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ATASKAITINIS LAIKOTARPIS UŽ KURĮ PARENGTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 
 
Pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.  
 
 
 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ 
 

Bendrovės pavadinimas Akcinė bendrovė „Detonas“ 

Teisinė forma Akcinė bendrovė 

Įstatinis kapitalas 2 522 341,12 Eur 

Įregistravimo data ir vieta 1994 m. rugpjūčio 10 d., Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyba, Nr. AB 
99-170 

Bendrovės kodas 134170932 

PVM mokėtojo kodas LT341709314 

Buveinės adresas Jovarų g. 3a, LT-47192 Kaunas 

Telefono numeris  +370 37 36 25 62 

Elektroninio pašto adresas info@detonas.eu 

Interneto svetainės adresas www.detonas.eu 

Bendrovės padaliniai Kauno, Akmenės ir Pakruojo 

 
AB „Detonas“ visos akcijos (100 %) priklauso valstybei. Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinanti 
valstybės institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Bendrovė yra priskirta antros kategorijos 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių grupei.  
 
 
 

BENDROVĖS STRATEGIJA 
 
AB „Detonas“ veiklos strategija, kurioje nustatytos strateginės kryptis, siektinos strateginių tikslų rodiklių 
reikšmės 2022–2025 metų laikotarpiui, patvirtinta 2021 m. gruodžio 22 d., Valdybos posėdžio protokolu Nr. 
15. 
 
Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu veiklą vykdė vadovaudamasi patvirtinta veiklos strategija, kuri nukreipta į 
kokybišką gręžimo, sprogdinimo darbų klientams atlikimą, sprogmenų gamybą ir prekybą. Įgyvendindama 
finansinius ir nefinansinius tikslus, bendrovė siekia išlikti konkurencinga rinkoje, diegti naujas, saugias ir 
nekenksmingas aplinkai technologijas, užtikrinti efektyvią, stabilią ir pelningą bendrovės veiklą, racionaliai 
naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, didinti jos vertę, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.  
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Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys 
 

 
• kuriame vertę 
valstybei ir visuomenei, 
prisidėdami prie 
susisiekimo sektoriaus 
infrastruktūros gerinimo 
bei aplinkos tausojimo 

• veikiame saugiai ir 
atsakingai 

 • esame kompetentinga ir 
profesionali darbuotojų 
komanda 

• teikiame kokybiškas 
paslaugas 

• siekiame žinių ir keliame 
kvalifikaciją  

• esame atviri pokyčiams 
ir inovacijoms 

 • kuriame abipu-
siškai naudingus 
santykius 

• dirbdami koman-
doje, siekiame  
geriausio rezultato 
 

 • veikiame 
patikimai ir 
sąžiningai 

• viešiname 
atliktus darbus 
ir pasiektus 
rezultatus 
 
 
 
 

STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

1. Diegiant ir tobulinant sprogdinimo 
technologijas, užtikrinti klientų 
poreikius ir bendrovės 
konkurencingumą 

Atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir klientų poreikius, teikdami 
sprogdinimo paslaugas, atlikdami griovimo darbus, gamindami 
sprogmenis, nuolat tobulinsime darbo procesus. Prioritetas - 
aplinką tausojančios technologijos ir sprendimai.  

2. Užtikrinti bendrovės tvarią veiklą ir 
didinti jos vertę 

Didinsime veiklos efektyvumą ir sieksime finansinių rezultatų, 
didinančių bendrovės vertę 

3. Plėsti veiklą į kitas rinkas 
Veikdami rinkos sąlygomis ir siekdami mažinti rizikas, plėsime 
veiklą į kitas rinkas. Prioritetas – prekyba sprogmenimis  

4. Užtikrinti saugią veiklą ir saugią 
aplinką 

Saugiai vykdydami veiklą, sieksime atrasti darnius sprendimus, 
apjungiančius aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius 
aspektus 

5. Skaidri ir pažangi bendrovė 
Vertindami atsakomybę, kurdami bendradarbiavimo kultūrą, 
išlaikysime skaidrią ir nuolat tobulėjančią bendrovę 
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Ataskaitinio laikotarpio strateginiai tikslai ir jų pasiekimas 

Bendrovės strateginiai tikslai, atitinkantys valstybės interesą, užtikrinantys tvarius, saugius, efektyvius, 
kokybiškus sprogdinimo bei pastatų griovimo darbus, sprogmenų gamybą bei pardavimus, siekiant 
patenkinti klientų poreikius, yra šie: 

 

Strateginis tikslas 

Strateginio 
tikslo 

matavimo 
rodiklis 

Siektina 
rodiklio 

vertė 
2022 m. 

Siektina 
rodiklio 

vertė 
2022 m. 
I pusm. 

Faktinė 
rodiklio 

vertė 
2022 m. 
I pusm. 

Vertinimas 

 
Pirmos strateginės krypties tikslai  

1. Diegiant ir tobulinant 
sprogdinimo 
technologijas, didinti 
pagrindinių paslaugų 
apimtis 

Sprogdinimo ir 
griovimo, 
darbų pajamos, 
tūkst. Eur 

2341 951,1 1337,0 

Pasiekta ir 41 proc. viršyta. 
Iš pagrindinių užsakovų 
buvo gauta daugiau darbų 
užsakymų, pabaigti atlikti 
didelės apimties griovimo 
darbai VĮ „Ignalinos 
atominė elektrinė“. 

 

2. Uolienų 
sprogdinimas 

Uolienų 
sprogdinimas, 
tūkst. m³ 

1829 742,0 847,8 

Iš pagrindinių užsakovų 
gavus daugiau užsakymų, 
išsprogdintas 14 proc. 
didesnis nei planuota 
uolienos kiekis 

 

Antros strateginės krypties tikslai  

3. Užtikrinti efektyvią ir 
stabilią bendrovės 
veiklą, didinti jos vertę 

Nuosavybės 
grąža, proc. 

6,3 -0,7 -1,8 

Esant sudėtingai situacijai 
rinkoje dėl žaliavų, 
energetinių išteklių, jų 
sąlygojamų prekių ir 
paslaugų brangimo, gauta 
1,1 proc. mažiau grąžos nei 
planuota 

 

4. Užtikrinti pelningą 
veiklą 

EBITDA, tūkst. 
Eur 

531 110,3 80,4 

Dėl brangstančių medžiagų 
ir energetinių išteklių, 
bendrovė nepasiekė 
planuoto EBIDTA rodiklio 

 

Trečios strateginės krypties tikslai  

5. Plėsti bendrovės 
veiklos sritis  

Kitos veiklos 
pajamos, tūkst. 
Eur 

201,2 84,1 305,5 

Kitos veiklos pajamos 
viršytos pardavus daugiau 
nei planuota sprogmenų 
Latvijos įmonei SIA 
"Spradziens" ir Estijos 
įmonei OÜ "Voglers Eesti" 
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6. Investicijos į turto 
bazę, užtikrinančios 
konkurencingumą ir 
efektyvumą 

Bendrovės 
svarbiausių 
investicijų 
savalaikis 
įgyvendinimas, 
proc. 

≥80 ≥80 39 

Bendrovė, vertindama 
pastarojo laikotarpio 
įvykius ir veiklos riziką, 
kurios numatyti ir įvertinti 
negalėjo, drastišką žaliavų 
kainų didėjimą bei jų 
trūkumą rinkoje, 
energetinių išteklių 
brangimą, pristabdytą kelių 
tiesimą dėl ženkliai 
pabrangusių medžiagų, 
pristabdė 2022 m. I ketv. 
numatytą uolienų gręžimo 
staklių pirkimą  

 

Ketvirtos strateginės krypties tikslai  

7. Užtikrinti kokybės, 
aplinkosaugos bei 
darbuotojų sveikatos ir 
saugos vadybos 
sistemų tinkamą 
funkcionavimą ir 
priežiūrą 

Reikšmingų (1-
os kategorijos) 
neatitikčių 
skaičius, vnt. 

0 0 0 
Reikšmingų (1-os 
kategorijos) neatitikčių 
audito metu nenustatyta 

 

8. Užtikrinti darbų 
saugą, vykdant darbo 
funkcijas bendrovės 
darbuotojams 

Sunkių ir/arba 
mirtinų atvejų 
darbe skaičius, 
vykdant darbo 
funkcijas 
bendrovės 
darbuotojams, 
vnt. 

0 0 0 
Darbų sauga užtikrinta, 
susižalojimų atvejų 
neužfiksuota 

 

Penktos strateginės krypties tikslai  

9. Užtikrinti skaidrią, 
antikorupcinius 
standartus ir darnaus 
vystymosi principus 
atitinkančią veiklą 

VVĮ Gerosios 
valdysenos 
indeksas (ne 
žemesnis negu) 

A - - 
Bus vertinama metinė 
reikšmė 

 

10. Užtikrinti aukštą 
darbuotojų kvalifikaciją 

Darbuotojų 
dalyvavimas 
mokymuose, 
kursuose, proc. 

≥20 ≥10 17 

17 proc. darbuotojų kėlė 
kvalifikaciją, t.y.  8 
darbuotojai dalyvavo 
įvairiose konferencijose, 
mokymuose, susitikimuose 

 

 
AB „Detonas“ ataskaitinio laikotarpio strateginių tikslų pajamų rodikliai buvo pasiekti ir viršyti.  Sprogdinimo 
ir griovimo darbų pajamų uždirbta 1337,0 tūkst. Eur, t.y. 41 proc. daugiau nei planuota. Taip pat ženkliai 
viršytas kitos veiklos pajamų planas, pardavus daugiau sprogmenų Latvijos įmonei SIA "Spradziens" ir Estijos 
įmonei OÜ "Voglers Eesti".  

Tačiau esant sudėtingai situacijai rinkoje dėl žaliavų, energetinių išteklių, jų sąlygojamų prekių ir paslaugų 
brangimo, bendrovė nepasiekė planuoto EBIDTA rodiklio. 
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2022 m. I ketv. numatytas uolienų gręžimo staklių pirkimas pristabdytas atsižvelgus į 2022 m. I ketv. 
pagrindinių užsakovų darbų apimčių ir atitinkamai pajamų srautų mažėjimą, taip pat vertinant pastarojo 
laikotarpio įvykius ir veiklos riziką, kurios numatyti ir įvertinti negalėjome, drastišką žaliavų kainų didėjimą 
bei jų trūkumą rinkoje, energetinių išteklių brangimą, pristabdytą kelių tiesimą dėl ženkliai pabrangusių 
medžiagų.  

 

BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS 
 
AB „Detonas“ yra teikianti komercines paslaugas ir pelno siekianti bendrovė. Pagrindinis pajamų šaltinis – 
sprogmenų gamyba ir prekyba, bendrovės atliekami gręžimo, sprogdinimo ir griovimo darbai. Bendrovė 
nevykdo jokios veiklos, kuri būtų finansuojama iš valstybės biudžeto ar kitų šaltinių.  

 
Bendrovės pagrindinė veikla - sprogstamųjų medžiagų gamyba, gręžimo, sprogdinimo ir 
griovimo darbai 
 
Sprogdinimo būdu Lietuvoje eksploatuojamuose dolomito ir klinčių karjeruose smulkinami dolomitas ir 
klintys. Sprogdinimo darbai dolomito ir klinčių karjeruose generuoja didžiausią bendrovės pajamų dalį. 
 
Sprogstamųjų medžiagų gamyba 
 AB „Detonas“ 2020 m. pabaigoje užbaigė vieną didžiausių investicinių projektų - Amonio nitrato emulsinės 
sprogstamosios medžiagos gamybos linijos statymą (toliau tekste – gamykla). Naujoji gamykla yra Pakruojo 
rajone, kur įsikūręs vienas iš bendrovės padalinių ir bendrovė turi leidimą sprogmenų sandėliavimui. 
Gamykloje gaminama sprogmenų gamyboje naudojama amonio nitrato emulsija, kuri naudojama skysto 
sprogmens „Detonit“ gamybai. Taip pat gamykloje gaminamas sprogmuo „Dinamonas ROS“. 

"Detonit" ir „Dinamonas ROS“ yra pagrindiniai karjeruose naudojami sprogmenys uolienos smulkinimui. 
Likusią dalį sprogmenų ir sprogdinimo priemonių AB „Detonas“ importuoja.  

Strateginis valdymas ir plėtra  
Šiai dienai bendrovės veikla dar nėra pakankamai diversifikuota, nes vyrauja didelė priklausomybė nuo 
vienos rūšies paslaugų - gręžimo, sprogdinimo darbų Lietuvos karjeruose ir nedidelio pagrindinių bendrovės 
užsakovų kiekio, todėl viena iš pagrindinių strateginių krypčių – plėsti veiklą į kitas rinkas. Tai yra šiuo metu 
ir strategijos laikotarpiui prioritetinė sritis.  Siekiant bendrovės vizijos ir mažinant veiklos riziką, ypač didelis 
dėmesys skiriamas sprogmenų gamybai ir prekybai. Bendraujama su potencialiais klientais, siekiant 
parduoti Amonio nitrato emulsiją ir iš jos gaminamą sprogmenį „Detonit“ bei sprogmenį „Dinamonas ROS“. 
Plėtojant šią sritį yra pasirašytos ir įgyvendinamos sprogmenų pardavimo sutartys. Emulsinių sprogstamųjų 
medžiagų pardavimo strategija apima ir darbą su dabartiniais AB „Detonas“ konkurentais karjerų 
sprogdinimo darbuose – Estų bendrove. Tiekdami jiems žaliavą sprogdinimui, užtikriname didesnes 
medžiagos gamybines apimtis, kurios tiesiogiai turi įtaką galutinei produkto savikainai. Intensyvėjant  
prekybai sprogmenimis, bus įveikta priklausomybė nuo vienos šalies rinkos ir sumažintas veiklos rizikos 
laipsnis.  

Bendrovės kita veikla – dalies šiuo metu veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto - administracinių ir 
sandėliavimo patalpų - nuoma, turimų transporto priemonių ir mechanizmų nuoma ir kt.  

 

 
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 
 

Pagrindinės veiklos rodikliai 
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Rodiklis 

2020 m. 6 
mėn. 

2021 m. 6 
mėn. 

2022 m. 6 
mėn. 

2022/2021 pokytis 

proc. +/- 

Karjerų, kuriuose atliekami gręžimo, 
sprogdinimo darbai, skaičius, vnt. 

6 5 4 80 -1 

Dolomito uolienos sprogdinimas, tūkst. 
m³ 

433,1 621,5 438,8 71 -182,7 

Klinčių uolienos sprogdinimas, tūkst. m³ 346,8 373,8 409,0 109 35,2 

 
2022 m. 1-6 mėn. gręžimo, sprogdinimo darbai buvo atliekami keturiuose eksploatuojamuose dolomito ir 
klinčių karjeruose, 2021 m. analogišku laikotarpiu – 5 karjeruose.  

Per 2022 m. 6 mėn. buvo išsprogdinta 438,8 tūkst. m³ dolomito uolienos. Tai  13 proc. (48,8 tūkst. m³) 
daugiau nei planuota (planiniai rodikliai patvirtinti AB „Detonas“ 2022-2025 m. strateginiame veiklos plane 
(toliau - plane)) ir 29 proc. (182,7 tūkst. m³) mažiau nei per 2021 m. 6 mėn.  

2022 m. 1-6 mėn. buvo išsprogdinta 409,0 tūkst. m³ klinčių uolienos. Planas viršytas 16 proc. (57,0 tūkst. 
m³), o lyginant su 2021 m. analogišku laikotarpiu išsprogdintu klinčių uolienos faktiniu kiekiu – viršyta 9 
proc. (35,2 tūkst. m³).  

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 

Rodiklis 
2020 m. 6 

mėn. 
2021 m. 
6 mėn. 

2022 m. 
6 mėn. 

2022/2021 pokytis 

proc. +/- 

Pajamos, tūkst. Eur 996,5 1328,7 1642,5 124 313,8 

Sąnaudos, tūkst. Eur 940,9 1208,4 1702,0 141 493,6 

Rezultatas 
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 
Bendrasis pelningumas, proc.  
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur 
Grynasis pelningumas, proc. 
EBITDA, tūkst. Eur 
EBITDA pelningumas, proc. 

 
311,1 
32,0 
55,5 
5,7 

158,2 
16,3 

 
333,9 
26,7 

113,3 
9,1 

248,3 
19,9 

 
69,3 
5,2 

-59,5 
-4,5 
80,4 
6,0 

 
21 

 
-153 

 
32 

 
-264,6 

 
-172,8 

 
-167,9 

Turtas, tūkst. Eur 
Turto grąža, proc. 
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 
Nuosavybės grąža, proc. 
Turto apyvartumas (pajamos/turtas), Eur 

4065,7 
1,4 

3191,7 
1,7 

0,25 

4235,7 
2,6 

3365,6 
3,3 

0,31 

4170,0 
-1,4 

3223,7 
-1,8 
0,39 

98,4 
 

95,8 

-65,7 
 

-141,9 
 
 

Įsipareigojimai 
Finansinė skola kredito įstaigoms, tūkst. Eur 
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 
Finansinės skolos ir turto santykis 

 
270,3 
0,08 
0,27 
0,07 

 
482,1 
0,14 
0,26 
0,11 

 
414,7 
0,13 
0,29 
0,10 

 
86 

 
-67,4 

Bendrasis likvidumo koeficientas 1,4 2,3 1,6   

Investicijos, tūkst. Eur 61,8 49 102,1 208 53,1 

Darbuotojai ir darbo užmokestis 
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur 
Pajamų apimtis vienam bendrovės darbuotojui 
(vidutiniam sąlyginiam), tūkst. Eur 

 
54 

52,3 
1611 

 
19,1 

 
46 

45,5 
2215 

 
29,2 

 
47 

44,1 
2208 

 
37,3 

 
102 
97 

99,7 
 

128 

 
1 

-1,4 
-6 
 

8,1 
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Finansinių ir veiklos rezultatų analizė 
 

Pajamos 
 

Per 2022 m. 6 mėn. uždirbta 1642,5 tūkst. 
Eur bendrųjų pajamų. Gręžimo, 
sprogdinimo, griovimo darbų pajamos 
sudarė 81 proc. visų bendrovės pajamų. 
Kitos veiklos pajamos sudarė 19 proc. 
bendrovės pajamų. Tai sprogmenų 
pardavimai, dalies šiuo metu veikloje 
nenaudojamo nekilnojamojo turto – 
administracinių ir sandėliavimo patalpų – 
nuoma, transporto priemonių ir 
mechanizmų nuoma ir kt.  

 

Pajamų planas viršytas 59 proc. (607,3 tūkst. Eur), o lyginant su 2021 m. 6 mėn. pajamų faktu – viršyta 24 
proc. (313,8 tūkst. Eur). Pagrindinės pajamų plano viršijimo priežastys – efektyviai pradėta prekyba 
sprogmenimis, išsprogdintas didesnis nei planuota uolienos kiekis, atlikta daug griovimo darbų.  

 

Sąnaudos 
Per 2022 m. 6 mėn. bendrovė patyrė 1702,0 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 60 proc. (641,5 tūkst. Eur) daugiau nei 
planuota.  2022 m. 6 mėn. faktinės sąnaudų apimtys siekė 141 proc.  2021 m. 6 mėn. faktinių sąnaudų lygio.  

Detalios sąnaudos pagal jų grupes pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. 

Sąnaudų grupės 
2020 m. 6 

mėn., 
tūkst. Eur 

2021 m. 6 
mėn., 

tūkst. Eur 

2022m. 6 
mėn., 

tūkst. Eur 

2022/2021 m. 
pokytis  

proc. +/- 

Darbo užmokestis 505,0 571,7 583,8 102 12 

Sodra 9,9 11,9 10,8 91 -1 

Kitos personalo išlaikymo sąnaudos 5,2 28,0 7,8 28 -20 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir 
amortizacija 99,4 121,2 133,8 110 13 

Sprogstamosios ir kitos medžiagos 166,8 244,2 403,8 165 160 

Degalai ir tepalai 45,3 75,2 103,6 138 28 

Atsarginės dalys ir technikos remontas 6,4 30,1 28,5 95 -2 

Technikos nuoma 8,5 3,6 1,0 28 -3 

Elektra, šiluminė energija, kuras šildymui 13,2 16,3 25,5 156 9 

Draudimas 7,2 5,1 5,3 104 0 

Veiklos mokesčiai 4,8 15,4 7,6 49 -8 

Atlygis valdybos nariams 14,1 14,1 7,8 55 -6 

Finansinės sąnaudos 6,9 7,3 8,5 116 1 

Kitos sąnaudos 48,2 63,5 374,2 589 311 

Iš viso 940,9 1207,6 1702,0 141 494 
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Bendrovės sąnaudų struktūroje sprogstamosios ir kitos medžiagos 2022 m. I pusm. sudarė 24 proc. 
Pagrindinė sprogmenų gamybos medžiaga amonio salietra 2022 m. I pusm., lyginant su 2021 m. vidutine 
kaina, brango 2,3 karto. Dar blogiau ir tai, kad kainą tiekėjai (AB „Achema“, UAB „Agrochema“ ir kt.) nustato 
konkrečiam pirkimui, be galimybės kainas fiksuoti ilgesniam laikotarpiui, t.y. tokiu būdu bendrovė neturi 
galimybės planuoti savo gamybos sąnaudas ilgesnei perspektyvai. Amonio nitrato tirpalas 2022 m. I pusm., 
lyginant su 2021 m. vidutine kaina, brango 1,9 karto. Degalai ir tepalai bendrovės sąnaudų struktūroje 2022 
m. I pusm. sudarė virš 6 proc. Dyzelino kaina 2022 m. I pusm., lyginant su 2021 m. vidutine kaina, brango 
1,5 karto. Taip pat nevaldomas procesas energetinių išteklių brangimo srityje. 

Veiklos rezultatas 
2022 m. I – am pusmečiui, remiantis bendrovės veiklos patirtimi ir įvertinus numatomas atlikti darbų 
apimtis, buvo planuotas 25,3 tūkst. Eur nuostolis. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė uždirbo ženkliai daugiau 
pajamų nei planuota, tačiau dėl drastiško žaliavų, energetinių išteklių, jų sąlygojamų prekių ir paslaugų 
brangimo, planuoti pelningumo rodikliai nebuvo pasiekti. Nuostolis siekė 59,5 tūkst. Eur, EBITDA – 80,4 
tūkst. Eur.  

Ženkliai didėjant sprogmenų gamybos ir sprogdinimo darbų savikainai bei vyraujant Lietuvos sprogdinimo 
darbų rinkoje agresyviai konkurencijai, augančios kainos sąlygojo bendrovės pelningumo lygio mažėjimą.   

  

Finansinės būklės ataskaita 
2022 m. birželio 30 d. bendrovės turto vertė siekė 4170,0 tūkst. Eur, pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos – 
428,0 tūkst. Eur, bendrovės turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai – 53,2 tūkst. Eur. 

2022 m. birželio 30 d. bendrovės nuosavas kapitalas buvo 3223,7 tūkst. Eur, įsipareigojimai – 946,3 tūkst. 
Eur. Bendroje nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūroje bendrovės nuosavas kapitalas  sudarė 77 proc., 
mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 23 proc.  

Investicijos 
2022 m. 6 mėn. investicijų planas siekė 260 tūkst. Eur, per ataskaitinį laikotarpį investuotų lėšų/sumokėtų 
avansų suma siekė  102,1 tūkst. Eur. Didžiausią dalį nurodytos sumos, t.y. 95 proc., sudarė sumokėti avansai 
už mobiliojo sprogmenų gamybos įrenginio įsigijimą. Nedidelė dalis lėšų skirta įrangos, darbo priemonių, 
orgtechnikos įsigijimui. 

 

SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO  ĮVYKIAI 
 

2022  I pusm. 
 Pasirašytos sutartys su 

pagrindiniais 
bendrovės užsakovais 

Su pagrindiniais bendrovės užsakovais pasirašytos sutartys arba priedai prie 
sutarčių dėl gręžimo, sprogdinimo darbų, jų kainų, atsiskaitymo už atliktus 
darbus.  
 

2022  I pusm. 
 Prekybos 

sprogmenimis 
vystymas 

Pasirašytos sutartys su užsakovais dėl sprogmenų pardavimo, sėkmingai 
vystyta prekyba bendrovės gaminamais sprogmenimis. 
 

2022 02 
Pasirašytos sutartys dėl 

sunkvežimio važiuoklės ir 
sprogmenų gamybos 

įrenginio pirkimo 

2021 m. pabaigoje atlikus viešųjų pirkimų procedūras, 2022 m. vasario 9 d. 
pasirašytos sunkvežimio važiuoklės ir sprogmenų gamybos įrenginio 
pirkimo – pardavimo sutartys.  Pagal sutarčių sąlygas, sprogmenų gamybos 
įrenginys su sunkvežimio važiuokle turi būti pagamintas ir pristatytas 
bendrovei 2022 m. IV ketv.   

2022 05 
Atlikti didelės apimties  

AB „Detonas“ pasitelkusi subrangovus, pabaigė atlikti statinių griovimo 
darbus VĮ "Ignalinos atominė elektrinė", kurių vertė siekė 200,2 tūkst. Eur 



AB DETONAS 
Tarpinis pranešimas už 2022  m. šešių mėnesių laikotarpį,  

pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. 

 

11 

 

griovimo darbai plius PVM. 

2022 06 
Gautas raštas dėl 
valstybės tikslų ir 

keliamų lūkesčių AB 
„Detonas“ 

Gautas naujas Raštas dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių AB 
„Detonas“, kuriam pritarta LR Susisiekimo ministro  2022 m. birželio 22 d. 
įsakymu Nr. 3-311 

 

2022 05-06 mėn.  
Išrinkta nauja AB 

„Detonas“ valdyba 4 
metų kadencijai 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu 
Nr. 3-276 „Dėl akcinės bendrovės „Detonas“ valdybos“, buvo išrinkti į AB 
„Detonas“ valdybą naujai 4 metų kadencijai nepriklausomas narys Evaldas 
Margis ir nepriklausomas narys Mantas Šukevičius. 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. birželio 06 d. įsakymu 
Nr. 3-288 „Dėl akcinės bendrovės „Detonas“ valdybos“, buvo išrinkta į AB 
„Detonas“ valdybą iki veikiančio valdybos kadencijos pabaigos Ramunė 
Mikalauskienė, l. e.  Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus 
vedėjo pareigas 

2022 05-06 mėn. 
 Dalyvavimas 

tarptautinėse parodose 

 

Siekiant diegti naujas technologijas, pasisemti naujų idėjų ir inovatyvių 
darbo metodų, užmegzti ryšius su galimais potencialiais tiekėjais ir 
klientais, bendrovės 3 administracijos darbuotojai dalyvavimo EFEE 11-oje 
pasaulinėje konferencijoje-parodoje, vykusioje Nyderlanduose, Mastrichte 
ir EUROSATORY parodoje, vykusioje Prancūzijoje, Paryžiuje 

 
 

SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS 
 

2022 07 
Pasirašyta didelės 

apimties laikino kelio 
įrengimo darbų sutartis 

 

2022 m. liepos 07 d. pasirašyta sutartis dėl laikino kelio įrengimo darbų 

 

 
DARBUOTOJAI, DARBO UŽMOKESTIS 
 
2021 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 46 darbuotojai, 2021 m. gruodžio 31 d. – 49 darbuotojai. Per 2022 
m. I pusm. buvo priimti trys ir atleisti 5 darbuotojai. 2022 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 47 darbuotojai. 

 
Mėnesinės algos kintamosios atlyginimo dalies vertinimo rodikliai  
AB „Detonas“ direktoriaus ir bendrovės administracijos darbuotojų mėnesinės algos kintamosios atlyginimo 
dalies vertinimo rodikliai, jų planiniai ir faktiniai dydžiai pateikti lentelėje. 

2021 m.  Rodikliai Planas Faktas 
Rodiklio 

vykdymas 

I pusm. Pajamų planas (kintamosios dalies dydis - 25 proc.), tūkst. Eur 
Dolomito ir klinčių uolienų sprogdinimas (kintamosios dalies 
dydis - 15 proc.), tūkst. m³ 
Pajamų, gaunamų iš kitos veiklos, planas (kintamosios dalies 
dydis - 10 proc.), tūkst. Eur 

950,9 
703,4 

 
17,3 

1328,7 
995,3 

 
18,6 

Įvykdyta 
Įvykdyta 

 
Įvykdyta 
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II pusm. Pajamų planas (kintamosios dalies dydis - 20 proc.), tūkst. Eur  
Pelno (nuostolių) planas (kintamosios dalies dydis - 15 proc.), 
tūkst. Eur 
Pajamų, gaunamų iš kitos veiklos, planas (kintamosios dalies 
dydis - 10 proc.), tūkst. Eur 
Įdiegti darnumo, socialinės atsakomybės veiklos principus 
nustatančius dokumentus (Darnumo politika ir pan.), esamų 
peržiūrą ir, esant būtinybei, atnaujinimą, bendrovėje, 
užtikrinti jų laikymąsi (kintamosios dalies dydis - 5 proc.), vnt. 

1249,1 
229,7 

 
41,1 

 
1 

1968,2 
252,0 

 
112,9 

 
1 

Įvykdyta 
Įvykdyta 
 
Įvykdyta 
 
Įvykdyta 
 

 

Visi rodikliai, pagal kuriuos AB „Detonas“ direktoriui ir administracijos darbuotojams nustatomas mėnesinės 
algos kintamosios dalies dydis - 50 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio, buvo 
įvykdyti ir visa kintamoji atlyginimo dalis 2022 m. I pusm. buvo mokama.  

 
Darbo užmokestis 
 

2022 m. 6 mėn. darbo užmokesčio sąnaudos 
siekė 583,8 tūkst. Eur, premijos už 2021 m. 
rezultatus dar nebuvo išmokėtos. Darbo 
užmokesčio fondo planas viršytas nebuvo. 
2022 m. 6 mėn. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis darbo užmokestis bendrovėje 
siekė 2208 Eur.  

Premijos už 2021 m. rezultatus, kurios sąlygos 
vidutinio darbo užmokesčio augimą, 
planuojamos išmokėti 2022 m. II pusmetyje. 
 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas / darbuotojų grupes 
 

 
Pareigybė / darbuotojų 

grupė  

2021 m. 6 mėn. 2022 m. 6 mėn. 

Darbuotojų 
skaičius laikotarpio 

pabaigoje 

Darbo 
užmokestis, Eur 

Darbuotojų 
skaičius laikotarpio 

pabaigoje 

Darbo 
užmokestis, 

Eur 

Direktorius 1 6929 1 6398 

Skyriaus/padalinio vadovas 
Vyr. specialistas 

 
5 

 
3168 

4 2994 

Specialistas 11 2741 13 2703 

Darbininkas 23 1835 23 1850 

Apsaugos darbuotojas 5 953 5 1068 

Valytojas 1 642 1 730 

Iš viso bendrovėje 46 2215 47 2208 

 

2021 m. I pusm. bendrovės direktoriui ir valdymo funkcijas atliekantiems darbuotojams buvo skiriamos 
premijos už 2020 m. rezultatus,  2022 m. I pusm. premijos, už gerus 2021 m. rezultatus, dar nebuvo 
išmokėtos. 
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VALDYBOS NARIAI, ATLYGIS 
 
AB „Detonas“ valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai ir vienas narys, atstovaujantis pagrindinio 
akcininko (valstybės) akcijų valdytojai LR Susisiekimo ministerijai. 
 

Valdyba 2021 m. 6 mėn. 2022 m. 6 mėn. 

Įmonės kategorija V IV 

Valdybos narių, kuriems bendrovė moka atlygį, skaičius 2 2 

Vidutinis mėnesinis bruto atlygis, Eur 1166 50 Eur/val.* 
*2022 m. I pusm. keitėsi AB „Detonas“ valdyba.  Atlygis buvo mokamas už sausio ir birželio mėnesį vykusius posėdžius pagal 
faktines darbo valandas. 

 
LR Susisiekimo ministerijos deleguotam AB „Detonas“ valdybos nariui atlygis pagal civilinę valdybos nario 
sutartį nemokamas. 

 

INFORMACIJA APIE NUMATYTŲ GEROSIOS VALDYSENOS GERINIMO PRIEMONIŲ 
ĮGYVENDINIMĄ 
 
AB „Detonas“ išanalizavusi VŠĮ „Valdymo koordinavimo centras“ pateiktą AB „Detonas“ 2020/21 metų VVĮ 
gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitą ir atsižvelgdama į ataskaitoje esančias pastabas ir 
rekomendacijas dėl gerosios valdysenos indekso  gerinimo, tobulino Metinį pranešimą, internetinėje 
svetainėje plačiau atskleidė informaciją apie korupcijos prevenciją. Vadovaujantis AB "Detonas" socialinės 
atsakomybės ir darnumo politikomis, buvo atliekama pagrindinių aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių 
poveikių analizė, kuri padėtų nustatyti, kokius poveikius bendrovė daro bei kokiose srityse svarbiausia imtis 
veiksmų, nustatomi su darnumo susiję tikslai ir siektini rodikliai.  

 

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI 
 
AB „Detonas“ savo veikloje vadovaujasi LR vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl 
valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 
atskleisdama reikalaujamą informaciją ir dokumentus savo interneto svetainėje www.detonas.eu, bei 
užtikrindama informacijos atskleidimą metiniame ir 6 mėn. tarpiniame pranešimuose. 

 
  
 
2022 m. liepos 20 d. 
  
 
AB „Detonas“ direktorius    Vaidas Zubavičius     

http://www.detonas.eu/

