq kintamai
6 men. EUR LIBOR paliikany normai. 2013 m. birielio 30 d. nominali sandorio verte yra 1.146 tukst. eury
(3.958 tiikst. Lt ekvivalentas) (2012 m. gruodiio 31 d. 1.508 tiikst. eury (5.208 tiikst. Lt ekvivalentas)).
Sandorio rinkos verte 2013 m. birielio 30 d.- 114 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 31 d. - 204 tfikst. Lt). Sis
sandoris nedaro esmines jtakos Grupes ir Bendroves bfisimiesiems pinigy srautams.
16. Pardavimo pajamos
Grupe ir Bendrove uisiima Silumines energijos tiekimo, pastaty Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemy
prieiitira, elektros energijos gamyba bei kitomis veiklomis. 2010 m. dalis gyventojy Bendrove pasirinko karSto
vandens tiekeju. Sios veiklos tarpusavyje yra artimai susijusios, todel valdymo tikslais yra laikoma, kad Grupe
ir Bendrove veiklq organizuoja viename segmente - Silumines energijos tiekime. Pardavimo pajamos pagal
Grupes ir Bendroves veiklas yra pateikiamos iemiau:
Grupi!
Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
I pusm.
I pusm.
Silumos tiekimas
202.771
362.667
202.814
362.728
KarSto vandens tiekimas
4.057
4.818
4.057
4.818
Kolektoriy prieiiiira
3 88
775
388
775
111
399
Pastaty Sildymo ir karSto vandens sistemy prieiiiira
433
72 1
Elektros energija
206
460
206
460
KarSto vandens apskaitos prietaisy prieiiiira
163
282
163
282

17. Kitos sqnaudos

Pinigy surinkimo sqnaudos
[rangos patikrinimas ir apiiiira
Kolektoriy prieiiiira
Skoly surinkimo sqnaudos
Parama
Konsultavimo paslaugos
Sqskaity pateikimo sqnaudos
RySiy sqnaudos
Su darbuotojais susijusios sqnaudos
Draudimas
IT prieiiiira ir susijusios paslaugos
Narystes mokestis
Transport0 iSlaidos
Reklamos sqnaudos

Grupi!
2013 m.
2012 m.
I pusm.
1.243
2.217

Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
I pusm.

AB ,,KAUNO ENERGIJA", jrnones kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2013 M. I PUSMECIO KONSOI-IDUOTIJJIJ IR BENDROVES FlNANSlNlIJ ATASKAITIJ RlNKlNYS
(tOkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Audito sqnaudos
lrangos ir maSiny nuoma
Kitos sqnaudos

2013 m.
I pusm.
36
16

2012 m.

2013 m.
I pusm.
36
15

56
32

2012 m.
52
18

18. Kitos veiklos pajamos ir sqnaudos
GrupC
2013 m. 2012 m.
I pusm.

BendrovC
2013 m. 2012 m.
I pusm.

GrupC
2013 m. 2012 m.
I pusm.

BendrovC
2013 m. 2012 m.
I pusm.

Kitos veiklos pajamos
lvairios suteiktos paslaugos
Parduotos materialines vertybes
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas
Kita
Kitos veiklos sqnaudos
lvairiy suteikty paslaugy savikaina
Parduotos materialines vertybes
Ilgalaikio turto nuraSymas
Ilgalaikio turto pardavimo nuostoliai
Kita

19. FinansinCs veiklos pajamos

Netesybos, gautos u i pradelstas gautinas sumas

1.956

Baudos

7.054

Ilgalaikio finansinio turto vertes padidejimas
ISvestiniy finansiniy priemoniy tikrosios vertes pasikeitimas
Banko paliikanos
Kita
20. FinansinCs veiklos sqnaudos

90
1

- 9.101

1.984

1.956

-

7.054

338
129
11
1
2.463

GrupC
2013 m. 2012 m.
I pusm.
(720)
(1.496)

Banko paskoly ir overdrafty palukanos
Ilgalaikio finansinio turto vertes sumaiejimas
Delspinigiai ir baudos
Akcininko jnaiai j dukterine bendrove

-

(156)

(2 14)

(876)

(1.710)

90
1
9.101

1.984
338
129
11
1
2.463

BendrovC
2013 m. 2012 m.
I pusm.
(720)
(1.496)
(152)
(587)
(155)
(214)
(155)
(1.182)
(2.297) -

21. Pelno mokestis
2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d, atidetojo pelno mokesEio turtas ir jsipareigojimas buvo
apskaitomas naudojant 15 proc. tarifq. Visi atidetojo pelno mokesEio pasikeitimai apskaitomi bendrqjy pajamy
ataskaitoje.
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22. Pagrindink ir sumaiinta pelno dalis, tenkanti vienai akcijai

iemiau pateikiami Grupes pagrindines ir sumaiintos pelno dalies, tenkanEios vienai akcijai, skaiEiavimai:

Bendrasis pelnas
Akcijy skaiEius (tukst.), laikotarpio pradiioje
Akcijy skaiCius (ttikst.), laikotarpio pabaigoje
ISleisty paprastqjy akcijy svertinis vidurkis (tiikst.)
Pagrindine ir sumaiinta pelno dalis tenkanti vienai akcijai (Lt)

GrupC
2013 m. 2012 m.
18.880
1.196
42.732
42.732
42.732
42.732
42.732
42.732
0,44
0,03

BendrovC
2013 m. 2012 m.
18.574
837
42.732
42.732
42.732
42.732
42.732
42.732
0,43
0,02

23. Finansinis turtas ir jsipareigojimai ir rizikos valdymas

Kredito rizika
Grupe ir Bendrove nepatiria reikSmingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi dirba su dideliu skaiEiumi
pirkejy.

Fiziniai asmenys
Kiti juridiniai asmenys
Juridiniai asmenys finansuojami iS
savivaldybes ir valstybes biudiety

GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
114.455
114.71 1
2.072
2.1 10
35 1
116.878

365
117.186

Grupes ir Bendroves iS pirkejy gautinos sumos pagal pirkejy grupes:
Grupi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
Fiziniai asmenys
23.017
57.21 1
Kiti juridiniai asmenys
5.245
10.387
Juridiniai asmenys finansuojami iS
savivaldybes ir valstybes biudiety
6.779
14.488
35.041
82.086

Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
114.455
114.499
2.044
2.055
337
116.836

333
116.887

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
23.016
57.208
5.213
10.330
6.771
35.000

14.443
81.981

IS prekybos ir kity gautiny sumy, kuriy laikotarpis nera praejqs bei joms nera nustatytas vertes sumaiejimas,
finansiniy ataskaity dienq, vadovybes nuomone, nera jokiy poiymiy, jog skolininkai nejvykdys savo moketiny
jsipareigojimy, nes gautiny sumy likuEiai yra pastoviai kontroliuojami. Grupe ir Bendrove mano, jog maksimali
rizika yra lygi iS pirkejy ir kity gautiny sumy sumai, at6mus pripaiintus vertes sumaiejimo nuostolius finansines
bukles ataskaity sudarymo dienq (8 pastaba).
Pinigai ir pinigy ekvivalentai bankuose, kurie jvertinti pagal ilgalaikio skolinimosi reitingus*:
Grupi!
Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d. birielio 30 d. gruodiio 31 d.
A
657
407
585
3 83
A+
2.063
674
2.063
674
AA9
29
9
29
Bankas, kuriam nepriskirtas reitingas
35
31
35
31
2.764
1.141
2.692 1.117
- *
*- iSoriniai skolinimosi reitingai nustatyti Fitch Ratings agenturos.
2013 m. ir 2012 m. Grupe ir Bendrove nesuteike jokiy garantijy u i kity Saliy prievoles.
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Kredito rizikos, atsirandaneios dB1 Grupes ir Bendroves kit0 finansinio turto, kurj sudaro pinigai ir pinigy
ekvivalentai bei pardavimui skirtos finansines investicijos, Grupes ir Bendroves galima kredito rizika atsiranda
de1 partneriy jsipareigojimy nevykdymo, ir didiiausia galima rizika yra lygi baknsinei Siy instrumenty vertei.
Paliikanu normos rizika
Grupes ir Bendroves ilgalaikes paskolos, iSskyrus pasiraSytas su LR Finansy ministerija, yra su kintama
paliikany norma, todel Grupe ir Bendrove patiria palfikany normos rizikq. 20 13 m. ir 20 12 m. kintarnos
paliikany normos rizikos valdymui Grupe ir Bendrove sudare paliikany normos apsikeitimo sandorius, kuriuose
Grupe ir Bendrove sutinka tam tikrais intervalais pakeisti skirtumq tarp fiksuotos ir kintamos palfikany normos,
kaip apraSyta 1 5 pastaboje, apskaiciuotq remiantis sutarta nominalia pagrindine verte.
Toliau pateiktoje lenteleje atskleidiiamos Grupes ir Bendroves pelno prieS mokesCius jautrumas galimiems
paliikany normy pokyEiams (baziniy punkty padidejimas / sumaiejimas nustatytas remiantis Lietuvos
ekonomikos sqlygomis bei Grupes ir Bendroves patirtimi), visus kitus kintarnuosius laikant konstantomis
(jvertinant isiskolinimus su kintama paliikany norma). Grupes ir Bendroves nuosavam kapitalui jtakos, iSskyrus
einamyiy mety pelno jtakq, nera.
PadidCjimaslsumaiCjimas baziniais punktais
Itaka pelno mokesriui
2013
LTL
LTL
EUR
EUR
2012
LTL
LTL
EUR
EUR
Likvidumo rizika
Grupes ir Bendroves politika yra palaikyti pakankamq grynyjy pinigy ir grynyjy pinigy ekvivalenty kieki arba
uisitikrinti finansavimq pasitelkus atitinkamq overdrafty ir kredito linijy kiekj, siekiant jvykdyti savo
strateginiuose planuose numatytus jsipareigojimus. Grupes likvidumo (trumpalaikio turto iS viso / per vienerius
metus moketiny sumy ir jsipareigojimy iS viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iS viso - atsargos) /
per vienerius metus moketiny sumy ir jsipareigojimy iS viso) rodikliai 2013 m. birielio 30 d, atitinkamai buvo
1,29 ir 1,2 (2012 m. gruodiio 31 d. - 0,85 ir 0,81). Bendroves likvidumo ir skubaus padengimo rodikliai
2013 m. birielio 30 d. atitinkamai buvo 1,29 ir 1,2 (2012 m. gruodiio 31 d. - 0,85 ir 0,82).
Grupe ir Bendrove likvidumo problemai ikprqsti igyvendina Si veiksmy planq:
nuo 2009 m. spalio 1 d. Silumos kaina vartotojams apskaiEiuojama pagal dvi Silumos kainy dedamqsias.
Pastovioji Silumos kainos dedamoji Silumos kainos perskaiEiavimo galiojimo laikotarpiui lieka pastovi, kinta
tik kintamoji dB1 kuro kainy pokyEio, kas leidiia grupei ir Bendrovei sumaiinti galimq nuostoli, kylant kuro
kainoms;
atsiivelgdarna j dabartin9 padetj, Grupe ir Bendrove emesi sqnaudy maiinimo priemoniy;
jgyvendinami nauji gamyboje ir perdavime patiriamy nuostoliy maiinimo priemoniy planai;
reguliariai atliekamos pinigy srauty analizes, planuojamas ir organizuojamas apyvartiniy 1eSy poreikio
uitikrinimas.
Overdrafty ir kredito limity sutartys, neuitikrintos turto jkeitimu:
GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d.
gruodiio 31 d.
Panaudota
10.430
24.563
Nepanaudota
14.570
43 7
25.000
25.000

BendrovC
2013 m.
2012 m.
gruodiio 31 d.
birielio 30 d.
10.430
24.563
14.570
437
25.000
25.000

-
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iemiau pateikta lentele apibendrina Grupes finansiniy jsipareigojimy grqiinimo terminus 2013 m. birielio 30 d.
ir 2012 m. gruodiio 31 d. pagal nediskontuotus mokejimus pagal sutartis (suplanuoti mokejimai su
palfikanomis).
Iki 3
Nuo3iki6
Nuo2iki5
Po5
mCnesiy
mi!nesi y
mety
mety
IS viso
Paskolos ir jsiskolinimai, kuriems
nustatytobspalfikanos
11.728
3.796
34.965
16.3 18
66.807
prekybos skolos
2013 m. birielio 30 d. likutis

Paskolos ir jsiskolinimai, kuriems
nustatytos palfikanos
Prekybos skolos
2012 m. gruodiio 31 d. likutis

Iki3
mCnesiy

Nuo 4 iki 12
mknesiy

Nuo 2 iki 5
mety

2.422
72.592
75.014

3 1.900
273
32.173

24.038
23
24.061

Po 5
mety

IS viso

16.061

-

16.061

74.421
72.888
147.309

-

iemiau pateikta lentele apibendrina Bendroves finansiniy isipareigojimy grqiinimo terminus
20 13 m. birielio 30 d. ir 20 12 m. gruodiio 3 1 d. pagal nediskontuotus mokejimus pagal sutartis (suplanuoti
mokejimai su palfikanomis).
Iki 3
Nuo 3 iki 6 Nuo 2 iki 5
Po 5
mCnesiy
mCnesiy
mety
mety
IS viso
Paskolos ir isiskolinimai, kuriems
nustatytos paliikanos
11.728
3.796
34.965
16.3 18
66.807
24
19.627
Prekybos skolos
19.556
47
2013 m. birielio 30 d. likutis
31.284
3.843
34.989 16.318
86.434
-

Paskolos ir jsiskolinimai, kuriems
nustatytos palfikanos
Prekybos skolos
2012 m. gruodiio 31 d. likutis

Iki3
mCnesiy

Nuo4iki 12
mbnesiy

Nu02 iki 5
mety

2.422
72.624
75.046

3 1.900
273
32.173

24.038
23
24.061

Prekvbos skolos
Grupes ir Bendroves prekybos skolos pagal tiekejy grupes:
GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
U i pirktq Silumq
11.086
55.308
Rangovams
6.041
9.689
Kitiems tiekejams
2.470
7.891
19.597
72.888

Po5
mety

I: viso

16.061

-

16.061

74.421
72.920
147.341

Bendrovi!
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
1 1.086
55.308
6.041
9.689
2.500
7.923
19.627
72.920

Atsiskaitymui su KTE u i pirktq Siluminq energijq nustatytas 30 d., su rangovais u i darbus - 90-180 d., su kitais
tiekejais - 5-30 d. laikotarpis.
2013 m. birielio 30 d. Grupe turejo 3.849 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 31 d. - 9.828 tiikst. Lt), Bendrove 3.849 tiikst. Lt (2012 m. gruodiio 3 1 d. - 9.817 tiikst. Lt) pradelsty prekybos skoly.

Uisienio valiutos rizika
Visi Grupes ir Bendroves pirkimai, pardavimai bei finansines skolos yra denominuoti litais ir eurais, todel
reikSmingos uisienio valiutos rizikos nepatiriama.
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Finansinio turto ir isipareicroiimu tikroii verte
Pagrindiniai Grupes ir Bendroves finansinis turtas ir jsipareigojimai, apskaityti amortizuota verte yra iS pirkejy
ir kitos gautinos sumos, kitos ilgalaikes gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikes ir trumpalaikes
skolos. Jy balansine verte yra artima jy tikrajai vertei.
Tikroji verte yra apibreiiama kaip suma, u i kuriq gali bMi apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali biiti
uiskaitytas tarpusavio jsipareigojimas tarp nesusijusiy Saliy, kurios ketina pirkti (parduoti) turtq arba uiskaityti
tarpusavio jsipareigojimq. Tikroji finansinio turto ir finansiniy jsipareigojimy verte yra paremta kotiruojamomis
rinkos kainomis, diskontuoty pinigy srauty modeliais arba opciony kainy modeliais, priklausomai nuo
aplinkybiy.
Kiekvienos ruSies finansiniam turtui ir jsipareigojimarns jvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:
Trumpalaikiy iS pirkejy gautiny sumy, trumpalaikiy prekybos skoly, kity gautiny sumy ir kity trumpalaikiy
skoly apskaitine verte yra artima jy tikrajai vertei.
Ilgalaikiy skoly ir ilgalaikiy gautiny sumy tikroji verte nustatoma atsiivelgiant i tokios pat ar panaiios
paskolos rinkos kainq arba paliikany normq, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikiy
skoly, u i kurias mokamos kintamos paliikanos, tikroji verte yra artima jy apskaitinei vertei.
Grupes ir Bendroves finansiniy instrumenty grupes:
Finansinis turtas:

Pinigai kasoje ir banke
Paskolos ir gautinos sumos
Finansinis turtas

2013 m.
birielio
30 d.
4.753
43.3 18
43 3
48.504

GrupC
2012 m. 2011 m.
gruodiio gruodiio
31 d.
31 d.
5.332
5.936
88.225
64.639
433
95
93.990
70.670

BendrovC
2013 m.
2012 m. 2011 m.
birielio
gruodiio gruodiio
30 d.
31 d.
31 d.
4.679
5.308
5.899
43.27 1
88.120
64.690
433
433
95
48.383
93.861
70.684-

2013 m.
birielio

GrupC
2012 m. 2011 m.
gruodiio gruodiio

2013 m.
birielio

Finansiniai jsipareigojimai:

Apskaitomi tikrqja verte per pelnq
ar nuostolius (pagal antro lygio
tikrosios vertes hierarchijq)
Apskaitomi amortizuota savikaina

114
68.213
68.327

204
142.842
143.046

333
106.203
106.536

BendrovC
2012 m. 2011 m.
gruodiio gruodiio

114
68.243
68.357

204
142.874
143.078

333
106.266
106.599

Finansinio turto ir finansiniy isipareigojimy balansines vertes apytiksliai atitinka jy tikrqsias vertes.
Kapitalo valdvmas
Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupe ir Bendrove atitikty iSorinius kapitalo
reikalavimus ir kad palaikyty atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant palaikyti savo verslq ir maksimizuoti
akcininkams teikiamq n a u 4 .
Grupe ir Bendrove valdo savo kapitalo struktiirq ir keiEia jq, atsiivelgiant ekonominiy sqlygy pokytius ir pagal
savo veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo strukturq, Grupe ir Bendrove gali iSleisti
naujy akcijy, pakeisti dividendy ismokejimq akcininkams, grqiinti kapitalq akcininkams. 2013 m. birielio 30 d.
ir 2012 m. gruodiio 3 1 d. nebuvo jokiy kapitalo valdymo tiksly, politikos ar proceso pakeitimy.
Lietuvos Respublikos akciniy bendroviy istatymas reikalauja, kad Grupes ir Bendroves nuosavas kapitalas
sudarytq ne maiiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo. Grupe ir Bendrove tenkina Lietuvos Respublikos akciniy
bendroviy istatymo reikalavimus nuosavam kapitalui. Nera jokiy kity iSoriSkai nustatyty reikalavimy Grupes ir
Bendroves kapitalui.
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Grupe ir Bendrove vertina kapitalq naudodama jsipareigojimy ir nuosavo kapitalo santykj. Nuosavq kapitalq
sudaro paprastosios akcijos, rezervai, nepaskirstytas pelnas, priskirtinas patronuojanEios jmones nuosavo
kapitalo turetojams. Grupes ir Bendroves vadovybe nera nustaEiusi konkretaus siektino jsipareigojimo ir
nuosavo kapitalo santykio koeficiento, taEiau iemiau pateikti esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai
geri veiklos rodikliai:
GrupC
BendrovC
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d. birielio 30 d. gruodiio 31 d.
Ilgalaikiai jsipareigojimai (jskaitant
atidetuosius mokesEius ir dotacijas
(atidetqsias pajamas))
8 1.246
70.665
8 1.822
71.176
Trumpalaikiai jsipareigojimai
40.993
115.361
40.938
115.050
Tsipareigojimy iS viso
122.239
186.026
122.760
186.226
Nuosavas kapitalas
280.075
261.195
282.755
264.181
Jsipareigojimq* ir nuosavo kapitalo
43,65
- 71,22 43,42
70,49
santykis (proc.)

-

* Jsipareigojimai

apima visus ilgalaikius (jskaitant atidetojo pelno mokesEio jsipareigojimq ir dotacijas
(atidetqsias pajamas)) ir trumpalaikius jsipareigojimus.

Rinkos rizika
ISoriniai rizikos veiksniai, jtakojantys Grupes ir Bendroves pagrindine veiklq: ekonomine krize, kuro kainy
didejimas, nepalankiis jstatymai bei Vyriausybes ir kity institucijy teises aktai, vietines savivaldos sprendimai,
parduodamos produkcijos kainy politika, infliacija ir bendras ekonominis nuosmukis, maiinantis Silumos
vartotojy pajamas, veiklos cikligkumas, aplinkosauginiai reikalavimai.
24. Nebalansiniai jsipareigojimai ir neapibrkitumai

Teisminiai procesai
Bendrove 2010 m. IapkriEio 3 d. Vilniaus komercinio arbitraio teismui (toliau - VKAT) pateike ieSkinj dB1
12.352 tiikst. Lt netesyby priteisimo iS KTE u i netinkamq KTE prievoliy pagal Investicijy susitarimq vykdymq.
20 11 gruodiio 19 d. sprendimu VKAT sprendimu KE ieSkinj tenkino dalinai: KE naudai H
i KTE priteise
7.054 tiikst. Lt dydiio baudq, 6 procenty dydiio metines paltikanas nuo priteistos baudos sumos u i laikotarpi
nuo 2010 m. IapkriEio 4 d. iki Sio teismo sprendimo visiSko jvykdymo dienos, 37 ttikst. Lt arbitraio rnokesCiy ir
42 tiikst. Lt iglaidy kompensavimui. KTE Lietuvos Apeliaciniam teismui 2011 m. gruodiio 23 d. pateike
skundq, praiydama panaikinti VKAT sprendimq, o taip pat praSymq sustabdyti Sio sprendimo vykdymq iki
bylos ignagrinejimo pabaigos. 2013 m. kovo 13 d. KTE sutiko atsisakyti nuo apeliacinio skundo Vilniaus
komercinio arbitraio teismo byloje Nr. 203 bei, toliau nesibylinejant, sumoketi Bendrovei kiek daugiau nei
7 mln. Lt. dydiio baudq, priteistq Sioje byloje. 2013 m. balandiio 11 d. Bendrove ir KTE pasirage tarpusavio
jsiskolinimo uiskaitymo suderinimo aktq del priteisty sumy (8.164 t8kst. Lt) jskaitymo.
2012 m. gruodiio 3 1 d. Grupes ir Bendroves finansinese ataskaitose nebuvo padarytas sukaupimas ieSkinio
sumai, kadangi baudy bei delspinigiy pajamos ataskaitose atspindimos tik, kai jos Bendrovei yra sumoketos.
2013 m. balandiio 15 d. bendrove kreipesi 1 Vilniaus apygardos teisrnq su ieSkiniu ,,Del atsakovo
UAB ,,GECO Kaunas" reikalavimo perskaiciuoti AB ,,Kauno energija" Silumos supirkimo kainas u i
2012 m. IapkriCio ir gruodiio men. pagal lyginarnqsias Silumos gamybos sqnaudas". Posedis byloje dar
nepaskirtas.
20 13 m. balandiio 17 d. Bendrove iS Vilniaus komercinio arbitraio teismo (toliau - arbitraias) gavo pranegimq,
kad 2013 m. balandiio 12 d. arbitraie buvo gautas KTE ieSkinys Bendrovei de1 1.340 tiikst. Lt. KTE teigimu,
skola susidare del Bendroves iemesne kaina apmoketo Silumos kiekio, nei nustate KTE 2012 m. gruodiio 2013 m. sausio men. Atsiivelgiant 1 Bendroves palyginamqsias Silumos gamybos sqnaudas bei vadovaujantis
LR Silumos iikio jstatyrno 10 straipsnio nuostata, kad visais atvejais Siluma, superkama iS nepriklausomy
Silumos gamintojy, negali biiti brangesne negu Silumos tiekejo palyginamosios Silumos gamybos sqnaudos,
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Bendrove Silumq iS KTE pirko, vadovaudamasi jstatymo nuostata. 2013 m. geguies 17 d. Bendrove pateike
arbitraiui priegtaravimq de1 iegkinio. Posedis byloje nepaskirtas.
Nuomos ir ranaos darbu uirkimo sutartvs
2010 m. kovo 18 d. Bendrove pasirage nekilnojamojo turto nuomos sutartj su KTE, pagal kuriq Bendrove
iSnuomoja KTE Petraiiony elektines teritorijoje esanEiq katilinq su technologiniais vamzdynais Silumos
gamybai. Sutartis galioja 5 mety laikotarpiui.

2010 m. gruodiio 20 d. Bendrove pasirage nekilnojamojo turto nuomos sutartj su UAB ENG, pagal kuriq
Bendrove iSnuomavo Garliavos katiline Silumos gamybos jrenginiams pastatyti. Bendrove jsipareigojo supirkti
juose pagamintq Silumos energijq. Sutartis galioja 20 mety laikotarpiui.
Grupes ir Bendroves busimi jsipareigojimai pagal galiojanEias 2013 m. birielio 30 d. pirkimo sutartis sudaro
67.487 tukst. Lt.
25. Susijusiq Salig sandoriai

salys yra laikomos susijusiomis, kai viena Salis turi galimybe kontroliuoti kitq arba gali daryti reikimingq itakq
kitai Saliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.
2013 m. ir 2012 m. Grupe ir Bendrove neturejo reikSmingy sandoriy su kitomis Kauno miesto savivaldybes
kontroliuojamomis imonemis, iSskyrus komunaliniy paslaugy pirkimq ar teikimq. Sandoriai su Kauno miesto
savivaldybe ir Kauno miesto savivaldybes kontroliuojamomis jmonemis buvo vykdomi rinkos kainomis.
2013 m. ir 2012 m. Grupes ir Bendroves sandoriai su Jurbarko miesto savivaldybe, Kauno miesto savivaldybe ir
Kauno miesto savivaldybes finansuojamomis ir kontroliuojamomis jmonemis bei jy skolos ir isipareigojimai
laikotarpiy pabaigai buvo tokie:
2013 m.

Kauno m. savivaldybe, jos finansuojamos
ir pilnai valdomos jmones
Jurbarko rajono savivaldybe
2012 m.
Kauno m. savivaldybe, jos finansuojamos
ir pilnai valdomos jmones
Jurbarko rajono savivaldybe

Pirkimai

Pardavimai Gautinos sumos Mokktinos sumos

1.159

Pirkimai

34.080
686

18.021
1.620

517

Pardavimai Gautinos sumos Mokktinos sumos

1.351
4

41 3 9 6
2.947

20.3 12
427

440
1

Grupe ir Bendrove 2013 m. birielio 30 d. jmoniy, finansuojamy iS savivaldybiy biudiety, gautinoms sumoms
yra suformavusi 10.851 tiikst. Lt (2012 gruodiio 31 d. - 10.905 tiikst. Lt) vertes sumaiejimq. Gautinos sumos
nera uitikrintos ikeistu turtu ar kitomis priemonemis ir bus padengtos grynaisiais pinigais. Gautinoms sumoms
nebuvo gauta jokiy garantijy.
2013 m. ir 2012 m. Bendroves sandoriai su dukterinemis jmonemis ir balansiniai IikuEiai laikotarpio pabaigai
buvo Sie:
UAB ,,Pastaty prieiiiiros paslaugos"
Gautinos
Mokktinos
S U ~ O S
S U ~ O S
Pirkimai
Pardavimai
2013 m.
370
64
51
2012 m.
1.204
87
143
UAB ,,Kauno energija NTcc

Gautinos
Pirkimai

Pardavimai

S U ~ O S

Mokktinos
S U ~ O S
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Bendrove 2013 m. birielio 30 d. iS dukteriniy jmoniy gautinoms sumoms yra suformavusi 383 tiikst. Lt
(201 2 gruodiio 3 1 d. - 3 14 tiikst. Lt) vertes sumaiejimq.
Vadovvbes darbo uimokestis ir kitos iSmokos
2013 m. birielio 30 d. ir 2012 m. gruodiio 31 d. Grupes ir Bendroves vadovybp sudaro atitinkamai 6 ir 4
asmenys.
GrupC
BendrovC
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
Vadovybei priskaiEiuotas darbo uimokestis
222
528
197
4 17

GrupC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
Vadovybei priskaiEiuotos pensijiniy
iSmoky darbuotojams kompensacijos

97

97

BendrovC
2013 m.
2012 m.
birielio 30 d. gruodiio 31 d.
90

90

Per 2013 m. I pusm. ir 2012 m. Grupes ir Bendroves vadovybei nebuvo suteikta jokiy paskoly, garantijy,
nebuvo jokiy kity iSmokety ar priskaiEiuoty sumy ar turto perleidimo.

26. Pobalansiniai jvykiai
2013 m. liepos 8 d. Bendrove pateike tris paraiSkas LVPA, siekiant gauti dalinj finansavimq iS Europos
Ssljungos struktiiriniy fondy PetraSiany elektrines, Silko ir Inkaro katiliniy rekonstravimui, keiEiant jose
naudojamq kurq j biokurq. Bendra praSoma leSy suma - 16 mln. Lt. Projektui ,,PetraSiiiny elektrines
rekonstravimas, keiEiant naudojamq kurq j biokurq (I etapas)" iS Europos Ssljungos struktiiriniy fondy praSoma
6 mln. Lt sumos, projektui ,,Silk0 katilines rekonstravimas, keiEiant naudojamq kurq j biokurq (I1 etapas)"
pragoma 4 mln. Lt, o projektui ,,Inkaro katilines rekonstravimas, keiEiant naudojamq kurq j biokurq'' - 6 mln. Lt
sumos. Finansavimas Siems projektams praSomas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmy
programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.4-OM-02-K
priemones ,,AtsinaujinanEiy
energijos iStekliy panaudojimas energijos gamybai" kvietimq Nr. 03.
2013 m. liepos 8 d. Grupe ir Bendrove pasirage projekto ,,Pergales katilines rekonstrukcija, jrengiant diimy
kondensacinj ekonomaizerj" finansavimo sutartj, pagal kuriq Bendrovei suteikiamas finansavimas iS Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijy fondo 638 tiikst. Lt sumai, jvykdiius sutarties sqlygas.
2013 m. liepos 9 d. Kauno miesto tarybos jungtiniame komitety posedyje priimtas sprendimas sustabdyti
tolimesnj bendro projekto su AB ,,Lietuvos energija", kaip ekonomiSkai nenaudingo, vystymq.

AB „KAUNO ENERGIJA“ 2013 METŲ KONSOLIDUOTASIS I PUSMEČIO
TARPINIS PRANEŠIMAS

AB „KAUNO ENERGIJA“
Įmonės kodas 235014830
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva

2013 M. GRUPĖS IR BENDROVĖS KONSOLIDUOTASIS I PUSMEČIO TARPINIS PRANEŠIMAS

TURINYS
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotasis tarpinis pranešimas
Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys
Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis
Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir(ar) kredito įstaigomis
Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
(reguliuojamos rinkos pavadinimas, į prekybą įtrauktų vertybinių popierių kiekis)
6. Objektyvi įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir
neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas
6.1.Bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga
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Bendrovės veiklos rezultatams
7. Įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo
klausimais susijusi informacija
8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metiniame ataskaitų rinkinyje pateiktus duomenis bei
įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai
9. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos
10. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės
11. Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą
12. Informacija apie emitento įsigytas ir turimas savas akcijas
13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms
taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo
rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir kai tai yra
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atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento
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24. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius
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iniciatyvas ir politiką
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotasis tarpinis pranešimas
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas AB „Kauno energija“ konsoliduotasis tarpinis pranešimas –
2013 metų I pusmetis.
2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys
AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė ar Emitentas) rengia tiek Bendrovės, tiek ir konsoliduotąsias
finansines ataskaitas. Grupę (toliau – Grupė) sudaro: AB „Kauno energija“ bei dukterinės įmonės
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ ir UAB „Kauno energija NT“, kuriose Emitentas tiesiogiai kontroliuoja
100 proc. valdomų akcijų.
Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę:
Bendrovės pavadinimas
Teisinė – organizacinė forma
Buveinės adresas
Juridinio asmens kodas
Telefonas
Faksas
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainės adresas
Įregistravimo data ir vieta
Registro tvarkytojas
PVM mokėtojo kodas

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
Akcinė bendrovė
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
235014830
(8 37) 305 650
(8 37) 305 622
info@kaunoenergija.lt
www.kaunoenergija.lt
1997 m. rugpjūčio 22 d., Kaune, įsakymo Nr. 513
Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas
LT350148314

Pagrindiniai duomenys apie dukterines bendroves:
Bendrovės pavadinimas
Teisinė – organizacinė forma
Buveinės adresas
Juridinio asmens kodas
Telefonas
Elektroninio pašto adresas
Faksas
Įregistravimo data ir vieta
Registro tvarkytojas
PVM mokėtojo kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Pastatų priežiūros paslaugos“
Uždaroji akcinė bendrovė
Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas
300580563
(8 37) 305 959
info@kaunoenergija.lt
(8 37) 311 877
2006 m. liepos 1 d., Kaune
Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas
LT100002506015

Bendrovės pavadinimas
Teisinė – organizacinė forma
Buveinės adresas
Juridinio asmens kodas
Telefonas
Elektroninio pašto adresas
Įregistravimo data ir vieta
Registro tvarkytojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno energija NT“
Uždaroji akcinė bendrovė
Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas
303042623
(8 37) 305 693
kent@kaunoenergija.lt
2013 m. balandžio 16 d., Kaune
Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas

3. Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis
Grupės pagrindinės veiklos pobūdis – gamyba, paslaugų teikimas. Bendrovė yra Grupės patronuojanti
bendrovė. Bendrovė gamina, tiekia ir parduoda vartotojams šilumą Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno
rajone (Akademijos mstl., Ežerėlio m., Domeikavos k., Garliavos m., Girionių k., Neveronių k.,
Raudondvario k.) (toliau – Kauno rajonas).
Nuo 2010 m. gegužės 1 d. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens tiekėjo veiklą) daliai
daugiabučių gyvenamųjų namų Kaune ir Jurbarke bei Kauno rajone (toliau tekste šilumos ir karšto vandens
tiekimas, be šalto vandens vadinamas šiluma) tiems vartotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovę
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pasirinko kaip karšto vandens tiekėją. 2013 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo karšto vandens tiekėja 294
Kauno miesto ir 5 Kauno rajono, taip pat 5 Jurbarko namams. Pajamos iš karšto vandens veiklos Bendrovės
pardavimo pajamose sudaro apie 2 proc.
Taip pat Bendrovė nedidele apimtimi gamina elektros energiją Kaune ir Kauno rajone bei garą Kaune,
prižiūri inžinerinius statinius (kolektorius – tunelius), eksploatuoja šilumos ir elektros gamybos šaltinius.
Grupė ir Bendrovė atlieka pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūrą,
pastatų ir statinių remontą, šilumos punktų ir kitų šilumos įrenginių remontą, teikia transporto, patalpų
nuomos paslaugas. Grupė ir Bendrovė licencijuojamą veiklą vykdo pagal turimas atitinkamas licencijas.
4. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis
2003 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta Emitento aptarnavimo sutartis su AB SEB banku (įmonės kodas
112021238, Gedimino pr. 12, Vilnius), atstovaujamu Finansų rinkų departamento.
5. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
(reguliuojamos rinkos pavadinimas, į prekybą įtrauktų vertybinių popierių kiekis)
Emitento 20 031 977 (dvidešimt milijonų trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt
septynios) paprastosios vardinės akcijos (VP ISIN kodas LT0000123010), kurių bendra nominalioji vertė –
120 191 862 Lt (vienas šimtas dvidešimt milijonų vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni
šimtai šešiasdešimt du litai), 2013 m. birželio 30 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ
OMX Vilnius Baltijos papildomąjį prekybos sąrašą. Bendrovės akcijų listingavimo pradžia
1998 m. gruodžio 28 d.
6. Objektyvi įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir
neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas
6.1. Bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga
Bendrovė užima didžiąją dalį šilumos tiekimo rinkos Kaune ir Jurbarke bei dalį Kauno rajone. Prie
Bendrovės šilumos tiekimo integruoto ir lokalinių tinklų 2013 m. birželio 30 d. buvo prijungta 3 342 vnt.
įmonių, organizacijų ir 114 666 vnt. buitinių vartotojų, iš viso – 118 008 vartotojai (objektai pagal adresus).
2013 m. I pusmetį prie Bendrovės šilumos tiekimo tinklo prijungtas 1 naujas vartotojas, kurio instaliuota
galia sudaro 0,836 MW. Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes pateikiamas 1 grafike.
1 grafikas
Bendrovės šilumos vartotojų pasiskirstymas pagal
grupes
2,98%

97,02%

Gyventojai

Kiti vartotojai

Grupės ir Bendrovės vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga ir vertę akcininkams kurianti įmonių grupė,
veikianti šilumos ir elektros gamybos, šilumos ir karšto vandens tiekimo, pastatų šildymo ir karšto vandens
sistemų priežiūros srityse. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma atsižvelgiant į
LR šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nuostatas.
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Grupės ir Bendrovės vertybės:
 50 metų patirtis šilumos gamybos ir tiekimo versle;
 atsakomybė prieš vartotojus už patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą bei už kokybišką patalpų
ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;
 aukšta darbuotojų kvalifikacija, leidžianti pasiekti aukštus veiklos rezultatus;
 gebėjimas diegti naujausius mokslo pasiekimus į Grupės veiklą;
 glaudus bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldos institucijomis, universitetais bei kitomis
mokslo įstaigomis;
 gebėjimas dalyvauti kuriant mokslines programas;
 patikimos, modernios įmonių grupės reputacija.
Grupės ir Bendrovės strateginiai tikslai:
 mažinti gamybos, tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, skatinti konkurenciją šilumos
gamybos sektoriuje, siekiant sumažinti galutinę centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens
kainą vartotojams;
 iki 2015 metų pabaigos įvykdyti visas investiciniuose planuose numatytas priemones, kad būtų
užtikrintas patikimas šilumos tiekimas vartotojams ir sumažinti tiekimo kaštai;
 plėsti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Bendrovei priklausančiuose šilumos gamybos
šaltiniuose, kad būtų tinkamai prisidėta įgyvendinant direktyvos 2009/28/EB reikalavimus Lietuvoje
iki 2020 metų ne mažiau kaip 23 proc. šilumos pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių;
 didinti konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje;
 išlaikyti turimas Grupės bendrovių pozicijas rinkoje ir jas plėsti.
Bendrovė savo veiklą 2013 metais tęsia atsižvelgdama į Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma
strategines gaires, kurioms pritarta Kauno miesto tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-236
„Dėl Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strateginių gairių“ ir į Kauno miesto tarybos
2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. T-626 „Dėl Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategijos
patvirtinimo“ priimtą Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategiją, kuri parengta įvertinant
Lietuvos energetikos instituto parengtą strategiją „Atnaujinta AB „Kauno energija“ strategija šilumos
tiekimo sistemos plėtrai 2007–2020 m.“. Joje akcentuojama būtinybė plačiau naudoti atsinaujinančius
energijos išteklius Bendrovei priklausančiuose šilumos gamybos šaltiniuose.
Rengiant vystymosi gaires taip pat yra atsižvelgiama į Lietuvos energetikos instituto parengtą AB „Kauno
energija“ strategiją šilumos tiekimo sistemos plėtrai 2007–2020 m. Bendrovė toliau vykdo magistralinių
vamzdynų keitimo projektus, iš dalies finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis, optimizuoja
vamzdynų skersmenis, prijungia prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo naujus vartotojus bei
modernizuoja šilumos gamybos šaltinius. Prasidėjus naujam Valstybinės kainų ir energetikos komisijos
patvirtintam šilumos bazinės kainos periodui (2013-2016 metams) bei pasikeitus reglamentuojančiai
reguliavimo aplinkai, siekiant sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, Bendrovė perorientavo veiklos
vystymosi gaires ir didžiąją dalį investicijų numato skirti naujų šilumos gamybos šaltinių plėtrai bei esamų
modernizavimui.
2013 m. I pusmetį Grupės grynasis pelnas sudarė 18 880 tūkst. Lt, Bendrovės – 18 574 tūkst. Lt. Grupės
pagrindinės veiklos pajamos sudarė – 208 018 tūkst. Lt, Bendrovės – 207 739 tūkst. Lt. Didžioji pajamų dalis
buvo gauta už parduotą šilumą: Grupės – 97.48 proc., Bendrovės – 97.63 proc.
Bendrovės šilumos pardavimo pajamos 2013 m. I pusmetį siekė 202 814 tūkst. Lt ir palyginus su 2012 m.
I pusmečiu sumažėjo 5,1 proc. Detalesnė informacija pateikta 7 dalyje.
Bendrovės investicijos į naujausias technologijas (šilumos gamybos šaltinių rekonstravimas, įrengiant
ekonomaizerius, izoliuoto ir integruoto tinklo katilinių automatizavimas, elektroninių paslaugų sistema,
nuotolinio šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, moderni klientų
aptarnavimo sistema – „vieno skambučio“ principas bei kt.), šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas padeda
Bendrovei prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei tapti pažangia šilumos ir karšto vandens tiekimo, šilumos
gamybos šaltinių priežiūros bendrove Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone.
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Pasikeitus reguliavimo aplinkai ir 2013 m. sausio 24 d. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
nustačius naujas Bendrovės šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams,
Bendrovė parengė ir pradėjo vykdyti naujus gamybos šaltinių modernizavimo projektus Kauno m.
integruotame tinkle bei Kauno rajono Ežerėlio ir Noreikiškių katilinėse. Pagrindiniai projektai: naujų dujinių
katilų, ekonomaizerių įrengimas esamuose šilumos gamybos šaltiniuose ir biokuro deginimo projektų
vystymas.
LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliavimo
reglamentavimo pakeitimai sudarė palankias sąlygas investuoti į šilumos gamybos šaltinių statybą ir
rekonstravimą, tuo didinant konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje bei efektyviai mažinant šilumos kainą
vartotojams.
2013 m. sausio 24 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatė mažesnes
Bendrovės šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Bendradarbiaujant su
Komisija, Bendrovės pateiktas bazinės kainos dedamųjų projektas buvo pakoreguotas, nustatant mažesnį
sąnaudų dydį darbo užmokesčiui, remontams ir palūkanoms. Toks Komisijos sprendimas priimtas įvertinus
gerus Bendrovės šilumos tiekimo veiklos rodiklius bei padidėjusį šios veiklos pelną. Naujos šilumos kainos
dedamosios pradėtos taikyti nuo 2013 m. kovo 1 d. Karšto vandens dedamosios su Komisija suderintos
2013 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. O3-44 ir pradėtos taikyti nuo 2013 m. kovo 1 d.
Vykdant minėtą Komisijos sprendimą dėl sąnaudų darbo užmokesčiui sumažinimo, Bendrovės valdyba
2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 2013-4-2 patvirtino naują Bendrovės valdymo struktūrą, kuri įsigaliojo
nuo 2013 m. liepos 1 d., taip siekiant sumažinti darbuotojų skaičių.
Naujos šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji dėl sumažintų sąnaudų remontams, darbo užmokesčiui ir
palūkanoms, sumažėjo nuo 4,91 ct/kWh iki 4,23 ct/kWh, t. y. 13,8 proc. (10 mln. Lt). Šilumos kainos
pastoviosios dedamosios, galiojusios iki 2013 m. vasario 28 d. ir nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojusios naujos
pastaviosios dedamosios palyginimas pateikiamas 2 grafike.
2 grafikas
Šilumos kainos pastoviosios dedamosios palyginimas
Pastovioji dedamoji iki 2013-02-28
Veiklos
sąnaudos
Palūkanos 0,48
už banko
kreditus
0,21
Mokesčiai
0,27
Socialinio
draudimo
įmokos 0,30

Pelnas
0,57

Materialinės
ir joms
prilygintos
sąnaudos
1,08

Nusidėvėjim
as 1,05

Pastovioji dedamoji nuo 2013-03-01

Veiklos
sąnaudos
0,44

Pelnas 0,69

Palūkanos
už banko
kreditus
0,07

Materialinės
ir joms
prilygintos
sąnaudos
0,75

Nusidėvėji
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Mokesčiai
0,33
Darbo
užmokesčio
sąnaudos
0,95

Socialinio
draudimo
įmokos 0,22

Darbo
užmokesčio
sąnaudos
0,73

Per 2013 m. I pusmetį Bendrovė investavo 9,910 mln. Lt (iš jų: iš kitų finansavimo šaltinių t. y. komercinių
bankų paskolos – 3,987 mln. Lt, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos aplinkos apsaugos
investicinio fondo – 1,08 mln. Lt), iš kurių 0,06 mln. Lt, skirta naujiems vartotojams prijungti prie
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Bendrovės investicijos nurodytos 3 grafike.
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3 grafikas
Investicijų įvykdymas pagal šaltinius 2013 m. I pusm., mln. Lt

Įv. fondų
lėšos; 1,08

Paskolos;
3,99

Bendrovės
lėšos; 4,84

Kita informacija nesikeitė nuo informacijos, skelbtos AB „Kauno energija“ konsoliduotame metiniame
pranešime parengtame už 2012 metus.
6.2. Bendrovės pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriame, apibūdinimas, jų
įtaka bendrovės veiklos rezultatams
Informacija apie išorinius rizikos veiksnius, darančius įtaką Bendrovės pagrindinei veiklai, ekonominius
veiksnius, vartojimo mažėjimo riziką, finansinę / ekonominę riziką, politinius – teisinius veiksnius,
socialinius veiksnius ir riziką, techninius – technologinius veiksnius, ekologinius veiksnius, paskolų
grąžinimą, nesikeitė nuo informacijos, skelbtos AB „Kauno energija“ konsoliduotame metiniame pranešime
parengtame už 2012 metus.
7. Įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo
klausimais susijusi informacija
2013 m. I pusmečio pagrindinės veiklos pardavimo pajamos, lyginant su 2012 m. I pusmečiu, mažesnės
4,2 proc. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo mažesnė šilumos kaina, kurios pagrindinę dalį sudaro
perkamos šilumos ir kuro dedamoji. 2013 m. I pusmečio vidutinė šilumos kaina (27,80 ct/kWh), lyginant su
2012 m. I pusmečio vidutine šilumos kaina (28,97 ct/kWh) buvo 3,35 proc. mažesnė. Parduotos šilumos
kiekis 2013 m. I pusmetį, lyginant su 2012 m. I pusmečiu, buvo 0,5 proc. mažesnis.
2013 m. I pusmečio finansinių rodiklių palyginimas su 2012 m. I pusmečio rodikliais pateiktas 1 lentelėje.

Eil.
Nr.
1

2

3
4

Rodiklio pavadinimas

Bendrovė Grupė Bendrovė
Bendrovė Grupė
2012 m. 2012 m. 2013 m.
2012 m. 2012 m.
I pusm. I pusm. I pusm.

Grynasis pelningumas proc.
(grynasis pelnas / pardavimai ir
paslaugos*100)
Materialaus turto grąža, proc.
(grynasis pelnas / vid.
materialaus turto vertė*100)
Skolos koeficientas
(įsipareigojimai / turtas)
Skolos ir nuosavybės
koeficientas (įsipareigojimai /
savininkų nuosavybė)

1 lentelė
Grupė
2013 m.
I pusm.

0,2

0,3

4,6

4,6

8,9

9,1

0,2

0,4

2,9

3,0

5,4

5,7

0,41

0,42

0,33

0,33

0,30

0,30

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4
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Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Bendrovė Grupė
2012 m. 2012 m.

Bendrasis likvidumo koeficientas
trumpal. turtas / trumpal.
0,85
įsipareigojimai
Turto apyvartumas ( pardavimai
6
0,82
ir paslaugos / turtas)
EBITDA (pelnas, neatskaičius
7
palūkanų, pelno mokesčio
20.814
nusidėvėjimo ir amortizacijos)
tūkst. Lt
Pelningumas iš pagrindinės
8
veiklos (veiklos pelnas /
0,2
pardavimai ir paslaugos)*100
Nuosavybės grąža (ROE) proc.
9
(grynasis pelnas / vidutinė
0,3
savininkų nuosavybė)*100
Turto grąža (ROA) proc.
10
(grynasis pelnas / vidutinis
0,2
turtas)*100
Skubaus padengimo koeficientas
11
(trumpalaikis turtas - atsargos) /
0,82
trumpalaikiai įsipareigojimai)
Padengimo grynaisiais pinigais
12
rodiklis (grynieji pinigai
0,05
sąskaitoje ir kasoje /
trumpalaikiai įsipareigojimai)
Grynasis pelnas akcijai (grynasis
13
pelnas / vid. svertinis akcijų
0,02
skaičius apyvartoje)
14
Grynasis pelnas tūkst. Lt
837
15
Turtas, tūkst. Lt
450.407
264.181
16
Savininkų nuosavybė, tūkst. Lt
Savininkų nuosavybė tenkanti
17
6,2
vienai akcijai, litais
18
369.462
Pardavimų pajamos, tūkst. Lt
362.728
18.1 Iš jų: šilumos energija
460
18.2 elektros energija
pastatų šildymo ir karšto vandens
18.3
sistemų, šilumos punktų
399
įrenginių priežiūra
775
18.4 Pajamos už kolektorių priežiūrą
Pajamos už karštą vandenį su
18.5
4.818
šalto vandens kaina
Pajamos už karšto vandens
18.6
282
apskaitos prietaisų priežiūrą
P/E (paskutinė metų akcijos
19
rinkos kaina / (grynasis pelnas /
101,90
akcijų skaičius metų pabaigoje)
256.392
20
Akcinis kapitalas, tūkst. Lt
21
0,57
Akcinio kapitalo ir turto santykis
Nuosavybės (kapitalo) grąža .
22
(grynasis pelnas / kapitalas ir
0,3
rezervai)*100
5

Bendrovė Grupė Bendrovė
2012 m. 2012 m. 2013 m.
I pusm. I pusm. I pusm.

Grupė
2013 m.
I pusm.

0,85

0,87

0,87

1,29

1,29

0,83

0,53

0,54

0,51

0,52

21.239

19.418

19.441

27.864

28.226

0,2

4,5

4,5

4,5

4,5

0,4

3,6

3,8

6,7

7,0

0,3

2,4

2,5

4,5

4,7

0,81

0,80

0,80

1,19

1,19

0,05

0,06

0,06

0,11

0,12

0,03

0,23

0,23

0,43

0,44

1.196
447.221
261.195

9.971
406.069
273.315

9.959
402.587
269.958

18.574
405.515
282.755

18.880
402.314
280.075

6,1

6,4

6,3

6,6

6,6

369.723
362.667

216.938
213.725

216.997
213.687

207.739
202.814

208.018
202.771

460

185

185

206

206

721

252

349

111

433

775

387

387

388

388

4.818

2.264

2.264

4.057

4.057

282

125

125

163

163

71,32

6,66

6,67

4,63

4,56

256.392
0,57

256.392
0,63

256.392
0,64

256.392
0,63

256.392
0,64

0,5

3,8

3,8

7,0

7,2
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Grupės ir Bendrovės 2013 m. I pusmečio finansinių rodiklių (veiklos pajamos, tipinės veiklos pelnas,
grynasis pelnas) palyginimas su 2012 m. I pusmečio pateikiamas 4 grafike.
4 grafikas
Grupės ir Bendrovės pajamos ir pelnas, tūkst. Lt
217.968

20.000

18.574 18.880

219.000
217.000

15.000

215.000
10.391 9.954

9.971

9.959

10.655 10.655

10.000

213.000

209.791

211.000
209.000

5.000

207.000
0

205.000
2012 I pusm.

2013 I pusm.

Bendrovės tipinės veiklos pelnas

Grupės tipinės veiklos pelnas

Bendrovės grynasis pelnas

Grupės grynasis pelnas

Grupės veiklos pajamos

Grupės ir Bendrovės 2013 m. I pusmečio pelnas palyginus su 2012 m. I pusmečiu, didžiąja dalimi didesnis
dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 7 mln. Lt netesybų priteisimo iš UAB Kauno termofikacijos
elektrinės už netinkamą prievolių pagal Investicijų susitarimą vykdymą.
Platesnė Grupės ir Bendrovės finansinių rezultatų analizė pateikta 2013 m. I pusmečio konsoliduotųjų ir
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
2013 m. I pusmečio nefinansinių rodiklių palyginimas su 2012–2012 m. I pusmečio rodikliais pateiktas
2 lentelėje.

Eil.
Nr.

Rodiklio
pavadinimas

Pagaminta ir nupirkta
energijos:
Iš jos patiekta į tinklą
1.1. šilumos energija
1.2. elektros energija
2.
Parduota energijos

2 lentelė
Bendrovė Grupė Bendrovė Grupė
Rodiklio
Bendrovė Grupė
2012 m. 2012 m. 2013 m. 2013 m.
apibūdinimas 2012 m. 2012 m.
I pusm. I pusm. I pusm. I pusm.

1.

2.1. šilumos energija
2.2. elektros energija

tūkst. MWh

1.532,9

1.532,9

900,4

900,4

891,3

891,3

tūkst. MWh
tūkst. MWh

1.531,4
1,5

1.531,4
1,5

899,8
0,6

899,8
0,6

890,5
0,8

890,5
0,8

tūkst. MWh

1.251,4

744,5

744,5

740,9

740,9

tūkst. MWh
tūkst. MWh

1.249,9
1,5

1.251,2
1.249,7
1,5

743,9
0,6

743,9
0,6

740,1
0,8

740,1
0,8

Aplinkos įtaka veiklai: Bendrovės veiklos rezultatui gali turėti įtakos pardavimo apimčių pokytis dėl
pasikeitusio šilumos poreikio, kurį gali lemti vartotojų investicijos į namų renovaciją, šilumos taupymą ir
racionalų vartojimą, aukštesnė arba žemesnė šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra, kuro kainų
pokyčiai, perkamos iš kitų gamintojų šilumos kaina.
Bendrovės šilumos kainos dinamika 2008–2013 m. pateikiama 5 grafike.
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5 grafikas
AB "Kauno energija" tiekiamos šilumos kaina,
ct/kWh
35,00
28,01

30,00
25,00

24,29

29,87
25,86

23,48
18,84

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2008.12

2009.12

2010.12

2011.12

2012.12

2013.06

Šilumos kaina, ct/kWh

2008–2013 m. Bendrovės šilumos kainos struktūros elementai pateikti 6 grafike.
6 grafikas
Šilumos kainos struktūros elementai, ct/kWh
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

0,60
4,58

19,11

2008.12
24,29
ct/kWh

0,60
4,87
13,37
2009.12
18,84
ct/kWh

Kintamoji dedamoji

0,60
4,67
18,21

2010.12
23,48
ct/kWh

0,60
4,31

0,60
4,31

0,69
3,54

23,10

24,96

21,63

2011.12
28,01
ct/kWh

2012.12
29,87
ct/kWh

2013.06
25,86
ct/kWh

Pastovioji dedamoji

Pelnas

Kita informacija susijusi su aplinkosaugos klausimais, atliekų ir nuotekų tvarkymu, oro taršos klausimais
susijusi informacija, nesikiria nuo skelbtos AB „Kauno energija“ konsoliduotame metiniame pranešime
parengtame už 2012 metus.
8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metiniame ataskaitų rinkinyje pateiktus duomenis bei
įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai
Pagrindiniai Grupės ir Bendrovės finansiniai duomenys pateikti AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir
Bendrovės 2013 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
Konsoliduotųjų ataskaitų vidaus kontrolė: sudarydama konsoliduotąsias finansines ataskaitas, Bendrovė
sujungia savo ir dukterinės bendrovės finansinių ataskaitų eilutes nuosekliai, sudėdama turto, įsipareigojimų,
nuosavybės, pajamų ir sąnaudų straipsnius. Po to eliminuoja Bendrovės investicijos į dukterinę bendrovę
balansinę vertę ir Bendrovės nuosavybės dalį dukterinėje bendrovėje; grupės vidaus balanso likučius,
sandorius, pajamas ir sąnaudas (šiam tikslui parengiama tarpusavyje suderinta visų sandorių, pajamų ir
sąnaudų išklotinė už laikotarpį); nusidėvėjimo skirtumą turtinio įnašo, kuris įvertintas rinkos verte, lyginant
su jo balansine verte.
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Konsoliduotosioms Grupės ataskaitoms sudaryti Bendrovės ir dukterinės bendrovės finansinės ataskaitos
sudaromos ta pačia data.
Tikrinama ar Bendrovės ir dukterinės bendrovės apskaitos politika panašių sandorių apskaitai yra vienoda.
Dukterinės bendrovės pajamos ir sąnaudos įtraukiamos į konsoliduotąsias ataskaitas nuo įsigijimo datos.
9. Svarbūs įvykiai, įvykę po 2013 metų I pusmečio pabaigos
2013 m. birželio 22 d. AB „Kauno energija“ valdyba sprendimu Nr. 2013-17-2 nusprendė neparduoti
UAB ,,SDG“ (įmonės kodas 135899565) UAB ,,Pastatų priežiūros paslaugos“ visų akcijų paketo už
UAB ,,SDG“ pasiūlyme nurodytą pirkimo kainą, t. y. 10 001,00 Lt (UAB ,,Pastatų priežiūros paslaugos“
įstatinis kapitalas – 10 000 Lt).
2013 m. liepos 15 d. įvyko Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nuspręsta:
1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013-2
sprendimui ir AB „Kauno energija“ nepriklausomo audito komiteto nario atlygio už atliekamas funkcijas
audito komitete nustatymo.
– pritarti AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013-2 sprendimui ir
nustatyti, kad nepriklausomam audito komiteto nariui už atliekamas funkcijas AB „Kauno energija“ audito
komitete pagal paslaugų teikimo sutartį būtų mokamas 1 000 Lt mėnesinis atlygis, atskaičius privalomus
mokesčius pagal sutartį.
2. Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario rinkimo vietoj Lietuvos Respublikos Seimo narės
Orintos Leiputės.
– išrinkti akcinės bendrovės „Kauno energija“ veikiančios stebėtojų tarybos nariu Valį Venslovą (Lietuvos
Respublikos pilietį, asmens kodas [], gyvenantį [], Kaunas, Lietuvos Respublika).
3. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
3.1. Išrinkti Apskaitos ir kontrolės uždarąją akcinę bendrovę „AUDITAS“„konsoliduotųjų ir bendrovės
finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2013–2015 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir
licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų apskaitos auditui atlikti”.
3.2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos
kaina už 2013 metų audito atlikimą yra 30 500,00 Lt plius PVM, 2014 metų – 29 100,00 Lt plius PVM,
2015 metų – 29 100,00 Lt plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų
faktūrų gavimo dienos.
3.3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų apskaitos audito
paslaugos kaina už 2013 metų audito atlikimą yra 3 900,00 Lt plius PVM, 2014 metų – 3 800,00 Lt plius
PVM, 2015 metų – 3 800 Lt plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų
faktūrų gavimo dienos.
2013 m. Bendrovės administracijai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlikus visus veiksmus,
reikalingus įgyvendinti darbo organizavimo pakeitimus, susijusius su Bendrovės valdybos 2013 m. vasario
21 d. sprendimu Nr. Nr. 2013-4-2 ,,Dė1 AB ,,Kauno energija" valdymo struktūros tvirtinimo" ir 2013 m.
kovo 22 d. sprendimu Nr. 20 13-7-2 ,,Dėl AB ,,Kauno energija" darbuotojų pareigybių tvirtinimo“, nuo
2013 m. liepos 1 d. Bendrovėje įsigaliojo nauja valdymo struktūra.
10. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės
Kadangi investicijos sudaro sąlygas nuolatinei verslo plėtrai bei pelningumui, 2013 m. Grupės ir Bendrovės
investicijų programos tikslai yra tolesnis Bendrovės šilumos gamybos, perdavimo ir paskirstymo vystymas,
didinant biokuro panaudojimą šilumos gamybai, šilumos tiekimo patikimumą, plečiant inžinierinių sistemų
priežiūros paslaugas bei gerinant paslaugų kokybę.
Bendrovės pagrindiniai investiciniai tikslai 2013-2016 metų reguliavimo laikotarpiui: mažinti šilumos
gamybos sąnaudas esamuose šaltiniuose, diegti pigesnes kuro rūšis (biokurą), didinti nuosavų šaltinių galią
iki pilno poreikių patenkinimo. Įgyvendinant 2013-2016 m. investicijų planą, šilumos gamybos proceso
efektyvinimui Pergalės katilinėje, bus instaliuojamas naujas 18 MW vandens šildymo katilas, prijungiant jį
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prie esamo ekonomaizerio, Šilko katilinės efektyvumo didinimui ir biokuro šilumos gamybai joje vykdomas
9 MW esamo vandens šildymo katilo pritaikymas darbui biokuru ir planuojama 2014 m. įrengti antrą
biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą su bendru kondensaciniu ekonomaizeriu abiems katilams.
Numatoma už 12 mln. Lt Inkaro katilinėje instaliuoti du po 8 MW galios biokuru kūrenamus vandens
šildymo katilus su 4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (bendra galia 20 MW). II etapu, jeigu
atlikus detalią ekonominę analizę projektas būtų pelningas, Inkaro katilinėje numatoma vykdyti 15 MW
šilumos ir 5 MW elektros galios biokuro kogeneracinės jėgainės statybą, investicijų poreikis – 50-60 mln. Lt.
Inkaro katilinėje numatoma šilumos gamybos apimtis – iki 17 proc. tinklo poreikio.
Taip pat planuojama rekonstruoti BKZ garo katilą Petrašiūnų elektrinėje pritaikant jį biokuro naudojimui ir
„žalios“ elektros (16 MW) bei šilumos (apie 44-50 MW) kogeneracijai. Vyksta paruošiamieji darbai, gauta
poveikio aplinkai vertinimo išvada, dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rengtame
„žalios“ elektros supirkimo aukcione.
2013 m. sausio 16 d. su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu pasirašytos projektų „Noreikiškių
katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą 4 MW galios vandens šildymo katilą“ skiriant
2,299 mln. Lt ir „Ežerėlio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą 3,5 MW galios vandens
šildymo katilą“ skiriant 1,791 mln. Lt finansavimą, finansavimo sutartys, pagal finansavimo kryptį „Biokuro
katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių
bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų“.
2013 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-181 „Dėl finansavimo skyrimo
projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2012 m.
finansavimo kryptis“ projektui „Pergalės katilinės rekonstrukcija, įrengiant dūmų kondensacinį
ekonomaizerį“ skirtas 0,638 mln. Lt finansavimas. 2013 m. liepos 8 d. su Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondu pasirašyta finansavimo sutartis.
2013 m. vykdomi pagal 2012 m. spalio 9 d. Bendrovės pasirašytas dvi viešojo pirkimo–pardavimo sutartis,
dviejų investicinių projektų, iš dalies finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rangos darbai:
„Kauno m. integruoto tinklo Aukštųjų Šančių magistralės (2Ž) modernizavimas“ (projekto kodas VP2-4.2ŪM-02-K-02-006) ir „Kauno m. integruoto tinklo Vilijampolės šilumos tinklų (9K) rekonstravimas nuo
„Inkaro“ katilinės iki Šilainių mikrorajono“ (projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-02-007).
Visi išvardinti investiciniai projektai yra įtraukti į AB ,,Kauno energija“ 2012-2015 m. patikslintą investicijų
planą ir jo finansavimo šaltinius, kuriam Kauno m. savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 14 d. pritarė
sprendimu Nr. T-627. Projektai sėkmingai pradėti vykdyti ir bus baigti 2014 m.
2013 m. birželio 26 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateiktos dvi paraiškos pagal Europos
Sąjungos 2.4 prioriteto Esminė ekonominė infrastruktūra priemonę „Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“, daliniam Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui investiciniams
projektams: „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas“ (projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02K-03-016) ir „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas“ (projekto kodas VP2-4.2-ŪM02-K-03-017). Prašoma parama 2,9 mln. Lt. Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas.
2013 m. liepos 8 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateiktos trys paraiškos pagal Europos Sąjungos
3.3 prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
energijos gamybai“, daliniam Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui investiciniams projektams:
„Petrašiūnų elektrinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą (I etapas)“ (projekto kodas VP33.4-ŪM-02-K-03-007), „Šilko katilinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą (II etapas)“
(projekto kodas VP3-3.4-ŪM-02-K-03-024) ir „Inkaro katilinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į
biokurą“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-02-K-03-025). Prašoma parama 16 mln. Lt. Šiuo metu vyksta
paraiškų vertinimas.
Šie investiciniai projektai yra įtraukti į AB ,,Kauno energija“ 2012-2015 m. patikslintą investicijų planą ir jo
finansavimo šaltinius, kuriam Kauno m. savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 18 d. pritarė sprendimu
Nr. T-225.
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Be minėtų projektų, 2013 m., vykdant Bendrovės investicijų programą, numatoma toliau vykdyti Bendrovei
priklausančių katilinių modernizavimą, statant naujus dujinius ir biokuro katilus, automatizuojant gamybos
procesą, montuojant kondensacinius ekonomaizerius, šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą, taip pat, vykdyti
šilumos apskaitos prietaisų keitimą. Verta pažymėti, kad šių priemonių įdiegimas leis mažinti šilumos
perdavimo nuostolius, optimizuoti šilumos tiekimą vartotojams bei užtikrins šilumos tiekimo patikimumą.
2013 m. Bendrovė toliau vykdo energetinių objektų operatoriaus paslaugas. Šiluminių įrenginių remonto
darbai ir kitos paslaugos padeda Bendrovei uždirbti papildomų pajamų. Toliau plečiant šias veiklas, pasiūlant
energijos taupymo paslaugas ir kitaip užsidirbant pajamų, atsirastų galimybės kompensuoti šilumos kainų
didėjimą dėl ateityje mažėsiančio šilumos pardavimo, susijusio su pastatų renovacija.
Kita informacija nesikeitė nuo informacijos, skelbtos AB „Kauno energija“ konsoliduotame metiniame
pranešime parengtame už 2012 metus.
11.

Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą

Pagal 2012 metais atnaujintą „Petrašiūnų elektrinės verslo planas“ (Kauno technologijos universitetas,
Lietuvos energetikos institutas), Petrašiūnų elektrinėje 2013–2015 metais planuojama įrengti iki 44 MW
biomasės deginimo katilą su 16 MW garo turbina. Kūrenant medieną, nereikėtų naudoti aplinkos taršos
leidimų, o vien tai sudaro apie 1 mln. Lt per metus. Būtų išnaudojama elektros gamybos generatoriaus galia
ir pagaminamas didelis „žaliosios“ energijos kiekis ir tai sukurtų prielaidas šilumos kainai vartotojams
mažinti. Dėl šio projekto realizavimo ir finansavimo modelio įgyvendinimo vyksta konsultacijos su Lietuvos
energija, AB (nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB).
AB „Kauno energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatomis,
sudarydama sąlygas konkurencijai šilumos gamybos srityje vystytis, inicijavo, atliko ir toliau vysto darbą
„Centralizuotai tiekiamos šilumos supirkimo tvarkos įgyvendinimo taisyklių parengimas“ (toliau – Šilumos
tinklų kodeksas), kuriame detaliai aprašoma dabartiniai ir numatomi nepriklausomų šilumos gamintojų
prisijungimo prie CŠT sistemos reikalavimai bei šilumos supirkimo – pardavimo principai, būdai ir procesai.
Taip pat siūloma, ką reikėtų įgyvendinti, siekiant skaidrios ir sklandžios prekybos su nepriklausomais
šilumos gamintojais. Detalizuojami šilumos rinkos organizacinės struktūros principai, nuostatos, sąvokos,
CŠT sistemos funkcionavimo technologiniai nuostatai, prekybos šilumos energija tvarka, CŠT tinklų
paslaugų teikimo ir apmokėjimo nuostatai, CŠT tinklų plėtros nuostatai, rezervų kaupimo ir panaudojimo
nuostatai, CŠT sistemos funkcionavimas avarijų ir remontų atvejais, ginčų sprendimas. Šiuo metu
dokumentas yra svarstomas Kauno miesto savivaldybėje.
Kita informacija nesikeitė nuo informacijos, skelbtos AB „Kauno energija“ konsoliduotame metiniame
pranešime parengtame už 2012 metus.
12. Informacija apie emitento įsigytas ir turimas savas akcijas
Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijų nėra įsigijusi ir jos dukterinė bendrovė. Bendrovė ir
jos dukterinė bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.
13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones,
kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos,
likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir kai
tai yra svarbu vertinant įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir
veiklos rezultatus
Visa informacija šiuo klausimu pateikta AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m.
I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 2.11, 15, 23, 24 pastabose.
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14. Informacija apie emitento filialą ir antrines įmones
Bendrovės valdybos sprendimu yra įsteigtas filialas „Jurbarko šilumos tinklai“, įregistruotas
1997 m. rugsėjo 9 d., adresu V. Kudirkos g. 11, 4430 Jurbarkas. Bendrovės filiale gaminama šiluma
parduodama Jurbarko miesto vartotojams.
Bendrovės filiale „Jurbarko šilumos tinklai“ 2013 m. birželio 30 d. dirbo 35 darbuotojai.
2006 m. liepos 1 d. įregistruota dukterinė Bendrovės įmonė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“, buveinės
adresas Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas, įmonės kodas 300580563.
2013 m. birželio 30 d. VĮ Juridinių asmenų registe įregistruotas Dukterinės bendrovės įstatinis kapitalas –
10 000 Lt ir yra padalintas į 100 paprastąsias vardines 100 Lt nominalios vertės akcijas.
Dukterinė Bendrovės įmonė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ neturi tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų
akcijų paketų kitose įmonėse.
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ veikla – pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų
įrenginių priežiūra, pastatų ir statinių remontas, šilumos punktų ir kitų šilumos įrenginių remontas, transporto
paslaugų teikimas.
Dukterinės bendrovės 2013 m. I pusmetį apyvarta buvo 682 tūkst. Lt, nuostolis sudarė 120 tūkst. Lt.
Nuo 2012 m. liepos 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo įstatymo 20 straipsnio
2 punktu, daugiabučiuose namuose „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju)
negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais ar tiekiantys prekes ar
teikiantys paslaugas šilumos tiekėjui, ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų
apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių gamintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo
kuro didmenine ar mažmenine prekyba, ar asmenys, kartu su išvardytais asmenimis priklausantys susijusių
ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą“ (šis draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo
šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 50 000 gyventojų).
Atsižvelgiant į 2003 m. gegužės 20 d. šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo nuostatas dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros atskyrimo nuo
šilumos gamybos ir tiekimo, įvykdytas Dukterinės bendrovės vykdomų veiklų atskyrimas, t. y.
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ reorganizuotos atskyrimo būdu, 2013 m. balandžio 16 d. įkurtas naujas
juridinis asmuo UAB „Kauno energija NT“.
Užbaigus AB „Kauno energija“ dukterinės bendrovės UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ reorganizavimo
atskyrimo būdu procedūras, Juridinių asmenų registre 2013 m. balandžio 16 d. užregistruoti veiklą tęsiančios
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ (įm. kodas 300580563) įstatai.
Bendrovės dukterinėje įmonėje 2013 m. birželio 30 d. dirbo 19 darbuotojų.
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ 2013 m. I pusmečio finansinių rodiklių (veiklos pajamos, veiklos
pelnas, grynasis pelnas) palyginimas su 2012 m. I pusmečio rodikliais pateikiamas 7 grafike.

15
AB „KAUNO ENERGIJA“
Įmonės kodas 235014830
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva

2013 M. GRUPĖS IR BENDROVĖS KONSOLIDUOTASIS I PUSMEČIO TARPINIS PRANEŠIMAS

7 grafikas
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ pajamos, sąnaudos ir pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt
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2013 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ sukaupti nuvertėjimo nuostoliai
sudarė 1 916 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 1 764 tūkst. Lt) ir buvo apskaityti Bendrovės pelne ar
nuostoliuose finansinės veiklos sąnaudų straipsnyje. Detalesnė informacija pateikta finansinių ataskaitų
rinkinio aiškinamojo rašto 20 pastaboje.
2013 m. vasario 21 d. UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ vienintelio akcininko funkcijas vykdančios
AB „Kauno energija“ valdybos sprendimu nuspręsta sumažinti įstatinį kapitalą iki 4.602 tūkst. Lt,
panaikinant 152 tūkst. Lt susikaupusį nuostolį. UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ įstatai naujai registruoti
2013 m. kovo 6 d.
2013 m. kovo 22 d. UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ akcininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta pervesti
UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ 45 tūkst. Lt akcininkų įnašą nuostoliui dengti bei 110 tūkst. Lt tikslinį
akcininko įnašą, kurie buvo pervesti 2013 m. kovo 22 d.
Užbaigus AB „Kauno energija“ dukterinės bendrovės UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ reorganizavimo
atskyrimo būdu procedūras, Juridinių asmenų registre 2013 m. balandžio 16 d. užregistruoti naujai įsteigto
juridinio asmens UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) įstatai.
Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Kauno energija NT“, buveinės adresas Savanorių pr. 347, 49423
Kaunas, įmonės kodas 303042623.
2013 m. birželio 30 d. VĮ Juridinių asmenų registe įregistruotas UAB „Kauno energija NT“ įstatinis
kapitalas – 4 592 100 Lt ir yra padalintas į 45 921 paprastąsias vardines 100 Lt nominalios vertės akcijas.
UAB „Kauno energija NT“ neturi tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų paketų kitose įmonėse.
UAB „Kauno energija NT“ veikla – nekilnojamojo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas-pardavimas.

UAB „Kauno energija NT“ 2013 m. I pusmetį apyvarta buvo 33 tūkst. Lt, pelnas sudarė 5 tūkst. Lt.
UAB „Kauno energija NT“ 2013 m. birželio 30 d. dirbo 2 darbuotojai.
15. Įstatinio kapitalo struktūra
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2013 m. birželio 30 d. įregistruotas Bendrovės įstatinis
kapitalas yra 256 391 862 Lt (du šimtai penkiasdešimt šeši milijonai trys šimtai devyniasdešimt vienas
tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt du litai).
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Emitento įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis nurodyta 3 lentelėje.

Akcijų rūšis

Akcijų skaičius,
vnt.

Paprastos vardinės
akcijos

42 731 977

Iš viso:

42 731 977

3 lentelė
Dalis
Dalis įstatiniame
Bendra
įstatiniame
Nominali
kapitale
nominali vertė,
kapitale
vertė, litais
savivaldybių,
litais
privačių
proc.
akcininkų, proc.
6
256 391 862
98,33
1,67
6

256 391 862

98,33

1,67

16. Duomenys apie Emitento išleistas akcijas
2010 m. kovo 26 d. įregistruotas įstatinis kapitalas yra 256 391 862 Lt (du šimtai penkiasdešimt šeši milijonai
trys šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt du litai) ir yra padalintas į 42 731 977
(keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt
septynias) paprastąsias vardines 6 litų nominalios vertės akcijas.
Vertybinių popierių perleidimo apribojimų nėra.
16.1. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą (2013 m. birželio 30 d.), pagrindinės
charakteristikos.
Vertybinių popierių registracijos Nr.
A01031430
Vertybinių popierių ISIN kodas
LT0000123010
Akcijų skaičius
20 031 977 PVA
Nominalioji vertė
6 litai
Bendra akcijų nominalioji vertė
120 191 862 litai
16.2. Akcijų, išplatintų ir įregistruotų neviešai apyvartai (2013 m. birželio 30 d.), pagrindinės
charakteristikos.
Vertybinių popierių ISIN kodas
LT0000128407
Akcijų skaičius
22 700 000 PVA
Nominalioji vertė
6 Lt
Bendra akcijų nominalioji vertė
136 200 000 Lt
Bendrovės vertybinių popierių prekybos istorija 2009-2013 m. I pusmetį pateikta 4 lentelėje.
4 lentelė
Rodiklis

2009

2010

2011

2012

2013-06-30

Atidarymo kaina
(litais/eurais)

2,00/0,579

2,45/0,710

2,072/0,600

1,951/0,565

1,996/0,578

Didžiausia kaina
(litais/eurais)

2,650,768

3,18/0,921

2,659/0,770

2,037/0,590

2,034/0,589

Mažiausia kaina
(litais/eurais)

1,41/0,408

1,903/0,551

1,105/0,320

1,433/0,415

1,581/0,458

Paskutinė kaina
(litais/eurais)

2,40/0,695

2,072/0,600

1,209/0,350

1,996/0,578

2,013/0,583

Apyvarta vnt.

92 418

77 729

90 239

80 421

18 201

Apyvarta mln.
(litais/eurais)

0,19/0,05

0,2/0,06

0,18/0,05

0,13/0,04

0,03/0,01
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Rodiklis
Kapitalizacija mln.
(litais/eurais)

2009

2010

2011

2012

2013-06-30

102,28/29,62

41,5/12,02

24,21/7,01

39,98/11,58

40,32/11,68

Akcijos kainos (eurais) ir apyvartos 2009-2013 m. I pusmečio istorija nurodyta 8 grafike.
8 grafikas

9 grafikas
Bendrovės akcijos kainos palyginimas su savo sektoriaus ir OMX Vilnius indeksu
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9 Grafiko duomenys:
Indeksas/Akcijos
OMX Vilnius

01.01.2009

B7000GI Komunalinės paslaugos
KNR1L

179,25

30.06.2013
403,99

+/-%
125,38

668,31
0,58 EUR

1 177,94
0,58 EUR

76,26
0,65

17. Informacija apie Emitento akcininkus
Bendras Bendrovės akcininkų skaičius 2013 m. liepos 15 d. – 367.
Emitento akcininkai, kuriems 2013 m. birželio 30 d. priklausė daugiau nei 5 proc. 2010 m. kovo 26 d.
įregistruoto Bendrovės įstatinio kapitalo (42 731 977 PVA), duomenys nurodyti 5 lentelėje ir 10 grafike.
5 lentelė
Nuosavybės teise
Akcininkui su
priklausančių
kartu veikiančiais
akcijų
asmenimis
suteikiama balsų
priklausančių
dalis, proc.
balsų dalis, proc.

Akcininko vardas, pavardė
(įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, kodas)

Akcininkui
nuosavybės teise,
priklausančių
paprastųjų vardinių
akcijų skaičius, vnt.

Turima
įstatinio
kapitalo
dalis,
proc.

Kauno miesto savivaldybė
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 111106319

39 665 892

92,82

92,82

-

Kiti akcininkai

3 066 085

7,18

7,18

-

Iš viso:

42 731 977

100

100

-

10 grafikas
Akcininkų struktūra 2013 m. birželio 30 d.
3,76%
1,75%
1,67%

92,82%

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė

Kiti akcininkai

17.1. Akcininkai, kuriems 2013 m. birželio 30 d. priklausė daugiau nei 5 proc. Bendrovės akcijų (20 031 977
PVA), išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą (registracijos Nr. A01031430, VP ISIN kodas –
LT0000123010), nurodyti 6 lentelėje.
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6 lentelė
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybė
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 111106319
Kauno rajono savivaldybė
Savanorių pr. 371, 49500
Kaunas,
Kodas 111100622
Kiti akcininkai

Akcijų rūšis
Paprastosios
vardinės
akcijos
Paprastosios
vardinės
akcijos
Paprastosios
vardinės
akcijos

Akcijų
skaičius
vnt.

Akcijų
bendra
nominali
vertė Lt

Įstatinio
kapitalo
dalis (%)

16 965 892

101 795 352

84,69

39,70

1 606 168

9 637 008

8,02

3,76

1 459 917

8 759 502

7,29

3,42

20 031 977

Iš viso:

Akcijų dalis
(%) nuo
išleistų į viešą
apyvartą

120 191 862

100

46,88

17.2. Akcininkai, kuriems 2013 m. birželio 30 d. priklausė daugiau nei 5 proc. Bendrovės akcijų (22 700 000
PVA), išleistų į neviešąją vertybinių popierių apyvartą (VP ISIN kodas – LT0000128407), nurodyti
7 lentelėje:
7 lentelė
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybė
Laisvės al. 96, 44251
Kaunas
Kodas 111106319

Akcijų rūšis

Paprastosios
vardinės
akcijos

Akcijų
skaičius
vnt.

22 700 000

Akcijų
bendra
nominali
vertė Lt
136 200 000

Akcijų dalis
(%) nuo išleistų
į neviešą
apyvartą
100

Įstatini
o dalis
(%)

53,12

Nei vienas Emitento akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos,
jos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 skirsnyje. Balsus visuotiniame akcininkų
susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 42 731 977 vnt.
Bendrovė nėra informuota apie balsavimo teisių apribojimus bei apie kokius nors akcininkų tarpusavio
susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.
2010 m. Emitento akcininkams buvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2009 metų pelno. Vienai akcijai
tenkantis dividendų dydis – 0,084 Lt, iš viso – 3 589 486 Lt (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt
devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši Lt).
2011 m. Emitento akcininkams nebuvo skirti ir išmokėti dividendai. 2010 m. pelnas buvo skirtas į
privalomąjį rezervą, rezervą investicijoms ir paramai.
2012 m. Emitento akcininkams buvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2011 metų pelno. Vienai akcijai
tenkantis dividendų dydis – 25 ct už vieną akciją, iš viso 10 683 000 Lt (dešimt milijonų šeši šimtai
aštuoniasdešimt trys tūkstančiai Lt).
2013 m. Emitento akcininkams nebuvo skirti ir išmokėti dividendai. 2013 m. balandžio 30 d. eilinio
visuotinio akcinikų susirinkimo sprendimu Nr. 3 pelnas buvo skirtas į privalomąjį rezervą, į kitus rezervus
(šilumos punktų remontui), paramai bei dalis pelno perkelta į kitus finansinius metus. Labdarai ir paramai
buvo skirta 150 000 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų) (43 443 EUR).
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18. Darbuotojai
2013 m. birželio 30 d. duomenimis Grupėje iš viso dirbo 571 darbuotojų. Darbuotojų skaičiaus kitimas 2011–
2013 m. I pusmetį nurodytas 8 lentelėje.
8 lentelė
Faktinis
darbuotojų
skaičius
Iš viso:

Bendrovės
2011-12-31

Grupės
2011-12-31

Bendrovės
2012-12-31

Grupės
2012-12-31

Bendrovės
2013-06-30

583

628

583

617

552

571

4

6

4

6

4

5

specialistai

310

325

314

327

300

305

darbininkai

269

297

265

284

248

261

iš jų: vadovai

Grupės
2013-06-30

Grupės ir Bendrovės darbuotojų išsilavinimas laikotarpio pabaigai
Grupės
Bendrovės
Grupės Bendrovės
2011-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2013-06-30
11
8
9
7

9 lentelė
Grupės
2013-06-30
8

Eil.
Nr.
1
2

Išsilavinimo
Bendrovės
lygis
2011-12-31
Nebaigtas vidurinis
9
Vidurinis

219

245

217

231

209

219

3

Aukštesnysis

92

98

83

89

78

81

4

Aukštasis

263

274

275

288

258

263

Iš viso:

583

628

583

617

552

571

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis atlyginimas
(2013 m. birželio 30 d. neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Darbuotojai
Vadovų vidutinis sąlyginis skaičius
Vadovų vidutinis mėnesinis atlyginimas
Specialistų vidutinis sąlyginis skaičius
Specialistų vidutinis mėnesinis atlyginimas
Darbininkų vidutinis sąlyginis skaičius
Darbininkų vidutinis mėnesinis atlyginimas

Bendrovės
3,7
9123,8
285
2803,0
249,8
2014,5

10 lentelė
Grupės
5,1
7136,9
291,9
2802,9
263,7
1982,8

Emitento darbuotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios atlyginimo dalies, kintamosios atlyginimo
dalies, priemokų ir priedų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus įstatymus, Bendrovės
Kolektyvinę sutartį, premijų. Premijos mokamos iš grynojo pelno, jei visuotinis akcininkų susirinkimas dalį
pelno skiria Bendrovės darbuotojams premijuoti. Nuo 1998 m. iki 2013 m. birželio 30 d. visuotinis akcininkų
susirinkimas nebuvo skyręs dalies pelno Emitento darbuotojams premijuoti.
Emitento kolektyvinėje sutartyje, kurią 2013 m. sausio 28 d. pasirašė Bendrovės generalinis direktorius
atstovaujantis darbdavį ir Bendrovės darbuotojus atstovaujanti darbuotojų profesinė sąjunga, numatytos
ypatingos emitento darbuotojų ar jų dalies teisės bei pareigos. Šios emitento darbuotojų ar jų dalies teisės bei
pareigos nesikeitė nuo informacijos, paskelbtos AB „Kauno energija“ konsoliduotame metiniame pranešime
parengtame už 2012 metus.

21
AB „KAUNO ENERGIJA“
Įmonės kodas 235014830
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva

2013 M. GRUPĖS IR BENDROVĖS KONSOLIDUOTASIS I PUSMEČIO TARPINIS PRANEŠIMAS

19. Emitento įstatų pakeitimo tvarka
Emitento įstatai numato, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės
įstatus, išskyrus šiame Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Priimant
sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių
akcininkų susirinkime, dauguma.
2010 m. spalio 26 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti Bendrovės įstatai,
kuriuose įvertinti teisės aktų pakeitimai. Nauja įstatų redakcija 2010 m. lapkričio 11 d. įregistruota Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre. Su ja susipažinti galima Bendrovės internetinėje svetainėje adresu
www.kaunoenergija.lt.
20. Emitento organai
Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus
priežiūros organas − stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas − valdyba ir vienasmenis valdymo
organas − generalinis direktorius.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų
susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, stebėtojų tarybai, valdybai ir generaliniam
direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.
Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę
dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės
akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su
kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji
darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio
akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti,
turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybės
dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Kolegialų priežiūros organą − stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) stebėtojų tarybos nariai.
Stebėtojų tarybos nariai renkami 4 (keturiems) metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų
tarybos pirmininką. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos
narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami
tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo
veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos
strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės
metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos, teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės
vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros
klausimus. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme jos kompetencijai
priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.
Stebėtojų
taryba,
vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
vertybinių
popierių
komisijos
2008 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr.1K-18 „Dėl reikalavimo audito komitetams”, „Reikalavimų audito
komitetams taikymo gairės”, kurioms pritarta Vertybinių popierių komisijos 2008 m. lapkričio 28 d.
sprendimu, tvirtina audito komiteto sudarymo vidaus taisykles ir renka audito komiteto narius. Bendrovės
stebėtojų taryba 2013 m. vasario 21 d. patvirtino naują akcinės bendrovės „Kauno energija“ audito komiteto
vidaus taisyklių redakciją.
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2013 m. vasario 21 d. stebėtojų taryba patvirtino audito komiteto nares Valeriją Stankūnienę, Bendrovės
vyriausiosios buhalterės pavaduotoją ir Ingą Dragūnienę, Bendrovės Finansų departamento Ekonomikos ir
planavimo skyriaus vyresniąją ekonomistę.
2013 m. balandžio 10 d. stebėtojų taryba akcinės bendrovės „Kauno energija“ audito komiteto
nepriklausomu nariu paskyrė stebėtojų tarybos narę Editą Gudišauskienę. ir nustatė, kad naujai audito
komiteto nepriklausoma narė veiklą audito komitete pradeda vykdyti nuo 2013 m. balandžio 11 d.
Audito komitetas vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Bendrovės stebėtojų tarybos 2013 m. vasario 21 d.
posėdžio Nr. 2013-1 sprendimu patvirtintomis Bendrovės audito komiteto vidaus taisyklėsmis. Audito
komitetas vykdo funkcijas numatytas Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsnyje. 2013 metų
I pusmetį audito komitetas posėdžiavo 3 kartus.
Inga Dragūnienė. Bendrovės Finansų departamento Ekonomikos ir planavimo skyriaus vyresnioji
ekonomistė. Audito komiteto narė nuo 2011 m. rugpjūčio 18 d., 2012 m. sausio 3 d. perrinkta audito
komiteto nare. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, Kauno technologijos universitetas vadybos mokslo
magistrė finansų vadybos srityje (2001 m.). Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos: 1998-10-15 –
2006-07-25 Bendrovės vyresnioji buhalterė, 2006-07-26 – 2009-11-01 UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“
vyr. buhalterės pavaduotoja, 2009-11-02 – 2010-05-07, UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ administracijos
referentė.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Valerija Stankūnienė. Bendrovės vyriausiosios buhalterės pavaduotoja. Audito komiteto narė nuo
2011 m. rugpjūčio 18 d., 2012 m. sausio 3 d. perrinkta audito komiteto nare. Išsilavinimas – aukštasis
universitetinis, Vilniaus universitetas, specialybė – buhalterinė apskaita (1983 m.). Darbovietės per
paskutinius 10 metų ir pareigos: 1995-02 – 2002-07 AB „Šilkas“ vyriausioji buhalterė, 2003-02 – 2010-01
UAB „ARISBALTIJA“ vyriausioji buhalterė.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Edita Gudišauskienė. UAB „Kauno autobusai“ Ekonomikos ir finansų direktorė, Bendrovės stebėtojų tarybos
narė. Bendrovės nepriklausoma audito komiteto narė, veiklą audito komitete vykdo nuo 2013 m. balandžio
11 d. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, Kauno technologijos universitetas Mechanikos fakultetas–
termoinžinerijos magistrė (1995 m.), Ekonomikos ir vadybos fakultetas finansų vadybos magistrė (2001 m.),
Socialinių mokslų fakultetas regionų plėtros-viešojo administravimo magistrė. Darbovietės per paskutinius
10 metų ir pareigos: 2000-04-02 – 2006-08-30 Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos tarnyboje vyriausioji buhalterė, 2006-08-31 – 2007-03-29 vyriausioji specialistė, 2007–2010 m.
Kauno miesto savivaldybės mero patarėja bendruomenių ir socialiniais klausimais, 2010–2011 m. Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktorė, 2011–2012 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
patarėja.
Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 7 valdybos nariai. Valdybą 4 (keturių) metų
laikotarpiui renka stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius
nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos
kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina
pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai
priskirtus klausimus.
Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo
organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė
nustatomi generalinio direktoriaus įsakymu.
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21. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas
(pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale, kiekvieno asmens
kadencijos pradžią ir pabaigą, informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų
sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius dydžius, tenkančius
vienam kolegialaus organo nariui, bendrovės vadovui, vyriausiam finansininkui)
21.1. Duomenys apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius:
2013 m. birželio 30 d. Bendrovės stebėtojų tarybos nariai:
Vardas, pavardė

Pareigos

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Andrius Kupčinskas

Stebėtojų tarybos
pirmininkas

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Stanislovas
Buškevičius

Stebėtojų tarybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Edita Gudišauskienė

Stebėtojų tarybos narė

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Aušra Ručienė

Stebėtojų tarybos narė

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

ArtūrasTepelys

Stebėtojų tarybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Gediminas
Žukauskas

Stebėtojų tarybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Per 2013 metų I pusmetį įvyko 2 stebėtojų tarybos posėdžiai, juose dalyvavo daugiau kaip 2/3 stebėtojų
tarybos narių.
Andrius Kupčinskas. Kauno miesto meras. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.
Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos pirmininkas. Verslo
taryboje Kauno miesto savivaldybės atstovas.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.

Stanislovas Buškevičius. Kauno miesto mero pavaduotojas. Kauno miesto savivaldybės
tarybos narys. Kauno miesto savivaldybės tarybos Kultūros ir meno komiteto narys,
Apdovanojimo tarybos pirmininkas.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.

Edita Gudišauskienė. UAB „Kauno autobusai“ Ekonomikos ir finansų direktorė,
Bendrovės nepriklausoma audito komiteto narė. Kauno miesto savivaldybės tarybos narė.
Kauno miesto savivaldybės Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė, Strateginio
planavimo komisijos narė. Lampėdžių bendruomenės centro valdybos narė.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.

Aušra Ručienė. Advokatė. Kauno miesto savivaldybės tarybos narė. Kauno miesto
savivaldybės tarybos Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komiteto pirmininkė,
Kontrolės komiteto narė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė, Strateginio
planavimo komisijos narė.
Bendrovės akcijų neturi. UAB „Ručenta“ akcininkė.
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Artūras Tepelys. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Kauno miesto savivaldybės
tarybos Socialinių, sveikatos ir švietimo reikalų komiteto narys, Administracijos
komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos narys.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja. Bendrovės filialo Jurbarko
šilumos tinklai direktoriaus pavaduotojas. Per 2013 m. I pusmetį priskaityta 32 tūkst. Lt
darbo užmokesčio, nepriskaičiuotos tantjemos, neperleistas kitas turtas ir nesuteikta
garantijų.
Gediminas Žukauskas. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos direktorius. Kauno miesto
savivaldybės tarybos narys. Kauno miesto savivaldybės tarybos Savivaldos ir
bendruomenių plėtojimo komiteto pirmininkas, Pavadinimų sumanymo ir atminimo
įamžinimo komisijos narys, Privatizavimo komisijos narys, Strateginio planavimo
komisijos narys. Panemunės bendruomenės centro pirmininkas.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuotos pinigų sumos (atlyginimas,
tantjemos), neperleistas kitas turtas ir nesuteikta garantijų.
2013 m. liepos 15 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime stebėtojų
tarybos nariu vietoj vietoj Lietuvos Respublikos Seimo narės Orintos Leiputės išrinktas Valys Venslovas.
Vardas, pavardė

Pareigos
Stebėtojų tarybos narys

Valys Venslovas

Kadencijos pradžia
2013 m. liepos 15 d.

Kadencijos pabaiga
2016 m. balandžio 30 d.

Valys Venslovas. UAB „Kauno vandenys“ Technikos direktorius. Bendrovės stebėtojų tarybos narys nuo
2013 m. liepos 15 d. Tarptautinio medžiotojų klubo „Safari“ valdybos narys.
21.2. Duomenys apie Bendrovės valdybos narius
2013 m. birželio 30 d. Bendrovės valdybos nariai:
Vardas, pavardė

Pareigos

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Valdas Lukoševičius

Valdybos pirmininkas

Sigitas Groblys

Valdybos pirmininko
pavaduotojas

2012 m. rugsėjo 28 d.
2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.
2016 m. balandžio 30 d.

Juozas Augutis
Rimantas Bakas
Saulius Meškauskas

Valdybos narys
Valdybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.
2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.
2016 m. balandžio 30 d.

Valdybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Vaclovas Miškinis

Valdybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Mindaugas Varža

Valdybos narys

2012 m. rugsėjo 28 d.

2016 m. balandžio 30 d.

Per 2013 metų I pusmetį Bendrovės valdyba posėdžiavo 18 kartų. Visuose posėdžiuose dalyvavo daugiau
kaip 2/3 valdybos narių.
Valdas Lukoševičius. Technikos mokslų daktaras. Bendrovės Strategijos ir investicinių
projektų skyriaus vadovas. Bendrovės valdybos narys nuo 2012 m. rugsėjo 28 d.
Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos (LEKA) prezidentas. Kauno
technologijos universiteto (KTU) Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per 2013 m. I pusmetį priskaityta 20 tūkst. Lt darbo užmokesčio, nepriskaičiuotos
tantjemos, neperleistas kitas turtas ir nesuteikta garantijų.
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Sigitas Groblys. Partneris, advokatų kontora Foresta Verslo teisės grupė. Bendrovės
valdybos narys nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. UAB Orivas ir UAB Litpirma valdybos narys,
Gintaro Steponavičiaus paramos fondo valdybos pirmininkas.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas,
tantjemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.
Juozas Augutis. Profesorius. Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo prorektorius.
Profesorius Matematikos ir statistikos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).
Bendrovės valdybos narys nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos mokslų akademijos
tikrasis narys, 6BP ir 7BP ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos
valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, VDU Energetinio saugumo centro
vadovas, Ignalinos AE saugumo komiteto pirmininkas, žurnalų „Energetika“, „Journal of
Civil Engineering and Management“ bei „Matematika ir matematinis modeliavimas“
redakcinės kolegijos narys, Lietuvos matematikos informatikos ir Lietuvos energetikos
institutų tarybų narys, Tarptautinės patikimumo duomenų organizacijos ESREDA SRA narys, VDU Senato
ir tarybos narys, Lietuvos matematikų draugijos ir statistikų sąjungos narys. Nacionalinės mokslo programos
„Darni energetika“ rengimo grupės pirmininkas ir Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“
rengimo grupės narys.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantjemos),
neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.
Rimantas Bakas. Technikos mokslų daktaras. Bendrovės generalinis direktorius.
Bendrovės valdybos narys nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos šiluminės technikos
inžinierių asociacijos narys, VšĮ „Kauno regioninė energetikos agentūra“ tarybos
narys, Lietuvos energetikos instituto Mokslinės tarybos narys, Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos tarybos narys, Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo
energetikos katedros magistrų kvalifikacinės komisijos pirmininkas, Pasaulio
energetikos tarybos Lietuvos komiteto patvirtintas PET Lietuvos komiteto energetikos
ekspertas. Nuo 2011 m. gegužės 3 d. iki 2012 m. sausio 2 d. Bendrovės valdybos
narys. 2008 m. kaip darbo grupės narys dalyvavo rengiant studiją „Europe‘s
Vulnerability to Energy Crises“ (Europos pažeidžiamumas energetinių krizių metu), kuri buvo pristatyta
Europos komisijoje.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.
Per 2013 m. I pusmetį priskaityta 75 tūkst. Lt darbo užmokesčio, nepriskaičiuotos tantjemos, neperleistas
kitas turtas ir nesuteikta garantijų.
Saulius Meškauskas. Kauno miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus
vedėjo pavaduotojas. Nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. Bendrovės valdybos narys.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas,
tantjemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Vaclovas Miškinis. Habilituotas daktaras. Lietuvos energetikos instituto Kompleksinių
energetikos tyrimų laboratorijos vadovas, profesorius, habil. dr., Lietuvos energetikos
instituto mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas. Bendrovės valdybos narys nuo
2012 m. rugsėjo 28 d.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas,
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tantjemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.
Mindaugas Varža. UAB „Novrita“ direktorius. UAB „Kauno Verslo Grupė“ direktorius.
Bendrovės valdybos narys nuo 2012 m. rugsėjo 28 d.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas,
tantjemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

21.3. Duomenys apie Bendrovės vadovą, vyriausiąją buhalterę:
Rimantas Bakas. Technikos mokslų daktaras. Bendrovės generalinis direktorius nuo 2008 m. lapkričio 24 d.,
nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. Bendrovės valdybo narys. Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos
narys, VšĮ „Kauno regioninė energetikos agentūra“ tarybos narys, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
tarybos narys, Lietuvos energetikos instituto Mokslinės tarybos narys, Kauno technologijos universiteto
Šilumos ir atomo energetikos katedros magistrų kvalifikacinės komisijos pirmininkas, Pasaulio energetikos
tarybos Lietuvos komiteto patvirtintas PET Lietuvos komiteto energetikos ekspertas, nuo 2011 m. gegužės
3 d. iki 2012 m. sausio 2 d. Bendrovės valdybos narys. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, KTU
1985 m., pramonės šiluminės energetikos inžinierius. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos –
2001-10 –2003-02 Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacijos viceprezidentas ir vykdantysis
direktorius; Bendrovės Strategijos skyriaus projektų vadovas – 2001-03 – 2003-05; Strategijos skyriaus
vyriausiasis projektų vadovas 2003-05 – 2006-01; Strategijos skyriaus vadovas 2006-01 – 2008-11.
Bendrovės generalinis direktorius Rimantas Bakas apdovanotas padėkos raštais: Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos (2007 m.), Lietuvos elektros energetikos asociacijos (2008 m.), Pasaulio energetikos tarybos
Lietuvos komiteto (2010 m.), Lietuvos energetikos ministerijos (2013 m.) bei Kauno miesto savivaldos
600 metų jubiliejaus atminimo medaliu (2008 m.), Lietuvos energetikų garbės ženklu (2011 m.).
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.
Violeta Staškūnienė. Bendrovės vyriausioji buhalterė nuo 2003 m. sausio 16 d. Išsilavinimas – aukštasis
universitetinis, VU 1984 m., darbo ekonomika, profesija – ekonomistė. Darbovietės per paskutinius 10 metų
ir pareigos –2000-07 – 2003-01 Bendrovės vyriausioji finansininkė, 1998 – 2004-04 UAB „Itvizija“
vyriausioji buhalterė; 2003-01 – 2004-06 UAB „Energijos realizacijos centras“ vyriausioji buhalterė.
Turi 2 641 vnt. Bendrovės akcijų, kurios sudaro mažiau nei 5 proc. įstatinio kapitalo. Kitų įmonių kapitale
nedalyvauja.
Per 2013 metų I pusmetį Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei priskaičiuota bendra pinigų suma –
128 tūkst. Lt, o vidutinis dydis tenkantis vienam nariui – 64 tūkst. Lt., kito turto perleista nebuvo, garantijų
nesuteikta.
22. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų
pasikeitus Emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų
atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą
Nėra.
23. Visi Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie
atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento
kontrolės pasikeitimo
Nėra.
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24. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius
Didesnių atskirų sandorių nebuvo. Detalesnė informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo
rašto 25 pastaboje.
25. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi ir Bendrovės vykdomas socialines
iniciatyvas ir politiką
Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi pateikta metinio pranešimo už 2012 metus 1 priede.
Metinės ataskaitos apie Bendrovės vykdomas socialines iniciatyvas ir politiką skelbiamos Bendrovės
interneto svetainėje.
26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją
Emitentas vykdydamas savo prievolę pagal jam taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės
aktus, per praėjusius 4 mėnesius viešai paskelbė žemiau nurodytą informaciją per GlobeNewswire naujienų
platinimo sistemą, kuria pranešimai platinami Europos Sąjungos mastu. Taip pat šią informaciją patalpino
Emitento internetinėje svetainėje. Visą informaciją galima gauti NASDAQ OMX Vilnius svetainės
(http://www.baltic.omxgroup.com/?id=3304) bei Emitento interneto svetainės (http://www.kaunoenergija.lt)
tinklalapiuose.
Antraštė

Pranešimo kategorija

Kalba

Laikas

2013 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatai

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-07-30 14:17:50

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimai

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-07-15 16:49:20

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės
pakeitimas

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-07-03 09:24:04

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimas ir
sprendimų projektai

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-06-2017:55:52

AB „Kauno energija“ 2013 m. I ketvirčio
finansinė informacija

Tarpinė informacija

En, Lt 2013-06-0317:28:56

Dėl dukterinės bendrovės akcijų paketo
pardavimo pakartotinio konkurso

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-05-24 12:54:52

UAB Kauno termofikacijos elektrinės
arbitražinis ieškinys

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-05-07 17:34:02

Dėl paskelbto dukterinės bendrovės akcijų
pardavimo konkurso

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-05-06 17:05:14

AB “Kauno energija” eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimai

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-04-30 15:51:34

2013 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatai

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-04-25 17:24:48

Dėl dukterinės bendrovės pardavimo
procedūrų

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-04-23 16:58:55

Informacija apie Vilniaus komercinio
arbitražo teismo pranešimą

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-04-22 17:12:33

Dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo
sprendimo byloje Nr. 203 įvykdymo

Pranešimas apie esminį
įvykį

En, Lt 2013-04-18 14:46:10
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