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Pristatymo planas

Ø Įvadas;
Ø Energetikos būklės charakteristika ir laukiami

pokyčiai biokuro vartojimo tendencijose;
Ø Bendra taisyklių projekto charakteristika;
Ø Biokuro priėmimo būdai;
Ø Reikalavimai biokuro kokybės rodiklių nustatymui;
Ø Biokuro apskaitos praktiniai aspektai;
Ø Darbo ACCESS duomenų bazėse charakteristika.



Elektros energijos gamyba ir suvartojimas



Pirminės energijos sąnaudų kaita



Kuro ir energijos srautai 2010 m.



Biokuro dalis CŠT sektoriaus kuro balanse



Esama šilumos sektoriaus būklė (1)

Ø Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus kuro balanse
dominuoja gamtinės dujos, todėl labai išaugusios jų
kainos lemia ženkliai padidėjusias vartotojams tiekiamos
šilumos kainas;

Ø Gyvenamųjų namų apšiltinimas iš esmės nevyksta, o
sąskaitos gyvenantiems labai daug šilumos
suvartojančiuose daugiabučiuose tampa sunkiai
pakeliama našta;

Ø Biokuro dalis centralizuotai šilumą tiekiančių įmonių
kuro balanse sudaro tik apie 20%; galimybės mažinti
šilumos gamybos kainą didinant biokuro suvartojimą per
pastaruosius keletą metų per mažai išnaudojamos;



Esama šilumos sektoriaus būklė (2)

Ø Biokuro apskaitos energijos gamybos įmonėse taisyklės
padės nustatyti korektiškus santykius tarp biokuro
tiekėjų ir pirkėjų; be to, didesnis biokuro apskaitos
skaidrumas labai svarbus šilumos vartotojams;

Ø ES direktyva 2009/28/EB įpareigoja Lietuvą padidinti
atsinaujinančių energijos išteklių dalį galutinio vartojimo
struktūroje iki 23 proc. Didžiausios galimybės plėsti AEI
įnašą yra būtent centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse;

Ø Būtinybę taikyti apskaitos taisykles lemia laukiami
ženklūs pokyčiai biokuro vartojimo ir apskaitos srityse.



Bendra taisyklių projekto charakteristika (1)

Ø Biokuro apskaitos taisyklių rengimo procedūros tęsiasi
nuo 2007 m., jos buvo nekartą papildytos naujais
elementais ir koreguotos;

Ø 2012 m. kovo 1 d. Energetikos ministerijai derinimui
pateiktame projekte išsaugotos svarbiausias 2011 m.
pradžioje buvusių taisyklių pagrindinės nuostatos, tačiau
skiriasi tiek taisyklių struktūra, tiek ir energijos gamybos
įmonėje gauto biokuro apskaitos principų traktavimas bei
kokybės rodiklių nustatymo reglamentavimas;

Ø Noriu padėkoti “UAB Radviliškio šiluma” už galimybę
tiesiogiai ir nuodugniai susipažinti su įmonėje vykdoma
biokuro apskaita ir problemomis.



Bendra taisyklių projekto charakteristika (2)

Ø Pagrindinė šių taisyklių projekto nuostata – nuosekliai
vykdyti biokuro apskaitą nuo įmonės vartų iki jo
suvartojimo energijai gaminti;

Ø Suvartojamo biokuro apimtys ir įmonėse taikomi biokuro
apskaitos būdai skirtingi, todėl tai įvairovei siekta suteikti
universalumo;

Ø Tačiau taisyklėse nėra galimybių reglamentuoti visas
apskaitos procedūras taip, kad jos būtų vienodai
tinkamos kiekvienai įmonei. Todėl įmonėse svarbu
tinkamai įvertinti specifinius ypatumus.



Taisyklių taikymas

Taisyklės netaikomos Įmonėms, kurių šilumos ir/arba
elektros energijos gamybos iš biokuro objektų

įrengtoji galia yra mažesnė kaip 0,5 MW ir/arba
kurios pagamina mažiau kaip 1 tūkst. MWh energijos

bei Įmonėms, kurios teisės aktų nustatyta tvarka su
biokuro tiekėjais atsiskaito pagal pagamintos šilumos

kiekį.



Pagrindinės biokuro apskaitos  nuostatos

Ø Biokuro priėmimo metu būtina kiek įmanoma tiksliau nustatyti
jo energetinę vertę;

Ø Biokuro energetinė vertė sandėliuojant įmonės teritorijoje
nekinta;

Ø Vykdoma nuosekli biokuro judėjimo (nuo priėmimo iki
suvartojimo energijai gaminti) kontrolė

Ø Vidaus apskaita įmonėje vykdoma pagal tūrį, visuose etapuose
perskaičiuojant biokuro kiekį iš tūrio energijos vienetais.



Rekomenduojami biokuro priėmimo  būdai

Ø Biokuro priėmimas ir jo energetinės vertės nustatymas pagal
gauto kuro masę, kurą sveriant;

Ø Biokuro priėmimas pagal tūrį kietmetriais ir/arba erdmetriais,
energetinę vertę nustatant pagal kuro tankio rodiklius;

Ø Piltinio kuro tankio nustatymas taikant taip vadinamą dėžės
metodą, t.y. sveriant ne visą gautą kurą, o nustatytos apimties jo
dalį, pvz. vieną erdmetrį ar kietmetrį.



Priėmimas pagal patiektoPriėmimas pagal patiekto
kuro masękuro masę



Medienos sausosios masės žemutinis šilumingumas [Alakangas, Suomija]

MJ/kg



Medienos sausosios masės žemutinis šilumingumas [Alakangas, Suomija]
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Medienos degiosios masės šilumingumas (LST CEN/TS 14961:2006)
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Priėmimas pagal masę

Priimant medieną pagal masę, gauto kuro energetinė
vertė nustatoma pakankamai tiksliai, nes įvairių rūšių

medienos žemutinis šilumingumas nuo vidurkio
skiriasi mažiau kaip 3 proc.

Taisyklių 21 str. Įmonių padaliniuose, kuriuose iš biokuro
per metus pagaminama daugiau kaip 15 tūkst. MWh

šilumos, biokuro priėmimas vykdomas tik pagal masę.



Priėmimas pagal gautoPriėmimas pagal gauto
kuro tūrio matavimuskuro tūrio matavimus



Priėmimas pagal tūrį

Taisyklių 25 str. Įmonių padaliniuose, kuriuose iš biokuro per metus
pagaminama mažiau kaip 15 tūkst. MWh šilumos, biokuro

priėmimas ir apskaita vykdoma pagal tūrį kietmetriais ir/arba
erdmetriais, jeigu įmonė neturi įrengtų atestuotų elektroninių

svarstyklių savo teritorijoje ir nėra galimybių pasverti  biokurą
kitoje įmonėje.



Absoliučiai sausos medienos tankis
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Nukrypimas nuo vidutinio tankio, proc.
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Sausos medienos šilumingumas tūrio vienetui
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Priėmimas pagal tūrį

Biokuro tankio rodikliai priklausomai nuo laboratorijoje nustatyto
jo drėgnio apskaičiuojami taikant medienotyros  tyrimais

pagrįstas formules ir priklausomai nuo drėgmės kiekio visiškai
sausos medienos arba bazinio tankio rodiklius.

Kadangi įvairių rūšių medienos tankis yra skirtingas, tiekėjas
turėtų pateikti duomenis apie biokuro struktūrą. Dėl šių

duomenų netikrumo paklaidos nustatant biokuro energetinę
vertę gali viršyti 30 proc.



Dėžės metodasDėžės metodas



Dėžės metodo taikymas (1)

Jei įmonė neturi galimybių pasverti visą automobiliu patiektą
biokurą savo teritorijoje arba racionaliu atstumu esančioje

kitoje įmonėje ir kuras priimamas pagal tūrį, apskaitai
rekomenduojama taikyti dėžės metodą.



Dėžės metodo taikymas (2)

Ø Nustatyto tūrio dėžė (konteineris) pripildoma gautu
biokuru ir pasveriama svarstyklėmis, kurioms atlikta
metrologinė patikra;

Ø Remiantis gauto biokuro piltinio tankio (masės ir tūrio
dalmens) verte, apskaičiuojama viso patiekto biokuro
masė;

Ø Gauto biokuro energetinė vertė apskaičiuojama,
remiantis įmonės laboratorijoje nustatytais drėgnio
rodikliais.



Reikalavimai kokybėsReikalavimai kokybės
rodiklių nustatymuirodiklių nustatymui



Naudojamosios masės šilumingumas
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Drėgmės lygio įtaka katilo naudingumo koeficientui

Reikia 34 tūkst. tne
daugiau kuro arba
500 000 Eurų per  metus

Sumažėjus 400 MW galios
katilo naudingumo
koeficientui 1 proc.



Biokuro peleningumas Suomijoje

Medienos kuras

Žolių biokuras

Sausosios masės peleningumas

Sausosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg



Drėgnio nustatymas

Taisyklių 37 str. Iškrovus biokurą iš transporto priemonės, imami
ėminiai jo drėgniui nustatyti, vadovaujantis standartų

reikalavimais. Visi ėminiai turi būti paženklinti užrašant datą,
važtaraščio numerį, ėminio paskirtį, paėmimo vietą ir

operatoriaus pavardę.

Taisyklių 38 str. Biokuro drėgnis turi būti nustatomas kiekvienam
tiekėjui ir kiekvienam automobiliui naudojant sertifikuotą ir

metrologinę patikrą turintį prietaisą.



Peleningumo nustatymas

Taisyklių 37.2 str. Jei patiekto  biokuro kokybė atitinka pirkimo –
pardavimo nustatytas sąlygas, Įmonėse, kuriose iš biokuro per

metus pagaminama mažiau kaip 15 tūkst. MWh šilumos,
peleningumo rodiklius būtina tikrinti pasirinktinai ir kartą per

ketvirtį.

Taisyklių 40 str. Biokuro gavėjas savo laboratorijoje arba
sertifikuotoje laboratorijoje nustato kiekvienam tiekėjui paros

jungtinio ėminio peleningumą standartais nustatyta tvarka



Šilumingumo nustatymas

Taisyklių 37.3 str. Gauto biokuro šilumingumą Įmonėse, kurios per
metus pagamina mažiau kaip 50 tūkst. MWh šilumos, būtina

tikrinti tik pasikeitus tiekiamo kuro struktūrai ir pasirinktinai
kartą per ketvirtį.

Taisyklių 41 str. Gauto biokuro paros jungtinio ėminio
šilumingumas  nustatomas kiekvienam tiekėjui kalorimetrine

bomba Įmonės laboratorijoje arba sertifikuotoje laboratorijoje
standartais nustatyta tvarka.



Biokuro apskaitosBiokuro apskaitos
įmonėse praktiniaiįmonėse praktiniai

aspektaiaspektai



Pagrindiniai registruojami duomenys

Kuro gavimo data
Važtaraščio numeris
Masė (kg)
Tūris (erdm.)
Degiosios (sausosios) masės kaloringumas (MJ/kg)
Peleningumas (%)
Drėgnis (%)
Kaina (Lt/tne)



Pagrindiniai registruojami duomenys

Kuro atidavimas iš sandėlio:

Data
Įrenginys
Tūris (erdm.)

Pagaminta energija:

Data
Įrenginys
Energija (MWh)



Gauto biokuro energetinė vertė

Energijos, esančios gauto biokuro naudojamojoje masėje,
apskaičiavimas remiasi faktiniais biokuro masės ir jo

šilumingumo, drėgnio bei peleningumo rodikliais:

Qnž = Qdž × (1 – Wn/100) × (1 – As/100) – 0,02443 × Wn (GJ/t)

Qne = (Qnž × Bn)  (GJ)



Biokuro gavimo apskaita

o Masės nustatymas
o Tūrio nustatymas
o Drėgnio nustatymas
o Peleningumo nustatymas
o Šilumingumo nustatymas

Priėmėjas

Laboratorija

Bendras (suminis) tūris
Bendra (suminė)
energija

Informacija
sandėliui



Biokuro suvartojimo apskaita
(kuro judėjimas įmonės viduje)

o Sunaudotas kuras
o Pagaminta energija

(Pagal tūrį)
(Pagal skaitliuką)



Buhalterinė apskaita
(kuro judėjimas dokumentuose)

o Gautas kuras

o Saugomas kuras

o Kuro suvartojimas (nurašymas)

(Važtaraštis,  kuro kaina,
energija  ir kt.)

(FIFO
principas)

(kuro likučio apskaita)



Kuro
sandėlyje

likutis (tūris)

Kuro
gavimas
(tūris)

Kuro
suvartojimas

(tūris)
+ -

Teorinis kuro likutis
sandėlyje (tūris)



ACCESS
(duomenų bazės)

o Duomenys  yra atskirti
nuo vartotojo

o Geresnė įvedamų
duomenų kontrolė

o Nereikia papildomos
programinės įrangos

o Lengviau įsisavinama
o Programos vartojimo

sudėtingumas nekinta
didėjant tiekėjų/kuro rūšių
skaičiui

Excel
(elektroninės lentelės)

o Duomenys įvedami tame
pačiame faile

o Programinė įranga plačiai
paplitus

o Programinė įranga pažįstama
pažengusiems vartotojams

o Programos vartojimo
sudėtingumas didėja didėjant
kuro tiekėjų/rūšių skaičiui



Apskaitos principai

Gautas biokuras pasveriamas ir išmatuojamas
(nustatoma masė ir tūris), paimami kuro ėminiai
kokybės rodiklių nustatymui;

Nustačius biokuro kokybės rodiklius, apskaičiuojamas
gautos energijos kiekis;

Gaunamos sąskaitos už patiektą kurą (kurios ir
apmokamos);

Atskirai vykdoma kuro atidavimo energijai gaminti ir
pagamintos energijos apskaita.



Apskaitos principai (2)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atliekama biokuro
likučių sandėliuose inventorizacija ir suvedamas
biokuro gavimo/vartojimo/energijos gamybos balansas;

Biokuro trūkumas nurašomas, perteklius – perkeliamas
į sekantį ataskaitinį laikotarpį;

Biokuro nurašomas remiantis FIFO principu,
sukuriant tiesioginius ryšius tarp gauto ir suvartoto
biokuro (duomenų bazėje).



Darbas su programaDarbas su programa



Pagrindinis programos langas

I II III

IV

V



Duomenys apie įmonės struktūrą

I Pradiniai duomenys apie įmonę ir jos struktūrą,
naudojamą kurą ir tiekėjus. Įvedami darbo su programa
pradžioje ir kinta palyginti retai:

• Kuro tiekėjai
• Kuro rūšys
• Kuro vartojai (katilai)
• Kuro sandėliai
• Kuro kainos

Visi šie duomenys turi būti įvesti prieš pradedant darbą su
programa.



Duomenys apie įmonės struktūrą



Duomenys apie biokuro judėjimą

II Tai pagrindinė darbo su programa mygtukų grupė,
kuria naudojantis įvedami duomenys apie:

• Gautą biokurą
• Gauto biokuro kokybę
• Biokuro vartojimą (atidavimą iš sandėlio)
• Pagamintą energiją



Duomenys apie biokuro judėjimą



Duomenys apie biokuro judėjimą



Atsiskaitymas su tiekėju

III Atsiskaitymas su tiekėju. Čia generuojama
informacija, kuri reikalinga norint apskaičiuoti tiekėjo
patiekto kuro energetinę vertę ir parametrus. Pagal
programos loginę struktūrą tik tas kuras, už kurį
tiekėjas išrašė sąskaitą faktūrą, gali būti naudojamas
šilumai gaminti.



Atsiskaitymas su tiekėju



Inventorizacija ir balansavimas

IV Tai vienas svarbiausių darbo su apskaitos programa
etapų, kurio metu įvedama informacija apie realų kuro
likutį (remiantis inventorizacija), taip pat sudaromas
gauto/suvartoto kuro balansas fizinis bei buhalterinis
balansas, nustatoma pagamintos energijos kuro
dedamoji, nurašomas sunaudotas kuras.



Inventorizacija ir balansavimas



Ataskaitos

V Mygtukų grupė yra skirta ataskaitų peržiūrai ir
spausdinimui. Šiuo metu parengtos 5 pagrindinės
parengtame biokuro apskaitos taisyklų projekte
numatytos lentelės. Esant poreikiui, informaciją galima
pateikti ir kitais pjūviais.



Ataskaitos



Pasiūlytos apskaitos privalumai

Suvedamas pakankamai tikslus su biokuru gautos,
suvartotos energijai gaminti ir sandėliuose saugomos
energijos balansas;

Dėka „trigubos“ apskaitos užtikrinama geresnė biokuro
judėjimo kontrolė;

Skatinama šilumos gamybos įmonės motyvacija rūpintis
turimais biokuro rezervais tiek kiekio, tiek kokybės atžvilgiu;

Gali būti naudojama bet kokio kuro apskaitai.



Pasiūlytos apskaitos trūkumai

Sandėliuojamo biokuro tūrio pokyčiai bei netikslumai
vidinėje įmonės apskaitoje registruojami ne visai korektiškai
(buhalterine prasme);

Jei kuras vartojamas pagal LIFO, o nurašomas pagal FIFO,
atsiranda laikini neatitikimai tarp sandėliuojamo kuro tūrio
ir energijos;

Apskaita „nemato“ sandėliuojamo kuro kokybės pokyčių:

Qnž = Qdž × (1 – Wn/100) × (1 – As/100) – 0,02443 × Wn (GJ/t)



Ačiū už dėmesįAčiū už dėmesį!!
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