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BDO auditas ir apskaita, UAB, yra ribotos atsakomybės UK kompanijos BDO International Limited narė ir nepriklausomų bendrovių tarptautinio BDO tinklo vienintelė teisėta atstovė 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

AB „Klaipėdos energija“ akcininkams 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė 

Mes atlikome AB „Klaipėdos energija“ (toliau – „Bendrovė“) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 

2020 m. gruodžio 31 d. balansas, tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 

santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 
Bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei tuomet pasibaigusių metų jos finansinius 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Verslo apskaitos standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal 

šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 

ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Bendrovės pagal Tarptautinių buhalterių etikos 

standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir 

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 

Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 

Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti 

audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Dalyko pabrėžimas – veiklos rezultatų pokyčiai 

Nesąlygodami savo nuomonės, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo 

rašto 30-ąją pastabą, kurioje atskleista, kad 2020 m. Bendrovė iš apyvartinių taršos leidimų 

pardavimo generavo 2 428 tūkst. Eur pajamų, kai Bendrovės grynasis pelnas 2020 m. sudarė 1 

923 tūkst. Eur. 2019 m. Bendrovė iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo gavo 2 333 tūkst. Eur 

pajamų, o Bendrovės grynasis pelnas 2019 m. sudarė 1 444 tūkst. Eur. Finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 24 pastaboje taip pat įvardinti Bendrovės nebalansinėse sąskaitose 

užregistruoti įsipareigojimai grąžinti tam tikras sumas Bendrovės paslaugų vartotojams per 

šilumos tarifų sumažinimą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustačius 

Bendrovei bazinę šilumos kainą. Dėl sumažintos bazinės šilumo kainos Bendrovės taikomi 

šiluminės energijos pardavimo tarifai būsimais laikotarpiais, tikėtina, išliks mažesni nei 2018 m. 

ir ankstesniais laikotarpiais, kas ir būsimais laikotarpiais gali turėti įtakos Bendrovės veiklos 

rezultatams. 
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BDO auditas ir apskaita, UAB, yra ribotos atsakomybės UK kompanijos BDO International Limited narė ir nepriklausomų bendrovių tarptautinio BDO tinklo vienintelė teisėta atstovė  

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (tęsinys) 

Pagrindiniai audito dalykai 

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi 

atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami 

atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių 

finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas audito 

dalykas ir mūsų atsakas į jį yra aprašytas toliau. 

Pagrindiniai audito dalykai Kaip audito metu nagrinėjome pagrindinį 

audito dalyką  

Pajamų pripažinimas 

Bendrovės pajamos 2020 m. buvo lygios 28 

mln. EUR, kurių didesnė dalis susijusi su 

reguliuojamų paslaugų (šiluminės energijos 

gamybos ir perdavimo) teikimu.  

Bendrovė pripažįsta pajamas už suteiktas 

reguliuojamas paslaugas remdamasi 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

patvirtintais tarifais ir skaitiklių parodymais 

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 

todėl pajamų pripažinimo procesas apima 

vadovybės sprendimus tik ribota apimtimi. 

Tačiau, kadangi dėl pajamų dydžio ir pajamų 

pripažinimui taikytoms audito procedūroms 

prireikė reikšmingų laiko sąnaudų ir išteklių, 

šią sritį pasirinkome kaip pagrindinį audito 

dalyką.  

Peržiūrėjome pajamų pripažinimo apskaitos 

principus, taikomus visiems reikšmingiems 

pajamų srautams, ir patikrinome, ar jie 

atitinka Verslo apskaitos standartus. 

Įvertinome pajamų pripažinimo principų 

taikymo nuoseklumą peržiūrėję apskaitos 

principus, taikomus skirtingiems Bendrovės 

pajamų šaltiniams.  

Atrankos būdu atlikome testą vertindami su 

pajamų pripažinimu susijusių pagrindinių 

kontrolės procedūrų sistemą ir veiksmingumą, 

pagrindinį dėmesį skirdami automatizuotoms ir 

rankiniu būdu vykdomoms kontrolės 

procedūroms, kurios taikomos sistemoje 

patvirtintiems tarifams išrašant pardavimo 

sąskaitas ir pardavimo sąskaitų klientams 

generavimui remiantis perduotos šiluminės 

energijos kiekiu ir patvirtintais tarifais.  

Atrinkome per metus įvykdytus pardavimo 

sandorius ir metų pabaigoje neapmokėtus 

gautinų sumų likučius ir gavome sandorių su 

Bendrovės klientais bei šių sandorių likučių 

patvirtinimus.  

Atrinkome po metų pabaigos išrašytas 

kreditines sąskaitas-faktūras ir patikrinome, ar 

pajamos buvo pripažintos tinkamu laikotarpiu, 

taip pat patikrinome finansinį laikotarpį, su 

kuriuo jos buvo susijusios.  

Mūsų darbas taip pat apėmė rankiniu būdu 

pildomiems įrašams taikytus testus atrankos 

būdu, kurių metu nenustatėme jokių sumų, 

kurios negalėjo būti pagrįstos.  
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (tęsinys) 

Pagrindiniai audito dalykai (tęsinys) 

Ilgalaikio materialiojo turto vertinimas 

Šiai sričiai skyrėme pagrindinį dėmesį dėl 

Bendrovės balanse apskaityto ilgalaikio 

materialiojo turto likučio reikšmingumo (kuris 

2020 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 65 mln. 

EUR) ir dėl to, kad vadovybei vertinant, ar 

ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė 

reikšmingai nesiskiria nuo tos, kuri būtų 

nustatyta remiantis turto tikrąja verte 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, reikia 

priimti svarbius sprendimus ir atlikti 

vertinimus.  

Vadovybė taikė pajamų metodą remdamasi 

diskontuotais pinigų srautais ir nustatė, kad 

ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė 2020 

m. gruodžio 31 d. nesiskyrė nuo šio turto 

apskaitinės vertės.  

Išsiaiškinome, supratome ir įvertinome 

vadovybės taikomus principus, procesus, 

metodus ir prielaidas, taikomus nustatant 

ilgalaikio materialiojo turto tikrąją vertę.  

Išnagrinėjome vadovybės informaciją apie 

šilumos teisinio reguliavimo aplinkoje per 2020 

m. įvykusius pokyčius, atsižvelgdami į 

vėliausius Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos priimtus nutarimus.  

Peržiūrėjome šiuos reikšmingus duomenis: 

numatomi pinigų srautai 2021-2026 m.; 

diskonto norma. Mes aptarėme šiuo duomenis 

su vadovybe ir sutikrinome juos su vidiniais ir 

išoriniais duomenimis. 

Mes patikrinome, ar vertinimo modelis yra 

matematiškai tikslus, ar gauti rezultatai 

tiksliai palyginti su turto apskaitinėmis 

vertėmis.  

Taip pat įvertinome ilgalaikio materialiojo 

turto vertinimo rezultatų jautrumą pasirinktų 

prielaidų pasikeitimams.    

Prekybos gautinų sumų apskaitinė vertė 

Mes skyrėme daug dėmesio šiai sričiai dėl 

prekybos gautinų sumų likučių reikšmingumo ir 

susijusių vertės sumažėjimo nuostolių 

įvertinimų subjektyvaus pobūdžio. 2020 m. 

gruodžio 31 d. prekybos gautinų sumų 

apskaitinė vertė Bendrovė finansinėse 

ataskaitose sudaro 7 084 tūkst. EUR. 

Atidėjiniai pirkėjų skolų vertės sumažėjimui 

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinėse 

ataskaitose sudarė 1 686 tūkst. EUR.  

Bendrovė pripažįsta atidėjinius vertės 

sumažėjimo nuostoliams, kurie atspindi jų 

patirtų nuostolių, susijusių su prekybos 

gautinomis sumomis, įvertinimą. 

Apskaičiavimai priklauso nuo neapibrėžtumo 

prognozuojant iš klientų susigrąžintos sumos 

dydį ir jos sumokėjimo laiką.  

Mes įvertinome kontroles, skirtas vertės 

sumažėjimo atidėjiniams apskaičiuoti. 

Atlikome vertės sumažėjimo modelio atitikimo 

apskaitos standartų reikalavimams įvertinimą.  

Įvertinome vertės sumažėjimo modelyje 

taikytų pagrindinių prielaidų tinkamumą, 

palyginant jas su Bendrovės istoriniais 

duomenimis bei atsižvelgiant į gautus pinigus ir 

nuostolius, apskaitytus po atskaitomybės 

datos.  

Apsvarstėme informacijos dėl atidėjinių, 

suformuotų prekybos gautinų sumų vertės 

sumažėjimo nuostoliams, atskleidimo 

tinkamumą.  
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (tęsinys) 

Kita informacija 

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Bendrovės metiniame pranešime, tačiau ji 

neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už 

kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios 

formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir 

apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba 

mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu 

remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime 

atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Bendrovės metiniame pranešime pateikta finansinė 

informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas 

buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių 

ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

• Bendrovės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių 

finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir 

• Bendrovės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

 Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Verslo 

apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 

finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą tęsti veiklą ir 

atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos 

principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti 

veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

 Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama 

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad 

reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal 

TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 

pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams 

sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (tęsinys) 

 Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą (tęsinys) 

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės 

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

• Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba 

klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir 

surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo 

iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl 

klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis 

praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

• Suprantome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę 

apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

• Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 

vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

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

• Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 

atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai 

taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį 

ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės 

trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.  

Taip pat pateikėme už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų 

etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informavome apie visus santykius ir kitus 

dalykus, kurie, galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip turintys įtakos mūsų nepriklausomumui ir, 

jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones. 

Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, 

kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi 

pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagal 

įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis 

aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima 

pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokios pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą. 
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2020 m. gruodžio 31 d. stebėtojų taryba sudarė: 

Stebėtojų tarybos pirmininkė: 

Indrė Butenienė.  

Pagrindinė darbovietė:  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710823, Liepų g. 17, Klaipėda, 

Strateginio planavimo skyriaus vedėja. 

Valdybos narys kitoje įmonėje: 

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“, įmonės kodas 301806780, Birutės g.    22-311, Klaipėda. 

 

Stebėtojų tarybos nariai : 

Vitalijus Žuta.  

Pagrindinė darbovietė: UAB „Fortum Heat Lietuva“ įmonės kodas 111679436, Jasinskio g. 16 B, Vilnius, Generalinis 

direktorius.  

Kitos einamos pareigos: Valdybos pirmininkas Vitalijus Žuta įmonėse: 

UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436); 

UAB „Fortum Klaipėda“, (Kretainio g. 3, Klaipėda, įmonės kodas 301276531); 

UAB  „Fortum Švenčionių energija“ (Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys įmonės kodas 178860251). 

UAB  „Fortum Joniškio energija“ (Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, įmonės kodas 157687636). 

Valdybos narys kitoje įmonėje: 

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ (Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, įmonės kodas 157687636). 

 

Daiva Berankienė.  

Pagrindinė darbovietė: UAB „Geo ambra“, įmonės kodas 302715262, Medžiotojų g. 6, Klaipėda, Pareigos - fosilijų 

specialistė.  

Kitos einamos pareigos:  

MB „Ecotilia“ įmonės kodas 304114680, Medžiotojų g. 6, Klaipėda, Direktorė. 

 

Justas Jankauskas. 

Advokatų profesinė bendrija „Jankauskas ir partneriai“, įmonės kodas 302630495, Kęstučio g. 91, Kaunas. Pareigos -

Advokatas/partneris. 

 

Rimas Rusinas. 

Pagrindinė darbovietė:  AB „Klaipėdos nafta“, įmonės kodas 110648893, Burių g. 19, Klaipėda, Pareigos - SGD terminalo 

Eksploatacijos vadovas 

 

Diana Grigalionienė. 

Pagrindinė darbovietė: UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436). 

Pareigos- verslo finansų koordinatorė. 

Valdybos narys kitoje įmonėje: 

UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436) 

UAB „Fortum Klaipėda“, (Kretainio g. 3, Klaipėda, įmonės kodas 301276531). 

 

      Bendrovės įstatuose numatyta, kad Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3  nariai. Valdybos narius 4 

metams renka Stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba išrinkta 2019 m. balandžio 17 d. 

 

2020 m. gruodžio 31 d. valdyba sudarė: 

Valdybos pirmininkas: 

Edvardas Simokaitis. 

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos m. savivaldybė, įm. kodas188710823, Liepų g. 17 Klaipėda, Turto skyriaus vedėjas. 

Valdybos narys kitoje įmonėje: 

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (S. Daukanto g. 15, Klaipėda, įmonės kodas 142133780) 

       VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (J. Janonio g. 24, Klaipėda, įmonės kodas  

      240329870). 

       UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (Liepų g. 15, Klaipėda, įmonės kodas       

      163743744). 

 

 

 

 

 















AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS ENERGIJA" 
ĮMONĖS KODAS 140249252, ADRESAS DANĖS G. 8, KLAIPĖDA  
FINANSINĖS ATASKAITOS 
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS  

17 

2020 m. kitos palūkanų ir panašias pajamas  94,6 tūkst. Eur sudarė palūkanos pirkėjas už šilumos energiją 52,7 tūkst. 

Eur ir vartotojų delspinigiai 41,9 tūkst. Eur. Palyginus su 2019 m. atitinkamomis pajamomis 112,7 tūkst. Eur , 2020 m. palūkanų 

ir panašios pajamos 18,1 tūkst. Eur mažesnės. Pajamų sumažėjimą lėmė tai, kad 2019 m. buvo gautos pajamos už šilumos 

energiją jau nurašytų beviltiškų skolų sumoje 69,5 tūkst. Eur, ir palūkanų šilumos vartotojams už šilumos energiją sudarė 42,9 

tūkst. Eur.  

2020 m. finansinės sąnaudos sudarė 124,0 tūkst. Eur ir 14,8 tūkst. Eur arba 13,6 proc. viršijo 2019 m. atitinkamas 

sąnaudas 109,2 tūkst. Eur. Finansinių sąnaudų išaugimą 2020 m. sąlygojo palūkanų išaugimas. 

2020 m. palūkanų sąnaudos sudarė 120,2 tūkst. Eur ir 34,3 tūkst. Eur arba 39,9 proc. viršijo 2019 m. palūkanų 

sąnaudas 85,9 tūkst. Eur.  

Išaugus apyvartinio kapitalo poreikiui buvo daugiau panaudota overdrafto lėšų, todėl trumpalaikių palūkanų 

sąnaudos 10,4 tūkst. Eur 6,1 tūkst. Eur viršijo 2019 m. trumpalaikių palūkanų sąnaudas. 2020 m. ilgalaikių paskolų palūkanų 

sąnaudos sudarė 108 tūkst. Eur ir 26,5 tūkst. Eur arba 32,4 proc. viršijo 2019 m. ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudas 81,6 

tūkst. Eur. Buvo sudaryta nauja kredito sutartis su Swedbank finansuojanti perdavimo trasų rekonstrukciją. 

2020 m.  buvo sudarytos automobilių naudojamų šilumos tiekimo aptarnavimo veikloje lizingo sutartys. Pagal šią 

sutartį priskaičiuotų palūkanų suma sudarė 1,7 tūkst. Eur. 

2020 m. išaugus bendrovės turimo finansinio turto UAB ,,Ūkio serviso“ akcijų vertei, buvo atstatytos finansinio turto 

vertės sumažėjimo sąnaudos 4,8 tūkst. Eur ir, lyginant su 2019 m. atitinkamomis sąnaudomis 3 tūkst. Eur, sąnaudų 

sumažėjimo pokytis sudarė  7,8 tūkst. Eur. 

2020 m. finansinės veiklos pelnas sudaro 172,5 tūkst. Eur ir yra 240,4 tūkst. Eur arba 58,2 proc. mažesnis nei 2019 m. 

(412,9 tūkst. Eur). Pelno sumažėjimą lėmė 207,5 tūkst. Eur arba 50,7 proc. sumažėję dividendai iš investicijų į asocijuotas 

akcijas. Ir dėl vykdomų investicinių projektų 34,3 tūkst. Eur arba 39,9 proc. išaugusių palūkanų sąnaudų.  

 

2020 m. ir 2019 m. Bendrovės finansinės veiklos rezultatai: 

 

 

10.         Darbuotojai 
 

Bendras AB ,,Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. buvo: 

pagrindinėje veikloje      -  306 

antrinėje veikloje            -    4    

iš viso:                            -  310 

AB ,,Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo: 

pagrindinėje veikloje      - 289 

antrinėje veikloje            -    3 

iš viso:                            -  292 

 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių : 

• nuo 20 iki 30 metų – 16 darbuotojų; 

• nuo 30 iki 40 metų – 30 darbuotojų; 

• nuo 40 iki 50 metų – 48 darbuotojai; 

• nuo 50 iki 60 metų – 134 darbuotojai; 

• nuo 60 iki 70 metų – 64 darbuotojai. 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą: 

 

• su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu –110 darbuotojų;  

• su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu – 15 darbuotojų; 

• su aukštesniuoju išsilavinimu – 55 darbuotojai; 

• su viduriniu išsilavinimu – 101 darbuotojas; 

• su pagrindiniu išsilavinimu – 11 darbuotojų. 

   

Eil. Nr. Finansinės būklės rodikliai 2020 m. 2019 m. 

1 VEIKLOS PELNINGUMAS 6,9% 4,7% 

2  BENDRASIS PELNINGUMAS 9,5% 4,1% 

3 TURTO PELNINGUMAS (GRĄŽA) 2,4% 1,8% 

4 NUOSAVYBĖS (KAPITALO) GRĄŽA 3,9% 2,3% 

5 ĮSISKOLINIMO KOEFICIENTAS 0,18 0,20 

6 EINAMOJO (BENDROJO) LIKVIDUMO KOEFICIENTAS 1,46 1,3 






















































