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Tarptautinė biokuro birža



+453 biokuro biržos 

dalyviai 

Partneris Švedijoje

Partneris Suomijoje

BALTPOOL plėtra



Nr. 1 pasirinkimas tvaraus
biokuro prekybai Europoje

BALTPOOL vizija



Didžiausi regiono dalyviai biržoje



Šildymo sezono 
metu įdiegti nauji 
funkcionalumai



Produktas

Dalelių dydis Smulkinta mediena, P63 Smulkinta mediena, P63

Pelenų kiekis 4 % 4 %

Drėgmė 20 - 40 % 20 - 40 %

Nedidelės nuolaužos 20 % 20 %

Žaliavų kategorija pagal VTT ir 
WRA klasifikaciją:

A ir B A, B ir C

RW1 RW2

Atgautosios medienos produktai



✦ Biokuro biržos dalyviai gali rinktis 

biokuro produktus, turinčius FSC ir 

SBP tvarumo sertifikatus.

✦ Enplus – medžio granulių kokybės 

užtikrinimo sertifikatas.

SBP sertifikatas 



FOB sąlyga

CIF sąlyga

✦ Pirkėjas yra atsakingas už siuntimą

✦ Pardavėjas yra atsakingas už biokuro 

transportavimą į uostą ir jo pakrovimą

✦ Mokėjimas atliekamas pakrovus biokurą 

į laivą

✦ Pardavėjas yra atsakingas už siuntimą

✦ Pirkėjas yra atsakingas už iškrovimą

✦ Mokėjimas atliekamas iškrovus biokurą 

paskirties uoste

Prekyba laivais 



ESAMI FUNKCIONALUMAI

Įmonės sandorių administravimas:
✦ Sudarytų sandorių informacija
✦ Tiekimo grafikų informacija
✦ Kuro kiekio ir kokybės ataskaitų informacija

Biokuro priėmimo procedūros automatizavimas:

✦ Galimybė automatiškai generuoti kiekio ir kokybės ataskaitas
✦ Priėmus krovinį automatiškai uždaryti važtaraštį i.VAZ sistemoje

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI FUNKCIONALUMAI
✦ Elektroninių sąskaitų atidavimas per API
✦ Statistikos atidavimas per API

Duomenų apsikeitimas per API



✦ Galimybė pasirinkti XML sąskaitų formatą
✦ XML formatas padeda užtikrinti lengvesnį keitimąsi duomenimis tarp IT 

sistemų, įskaitant klientų apskaitos sistemas
✦ XML failų struktūra paruošta pagal Lietuvos bankų asociacijos skelbiamą 

e. sąskaitų standartą

Elektroninės sąskaitos



RED II

Prekyba tvariais 
produktais, atitinkančiais 
RED II reikalavimus

CO2 apskaičiavimas 
Automatinis biokuro 
išskiriamo CO2 
apskaičiavimas

Artimiausi planai



Užsienio dalyvių 
prekybos statistika 
biržoje
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Užsienio dalyvių skaičiaus augimas 
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Aproved by audit company:
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Aukciono pristatymas*
Elektroninės prekybos sistemos 
pristatymas tiesiogiai kiekvieną 
antradienį.

Prekybos statistikos

Naujienlaiškis

Visa statistika ir svarbi informacija, siunčiama 
tiesiogiai į jūsų elektroninį paštą

Mėnesinė ir ketvirčio prekybos biokuru, 
mediena ir šildymu statistika

*registracijos forma www.baltpool.eu

Naudinga prekybos statistika



Pranešimai žiniasklaidoje

https://www.metsamajandusuudised.ee/uudised/2021/03/15/rahvusvaheline-biomassibors-baltpool-alustab-ringlussevoetud-puidujaatmetega-kauplemist
https://majandus.goodnews.ee/biomassibors-baltpool-vottis-sortimenti-puidujaatmed/
https://leht.postimees.ee/7204904/baltpool-euroopas-ainulaadne-rahvusvaheline-energiabors
https://bioenergyinternational.com/pellets-solid-fuels/baltpool-launches-recycled-wood-trading
https://energywatch.eu/EnergyNews/Policy___Trading/article12853306.ece
https://www.nordiskaprojekt.se/2021/03/17/baltpool-borjar-handla-med-atervunnet-tra/
https://bioenergitidningen.se/pris-marknad/baltpool-borjar-handla-med-atervunnet-tra
https://www.dagensinfrastruktur.se/2021/04/06/baltpool-borjar-handla-i-hamnarna-i-baltikum-skandinavien-och-polen/
https://issuu.com/magbiomasa/docs/mb_2021-02_74-issuu/38dowe.


biomass@baltpool.eu baltpool.eu

Andrius Smaliukas
Generalinis direktorius
Mob. +370 614 03623
El. paštas andrius.smaliukas@baltpool.eu

Iki susitikimo
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