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• Skolinto kapitalo apimtis, naudojama 

reguliuojamoms paslaugoms teikti 

reguliuojamoje veikloje; 

• ATL panaudojimas nuo pat sistemos 

pradžios; 

• Finansinių ataskaitų viešumas. 

 



• Skolinto kapitalo apimtis, 

naudojama reguliuojamoms 

paslaugoms teikti reguliuojamoje 

veikloje. 

 



Skolinto kapitalo vaidmuo 

Pavadinimas, mato vnt. tūkst. lt CŠT Nr.1 CŠT Nr.2 

Kapitalas 19096 16455 

Nuosavas kapitalas 27,3 61,6 

Skolintas kapitalas 72,7 38,4 

Pajamos iš reguliuojamos šilumos veiklos 14316 9819 

Ilgalaikio turto vertė reguliuojamoje veikloje 22261 19391,2 

Pelnas, skaičiuojant nuo investicijų (5%) 1113 970 

Pelnas šilumos kainoje (faktas), ct/kWh 1,83 2,33 

Nuosavybės grąža, ROE % 21,35 9,6 

Investicijų grąža, ROI % 5,8 5,9 
Pelnas, skaičiuojant nuo nuosavo kapitalo (5%) 261 502 



 

ROI ar ROE šilumos sektoriuje? 

Grąža nuo viso kapitalo ar grąža nuo nuosavo 

kapitalo? 

 • Energetikos įstatymo 19 str. 2 d.: „Nustatant valstybės 

reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos energijos išteklių 

gavybos, energijos gamybos, (….) išlaidos, įvertinta protingumo 

kriterijus atitinkanti investicijų grąža ir (ar) nuosavybės grąža, (…).” 

• LRV Šilumos kainų nustatymo metodikos principai, 20 p.: 

„Reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) kainos lygios 

reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimo sąnaudoms, 

įskaitant investicijų grąžą.”  

• LRV Šilumos kainų nustatymo metodikos principai, 16 p.: 

„Investicijų grąža nustatoma kaip ūkio subjekto veikloje naudojamo 

kapitalo apimties ir kainos sandauga. Ūkio subjekto veikloje 

naudojamo kapitalo apimtis nustatoma kaip nuosavo ir skolinto 

kapitalo suma (…)”. 
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"Skuodo šiluma"

"Radviliškio šiluma"

"Litesko" fil. "Vilkaviškio šiluma"

"Lazdijų šiluma"

"Akmenės energija"

"Švenčionių energija"

"Anykščių šiluma"

"Raseinių šilumos tinklai"

"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"

"Molėtų šiluma"

"Šilalės šilumos tinklai"

"Ignalinos šilumos tinklai"

"Litesko" fil. "Telšių šiluma"

"Širvintų šiluma"

"Joniškio energija"

"Kretingos šilumos tinklai"

"Litesko" fil. "Kelmės šiluma"

"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"…

"Litesko" fil. "Palangos šiluma"

"Šakių šilumos tinklai"

"Litesko" fil. "Alytaus energija"

"Prienų energija" Trakų padalinys

"Litesko" fil. "Druskininkų šiluma"

"Utenos šilumos tinklai"

"Pakruojo šiluma"

"Vilniaus energija"

"Panevėžio energija"

"Jonavos šilumos tinklai"

"Mažeikių šilumos tinklai"

"Šalčininkų šilumos tinklai"

"Litesko" fil. "Biržų šiluma"

"Prienų energija"

"Klaipėdos energija"

"Šilutės šilumos tinklai"

"Plungės šilumos tinklai"

"Visagino energija"

"Tauragės šilumos tinklai"

"Kauno energija"

"Kaišiadorių šiluma"

"Šiaulių energija"

"Birštono šiluma"

"Varėnos šiluma"

ct/kWh 

2012 m. rugsėjo mėn. šilumos įmonių pastoviosios dedamosios 

pelno dalis  



• ATL panaudojimas nuo pat sistemos 

pradžios 

 



ATL sistemos reglamentavimas 
• Prekyba ATL ES pradžia 2005 m.; 

• ATL sistemos Lietuvoje pradžia: Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 27 d. 

įsakymas Nr. D1-686 „Dėl NACIONALINIO APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ 

PASKIRSTYMO 2005–2007 METAMS PLANO“; 

• 2007 m. lapkričio 19 d. Aplinkos ministerijos ir Ūkio ministerijos bendras įsakymas 

Nr. D1-609/4-477 paskirstė ATL konkretiems asmenims; 

• Iki 2009-07-23 teisės aktai nenumatė prievolės už ATL gautų lėšų naudoti tik 

aplinkos taršą mažinančių priemonių įdiegimui“ (Valstybės kontrolės 2008-01-31 

valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P2-20-24-3); 

• Nuo 2009-07-23 įsigaliojus Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymui, 5 str. 6 d.: „Lėšas, gautas už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir 

Kioto vienetus, veiklos vykdytojai privalo naudoti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų mažinimo ir kitoms aplinkos taršą mažinančioms priemonėms 

įgyvendinti (aplinkai palankioms technologijoms diegti, energijos efektyvumui 

didinti, atsinaujinantiems energijos šaltiniams panaudoti, miškams atkurti ir (ar) 

įveisti, mokslo tiriamiesiems darbams ir jų sklaidai, ūkio subjektams konsultuoti ir 

mokyti, visuomenei informuoti ir šviesti klimato kaitos politikos valdymo ir 

įgyvendinimo klausimais ir kitoms priemonėms).“ 



ATL sistemos reglamentavimas 

• Nuo 2009-07-01  Šilumos ūkio įstatymas 32 str. 2 d.: „(...) 

Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos 

įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų 

nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.“ 

• Atitinkamai nuo 2009-07-02 pakeistas Šilumos kainų 

skaičiavimo metodika, 70.1.3.  p.: „(...) sąnaudos ATL įsigyti 

negali būti pripažįstamos būtinosiomis sąnaudomis, kol 

trūkstamiems ATL įsigyti nepanaudotos visos nuo prekybos 

ATL sistema pradžios (2005 m. sausio 1 d.) gautos ATL 

prekybos pajamos; 

 

 



 

• Finansinių ataskaitų viešumas 



Finansinių ataskaitų viešumas 

• ŠŪĮ 22 str.4 d.: „Šilumos ir (ar) karšto vandens 

įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų 

eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į 

sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų 

teikimo sąlygas yra vieša.“ 

• 2011 m. sausio 26 d. VKEKK pateikė EM ŠŪĮ 

pakeitimo projektą, papildant 22 str. 4 d.: „Šilumos ir 

(ar) karšto vandens įmonės finansinių ataskaitų 

rinkinį skelbia viešai kasmet iki gegužės 1 d.“  



 

• Ar atsakėme į visus klausimus? 


