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TRUMPAI APIE BENDROVĘ
AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausias Lietuvos šilumos ir karšto vandens tiekėjas,
aptarnaujantis daugiau kaip 210 000 sostinės namų ūkių ir verslo subjektų. Pagrindinė
įmonės veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas Vilniaus miestui.

Be savo pagrindinės veiklos, taip pat tiekiame elektros energiją,
užsiimame komunikacinių tunelių nuoma ir priežiūra, teikiame

Eksploatacinis
šildymo tinklas

karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugas.

748 km
Eksploatuodami šildymo tinklą, kurio bendras ilgis yra apie 748
kilometrai, kasmet apšildome net 20,7 milijonų kv. m. ploto.
2020 m. išdavę pirmąjį statybos leidimą žemos temperatūros

Kasmet apšildoma

tinklams, žengėme didelį žingsnį į naują centralizuotos šilumos

20,7
mln. m

ir vėsos amžių.

2020 metais VŠT priėmė strateginį sprendimą nuosekliai plėtoti
Įsteigta atvira žaliosios
energetikos platforma

žaliosios energetikos veiklas ir pamažu tapti vienu iš šios srities
lyderių centralizuoto tiekimo sektoriuje. Vilniaus miesto

Intelligent
Energy Lab

savivaldybei 2020 metų vasarą įsteigus atvirą žaliosios
energetikos platformą „Intelligent Energy Lab“, tapome jos
koordinatoriais.

Mūsų požiūrį į planetą parodo pasiryžimas
palaipsniui pereiti prie 100% atsinaujinančios
energetikos sistemų, dalį jų, jei reikės, kursime
patys. Norime, kad mūsų klientams būtų šilta, o

Tikslai ir vertybės

planetai – vėsu.
Mes nuolatos siekiame:

Drąsa
veikti

Užtikrinti šilumos energijos

Optimizuoti šilumos

VADOVAUJAMĖS

tiekimo patikimumą ir

energijos tiekimo ir veiklos

KERTINĖMIS

sistemos saugumą

sąnaudas

Diegti modernias klientų
aptarnavimo praktikas

VERTYBĖMIS
Mums rūpi
pasaulis
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20 687

PAGRINDINIAI FAKTAI
748

Pastatų, sujungtų
su CŠT, plotas, tūkst. m

Šilumos tinklų
ilgis, km

7 243
Šildoma pastatų,
skaičius

2 672
Tiekiama šiluma,
Per metus, GWh

1 539
Pagaminta šiluma
Nuosavuose
šaltiniuose, GWh

216 275
Klientų skaičius

258 340
07

Karšto vandens
apskaitos prietaisų skaičius

VILNIUS
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2020 METAI SKAIČIAIS
130,8
Normalizuota
EBITDA

Pelno (nuostolio)
ataskaita

110,1
-0,9%

Grynasis pelnas

+15,1%

+5,9%

ROE

15,7

7,4

6,8

Mln. Eur

Mln. Eur

%

2019 m.*
2020 m.

15,9
Pajamos

-15,8%

Finansiniai
įsipareigojimai

15,7
-19%

Turtas

+4,8%
6,4

110,1

6,2

148,3

Mln. Eur

Mln. Eur

Mln. Eur
Pajamos

Normalizuota EBITDA

7,4

Grynasis pelnas

Finansiniai rodikliai

Grynojo pelno marža

2019 m.*

2020 m.

4,9%

6,7%

Balansas

2019 m.*

148,3
Normalizuota EBITDA marža

12,1%

14,3%

2020 m.

141,4
108,6

ROE

6,5%

6,8%

ROA

4,6%

5,0%

70,6%

73,2%

0,5

0,4

Nuosavo kapitalo santykis

Finansinė skola / EBITDA

*2018 m. ir 2019 m. rezultatas pertvarkytas, remiantis apskaitos politikos keitimu.
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99,9

7,6
6,2

Bendras turtas

Nuosavybė

Finansinės skolos
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Pandemija taip pat turėjo įtakos, ypač verslo klientams – laikinai ar ilgesniam laikui stabdant verslus
energijos paklausa taip pat mažėjo.
Taigi, objektyviai vertinant, rezultatas pernai turėjo būti prastesnis, tai ir atsispindi pajamų eilutėje. Tačiau
mums pavyko išlaikyti bemaž nepakitusį EBITDA rodiklį, o pelnas augo labai solidžiai.
Kaip? Mums pavyko rasti du pelningumo didino šaltinius – išorinį ir vidinį. Vienu atveju, ieškome galimybių
plėsti nereguliuojamos veiklos apimtis, kitu – efektyvinimo galimybių ieškome organizacijos viduje. Abu
šie šaltiniai mums svarbūs ne tik trumpalaikiam efektui pasiekti – galima sakyti, kad pernai klojome
pamatus artimiausio laikotarpio augimui.

- „Efektyvumas“ buvo vienas dažniausiai girdimų žodžių centrinėje VŠT buveinėje?
Tikrai taip. Bendrovė formavosi dešimtmečiais. Įvairūs įmonės gyvavimo laikotarpiai nugulė savotiškais

VADOVO INTERVIU

kultūriniais sluoksniais, kuriuose galima rasti įsisenėjusių tradicijų, procedūrų ir procesų. Mums teko
imtis kruopštaus atnaujinimo darbo, kurio vaisiai netruko pasirodyti.
Kuomet kalbame apie Vilniaus šilumos tinklus, neturėtume pamiršti, jog tai yra įmonė, kurios klientų

2020 metai buvo tarsi įrėminti COVID-19 pandemijos – pavasarį ir rudenį per Lietuvą ritosi pirmoji ir antroji

skaičius, gamybiniai pajėgumai ir veiklos apimtys sudaro trečdalį viso Lietuvos centralizuotos šilumos

viruso bangos, suardžiusios įprastą darbo tvarką, nusistovėjusius ekonominius santykius ir

tiekimo sektoriaus. Akivaizdu, kad toks masyvus objektas visuomet yra ir rinkos žaidėjų, ir reguliatorių

suparalyžiavusios ištisus sektorius. Pridėkime dar stebinančiai šiltą žiemą (kalbame apie 2019 – 2020 m.

regėjimo lauke.

šildymo sezoną) ir tampa akivaizdu, kad VŠT pernai išgyveno kupinus iššūkių metus.
Tik žodis „išgyveno“ čia ne visai tinkamas – nepaisant aplinkybių, VŠT pernai ėmėsi didžiausios įmonės
istorijoje veiklos pertvarkos ir pradėjo ambicingus inovacijų kūrimo bei diegimo projektus. Apie 2020uosius pokalbis su VŠT generaliniu direktoriumi Gerimantu Bakanu.

Vėlgi – tai objektyvi realybė, nuo kurios mes nebėgame. Atvirkščiai, matome save ir kaip tam tikrą viešojo
sektoriaus įmonės transformacijos prototipą, kuris gali sėkmingai bendradarbiauti su įvairiomis
institucijomis ir taip padėti formuoti nacionalinės energetikos politikos gaires. Tokiu būdu formuojame
pridėtinę vertę ne tik Vilniaus miesto gyventojams.
Tarkime – pirkimai. Peržiūrėjus sistemą pavyko padaryti labai paprastą pokytį – padidinti tiekėjų

- Laikotarpiu, kurį daugelis tiesiog stengėsi išgyventi, jūs ėmėtės labai rimtų
organizacijos pertvarkymų. Kaip vertinate rezultatus. Ar 2020-ieji buvo sėkmingi?

konkurenciją arba, kai kuriais atvejais, jai tiesiog atverti duris. Pradėjome taikyti dinaminių pirkimų modelį
ir atskirų kategorijų prekių bei paslaugų kainą pavyko sumažinti dešimtimis procentų. Tai reiškia, kad
didesnio užsakymo atveju įmonė sutaupo kelis šimtus tūkstančių eurų.

Pandemija yra krizė, o krizė yra paskata veikti, todėl aš sakyčiau, kad pandemija buvo viena iš priežasčių

Tačiau svarbu ne tik ﬁnansinė išraiška – 2020 m. pirkimų rezultatai rodo, kad įtvirtinome tvarios įmonės

imtis to, kam ramiu laikotarpiu gali neužtekti ryžto. Kalbant apie rezultatus, derėtų atskirti keletą sunkiai

statusą – iš visų vykdytų pirkimų, kuriuos įmanoma pirkti žaliai, praėjusiais metais pagal kiekį jų įvykdėme

palyginamų sričių ir įvertinti atskirai.

98,39 proc. Palyginimui, Lietuvos vidurkis įprastai svyruoja ties 5 proc. riba.

Finansinius rodiklius įvertinti lengviausia. Pernai uždirbome 7,4 mln. eurų grynojo pelno, įmonės

Atnaujinimo sričių didelėje struktūroje esama daug. Pavyzdžiui, mes pernai pradėjome eksperimentą – 4

normalizuotas EBITDA rodiklis siekė 15,7 mln. eurų, pajamų gavome 110,1 mln. eurų. Palyginti su 2019-

dienų darbo savaitę. Nepuldami stačia galva. Pirmiausia įvertinome potencialias rizikas, įdiegėme

aisiais, grynasis pelnas augo 15,1 proc., normalizuota EBITDA mažėjo 0,9 proc., o pajamos traukėsi 15,8

saugiklius, kad bandymų procesas nesukliudytų užtikrinti sklandaus paslaugų tiekimo. Metų pabaigoje

proc. Normalizuotos EBITDA mežėjimui įtaką turėjo 2,9 proc. mažesnis realizuotas šilumos kiekis, o

palyginome rodiklius ir paaiškėjo, kad eksperimente dalyvavusių grupių darbo efektyvumas padidėjo

grynojo pelno augimui - ilgalaikio turto pardavimas.

penktadaliu. Per keturias dienas sukuriama 20 procentų daugiau vertės nei per 5 dienas įprastu darbo
režimu.

Augimą komentuoti paprasta, neigiamų pokyčių – nesinori, tačiau ne šiuo atveju. Praėjęs 2019-2020 m.
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šildymo sezonas buvo šilčiausias per keletą dešimtmečių. Šilumos energijos gamintojui tai reiškia

Eksperimentu susidomėjo visuomenė ir jis davė papildomos naudos – pagerėjo VŠT darbdavio įvaizdis.

sumažėjusią pagrindinės jo prekės paklausą. Tai yra objektyvi realybė.

Šiandien mums kur kas lengviau prisivilioti naujų talentų.
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- VŠT tapo pirmąja viešojo sektoriaus įmone, kurioje 4 dienų savaitė tapo norma. Jūs

Pernai pokyčiai buvo radikalūs – keitėsi organizacijos struktūra, vertybės, ideologija, vidaus ir išorės

pernai inicijavote žaliosios energetikos platformą „Intelligent Energy Lab“, kuri vienija

ryšiai, valdysena ar darbo organizavimas. Mes pradėjome nuo vertybių ir paaiškėjo, kad tai labai paveikus

skirtingų veiklos sričių organizacijas. Visa tai indikuoja šilumos tiekėjo, išaugusio savo
sektoriaus marškinėlius, ambicijas.

įrankis, jei tik juo naudojiesi.
Mūsų vertybės „Drąsa veikti“ ir „Mums rūpi pasaulis“ padėjo labai greitai apsispręsti renkantis strategines
kryptis ir priimant sprendimus, kurie dar prieš metus būtų atrodę neįmanomi.

VŠT nėra, ar, tiksliau, jau nėra tik šilumos tiekėjas. Mes esame komunalinių paslaugų ir energetikos
bendrovė, vis stipriau akcentuojanti žodį „energetikos“. Taip, mes esame ir liksime didžiausiu Lietuvoje
centralizuoto šilumos tiekimo tinklo valdytoju ir šilumos energijos gamintoju, tačiau tai, kas visuomet

Nedidelis, bet iškalbingas pavyzdys: pernai mes įmonėje pradėjome diegti LEAN ir KAIZEN sistemas,
kurių esmė – nuolat vykstantis procesų ir produktų tobulinimas. Mūsų komandos įsitraukimas siekė
daugiau nei 30 procentų. Tai labai geras rezultatas, rodantis, kad žmonėms rūpi tai, ką jie daro.

buvo mūsų veiklos pagrindas, netrukdo mums didinti nereguliuojamų veiklų portfelį ir ieškoti galimybių
įsisavinant naujas technologijas.
Sakyčiau, kad pernai mes pradėjome judėti dviem kryptimis – ieškoti naujų sprendimų šilumos gamybos
ir tiekimo srityje bei pamažu įsilieti į tvarios energijos gamintojų segmentą.

- Jūs nuolat akcentuojate, kad VŠT rinkoje nori veikti ir komunikuoti taip, tarsi įmonė
būtų akcijų biržos sąrašuose. Kodėl? Čia treniruotė prieš fundamentalius statuso
pokyčius?

2020-aisiais priėmėme sprendimą kurti žemos temperatūros tinklą, kurio visose atšakose šiuolaikinėmis
technologijomis palaikoma stabili 60 laipsnių temperatūra. Toks tinklas užtikrina kur kas didesnį

Žinoma, jog mums imponuoja biržoje kotiruojamų bendrovių valdymo principai, skaidrumas ir

energetinį efektyvumą, be to, galima naudoti pigesnius ir lengvai montuojamus plastiko vamzdžius. Tai

atskaitomybė. Atskaitomybė ne tik akcininkams, bet ir klientams. Tai yra geroji praktika, kurią mes

yra vadinamosios 4 kartos tinklo sprendimas, kuris mums leistų kasmet sutaupyti kelis milijonus eurų.

įdiegėme mūsų organizacijoje ir kurią jau įvertino mūsų klientai.

Pernai VŠT verslo klientams pradėjome pasiruošimo naujoms paslaugoms etapą. Vėsos tiekimas yra

Sprendimą žengti į akcijų biržą ar ne gali priimti tik įmonės akcininkai, tad nesiimčiau prognozuoti galimų

nereguliuojama paslauga, leisianti didinti pajamas ir gerinti pelningumo rodiklius.

scenarijų. Tačiau kad ir koks sprendimas būtų priimtas, norime būti pasirengę.

Mus domina ir perteklinės šilumos panaudojimo galimybės. Jau esama sprendimų, leidžiančių panaudoti
perteklinę šilumą iš tokių šaltinių kaip duomenų centrai, nuotekų vamzdynai, dideli verslo objektai ar net

Generalinis direktorius

Gerimantas Bakanas

prekybos centrai.
Tai naujos kartos energetikos projektai, kurių pagrindas – technologijos. Suprasdami tai, pernai
pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilnius Tech universitetu ir kartu su Vilniaus Savivaldybe
įkūrėme atvirą žaliosios energetikos platformą „Intelligent Energy Lab“. Šioje platformoje tikimės
suvienyti verslo ir mokslo pajėgas įgyvendinant naujos kartos energetikos projektus.
Tačiau inovatyvios technologijos – tik dalis sėkmės formulės. Nuosekliai investuojame ir į intelektą, kuris
valdys ateities energetiką. Kadangi žmogiškųjų išteklių stygius rinkoje jaučiamas jau dabar, privalėjome
formuoti ne tik ilgalaikę, bet ir trumpalaikę ateities talentų ugdymo strategiją.
Pastaroji rezultatų davė jau praėjusiais metais – pasiūlę iki tol dar niekur netaikytą praktiką skirti
stipendijas kritines Vilniaus Tech energetikos studijas pasirinkusiems studentams jau pirmame kurse,
daugiau nei dvigubai padidinome stojančiųjų abiturientų kiekį.

- Tokiems planams vien norų neužtenka – reikia tinkamos komandos.
Ir mes ją kuriame.
Labiausiai 2020 metais pasikeitęs organizacijos komponentas yra darbuotojai.
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SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI
Vasaris
Vasario 7 d. Pasirašėme 2,36
mln. vertės sandorį dėl
administracinio pastato ir kitų
statinių, esančių Smolensko
gatvėje, pardavimo.

Vasario 26 d. Bendrovėje
įsigalioja generalinio direktoriaus
įsakymas dėl darbo
organizavimo COVID-19
pandemijos ir jos grėsmės metu.
Patvirtinamas prevencinių
priemonių planas.

Kovas
Kovo 3 d. Vilniaus miesto
savivaldybėje įvyksta
susitikimas su žiniasklaidos
atstovais dėl Stokholmo
arbitražo teismo proceso
įmonės byloje prieš „Veolia“.
Kartu su Vilniaus miesto meru
bei vicemeru visuomenei
pristatomas arbitražo procesas,
jo eiga, ﬁnansavimo modelis bei
paskirta teismo posėdžio data.

Kovo 19 d. Atsižvelgdama į dėl
karantino sąlygų ﬁnansinius
sunkumus patiriančius klientus,
įmonė laikinai sustabdo
taikomus veiksmus dėl skolų,
susidarančių nuo karantino
paskelbimo dienos iki jo
pabaigos, išieškojimo.

Kovo 19 d. Įvertinus ypač didelę
pandemijos riziką ir galimas
pasekmes įmonės veiklai, jei dėl
ligos nebeliktų specialistų,
galinčių vykdyti tinklo valdymo
funkcijas, du tinklo valdymo
dispečeriai pradeda 14 dienų
izoliaciją specialiai įrengtame ir
gyvenimui pritaikytame
valdymo pulte.

Balandis
Balandžio 24 d. Užbaigiamas 7
mėnesius trukęs 2019-2020 m.
šildymo sezonas, išsiskyręs
neįprastai šilta žiema ir ženkliai
sumažėjusia šilumos kaina
klientams.

Balandžio 29 d. Bendrovės
akcininkai pritaria bendrovės
valdybos siūlymui neišmokėti
dividendų už praėjusius metus,
uždirbtą pelną skiriant
investicijoms į šilumos
perdavimo tinklo atnaujinimą bei
inovacijas.

Birželis
Birželio 4 d. Bendrovė inicijuoja
ir suorganizuoja susitikimą su
Vilniaus miesto pastatų
administratoriais, siekiant kartu
ieškoti sprendimų į dažniausiai
kylančius iššūkius hidraulinių
bandymų metu.

Birželio 30 d. Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba
(VERT) patvirtino perskaičiuotą
bazinę šilumos kainą bendrovei.
Nuo rugpjūčio mėnesio bazinės
šilumos kainos pastovioji
dedamoji Vilniaus mieste mažėja
0,13 ct/kWh – nuo 1,07 iki 0,94
ct/kWh.

Liepa
Liepos 8 d. bendrovė kartu su
Vilniaus Gedimino technikos
universitetu (Vilnius Tech)
pasirašė bendradarbiavimo
sutartį, kuria įtvirtino bendrą
siekį plėsti bendrus mokslinius
tyrimus tvarios energetikos
srityje bei rengti aukštos
kvaliﬁkacijos specialistus.

Liepos 23 d. Visuomenei
pristatoma bendrovės
koordinuojama tvarios ir
pažangios energetikos
laboratorija „Intelligent Energy
Lab“. Pirmą kartą Lietuvoje
savivaldos lygmenyje buvo
atvertas kelias į atvirą platformą
jungtis technologijomis ir
inovacijomis pagrįstos
energetikos plėtojimu
suinteresuotą vietinį ir tarptautinį
verslą, mokslo atstovus,
nacionalines bei Vilniaus miesto
savivaldybės įmones.

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Rugpjūčio 20 d. VERT patvirtino,
jog VŠT E2 biokogeneracinėje
jėgainėje gaminama elektra ir
toliau bus superkama
palankiomis sąlygomis iki
2021 m. pabaigos.

Rugsėjo 3 d. Pradeda veikti
bendrasis Vilniaus miesto klientų
centras bei klientų aptarnavimo
telefonu numeris 19118.

Spalio 1 d. Įmonė praneša, jog
baigia miesto vamzdynų
hidraulinius bandymus ir yra
pasiruošusi pradėti šildymo
sezoną. Patikrinta beveik 750 km
po Vilniumi išsiraizgiusių
vamzdynų stiprumas bei
sandarumas. Hidraulinių
bandymų metu buvo pašalinti 69
gedimai.

Lapkritis
Lapkričio 4 d. Visuotiniame
įmonės darbuotojų renginyje
pristatomos atnaujintos
organizacijos vertybės: „Drąsa
veikti“ ir „Mums rūpi pasaulis“.

Gruodis
Gruodžio 22 d. Bendrovė
pasirašė ﬁnansavimo ir
administravimo sutartį dėl
ﬁnansavimo suteikimo iš
Europos Sąjungos fondų 4 890
tūkst. Eur. Bendrovei skirta 4 800
tūkst. eurų projekto „Rajoninės
katilinės Nr.2 (RK-2)
rekonstrukcija. Biokuro
kogeneracinės jėgainės
įrengimas, Pramonės g. 95,
Vilnius“.

Rugsėjo 4 d. Septyni įmonės
padaliniai pradeda 4 darbo
dienų savaitės modelio
bandomąjį projektą.

Kovo 30 d. Vilniaus šilumos
tinklų darbuotojai oﬁcialiai
perduoda Vilniaus VšĮ Greitosios
medicinos pagalbos stoties
(VGMPS) medikams įmonės
nebenaudojamas
administracines patalpas
Saltoniškių gatvėje. Patalpos
karantino metu naudojamos
kaip mobili bazė medikams.

Kovo 31 d. Įmonė patenka į
„Lietuvos verslo lyderių 500”
sąrašą. LVL 500 – „Verslo žinių“
pristatomas reitingas, kuriame
didžiosios šalies bendrovės
įvertintos atsižvelgiant į jų
verslo augimą, veiklos
efektyvumą, naudą
darbuotojams, skaidrumą ir
indėlį ugdant verslo visuomenę
komunikuojant savo patirtį.

03
15
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PAGRINDINĖS VEIKLOS
Šilumos realizacija ir nuostoliai
tinkle, tūkst. MWh

Šilumos gamyba pagal šaltinį,
tūkst. MWh

Pagrindinė reguliuojama veikla – Šilumos tiekimas
374
14%

2 752
Gamyba iš viso

2 378

1 761
64%

2019 m.

991
36%

Kaip apibrėžta išduotoje licencijoje, gaminame ir tiekiame šilumą Vilniaus mieste ir Vilniaus
miesto savivaldybėje. Šilumos tiekimą sudaro šie verslo vienetai: gamyba, perdavimas ir
361
13%

mažmeninis aptarnavimas.

2 672
Gamyba iš viso

2 311

1 539
58%

2020 m.

Šilumos tiekimo veikla yra reguliuojama VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba). Šilumos

Realizacija

Nuostoliai tinkle

NŠG

1 133
42%

Bendrovė

kainų reguliavimo (toliau – Kainodaros) tikslais vykdome apskaitos atskyrimą ir ﬁnansinę informaciją, t. y.
sąnaudas, pajamas, turtą paskirstome verslo vienetams. Kiekvienų metų pabaigoje rengiame
reguliuojamos veiklos ataskaitas, kurios pagal nutarimą dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties patvirtinimo (Nr. 03E-386) yra tikrinamos audito įmonės ir teikiamos VERT.

Šilumą tiekiame šiose pagrindinėse vietovėse:

71%
1 253

68%
1 048

Bendrovės šilumos
gamyba pagal
kuro struktūrą,
tūkst. MWh

1 539

32%
491

29%
508

1 761

Gamyba iš viso

Gamyba iš viso

2020 m.

2019 m.

Gamtinės dujos
Biokuras
Nedidelėms šilumos vartotojų
Vilniaus miesto integruotame

Naujojoje Vilnioje ir

tinkle (didžiajai daliai Vilniaus

Salininkuose (atskirų rajonų

miesto gyventojų ir įmonių)

tinkluose)

grupėms Dvarčionių, Trakų Vokės
gyvenvietėms ir atskiriems
daugiabučiams namams, šilumos
energija tiekiama iš kvartalinių ir
individualių katilinių
244
229
53

Bendrovės šilumos gamyba pagal kuro struktūrą
2020 m., tūkst. MWh
186
52

43
123

temperatūros. 2020 m. šildymo sezono metu vidutinė lauko oro temperatūra siekė 3,2 ℃, t.y. 1,1℃

232
191

41

182

80

149

GWh, t. y. 80 GWh arba 2,9 proc. mažiau nei 2019 m. (2 752 GWh). Bendrovės gamybos objektuose

44
81

pagaminta šilumos energija – 1 539 GWh, t. y. 222 GWh arba 12,6 proc. mažiau nei 2019 m. (1 761 GWh).
2020 m. bendrovėje 32 proc. šilumos energijos buvo pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, t.y. 3 proc.
punktais daugiau nei 2019 m. (29 proc.). Iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) įsigytos
šilumos energijos kiekis sudarė 1 133 GWh, t. y. 142 GWh arba 14,4 proc. daugiau nei 2019 m. (991 GWh).

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

30

41

44

41

29

40
3

38
3

51

41
3

22
8

40
1

Gegužė

Birželis

Liepa

Gamtinės dujos

17

46

201
46

Bendras 2020 m. šilumos poreikis buvo 2,9 proc. mažesnis nei 2019 m. dėl aukštesnės lauko oro
aukštesnė nei buvo 2019 m. (2,1 ℃). 2020 m. Bendrovės patiekta visa šilumos energija sudarė 2 672

278

Biokuras

Rugpjūtis Rugsėjis

Spalis

142

Lapkritis

Gruodis

Gamyba iš viso
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Vidutinė oro temperatūra šildymo sezono metu, C⁰

Karštas vanduo yra tiekiamas šiose pagrindinėse vietovėse:

9,0
7,8

8,2

6,1

8,1
4,2

6,1
3,3
1,7

Vilniaus miesto

4,5

1,7
3,1

2,0

2,1

-2,4

-0,2

0,6
-2,1

Nedidelėms šilumos vartotojų grupėms

integruotame tinkle

Naujojoje Vilnioje ir

Dvarčionių, Trakų Vokės gyvenvietėms ir

(didžiajai daliai Vilniaus

Salininkuose (atskirų

atskiriems daugiabučiams namams,

miesto gyventojų ir

rajonų tinkluose)

šilumos energija tiekiama iš kvartalinių ir

įmonių)

individualių katilinių

-1,5

-6,1

Per 2020 m. Vilniaus miestui patiekto karšto vandens kiekis siekė 5 408 tūkst. m , t. y. 148 tūkst. m arba

-4,4

2,8 proc. daugiau nei 2019 m. (5 260 tūkst. m ). Bendrovė per 2020 m. karštą vandenį tiekė vidutiniškai
204 408 vartotojams, arba 3,3 proc. daugiau, nei buvo tiekta per 2019 m. (197 846 vartotojams). Karšto
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

vandens nuostoliai 2020 m., lyginant su 2019 m., buvo didesni ir išaugo nuo 6 proc. iki 9 proc. Nuostolių
dydžio svyravimus didžiąja dalimi sukelia vartotojų karšto vandens faktinio suvartojimo ir deklaravimo

2018
0,8 Co

2020
3,2 Co

2019
2,1 Co

Papildoma reguliuojama veikla – Karšto vandens tiekimas
Karšto vandens tiekimo veiklą sudaro gamyba, perdavimas ir mažmeninis aptarnavimas. Karšto vandens
ruošimo ir tiekimo veikla yra reguliuojama VERT. Kainodaros tikslais vykdome apskaitos atskyrimą ir ﬁnansinę
informaciją, t. y. sąnaudas, pajamas, turtą paskirstome verslo vienetams. Kiekvienų metų pabaigoje rengiame

neatitikimai.

Papildoma komercinė veikla – Elektros energijos gamyba ir tiekimas
Elektros gamyba pagal kuro
rūšį, tūkst. MWh

Karšto vandens
realizacija ir
nuostoliai
tinkle, tūkst. m³

91%
5 408

5 922

94%
5 260
9%
514

154

112
73%

116
75%

42
27%

39
25%

atsinaujinančių energijos išteklių superkama Lietuvos Respublikos

2019

2020

energetikos ministerijos paskirtos superkančiosios įmonės,

5 601

Įsigytas geriamojo
vandens kiekis

Įsigytas geriamojo
vandens kiekis

2020 m.

2019 m.

taip sunaudojant mažiau kuro nei gaminant šilumą ir elektrą atskiruose
šaltiniuose.

Gamtinės dujos
6%
341

technologinio proceso metu gaminama šilumos bei elektros energija,

154

reguliuojamas veiklos ataskaitas, kurios pagal nutarimą dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties patvirtinimo (Nr. 03E-386) yra tikrinamos audito įmonės ir teikiamos VERT.

Elektros energiją gaminame kogeneracijos būdu, kai bendro

Biokuras

Pagaminta elektra iš viso

Didžioji dalis Bendrovės pagamintos elektros energijos iš

pasinaudojant VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
elektros energetikos sektoriuje) lėšomis. Kita dalis pagamintos elektros
energijos Bendrovėje yra sunaudojama savoms reikmėms.

Elektros realizacija ir suvartojimas
savo reikmėms, tūkst. MWh

2020 m. bendras disponuojamas elektros energijos kiekis siekė 161,1
GWh (iš jų pagaminta – 154,4 GWh, įsigyta 6,7 GWh), t. y. 1,1 GWh mažiau

Realizacija

162

161

nei 2019 m. (162,2 GWh, iš kurių pagaminta 154,4 GWh, įsigyta 7,8 GWh).

Nuostoliai namų tinkluose

60
37%

56
35%

Elektros energijos realizacija 2020 m. buvo 105,1 GWh arba 2,4 GWh

103
63%

105
65%

2019

2020

(2,4 proc.) didesnė nei 2019 m. (102,6 GWh). Suvartojimas savoms
reikmėms 2020 m. buvo – 56,0 GWh, t.y. 3,5 GWh arba 5,9 proc.
mažesnis nei 2019 m. (59,6 GWh). Net 75,0 proc. visos pagamintos

Realizacija

19

Elektra iš viso

Savo reikmėms

elektros energijos Bendrovė pagamino iš atsinaujinančių išteklių, t. y.
2,1 proc. punktais daugiau nei 2019 m. (72,9 proc.).
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ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKAI

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas buvo 93 516

2020 metais organizacinę struktūrą papildėme naujai suformuotu Audito komitetu bei

tūkst. Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 36 106 710 paprastąsias vardines akcijas, kurių

Pardavimų ir paslaugų plėtros skyriumi. Sprendimą iš nepriklausomų valdybos narių

kiekvienos nominali vertė 2,59 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neįsigijo, neperleido

suformuoti Audito komitetą priėmėme 2020 metų balandžio 7 dieną. Pardavimų ir paslaugų

ir 2020 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.

plėtros skyrių sukūrėme siekdami vystyti naujų paslaugų plėtrą ir pardavimus. Sprendimą dėl
skyriaus sukūrimo priėmėme 2020 metų spalio 20 dieną.

Didžiausias akcinės bendrovės Vilniaus šilumos tinklai akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė,
kuriai priklauso 99,4 % visų Bendrovės akcijų, likusi dalis akcijų priklauso kitiems 145 akcininkams.
Visuotinis
akcininkų
susirinkimas

93 516
tūkst.
Eur

Įstatinis kapitalas

36

2,59

mln.

Eur

Vardinių akcijų

Akcijos vertė

Valdyba

Vidaus
audito skyrius

Audito
komitetas

Generalinis
direktorius
Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas

Klientų
aptarnavimo
departamentas

21

Paslaugų
valdymo
departamentas

Finansų
departamentas

Strategijos ir
vystymo
departamentas

Gamybos
departamentas

Perdavimo
tinklo
departamentas
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STRATEGIJA
Bendrovės ateities viziją formuojame atsižvelgdami į Lietuvoje ir pasaulyje
Misija

kylančius gamtosaugos ir socialinius iššūkius. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų
keliamus tvarios plėtros tikslus, išskiriame 4 esmines kryptis, kurioms būtina skirti

švarūs ir efektyvūs energijos
sprendimai klientams ir
partneriams

daug dėmesio, norint prisidėti prie globalių iššūkių sprendimo:

Gamta

Mažinti klimato kaitą ir
aplinkos taršą

Visuomenė

Didinti energetinių paslaugų
prieinamumą klientams

Ekonomika ir
valdysena

Didinti energetikos
sektoriaus efektyvumą

Bendradarbiavimas

Mūsų vaidmuo
ir atsakomybė

Kurti inovacijas ir dalintis
sukaupta patirtimi

prisidedant prie Lietuvai
ir pasauliui svarbių
iššūkių sprendimo:

Šios kryptys taip pat atsikartoja Europos Komisijos Žaliojo kurso strategijoje, Lietuvos Nacionalinės
energetikos nepriklausomybės strategijoje ir Vilniaus miesto savivaldybės prioritetuose.
Vertybės
drąsa veikti, mums
rūpi pasaulis

„Mūsų planetos biosfera yra būtinas pagrindas, norint kurti tvarią žmonijos ateitį. Negalime tikėtis

Vizija
tvarios centralizuotos
energijos tiekimo lyderė
Baltijos regione

ekonominės gerovės be žmogaus teisių ir įtraukios socialinės sistemos. Verslo sėkmė priklauso nuo
darbuotojų įgalinimo ir tvirto vertybinio pagrindo. Galiausiai turime bendradarbiauti ir dalintis savo
patirtimi, jei norime įveikti globalius iššūkius ir sukurti atsparią ekosistemą“,
Paulius Martinkus
Strategijos ir vystymo departamento direktorius
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Ilgalaikis strateginis planavimas
2018 - 2022 m. Bendrovės ilgalaikėje veiklos strategijoje numatyti prioritetai:

Efektyvi veikla

Šilumos poreikio, gamybos, tinklo valdymo, klientų aptarnavimo ir
pagalbinių veiklos procesų tobulinimas, siekiant užtikrinti konkurencingus
paslaugų įkainius

2021 m. Bendrovės vadovybės strateginės veiklos kryptys:

Klientai

Darbuotojai

Visuomenė ir aplinka

Partneriai

žaliasis kursas
yra įmonės
kultūros DNR

duomenys efektyviam

aiškiai visiems

Optimali
infrastruktūra

Patikima
organizacija

Investicijos į ilgalaikį turtą, infrastruktūros valdymas ir priežiūra, siekiant
užtikrinti kokybiškas ir nenutrūkstamas paslaugas, atitinkančias vartotojų
poreikius

klientų

suprantami,

pasitenkinimo

subalansuoti ir

išlaikymas

įprasminti
prioritetai

atverti energetiniai
bendradarbiavimui bei
naujų paslaugų plėtra
ir pardavimas

Steigėjas

tvari grąža iš
reguliuojamos ir
nereguliuojamos
veiklos

Motyvacija ir įgalinimas, teisinga bei aiški karjeros ir atlygio politika, leidžianti
darbuotojams didžiuotis savo profesija bei darboviete

2021 m. Bendrovė planuoja parengti strategiją iki 2040 metų. Atsižvelgiant į šilumos sektoriaus
tendencijas, planuojama parengti ilgalaikę Bendrovės strategiją, kuri atitiktų Jungtinių Tautų tvarios
plėtros tikslus, Energetikos ministerijos parengtą nacionalinę energetikos strategiją ir Vilniaus miesto
savivaldybės prioritetus. Atnaujintoje strategijoje esminiai akcentai bus skiriami atsinaujinančių
energijos išteklių plėtrai, naujos kartos centralizuoto pažemintos temperatūros šilumos tinklo plėtrai,
vėsos tinklo vystymui, Bendrovės veiklų skaitmenizavimui, veiklos efektyvumui ir klientų pasitenkinimui.

Trumpalaikis strateginis planavimas
2020 m. Bendrovės vadovybės strateginės veiklos kryptys, išlaikant šiuos prioritetus pagrindinėms
interesų grupėms:

Klientai

Klientų pasitenkinimas

Kolegos

Darbuotojų pasitenkinimas

Patikima infrastruktūra
Visuomenė ir aplinka
Tvari veikla

Steigėjas
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Efektyvi veikla
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INVESTICIJOS
Investicijos, mln. Eur

2019

2020

2020 metais Vilniaus šilumos tinklų vidutinis amžius siekė 32,6 metų (2019 m. 32,0 metus). Šilumos

2020/2019, proc.

tinklai, kurių amžius viršija 30 metų, vertinami kaip kritinės būklės ir atsiranda poreikis juos rekonstruoti.
Šilumos perdavimas

16,1

2,8

-82,6%

Šilumos gamyba

2,8

1,8

-35,7%

Kita

0,3

0,8

166,7%

Iš viso

19,2

5,3

-72,4%

2020 m. tęsėme šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektų įgyvendinimą, metai buvo skirti
daugiausia naujų tinklų rekonstrukcijų projektavimo bei kitiems pasiruošiamiesiems darbams, o pats

2020 m. į Vilniaus šilumos ūkį investavome 5,3 mln. Eur, t. y. 72,4 proc. mažiau lyginant su 2019 m. (19,2

rekonstrukcinių darbų pirkimas ir vykdymas suplanuotas 2021 ir 2022 metais. Vykdant 2020 m. pradėtus
projektus planuojama rekonstruoti 8,2 km apie 45 metų vidutinio amžiaus tinklų. Užbaigus šiuos šilumos
tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektus, šilumos nuostoliai tinkluose per metus sumažės apie 4,3 GWh
bei sumažins išmetamą CO2 kiekį iki 2 430 t per metus.

Naujų vartotojų šildomas plotas ir šilumos poreikio galia

mln. Eur). Investavimo tempų sumažėjimą lėmė tai, kad buvo atskirti projektavimo ir rangos darbai. Tokia

Šilumos tinklų rekonstrukcijų apimtys, km

40

tvarka leidžia optimaliau valdyti projektą ir sumažinti darbų, paslaugų pirkimo kainas. 2020 metai buvo

35

skirti daugiausiai projektavimui, o darbų pirkimas ir vykdymas suplanuotas 2021 ir 2022 metais.
Bendrovės lėšos 2020 m. sudarė 75,9 proc. investicinio portfelio vertės (4,0 mln. Eur), tuo tarpu 2019 m.

Prijungtas šildomas
plotas, tūkst. m

400
330

91,9 proc. (17,6 mln. Eur). Bendrovė, siekdama užtikrinti vartotojui mažiausias kainas, naudoja visas

Įrengtoji šilumos
poreikio galia, MW

galimybes pritraukti ES paramos lėšas investicinių projektų įgyvendinimui. ES paramos lėšos 2020 m.

12,3
5,8
2,8

sudarė 24,1 proc. investicinio portfelio vertės (1,3 mln. Eur), tuo tarpu 2019 m. 8,1 proc. (1,6 mln. Eur).
2019

2020 m. investicijų
struktūra pagal
veiklas, %

2020 m. investicijų
ﬁnansavimo
struktūra, %

15%

Šilumos perdavimas

33%

2018

2019

2020

Šilumos tiekimo tinklų ilgis (km) pagal amžių
24%
<10

52%
Gamyba

2020

Nuosavos lėšos

76%

88,4

10-20

165,3

Paramos lėšos
71,1

20-30

Kita

30-40

172,4

40-50

2020 m. svarbiausi investiciniai projektai

163,3

50-60
60-70

82,8
4,4

Investicijos į šilumos perdavimo veiklą
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Per 2020 m. rekonstravome 2,8 km šilumos tinklų (2019 m. rekonstruota 12,3 km). Dėl 2020 m. atliktų

Per metus prie šilumos tiekimo tinklų prijungta naujų vartotojų, kurių patalpų šildomas plotas sudaro

šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijų sumažėję šilumos nuostoliai tinkle leis sumažinti išmetamą CO2

330 tūkst. m2 (2019 m. buvo 400 tūkst. m2), įrengtoji šilumos poreikio galia – 35,0 MW (2019 m. buvo 40

kiekį 855 t per metus (2019 m. – 3 531 t per metus). Bendra investicijų vertė per 2020 m. sudarė 1,6 mln.

MW), o metinis šilumos suvartojimas – 19,2 GWh (2019 m. buvo 22,4 GWh). Investicijų suma sudarė 1,0

Eur, iš jų 1,2 mln. Eur investuota Bendrovės nuosavų lėšų ir apie 0,4 mln. Eur ES paramos lėšų.

mln. Eur.
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Investicijos į šilumos gamybos veiklą
2020 m. siekiant atitikti LAND 43-2001 reikalavimus, toliau buvo vykdomi katilinių rekonstrukcijos
aplinkosauginiai projektai. Per 2020 m. į NOx (azoto oksido) išmetimo mažinimo projektus investavome
1,2 mln. Eur. Per 2018 – 2020 m. laikotarpį į šiuos projektus iš viso investavome 5,6 mln. Eur ir pasiekėme
33,4 proc. mažesnius NOx išmetimo rodiklius.

Per 2020 m. įgyvendinome elektrinių ir katilinių modernizavimo projektus, į kuriuos investavome 0,5
mln. Eur, svarbiausi iš jų:
•

E-2 GK-4 šildomųjų paviršių ir automatikos bei apsaugų sistemų kapitalinis remontas. 2020 m.
buvo atliktas einamasis remontas, o projekto įgyvendinimas perkeltas į 2021 metus, siekiant
efektyviai išnaudoti visas remiamo elektros energijos supirkimo tarifo teikiamas galimybes.

•

E-2 upės vandens vamzdynų rekonstrukcija ir ﬁltrų įrengimas.

Azoto oksidų kiekis, tonos per metus

202,1

2018

146,8

134,6

2019

2020

Investicijos į efektyvumo didinimą,
klientų aptarnavimo kokybės gerinimą
Darbo efektyvumo didinimo investicinių projektų grupės
pagrindą sudaro informacinių technologijų plėtros projektai,
kurie didina darbo efektyvumą, gerina klientų aptarnavimo
kokybę ir pan. Per 2020 m. į šios grupės projektus investavome
0,8 mln. eurų. Svarbiausi projektai buvo dispečerinio valdymo
informacinių technologijų modernizavimas, verslo valdymo
sistemų modernizavimas bei karšto vandens skaitiklių įrengimas.
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INOVACIJOS
Viena iš mūsų 2021-ųjų metų strateginių veiklos krypčių – naujų paslaugų plėtra ir

2020 m. pradėjome rengti centralizuoto vėsos tiekimo sistemos išvystymo Vilniaus mieste galimybių

pardavimas. Siekdami šioje kryptyje įvardintų tikslų, ruošiamės įgyvendinti ambicingus

studiją, ją planuojame užbaigti 2021 m. Studijos metu bus surinkti duomenys, atliktos analizės ir

inovacijų projektus, kurie reikšmingai padidins bendrovės efektyvumą, padės prisidėti prie

įvertintos centralizuoto vėsos tiekimo galimybės.

klimato kaitos tikslų įgyvendinimo ir leis klientams naudotis dar platesniu paslaugų spektru.

Vėsos energija

Kuras
Šiluma (~65C)

Biurai

Daugiabučiai

Prekybos centrai

Stogai be ventiliatorių

Stogai be ventiliatorių

Stogai be ventiliatorių

Grįžtama šiluma (~40C)
Atliekinė šiluma (~30C)

Duomenų centrai

ŠILUMOS IR VĖSOS
TINKLAS

Vėsa (~5C)
Grįžtama vėsa (~20C)

Vandenvalos įrenginiai

Šilumos siurbliai
RK8
Gamyba
Tinklas

Dujos

Nuotėkų tinklai

RK7

Šilumos siurbliai

E2
Klientai

Biokuras

RK2

Gaminantys klientai
NŠG
Atliekinės šilumos šaltiniai
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Buitinės atliekos

NŠG

Šilumos gamyba

Vėsos gamyba

Šilumos gamyba iš atliekinės šilumos
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2020 m. parengėme apžvalginę biometano gamybos galimybių studiją. Plėtojame idėją gaminti

„Siekdami kuo aukštesnių šilumos tiekimo efektyvumo rodiklių, toliau mažinsime temperatūrą tinkle. Kuo

biometano dujas, panaudojant rūšiavimo būdu surinktas maisto atliekas. Šios dujos galėtų būti

žemesnė temperatūra tinkle – tuo mažesni tinklo nuostoliai, efektyvesnė šilumos gamyba, ilgesnis tinklo

naudojamos kaip kuras miesto visuomeniniam transportui. Sprendimas dėl tolimesnio projekto

tarnavimo laikas. Sumažinus temperatūrą, šilumos tinklas gali tarnauti 100 ir daugiau metų. Šios priemonės

vystymo bus rengiamas įvertinus galimybių studijoje siūlomus sprendimus.

leis padaryti šilumos paslaugas dar labiau prieinamas mūsų klientams“,
Paulius Martinkus,
Strategijos ir vystymo departamento direktorius

Ieškodami būdų padidinti veiklos efektyvumą, 2020 m. parengėme skaičiavimus dėl žemų temperatūrų
(60/40 ºC) tinklo vystymo naujų statybų kvartaluose. Žemų temperatūrų zonos šilumos tiekimo
tinkluose sudarytų geresnes sąlygas atliekinės šilumos surinkimui ir atsinaujinančių energijos šaltinių
integravimui į šilumos tinklus, didintų esamų ir naujų šilumos šaltinių efektyvumą. Šilumos tiekimas
žemų temperatūrų tinklais būtų saugesnis, nes nekiltų vandens užvirimo tinkluose ir hidraulinių smūgių
pavojus. 2020 m. žemų temperatūrų šilumos tiekimo salas numatėme vystyti Pavilnionių gatvės –

Vienas iš 2020 m. pradėtų vystyti projektų susijęs su išmaniojo tinklo plėtra. Šio projekto metu kuriama
šilumos suvartojimo prognozavimo programa, kuri toliau būtų naudojama iš šaltinių tiekiamo vandens
temperatūros optimizavimui. Toks tinklo valdymas leistų sumažinti šilumos nuostolius tinkluose ir

Ukmergės plento zonoje, „Akropolis Vingis“ prekybos centro aplinkoje bei Šnipiškių rajone. Taip pat

ateityje optimizuoti šilumos tiekimo hidraulinį režimą bei taupyti elektros energiją transportuojant

svarstome plėsti žemų temperatūrų centralizuoto šilumos tiekimo tinklus Pilaitės mikrorajone

šilumą. Galiausiai tai leistų sumažinti galutinę kainą vartotojui.

esančiuose naujuose miesto plėtros kvartaluose.
2020 m. pradžioje atlikome prekybos centrų, IT duomenų centrų, didžiausių biurų pastatų
administratorių apklausą dėl atliekinės šilumos resursų ir parametrų. Sieksime surinkti atliekinę šilumą,

Žemos temperatūros centralizuotos šilumos tinklai Vilniaus mieste

kuri šiuo metu išmetama į orą, ir ją pateikti mūsų klientams, taip įgyvendinti žiedinės ekonomikos
principus. Bendradarbiaujame su VERT, sprendžiant atliekinės šilumos kainodaros ir supirkimo tvarkos
klausimus. Svarbu pažymėti, kad atliekinė šiluma yra atsinaujinantis energijos šaltinis, mažinantis taršą ir
didinantis šilumos tiekimo efektyvumą.
2020 m. įgyvendinus E-2 šilumos papildymo vandens ruošimo schemos technologinės ir automatinės
dalies rekonstravimo projektą ir įrengus modernius šilumos tinklų papildymo vandens ruošimo

Vėjo energija

Saulės energija

technologinius įrenginius, nebesusidaro naudotų jonitinių dervų ir antracito atliekos. Tokiu būdu
sugebėjome apie 20 kartų sumažinti dumblo kiekį, kuris kartu su periodiškai (kartą per 3–6 metus)

Elektra šilumos
siurbliams
Kogeneracija
naudojant
biomasę

Atliekinė šiluma
iš pramonės

vandens tiekimo vamzdyno rekonstrukcijos, vandens valymo ﬁltrų įrengimo projektą, pagerinusį
technologinio vandens kokybės rodiklius bei sumažinusį įrenginių gedimų skaičių.

Atliekinė šiluma iš
duomenų centrų

Atliekinė šiluma
iš šilumos siurblių

4 k. žemos
temperatūros
tinklas

Atliekos
energijos
gamybos

susidarančių membraninių ﬁltrų atliekomis priduodamas atliekų tvarkytojams. Įgyvendinome E-2 upės

Tarp mūsų artimiausiu metu ketinamų įgyvendinti inovacijų:

Prie CŠT prijungti namai
Tradicinis tinklas
(70 - 90 oC)
Perdirbimo
įmonės t.t.

Esami
pastatai

Nauji pastatai
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Šilumos tinklų kamerų
Roboto, kuris palengvintų

techninės priežiūros įrankių,

Anglies pluošto vidinių

tinklų priežiūrą sunkiai

padedančių stebėti drėgmę,

vamzdžių įdėklų

prieinamose tinklo vietose

temperatūrą bei vandens lygį

išbandymas šilumos tinklų

(kanaliniai šilumos tinklai),

šiluminėje kameroje ir perduoti

remontui sunkiai

sukūrimas

duomenis nuotoliniu būdu,

prieinamose vietose

sukūrimas
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RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS
2020-ieji įeis į istoriją kaip iššūkių metai, tačiau mums pasaulinės pandemijos nulemti

Programą pradėjome kurti po atlikto pirminio rizikų valdymo brandos įvertinimo, kuris parodė, kad VŠT

pokyčiai ir papildomos rizikos tapo postūmiu veikti – pernai pradėjome nuo pagrindų

rizikų valdymas istoriškai buvo laikomas patirties lemiamu, o ne planuojamu procesu. Trūko aiškaus

konstruoti rizikų valdymo programą, kuri jau artimiausiais metais turėtų padėti mums

reglamentavimo ir dokumentų, atsakomybių pasiskirstymo, nebuvo išskirti kritiniai procesai, ir pan.

identiﬁkuoti, vertinti ir valdyti įvairaus pobūdžio organizacijos veikloje kylančias rizikas.

Baigiantis metams mes jau turėjome parengę rizikų valdymo gaires, atitikties gaires ir rizikų žemėlapio
šablonus su aiškiai apibrėžtomis rizikų kategorijomis.

„VŠT yra didžiulė struktūra, kurios atskirtos dalys vystėsi ir buvo plėtojamos skirtingais etapais, skirtingu
metu ir naudojant labai įvairias technologijas bei taikant skirtingas patirtis. Panašiai formavosi ir požiūris į

Iki 2021 metų rugsėjo ketiname sukurti šiuolaikišką 3 linijų rizikų valdymo modelį. Modelis unikalus

rizikų valdymą. Tokį požiūrį reikia keisti. Mūsų tikslas – turėti aiškiai reglamentuotą ir struktūruotą procesą,

tuo, kad kuriant jį yra gryninamos aiškios rizikos kategorijos, nustatomos aiškios rolės ir atsakomybės, o

kuris leistų proaktyviai reaguoti“,

kiekviena rizika turi sau priskirtą rizikos ekspertą.

Aurimas Kudūkis,
Rizikų valdymo skyriaus vadovas

Rizikų valdymo komiteto schema
Pirmininkas, būtinasis narys (2 linija)

Vidaus audito skyriaus vadovas (2 linija)

Sekretorius, būtinasis narys (2 linija)

Auditorius, nuolatinis narys (3 linija)

Bendrovės valdyba

Rizikų valdymo skyriaus vadovas (2 linija)
Generalinis direktorius

RIZIKŲ KOMITETAS
Rizikų pareigūnas

Rizikų ambasadorius

Rizikų ekspertas

Rizikų ambasadorius

Rizikų savininkas

Rizikų vadovas

Rizikų valdytojas

Padalinių speciﬁka

Rizikos šaltiniai

Procesų arba Projektų speciﬁka

Statinė perspektyva: Padalinių struktūra ir funkcijos

Kompetencijos perspektyva: Darbuotojų specializacija

Dinaminė perspektyva: Procesai (angl. running) ir Projektai (angl. changing)

Padalinio vadovas
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Rizikų ekspertas

Rizikų auditorius

Padalinio vadovas
arba darbuotojas

Padalinio vadovas

Išorinis arba
bendrovės ekspertas

Padalinio vadovas

Padalinio vadovas

Kviestiniai nariai

arba darbuotojas

arba darbuotojas

(2 linija)
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Aktualios rizikos ir jų valdymas
Strateginės rizikos ir jų valdymas
Rizikų valdymo organai
Šiuo metu rizikų valdysenos sistema išgyvena transformaciją ir yra organizuota tokiu būdu:

Rizikų valdymo
komitetas

Rizikų valdymo
skyriaus vadovas

prižiūri ir atsako už tinkamą VŠT rizikų valdymo gairių, politikos ir praktikų
sukūrimą, diegimą ir taikymą Bendrovėje;

atsako už tinkamą rizikų valdymo ir kontrolės sistemos proceso organizavimą
ir priežiūrą;

Vidaus audito
vadovas

vadovaudamasis visuotinai priimtinais vidaus audito profesinės praktikos
standartais ir etikos kodeksu, vykdo planines ir neplanines vidaus audito
užduotis, audituoja rizikų valdymo sistemą, teikia rekomendacijas vidaus
kontrolės ir rizikos valdymo klausimais;

Finansų kontrolės
skyrius

užtikrina tinkamą Bendrovės ﬁnansų valdymą ir kontrolę, valdo ﬁnansines
bendroves rizikas, bei įvertina rizikų atsako priemonių kaštus ir naudą;

Teisės
skyrius

Bendrovės
darbuotojai

užtikrina Bendrovės darbuotojų sprendimų atitikimą galiojantiems teisės
aktams ir teisinių rizikų valdymą;

atsako už tinkamą jiems priskirtų projektinių ir operacinių rizikų, susijusių su
tiesiogine veikla ir valdomais projektais, valdymą ir analizę.

Nepaisant to, kad išsami ir struktūruota rizikų
valdymo sistema dar tik kuriama, strateginių
rizikų indentiﬁkavimui bei valdymui daug
dėmesio skiriame kasdien.

Finansinės rizikos ir jų valdymas

Strateginėms rizikoms priskiriame klaidingus
veiklos sprendimus, politinius, reguliacinius
ir technologinius pokyčius.

Akivaizdžiausia tokio pobūdžio rizika – kredito
rizika. Ekonominės ar kitokios aplinkybės
lemia, kad klientai ir (ar) kitos sandorio šalys
negali įvykdyti savo įsipareigojimų VŠT. Tiesa,
šią riziką mažina mūsų klientų struktūra:
didelis klientų skaičius mažina kredito
koncentracijos riziką ir priklausomybę nuo
riboto skaičiaus klientų.

Siekdami sumažinti potencialią tokios rizikos žalą,
mes vadovaujamės šiais principais:

Siekdami sumažinti potencialią tokios rizikos žalą,
mes vadovaujamės šiais principais:

Konservatyviai planuojame šilumos
suvartojimą ir pardavimo pajamas

Periodiškai atliekame iš pirkėjų gautinų sumų
senaties analizę, kad laiku galėtumėme imtis
reikalingų prevencinių ar korekcinių veiksmų

Teikiame pasiūlymus ir pastabas
reguliacinėms ir kitoms institucijoms, kurių
priimami sprendimai turi įtakos VŠT veiklai

Diegiame ir atnaujiname informacines
sistemas

Palūkanų normos rizikos
Palūkanų normos rizikos poveikis VŠT
ribotas: mūsų pajamos iš pagrindinės veiklos
nėra reikšmingai priklausomos nuo palūkanų
normų pasikeitimų rinkoje. Bendrovės
ilgalaikės paskolos yra su kintamomis
palūkanų normomis ir susietos su 3 mėn.
EURIBOR.

Valiutų kurso rizika

Mažindami kredito riziką, susijusią su lėšomis
bankuose, bendradarbiaujame su bankais,
turinčiais aukštus užsienio reitingavimo
agentūrų suteiktus kredito reitingus

Teisinės rizikos ir jų valdymas
Mūsų bendrovėje teisinė rizika gali atsirasti iš
reguliacinės ir teisinės aplinkos pokyčių, kurie
dėl įvairių aplinkybių negali būti laiku ir
tinkamai perkelti į VŠT vidaus dokumentus
arba tiesiog nebuvo galimybių to padaryti
laiku.
Šios rizikos valdymą užtikrina VŠT teisininkai,
dalyvaudami vadovybės sprendimų
priėmime, vidaus teisės aktų ir sutarčių
rengimo procesuose.

Valiutų kurso rizika – nėra reikšminga, nes
VŠT pinigai ir jų ekvivalentai bei
įsipareigojimai yra išreikšti eurais.
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Darbuotojų sauga ir sveikata
Skaidrumas, antikorupcinė veikla
Duomenų sauga
Aplinkosauga
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DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
VŠT teikia visuomenei būtinas paslaugas, todėl prasidėjus COVID-19 pandemijai mes
turėjome tęsti veiklą ir tuo pat metu pasirūpinti darbuotojų ir klientų apsauga.
„COVID-19 pandemija mums buvo trejopas iššūkis. Pirmiausia, mums reikėjo užtikrinti nepertraukiamą
įmonės veiklą ir pasirūpinti darbuotojų apsauga įmonės viduje. Antra, mums reikėjo rasti sprendimus,
užtikrinančius saugią komunikaciją su klientais ir trečia, mums reikėjo rasti būdų prisidėti prie situacijos
suvaldymo. Galima teigti, kad 2020 metais visus tris iššūkius įveikėme“,
Lina Liaudanskaitė,
Paslaugų valdymo departamento direktorė

Nuo pandemijos pradžios darbuotojams išdalinome daugiau nei 45 000 kvėpavimo takų apsaugos
priemonių (vienkartinių medicininių kaukių ir respiratorių), sunaudojome daugiau nei 440 l rankų
dezinfekcinio skysčio, daugiau nei 4 000 l dezinfekcinio skysčio sunaudojome patalpų dezinfekcijai.
Svarbiose patalpose, kuriose dėl darbo proceso būna didesnis žmonių skaičius (valdymo pultuose,
klientų aptarnavimo centre ir pan.) įrengti baktericidiniai recirkuliatoriai, kurių veikimo principas
pagrįstas pastoviu oro valymu.

išdalinome

sunaudojome

sunaudojome

45 000

440 l

4 000 l

kvėpavimo takų apsaugos priemonių

rankų dezinfekcinio skysčio

patalpų dezinfekcijai

Savanoriškai institucijoms padėjusiai Šaulių sąjungai skyrėme automobilių, o miesto gatves
dezinfekavusiai įmonei pasiūlėme šaltuoju metų laiku savo dezinfekcinius automobilius laikyti
šildomose mūsų patalpose ir ilgiau išsaugoti dezinfekcinio skysčio veiksmingumą.
2020 metų pavasarį, dar prieš paskelbiant karantiną, priėmėme sprendimą beveik pusei darbuotojų
rekomenduoti dirbti nuotoliniu būdu, skyrėme tokiam darbui reikalingas IT priemones. Pasibaigus
karantinui nuotolinis darbas buvo ir toliau skatinamas, įmonės viduje darbuotojų srautai ribojami. Mūsų
IT skyrius sukūrė sprendimus, kurie padėjo stebėti ir valdyti žmonių srautus ir judėjimo intensyvumą.

Pandemija mus išmokė ir naujų įgūdžių - pradėjome teikti
profesionalią patalpų dezinfekcijos paslaugą.

Pavasarį mes buvome pirmieji Lietuvoje, pradėję ilgalaikį kritinių pareigybių (dispečerių, pamainos
vadovų) izoliavimąsi darbo vietose. Savanoriai darbuotojai Elektrinėje Nr. 2 ir Rajoninėje katilinėje Nr.
2 izoliuoti nuo aplinkos savo darbo vietose dirbo ir gyveno 10 - 14 dienų periodais.

Subūrėme ir apmokėme 9 darbuotojų dezinfekcijos komandą, kuri gavo licenciją. Bendrovė nupirko itin

COVID-19 pandemijos metu nusprendėme savanoriškai prisidėti palengvinant šalies medikų padėtį.

veiksmingą modernią dezinfekcinę įrangą, kuri leidžia dezinfekantu visiškai padengti visą biuro ar

Iškraustėme ir įrengėme patalpas greitosios pagalbos medikų brigadai. Tokiu būdu medikų brigados

gamybinių patalpų plotą per itin trumpą laiką.

galėjo sumažinti tarpusavio kontaktų skaičių ir užkrato riziką.

Dezinfekcijai taip pat naudojame Chemijos ūkio skyriuje patyrusių specialistų pagamintą biocidą.
Greitai sukaupta patirtis ir įgūdžiai leido dezinfekavimo paslaugą pasiūlyti išorės užsakovams.
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Darbuotojai, kurių darbas susijęs su darbu gamtoje, buvo paskiepyti nuo erkinio encefalito. Kaip ir
Pusei darbuotojų rekomendavome dirbti nuotoliniu būdu

kasmet, organizavome skiepijimą nuo gripo, pasiskiepijo daugiau nei pusė darbuotojų.
Besirūpindami darbuotojų sveikatinimu, skatiname sveiką gyvenseną, sportinę ir aktyvią veiklą.

Pradėjome ilgalaikį kritinių pareigybių izoliavimąsi darbo vietose
2020 m. ﬁzinį aktyvumą skatinome iššūkiais: „2020 VŠT Vasara kilometrai“, „VŠT šildymo sezono
iššūkis“, žygiai po Vilniaus m. apylinkes.
Iškraustėme ir įrengėme patalpas greitosios pagalbos medikų brigadai
Vienas iš tiksliausių rodiklių, leidžiantis įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę organizacijoje nelaimingų atsitikimų skaičius. 2020 metais tokių nebuvo nė vieno. Tai buvo pirmieji metai be
Subūrėme ir apmokėme 9 darbuotojų dezinfekcijos komandą

nelaimingų atsitikimų per visą VŠT gyvavimo istoriją:

Nelaimingų atsitikimų skaičius

Darbuotojų sveikata
2020 m. daug darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) privalomų procedūrų perkėlėme į nuotolinę
erdvę. Tačiau dėl nuotolinių mokymų speciﬁkos, po instruktažų rengiame papildomus testus, norėdami
įsitikinti, kad darbuotojai tiksliai suprato informaciją. Visi instruktažai ir atestavimo procedūros
ﬁksuojamos elektroniniuose žurnaluose, tad atsisakėme popierinių dokumentų.

4
3
2

Po tragedijos vienoje panašia veikla užsiimančioje įmonėje, kuomet vykdydami gręžinio valymo ir
vamzdynų montavimo darbus, žuvo trys darbuotojai, atlikome išsamų auditą, kurio metu siekta

1

išsiaiškinti ir pagerinti mūsų darbuotojų, kurie vykdo darbus uždarose ertmėse, saugumą.
Patikrinimo metu identiﬁkuoti smulkūs trūkumai registruoti, sudarytas jų šalinimo graﬁkas.

0
2018 m.

2019 m.

2020 m.

Papildomo saugumo sumetimais atnaujinome visus VŠT naudojamus dujų analizatorius. Iš viso
nupirkome 23 naujus modernius dujų analizatorius su visa papildoma įranga. Taip pat nupirkta net 40
modernių, kompaktiškų, paprastu naudojimu pasižyminčių evakuacinių kvėpavimo aparatų, kurie
išdalinti visoms brigadoms, vykdančioms darbus uždarose ertmėse.

Nupirkta

23

Nupirkta

40

nauji modernūs dujų analizatoriai.

evakuacinių kvėpavimo aparatų, kurie išdalinti
visoms brigadoms, vykdančioms darbus uždarose ertmėse.

Bendrovės chemijos ūkio biokuro laboratorijoje buvo įrengta papildoma oro valymo sistema, siekiant
dar labiau saugoti darbuotojų sveikatą, taikant kolektyvines apsaugos priemones.
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Skaidrumas, antikorupcinė veikla

Duomenų sauga

VŠT nuo 2017 m. veikia Kovos su korupcija politika, įgyvendinama taikant antikorupcines priemones.

Siekiame skrupulingai taikyti ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatus. 2020

Kovos su korupcija politika ir jos priemonės privalomos visiems Bendrovės darbuotojams, rangovams,

metais Bendrovės užsakymu buvo atliktas BDAR atotrūkio vertinimas, kuris identiﬁkavo duomenų

tiekėjams ir konsultantams. Bendrovės antikorupcijos politika yra vienas iš rizikų valdymo sistemos

tvarkymo trūkumus.

komponentų yra mūsų organizacijos vertybių dalimi.
Siekdami pašalinti nustatytus trūkumus, parengėme ir pradėjome įgyvendinti tobulinimo priemonių
Bendrovėje yra įdiegtos priemones, užtikrinančias, kad korupcijos rizikos būtų suvaldytos, o korupcinių

planą. Taip pat atnaujinome asmens duomenų tvarkymo politiką, veiklos įrašų registrą, svetaines

veikų atsiradimas būtų užkardytas. Pernai atnaujinome elgesio su dovanomis taisykles, interesų

privatumo politiką, informacinius pranešimus.

deklaravimo sistemą, rengėme reguliarius mokymus.
Šiuo metu asmens duomenis tvarkome pagal 34 asmens duomenų tvarkymo tikslus, o Bendrovėje
Kontrolė bei etikos kodeksas leidžia kontroliuoti korupcinių reiškinių plitimą, o patobulintos gautų iš

veikiančios incidentų identiﬁkavimo ir incidentų valdymo tvarkos leido užﬁksuoti 3 asmens duomenų

pranešėjų pranešimų patikrinimo procedūros

apsaugos pažeidimus. Tačiau jie buvo mažareikšmiai, todėl apie juos Valstybinės duomenų apsaugos

leidžia operatyviai reaguoti ir efektyviai užkardyti

nustatytus pažeidimus.

inspekcijos nuspręsta neinformuoti dėl nedidelės rizikos.
Didžiausias pokytis duomenų saugoje - dedikuotas IT saugos specialistas, kuris diegia, integruoja, taiko
duomenų saugai skirtas technines priemones ir taip pat kuria incidentų reagavimo ir tyrimo procedūras.

Svarbiausiu antikorupcijos politikos komponentu išlieka
darbuotojų sąmoningumas.

Bendrovės vidiniais komunikacijos kanalais darbuotojai reguliariai yra informuojami apie geriausią
antikorupcinę praktiką, kovos su korupcija priemonių taikymą ir etišką elgesį. Šiais metais VŠT kartu su
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba organizavo antikorupcinių situacijų
simuliaciją, kurios metu buvo analizuojamos ir sprendžiamos dviprasmiškos situacijos susijusias su
dovanų gavimu ar teikimu. Visos situacijos buvo parengtos Specialių tyrimų tarybos pareigūnų.
Taip pat daug dėmesio skyrėme vidinio pranešėjų kanalo viešinimui, o jo kulminacija tapo antikorupcijos
dienos paminėjimas.
Mes esame vienintelis viešojo sektoriaus subjektas, kuris ne tik visiškai įgyvendino pranešėjų
apsaugos įstatymo nuostatas, bet ir numatė skirti iki 5 000 EUR atlygį pranešėjams, jei jų suteikta
informacija padės užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ar išvengti materialinės žalos.
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APLINKOSAUGA
Mūsų tikslas – iki 2030 metų pereiti tik prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Jau šiandien
žengiame žingsnius, kurie padeda nuosekliai judėti tikslo link.

2020 metais parengėme dokumentaciją ir iš Aplinkos apsaugos agentūros gavome atrankos išvadą dėl
neprivalomo poveikio aplinkai vertinimo bei pradėjome

rengti projektą, kuriuo numatoma

suprojektuoti du pramoninius absorbcinius šilumos siurblius bei kartu integruoti II laipsnio
kondensacinį dūmų ekonomaizerį termoﬁkacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) biokuro garo katilui Nr. 4 (GK-4).
Užbaigus rekonstrukciją, šios priemonės GK-4 išmetamus dūmus leistų atvėsinti iki 33 °C ar mažesnės
temperatūros. Iš atvėsintų dūmų ir juose esančių vandens garų kondensacijos gauta šiluma bus
tiekiama į šilumos tinklus miesto vartotojams. Tokiu būdu sumažinsime į orą išmetamų emisijų kiekį.
Projektą ketiname užbaigti 2021 metais.

Pernai pradėjome ir Rajoninės elektrinės Nr. 2 (RK-2) rekonstrukcijos projektą. 2020 metais parengus
dokumentaciją ir gavus atrankos išvadą dėl neprivalomo poveikio aplinkai vertinimo, pradėtos rengti
techninės sąlygos RK-2 rekonstrukcijos pirkimui. 2021 metais RK-2 bus demontuoti 2 garo katilai ir
vandens šildymo katilas, o vietoje jų bus sumontuota apie 3 MW elektrinės galios ir apie 7,5 MW
šiluminės galios aukšto efektyvumo biokuro kogeneracinė jėgainė su visais priklausiniais - katilu,
turbina, generatoriumi, kaminu ir kt. Šis sprendimas leis efektyviai išnaudoti RK-2 šilumos ir elektros
gamybai, kurui naudojant mažai taršų atsinaujinantį resursą – biokurą.

„Mes puikiai suprantame, kad dešimtmečiais plėtota infrastruktūra ir gamybos pajėgumai negali būti iš
esmės atnaujinti per trumpą laiką, todėl, rengdamiesi fundamentaliems pokyčiams, pradedame nuo
nuoseklaus esamų pajėgumų atnaujinimo ir efektyvinimo. Tai jau šiandien leidžia nuolat mažinti emisijas ir
tapti draugiškesniais aplinkai“,
Lina Liaudanskaitė,
Paslaugų valdymo departamento direktorė
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Taršos proﬁlaktika

2020 metais visi graﬁke numatyti darbai buvo atlikti.

Norėdami mažinti aplinkos taršą, pernai patobulinome E-2 biokuro katilo pelenų iškrovimo procesą.

Taip pat nusprendėme, kad to negana, todėl kai kuriuose objektuose atlikome papildomus tyrimus.

Moderni vandens-rūko sistema, kuri pelenų iškrovimo metu nusodina bet kokį galimą dulkėtumą į išorę, taip

Viename iš jų, atliekant grunto tyrimą prie neeksploatuojamo požeminio mazuto priėmimo rezervuaro

pat papildomai įrengti apsauginiai stacionarūs skydai bei sandarios “užuolaidos”, kurios visiškai atitveria

Nr. 2 (neeksploatuojamas nuo 2013 m.), 3-4 m. gylyje aptikome galimai mazutu užteršto grunto.

patalpas pelenų iškrovimo procedūros metu ir užkerta kelią pelenų taršai elektrinės teritorijoje bei už jos ribų.

Nedelsdami parengėme ir patvirtinome priemonių planą, informavome Aplinkos apsaugos
departamentą, paskelbėme žinią visuomenei. Suderinę veiksmus su Aplinkos apsaugos departamentu,
rezervuarą demontavome, o šalia jo buvusį užterštą gruntą iškasėme ir pridavėme šias atliekas teisę

Papildomai įrengti
stacionarūs skydai

Sandarios„užuolaidos“
atitveriančios pelenų
iškrovimo procesus

tvarkyti turinčiai įmonei.
Potencialiai aplinkai galinčių kelti grėsmę objektų stebėjimas tęsiamas. Esame pasirengę galimų
neatitikčių identiﬁkavimui ir pašalinimui.

Pagal pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą, parengtą vadovaujantis Europos Parlemento ir
Tarybos direktyvos 2010/75/ES nuostatomis bei Vilniaus miesto šilumos gamybos įrenginių
aplinkosaugos investicijų planu, be jau įdiegtų azoto oksido mažinimo priemonių, 2020 metais E-2 ir
toliau diegėme azoto oksidų mažinimo priemones garo katilui BKZ 75/39 FB Nr. 3. Priemonės leis
užtikrinti NOx koncentracijas mažesnes nei 100 mg/Nm3.

Atliekas tvarkome vadovaudamiesi
5 667 t

atliekų tvarkymo įstatymo ir atliekų
tvarkymo taisyklių reikalavimais. Visos

medienos

Bendrovėje susidarančios atliekos yra

pelenų atliekos

surenkamos, rūšiuojamos ir perduodamos

6 500 t atliekų

atliekų tvarkytojams, su kuriais yra

(2020 m.)

pasirašytos sutartys. Per 2020 metus

422 t
smėlio atliekos

susidarė 6 500 t atliekų, iš kurių: 5667 t
331 t

medienos pelenų atliekos, 422 t smėlio iš
Visi įprastos veiklos metu susidarantys taršos komponentai (oro, nuotekų) yra kontroliuojami, o jų

pseudoverdančiojo sluoksnio atliekos ir

stebėsenos rezultatus pateikiame atsakingoms institucijoms įstatymuose numatytu ir aplinkos

331 t metalų atliekos, už kurias VŠT gavo

monitoringo programose suderintu periodiškumu.

pajamų. Verta paminėti, kad 3936 t

metalų atliekos

medienos pelenų bei 275 t smėlio atliekų

Nuotekas tvarkome vadovaudamiesi nuotekų tvarkymą

jau buvo perdirbta ir panaudota kaip

reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais. Bendrovėje

šalutiniai produktai, o ne „palaidota“ į

susidarančios nuotekos yra išleidžiamos į miesto (fekalinės ar

sąvartynus. Likęs medienos pelenų ir

lietaus) nuotekų tinklus, pagal sudarytas sutartis arba į

VŠT labai greitai reagavo į praėjusių metų pradžioje kilusias aplinkosaugos krizes stambiose Lietuvos

smėlio atliekų kiekis bus perdirbamas

aplinką, turint tai teisę suteikiantį taršos integruotos ir

gamybos įmonėse. Mes operatyviai sudarėme nepriklausomą komisiją, kuri patikrino E-2 ir RK-2 atitiktį

2021 metais.

prevencijos kontrolės leidimą.

Kitus ﬁzinės taršos komponentus (triukšmą, kvapus) vertiname atliekant ﬁzinius matavimus ir sklaidos
modeliavimą bei pateikiame atsakingoms institucijoms derinti ir tvirtinti, prieš pradedant bet kokią
naują ūkinę veiklą ar esant esminiams veikloms pasikeitimams.

teisės aktams, reglamentuojantiems vandens paėmimą, paruošimą ir nuotekų išleidimą. Komisija
patikrino ir įvertino esamą situaciją, identiﬁkavo smulkius trūkumus bei sudarė jų pašalinimo graﬁką.

Savo veiksmais siekiame, kad mūsų visų Vilniuje oras būtų švaresnis.
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ŽMONĖS
Bendrovės valdymo organai
Bendrovės valdybos sudėtis
Bendrovės vadovybė
Bendrovės organizacinė kultūra ir darbuotojai
Klientų aptarnavimas
Edukacija
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BENDROVĖS ORGANAI
Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcininkai savo teises įgyvendina per visuotinį akcininkų

Audito komiteto pagrindinės atsakomybių sritys:

susirinkimą. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas, kuris priima sprendimus
Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai

Stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos ﬁnansinei

priskirtais klausimais. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų

atskaitomybei, ir vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo

priėmimo tvarka, akcininkų teisės bei jų įgyvendinimo tvarka yra numatytos Akcinių bendrovių įstatyme ir
Bendrovės įstatuose.
Teikti Valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės auditoriaus parinkimu, skyrimu, pakartotiniu
Valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai, iš kurių 3 yra nepriklausomi nariai, kurie yra

skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties sąlygomis

atrinkti vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos
bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631. Valdybos narius 4 metams renka

Prižiūrėti, ar išorės auditorius yra nepriklausomas ir objektyvus

visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų
skaičius neribojamas. Valdybos kompetencijos yra nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės
įstatuose,. Valdybos nario atlygis už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą neviršija 1/3 dalies Bendrovės

Stebėti ir vertinti, ar ﬁnansinių ataskaitų rinkinio audito procesas yra veiksmingas

generalinio direktoriaus nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir
su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), valdybos pirmininko – neviršija valdybos nario
atlygio daugiau nei 2 kartus. Valdybos nariams, kurie dalyvauja Audito komiteto veikloje numatytas
Užtikrinti sistemos dėl skundų teikimo veikimą, skundų nagrinėjimą

papildomas atlygis.

Bendrovės valdyba:
Vertinti sandorius su susijusiomis šalimis
Tvirtina Bendrovės strategiją, nustato ilgalaikius tikslus ir veiklos rodiklius

Priima sprendimus strateginiais Bendrovės veiklos krypčių nustatymo klausimais

Generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas. Generalinį direktorių į pareigas skiria Valdyba.
Generalinio direktoriaus pirma 5 metų kadencija prasidėjo nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. 22 d. Vadovo
kompetencijos yra nustatytos Bendrovės įstatuose, skelbiamuose Bendrovės interneto svetainės

Vertina Bendrovės metines bei tarpines ﬁnansines ataskaitas

Prižiūri ir pritaria svarbiems Bendrovės projektams

Vykdo Akcinių bendrovių įstatyme numatytą priežiūros funkciją, kai Bendrovėje nėra
sudaroma stebėtojų taryba

http://www.chc.lt skiltyje „Apie AB Vilniaus šilumos tinklus“ bei Akcinių bendrovių įstatyme.

Bendrovės generalinio direktoriaus pagrindinės funkcijos:

Atsakingas už Bendrovės strategijos,

Atsakingas už Bendrovės

nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, veiklos

metinių bei tarpinių ﬁnansinių

rezultatų pasiekimą ir veiklos organizavimą

ataskaitų parengimą

Audito komitetas – suformuotas iš 3 nepriklausomų valdybos narių. Audito komiteto atsakomybių sritis
numato Finansinių ataskaitų audito įstatymas ir Bendrovės valdybos patvirtinti Audito komiteto nuostatai.
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BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS

Adomas Bužinskas

Edvardas Varoneckas

Eglė Čiužaitė

Valdybos pirmininkas

Valdybos narys

Nepriklausoma valdybos narė

Išsilavinimas
Baltic Institute of Corporate Governance (Vilnius, Riga, Talinn)
Profesionalių valdybos narių mokymo programa, 2019

Išsilavinimas
Vilniaus Universitetas, Teisės vientisosios studijos
2001–2006

Vilniaus Universitetas
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Politologijos bakalauro laipsnis
2011-2015

Profesinė patirtis
Vilniaus miesto savivaldybė, Administracijos Teisės grupės
vadovas
2019 – dabar

Profesinė patirtis
Vilniaus miesto savivaldybė
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
2019-dabar

Vilniaus miesto savivaldybė, Administracijos Teisės
departamento direktorius, 2012–2019

AB Vilniaus vandenys, Valdybos pirmininkas
2019-dabar
Vilniaus miesto savivaldybė, Tarybos narys
2015-2019

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos, l.e.p. Strateginio planavimo
skyriaus vadovas
2015

Išsilavinimas
Aarhus University (Danija), Finansų ir tarptautinio verslo
mokslų magistras
2005–2008
Bellevue University (JAV), Verslo administravimo mokslų
bakalauras
2002–2003
Profesinė patirtis
VĮ Lietuvos oro uostai, Valdybos narė
2020–dabar

Vilniaus miesto savivaldybė, Administracijos Teisės
departamento direktoriaus
pavaduotojas-Juridinio skyriaus vedėjas
2007–2012

VŠĮ Jaunimo linija, Valdybos narė
2020–dabar

UAB Vilniaus vandenys, Valdybos narys
2013–2015, 2017–2018, 2018–2019, 2019 – dabar

AB Lietuvos energijos gamyba,
(dabar – AB Ignitis gamyba), Generalinė direktorė,
valdybos pirmininkė
2016–2019

UAB Grinda, Valdybos narys
2011–2017

Finansų ir administravimo
departamento direktorė valdybos narė
2015–2015
Finansų ir teisės departamento
direktorė, valdybos narė
2013–2014
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BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS

Rokas Masiulis

Valdas Janonis

Nepriklausomas valdybos narys

Nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas
Baltic Institute of Corporate Governance
(Vilnius, Riga, Tallinn), profesonalių valdybos narių mokymo programa
2012
Vilniaus universitetas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų diplomas
1992–1994
Vilniaus universitetas Ekonomikos ir gamybos valdymo fakultetas
Ekonomikos magistras
1989–1994
Profesinė patirtis
Lietuvos Respublikos, susisiekimo ministerija, Ministras
2016–2019
Lietuvos Respublikos, energetikos ministerija, Ministras
2014–2016
AB Klaipėdos nafta, Generalinis direktorius ir valdybos narys
2010–2014

Išsilavinimas
Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo magistro laipsnis
2007 m.
Lietuvos policijos akademija, Teisės magistro laipsnis
1994–1996
Teisės bakalauro laipsnis
1991–1994
Profesinė patirtis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Viešųjų pirkimų skyriaus patarėjas
2020 09 – dabar
Korupcijos prevencijos skyriaus patarėjas
2019 – 2020 09
direktoriaus patarėjas
2017–2018
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas, Inspektorius, vyresnysis inspektorius,
poskyrio viršininkas, skyriaus viršininkas
1999–2017
Lietuvos policijos akademija, policijos teisės katedros asistentas
1996–1999
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BENDROVĖS VADOVYBĖ

Gerimantas Bakanas

Arvydas Darulis

Rasa Gudė

Miroslavas Mečkovskis

Generalinis
direktorius

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Finansų departamento
direktorė

Gamybos departamento
direktorius

Paulius Martinkus

Lina Liaudanskaitė

Algimantas Sadauskas

Laurynas Jakubauskas

Strategijos ir vystymo
departamento direktorius

Paslaugų valdymo
departamento direktorė

Perdavimo tinklo
departamento direktorius

Klientų aptarnavimo
departamento direktorius

BENDROVĖS ORGANIZACINĖ
KULTŪRA IR DARBUOTOJAI

„Manau, kad didžiausia motyvacija darbuotojams yra suteikta galimybė dirbti 4 darbo dienų graﬁku. Mes
pasitikime įmonėje dirbančiais žmonėmis ir norime, kad jie tai žinotų.

Šiuo aspektu mes rinkoje

konkuruojame su privataus sektoriaus įmonėmis ir sėkmingai pritraukiame talentus“,
Aistė Orševskienė
Personalo skyriaus vadovė

2020 metai buvo išskirtiniai tiek Bendrovei, tiek komandai, kuri visus metus kliovėsi
drąsa. Pastaraisiais metais atsisakėme daugybės ribojimų, nusprendėme investuoti į
ugdymą bei pasitikėjimą darbuotojų sąmoningumu. Itin daug dėmesio skyrėme vadovų
ugdymui, pradėjome bandomąjį 4 darbo dienų projektą, atsisakėme nuotolinio darbo
ribojimo. Šie sprendimai VŠT suteikė galimybę pritraukti

aukštos kvaliﬁkacijos

specialistus ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų Lietuvos miestų ar užsienio.

Atnaujintos organizacijos vertybės
2020 metais atsinaujinome organizacijos vertybes bei išgryninome dvi naujas – „Drąsa veikti“ ir „Mums
rūpi pasaulis“. Į šį procesą stengėmės įtraukti visus organizacijos darbuotojus. Šias vertybes
integravome į personalo valdymo procesus - atrankos, darbuotojų veiklos valdymo ir kitus.

„2020 metai buvo iššūkių, drąsių sprendimų ir naujų patirčių metai. Išmokome dirbti susitelkę į tikslą per
nuotolį. Supratome, kad ne kontrolė atneša geriausius rezultatus, bet pasitikėjimas ir suteikta laisvė veikti.“,

Drąsa
veikti

Organizacijos
vertybės

Mums rūpi
pasaulis

Aistė Orševskienė
Personalo skyriaus vadovė

Svarbiausi įvykiai
Bendradarbiavimas su universitetais
Keturių darbo dienų bandomasis projektas
2020 m. (rugsėjį – gruodį) pradėjome vykdyti bandomąjį 4 darbo dienų
projektą, kurio tikslas - dirbti dar efektyviau, didinant darbuotojų
motyvaciją ir įsitraukimą, sukuriant tą pačią, o kai kuriais atvejais ir
didesnę, vertę, nei sukuriama dirbant įprastu 5 darbo dienų graﬁku.
Bandomajame projekte dalyvavo 113 darbuotojų iš septynių padalinių.
Viso bandomojo projekto metu matavome tiek bendrus personalo

Per praėjusius metus, daug dėmesio skyrėme bendravimui su universitetais, ypač Vilnius Tech
universitetu. Geriausius studentus skatinome rinktis pastatų energetikos specialybę ir penkiems
geriausiems studentams stipendijoms iš viso skyrėme 23 tūkst. Eur. 4 metų studijoms.

Laikotarpis
Rugsėjis - Gruodis
2020 m.

Dalyvavo

rodiklius, tiek konkrečių padalinių veiklos rodiklius. Atidžiai stebėjome
padalinių darbo kokybę, lyginome, kaip kiekvienam padaliniui
bandomojo projekto metu sekėsi pasiekti iškeltus efektyvumo tikslus.
Taip pat, lyginome 4 d. d. darbo efektyvumą su laikotarpiu, kai

113

7

darbuotojų iš padalinių

darbuotojai dirbo 5 d. d. per savaitę.
Rezultatai parodė, jog dirbant mažiau dienų, didžioji dalis efektyvumo
parametrų nepasikeitė, o maždaug ketvirtadalis parametrų buvo net
geresni negu įprasto 5 darbo dienų laikotarpio vidurkis. Nuo 2021 m.
pradžios 4 d. d. savaitę išbandys apie 80% VŠT darbuotojų.
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Efektyvumas
Nepasikeitė
Padidėjo

1/4
3/4
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Kaip mes jaučiamės įmonėje?
Darbuotojų įsitraukimo tyrimas
Praėjusių metų birželio mėnesį, atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimą, kurį pirmą kartą administravo
profesionalus išorinis tiekėjas – įmonė „Korn Ferry“ („Hay group“). Tyrime dalyvavo 480 (86%) darbuotojų.
Tyrimas parodė, kad bendras darbuotojų įsitraukimas siekia 61% (rinkos vidurkis 66%), o darbuotojų
įgalinimas - 81% (rinkos vidurkis 67%). 2021 metais sieksime darbuotojų įsitraukimo rodiklio gerėjimo.

Tyrimo statistika

86%

Įsitraukimas ir įgalinimas

61%

66%

74%

81%
67%

74%

Darbuotojų įsitraukimo apklausoje

Bendrovės rezultatai

Aukštus rezultatus pasiekiančių

dalyvavusių VŠT darbuotojų dalis

Bendra rinka

įmonių rinka

Darbuotojų veiklos valdymas
Darbuotojų veiklos vertinimo procesas įgalina užtikrinti atvirumą ir pasitikėjimą tarp komandos
narių. Metinių pokalbių metu darbuotojai turi galimybę sutarti dėl veiklos tikslų, suteikti bei gauti
išsamią informaciją, atgalinį ryšį apie atliekamą darbą, aptarti ugdymo bei karjeros lūkesčius.
Dvikryptis informacijos judėjimas leidžia laiku identiﬁkuoti ir spręsti problemas.
Siekiant vertinti ir stiprinti organizacijos, padalinių, konkrečių darbuotojų veiklos rezultatus bei skatinti
ambicingai siekti bendrų įmonės tikslų, 2020 m. praplėtėme darbuotojų veiklos valdymo procese
dalyvaujančių darbuotojų grupių skaičių. 2020 m. darbuotojų veiklos valdymo procese dalyvavo 100
proc. arba 576 darbuotojai (palyginti su 2019 m., dalyvių skaičius padidėjo 60 proc.).

Darbuotojų motyvacijos proceso pasikeitimai
2020 metais panaikinome ribojimus nuotoliniam darbui ir darbuotojams suteikėme galimybę
pasirinkti kiek dienų per savaitę jie nori dirbti iš biuro, o kiek iš namų. Šis naujas pasikeitimas bus
taikomas visuomet, ne tik karantino laikotarpiu. Taip pat sukūrėme lankstų darbo graﬁką ir visiems
leidome pasirinkti, nuo kada pradėti darbus (pasirinkimo intervalas: nuo 7 iki 9 val.) ir kada juos pabaigti
( nuo 16 val iki 18 val .).

63

64

Personalo procesai
Kompetencijų ugdymas
Mes rūpinamės nuolatiniu darbuotojų kvaliﬁkacijos kėlimu, organizuojame vidinius ir išorinius mokymus
bei užtikriname, kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas
kompetencijas, stiprintų padalinių komandas.

Profesiniuose

Privalomuosiuose

Į kompetencijų ugdymo programą buvo įtraukti darbuotojai – vidiniai

mokymuose dalyvavo

mokymuose dalyvavo

lektoriai. Vidinių lektorių organizuojamuose mokymuose dalyvavo

350

210

539

darbuotojų

darbuotojų

darbuotojai

Per 2020 metus į mokymus darbuotojai užsiregistravo 1 099 kartus, tai reiškia, kad 1 darbuotojas
dalyvavo beveik dviejuose mokymuose per metus. Iš jų:

Iš viso per 2020 m. darbuotojų ugdymui skyrėme apie 112 tūkst. Eur ir tai yra
38 proc. daugiau nei 2019 metais (81 tūkst. Eur.).

Darbuotojų atlygio politika
VŠT atlygio sistema paremta „Korn Ferry“ („Hay Group“) metodika, kuri užtikrina objektyvų pareigybių

Papildomos naudos

vertinimą pagal reikiamą kompetenciją, įvertina problemų sudėtingumą ir atsakomybės lygį, kuris tenka
konkrečiai pareigybei. Toks pareigybių vertinimas padeda objektyviai, skaidriai ir teisingai atlyginti už
tinkamai darbuotojų atliekamus darbus, užtikrinti teisingumą mūsų įmonės viduje ir konkurencingą bei
rinkos situaciją atitinkantį atlygį.

Norėdami išsaugoti savo darbuotojus bei būti konkurencingi darbo rinkoje, stengiamės pasiūlyti įvairias
papildomas naudas, kuriomis galėtų pasinaudoti kuo daugiau darbuotojų. 2020 metais buvo pasiūlytos
šios papildomos naudos:
•

išmokos darbuotojams: gimus vaikui, mirus artimajam, parama daugiavaikėms šeimoms, parama
prižiūrintiems neįgalius šeimos narius, materialinė parama atsitikus nelaimei ir pan.;

Teisingumo - teisingai atlyginti už darbą

•

apmokamos atostogų dienos studijuojantiems bei papildomos laisvos dienos santuokai
sudaryti/ar nutikus nelaimei;

Atlygio politika

Visuotinumo - atlygio politika galioja visiems įmonėms darbuotojams

sudaryta vadovaujantis
4 pagrindiniais
principais:

Aiškumo -

•

dalinis dienos pietų kompensavimas;

•

nemokami skiepai nuo gripo;

•

lankstus darbo laikas ir galimybė neribotai dirbti iš namų.

kiekvienas darbuotojas turi teisę žinoti, kokiame pareigybių
lygyje yra jo pareigybė ir kokie yra jo atlygio rėžiai

Karjera
Suderinamumo - atlygio politika suderinta su VŠT strategija

Nuosekliai skatiname karjerą organizacijos viduje. Į kiekvieną laisvą poziciją skelbiamos atviros,
viešos ir visiems prieinamos atrankos, reikalingų darbuotojų pirmiausiai ieškome įmonės viduje. Į
laisvas pozicijas kandidatuojant vidiniams ir išoriniams kandidatams su vienodomis kompetencijomis,

Darbuotojų bazinį atlyginimą peržiūrime vieną kartą per metus bendros atlygio peržiūros metu,

prioritetas skiriamas mūsų darbuotojams. Per 2020 m. pareigas keitė 30 darbuotojų, iš jų 20

atsižvelgiant į darbuotojo profesines kompetencijas ir veiklos rezultatus. Per 2020 m. 33 proc.

darbuotojų padarė vertikalią karjerą, o 10 darbuotojų – horizontalią karjerą. Net 4 darbuotojai iš

darbuotojų bazinis atlygis buvo padidintas vidutiniškai 11 proc.

specialistų pakilo į vadovų pozicijas.
2020 m. siekdami išlaikyti geriausius darbuotojus, mažinti darbuotojų kaitą ir atitikti darbuotojų
lūkesčius, personalo valdymo skyrius pradėjo veikti ir kaip karjeros konsultacijų centras. Todėl esant
naujoms atrankoms, pozicija suinteresuoti darbuotojai yra konsultuojami ir jiems pirmiausia sudaromos
sąlygos kandidatuoti.
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KLIENTŲ APTARNAVIMAS

GCSI

Esame didžiausias šilumos tiekėjas Lietuvoje ir aptarnaujame net 220 tūkstančių

Rezultatai parodė, kad Vilniaus šilumos tinklų

Rezultatas geras ir pasaulio kontekste – esame

Vilniaus gyventojų bei įmonių, tad efektyvi komunikacija su klientais mums yra vienas

klientai pasitiki mūsų teikiamomis paslaugomis

vertinami geriau nei JAV ir Europos šalių

svarbiausių prioritetų.

– bendrovė įvertinta 75 procentiniais punktais

komunalinių ir elektros paslaugų tiekėjai.

iš galimų 100%. Šis rezultatas viršija bendrą

Klientai labai patenkinti atsiskaitymo už

2020 metais atsiliepėme į 65 508 klientų skambučius, atsakėme į 13 180 raštu siunčiamų užklausų. Iš jų

Lietuvos energetikos bei komunalinių paslaugų

paslaugas būdais, sąskaitų ir deklaravimo

į net 70 procentų (9 116 užklausas) atsakėme per vidutiniškai pusantros darbo dienos, 30 proc. (4 064

įmonių vertinimo vidurkį trimis procentiniais

patirtimi. Aukštai vertinama ir mūsų darbuotojų

užklausas) per kiek mažiau nei šešias darbo dienas. Bendrovės savitarnos naudotojų skaičius pernai

punktais ir rodo, kad klientų patirties gerinimo

kultūra. Net pusė klientų mus vertintų gerai,

išaugo 15 000 privačių klientų.

srityje dirbame teisinga linkme.

palyginti su idealia Lietuvos įmone.

GCSI (Global customer satisfaction index)

Aptarnauti skambučiai, vnt.

PASAULIS (Elektra + komunalinės)

LIETUVA
2018 m.

61 841

2019 m.

64 780

Elektra-Dujos

79

JAV

72

2020 m.

65 508

Vilniaus
šilumos tinklai

75

Vilniaus
šilumos tinklai

75

Lietuva
(komunalinės)

72

JAV-Europa

71

Buitinių atliekų
tvarkymas

67

Europa

69

Šilumos energija

68

Svarbiausi įvykiai
Mūsų klientų patirtis – geresnė nei Lietuvos energetikos bei komunalines paslaugų teikiančių
bendrovių vidurkis. Tai paaiškėjo, kai 2020 metais pirmą kartą atlikome pasauline tyrimų metodologija
GCSI (Global Customer Satisfaction Index) paremtą klientų pasitenkinimo vertinimą. Tyrime

GCSI tyrimą atliko bendrovė „Synopticom“, buvo apklausti 2 056 privatūs ir 207 verslo klientai.

vertinamas klientų bendras pasitenkinimas įmone, bendrovės atitikimas jų lūkesčiams ir įmonės
palyginimas su įsivaizduojama idealia kompanija.
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„Klientų vertinimas gerokai viršijo mūsų lūkesčius – tyrimą atlikome pirmą kartą, tad
nesitikėjome, kad indeksas bus aukštesnis nei Lietuvos ir Europos šalių vidurkis. Tai
įkvepia ir padrąsina toliau tobulinti klientų aptarnavimo procesus, atsižvelgiant į klientų

Uniﬁkuota klientų
aptarnavimo sistema

išsakytus poreikius“,
Kartu su kitomis Vilniaus miesto savivaldybės

Laurynas Jakubauskas,
Klientų aptarnavimo departamento direktorius

įmonėmis 2020 metais klientų patogumui
atidarėme bendrą klientų aptarnavimo centrą,
esantį strategiškai patogioje miesto dalyje.
Šiame centre, įsikūrusiame Konstitucijos pr. 3,
klientų klausimus sprendžia šešių savivaldybės
įmonių komandų nariai, todėl mūsų klientai

GCSI Klientų pasitenkinimo rodiklio sudėtinės dalys

vienoje vietoje gali gauti visas jiems aktualias
paslaugas: sudaryti paslaugų teikimo sutartis,
pateikti prašymą įregistruoti santuoką, pasipildyti
Vilniečio kortelę, pasitikrinti atliekų išvežimo
graﬁkus ir kt. Planuojame, kad tokių bendrų
klientų aptarnavimo centrų ateityje turėtų tik

GCSI indeksas: 75% / Privatūs klientai

daugėti. Taip pat klientų patogumui buvo
Gerai

Vidutiniškai

Bendras
pasitenkinimas

Prastai

Nenurodė

71%

Lūkesčių
atitikimas

5% 3%

5% 5%

24%

53%

7% 11%

29%

sukurtas ir bendras Vilniaus miesto klientų
aptarnavimo telefono numeris 19918.

21%

66%

Lyginimas su
idealia įmone

Standartizuotas
indeksas
78%

76%

72%

Individualių
sprendimų paieška
Siekdami padėti klientams susitvarkyti su
koronaviruso pandemijos sukeltais iššūkiais,

GCSI indeksas: 77% / Verslo klientai
Gerai

Vidutiniškai

Bendras
pasitenkinimas

Prastai

ko o r d i n a v o m e b e n d r ą V i l n i a u s m i e s t o
Standartizuotas
indeksas

Nenurodė

71%

15%

5%

8%

79%

savivaldybės įmonių projektą, kurio metu
klientai galėjo kreiptis į vieną iš savivaldybės
įmonių ir išspręsti mokesčių už komunalines
paslaugas išdėstymo klausimus visose
bendrovėse. Klausėme klientų, kaip galime jiems

Lūkesčių
atitikimas

70%

16%

6%

8%

78%

padėti, ir suteikėme galimybes kiekvienam
susidūrusiam su ﬁnansiniais sunkumais atidėti

Lyginimas su
idealia įmone
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58%

24%

5%

13%

74%

mokėjimo už šildymo paslaugas terminą. Tokia
pagalba pasinaudojo keli šimtai vilniečių.
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Per 2020 metus:
Pristatėme

Pristatėme

Pateikėme

Tapome

termovizijos – pastatų

mažosios

aktualiausią

savotišku

šiluminio sandarumo

renovacijos

informaciją apie

kompetencijų centru

tyrimų – galimybes

galimybes

šilumos kainas

gyventojams

„Praėjusiais metais organizavome susitikimus su rajonų, kuriuose vykdėme didesnio masto tinklo

EDUKACIJA

rekonstrukcijos darbus, gyventojais. Suprasdami, kad tam tikri darbai sukelia gyventojams nepatogumų –
iškasamos tranšėjos, vasarą gali būti trumpam atjungiamas karštas vanduo – informavome, kodėl reikalingi
šie darbai ir kokie jų laukiami rezultatai. Artėjant rudeniui, supažindinome su pasirengimo šildymo sezonui
subtilybėmis. Girdime klientus ir suprantame, kad jiems labai svarbu sužinoti, kaip efektyviai naudoti

Esame didžiausi Lietuvoje šilumos energijos gamintojai ir tiekėjai, turime sukaupę didelę
ekspertinę patirtį, kuria dalinamės su visuomene konsultuodami ir teikdami rekomendacijas

šilumos energiją, prie to ir prisideda termoviziniai tyrimai, mūsų tinklalapyje teikiama informacija, teikiamos
konsultacijos ir kitos priemonės“,
Svetlana Jeﬁmova,
Klientų aptarnavimo kokybės vadovė

tiek individualiai, tiek media kanalais. 2020 m. stiprinome kontaktus su daugiabučių
gyvenamųjų namų bendruomenėmis ir administratoriais, informuodami apie efektyvų
šilumos naudojimą, galimybes sutaupyti bei mūsų atliekamus darbus ir jų rezultatus.

Svarbiausi mūsų žingsniai edukacijos srityje:
Praėjusiais metais gyventojams išsamiai pristatėme termovizijos – pastatų šiluminio sandarumo tyrimų
– galimybes. Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto iniciatyva „Atnaujinkime miestą“, sudarėme
renovuotų ir nerenovuotų namų sąrašą, kad galėtume palyginti juose sunaudojamos šilumos sąnaudas
ir išryškinti taupymo galimybes.

Informavimas apie efektyvų šilumos vartojimą: termovizija,
konsultacijos mažosios renovacijos klausimais ir kt.

Savo iniciatyva susitikome su bendruomenėmis, pristatėme mažosios renovacijos galimybes ir
konsultavome, kaip sutaupyti ir efektyviai valdyti šildymo kaštus namuose.

Konsultacijos ir rekomendacijos apie tai, kaip taupyti šilumą: mūsų interneto svetainėje
(https://chc.lt/lt/efektyvus-energijos-vartojimas/112), žiniasklaidoje, savitarnos platformoje, tiesiogiai
bendraujant su gyventojais ir daugiabučių namų administratoriais

Prie visiems gyventojams elektroniniu būdu ar paštu siunčiamų sąskaitų pridedame informatyvų ir
vizualiai patrauklų priedą, kuriame pateikiame aktualiausią informaciją apie šilumos kainas,
informuojame apie artėjančius darbus, pristatome taupymo galimybes.

Informavimas apie atliekamus darbus
šilumos tinkle

Nuolat daugeliu kanalų – žiniasklaidoje, savo svetainėje internete ir socialinėje erdvėje – teikiame
informaciją apie tai, kas labiausiai rūpi gyventojams: hidraulinius bandymus, pasirengimą šildymo

Informavimas apie renovacijos privalumus, siekiant

sezonui ir pan. Tapome kompetencijų centru gyventojams, kuriems rūpi sumažinti šildymo kainas ir

taupyti šildymo kaštus

kurie domisi, kodėl atliekame vienus ar kitus darbus.
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FINANSAI
Pagrindiniai veiklos rezultatai
Šilumos tiekimo kaina
Bendrovės ﬁnansavimas
Apibrėžimai
Pagrindiniai ﬁnansiniai rodikliai
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
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PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
Veiklos ﬁnansiniai rezultatai ir grąža

Pajamos

Bendrovės pajamos 2020 m. siekė 110,1 mln. Eur ir, palyginti su 2019 m. (130,8 mln. Eur), sumažėjo 20,6

Pajamų mažėjimui 2020 m. didžiausią įtaką

mln. Eur arba 15,8 proc. Didžiąją dalį pajamų (68,4 proc.) sugeneravome vykdydami šilumos tiekimo veiklą.

turėjo sumažėjusios šilumos tiekimo
pajamos. Šių pajamų 2020 m. uždirbome

Per 2020 m. uždirbome 15,7 mln. Eur normalizuoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir
amortizaciją (normalizuota EBITDA), t. y. 0,2 mln. Eur arba 0,9 proc. mažiau nei 2019 m. (15,9 mln. Eur).

mln. Eur arba 15,1 proc. Didesnis grynasis pelnas, nepaisant nuosavo kapitalo augimo (2019 m. buvo 99,9

esant aukštesnei vidutinei lauko oro

mln. Eur, o 2020 m. – 108,6 mln. Eur), lėmė 0,3 proc. punktais padidėjusią nuosavo kapitalo grąžą (ROE),

temperatūrai bei mažesnė šilumos tiekimo

kuri 2019 m. siekė 6,5 proc., o 2020 m. – 6,8 proc.

kaina dėl mažesnių gamtinių dujų, biokuro ir
ir šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos
gamintojų (toliau – NŠG) kainų.
Grynasis pelnas (mln. Eur) ir
nuosavo turto grąža (proc.)
15%
-1%

-16%

6,5%

6,8%

6,4

7,4

4,4%
143,2

130,8

15,9

110,1

15,7

11,3

75,4
-17,0

mažiau nei 2019 m. (96,4 mln. Eur). Esminius
pokyčius lėmė mažesnis šilumos poreikis

Normalizuota EBITDA, mln, Eur

96,4

75,4 mln. Eur, t.y. 21,1 mln. Eur arba 21,9 proc.

Bendrovės grynasis pelnas 2020 m. siekė 7,4 mln. Eur ir, palyginti su 2019 m. (6,4 mln. Eur), padidėjo 1,0

Bendrovės pajamos, mln, Eur

Šilumos tiekimo pajamų pokytis, mln. Eur

Šilumos tiekimo
pajamos, 2019 m.

Šilumos kainos
įtaka

-4,1

Šilumos kiekio
įtaka

Šilumos tiekimo
pajamos, 2020 m.

Karšto vandens tiekimo pajamos 2020 m. sudarė 19,9 mln. Eur, t. y. sumažėjo 1,1 mln. Eur arba 5,1
proc., lyginant su 2019 m. (21,0 mln. Eur). Bendrovės pajamų struktūroje karšto vandens tiekimo veiklos
pajamos sudarė 18,1 proc. uždirbtų pajamų. Pajamų sumažėjimą sąlygojo žemesnė karšto vandens
tiekimo kaina, kuri tiesiogiai priklauso nuo šilumos kainos.
Elektros energijos pardavimo pajamos 2020 m. sudarė 9,1 mln. Eur, t. y. padidėjo 0,2 mln. Eur arba
2,1 proc., lyginant su 2019 m. (8,9 mln. Eur). Bendrovės pajamų struktūroje elektros energijos pardavimo
pajamos sudarė 8,2 proc. uždirbtų pajamų. Didesnes elektros energijos pajamas lėmė didesnė elektros

4,1

energijos, pagamintos iš biokuro, realizacija. 2020 m. realizavome 105,1 GWh elektros energijos arba 2,4
2018 m.*

2019 m.*

2020 m.

2018 m.*

2019 m.*

2020

2018 m.*

2019 m.*

2020 m.

Grynasis pelnas
*2018 m. ir 2019 m. rezultatas pertvarkytas, remiantis apskaitos politikos keitimu.

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

GWh (2,4 proc.) daugiau nei 2019 m.
Kitos veiklos pajamos 2020 m. sudarė 2,6 mln. Eur, t. y. išaugo 1,9 mln. Eur, lyginant su 2019 m. (0,8
mln. Eur). Esminis pokytis, lėmęs kitos veiklos pajamų augimą – 2020 m. pardavėme veikloje
nebenaudojamą ilgalaikį turtą (objektą, esantį Smolensko g. 12), kuris leido papildomai uždirbti 1,9 mln.
Eur ilgalaikio turto pardavimo pelno.

Normalizuotos EBITDA pokytis, mln. Eur

20,0

2,3

0,2
-0,5

15,9

15,7
-22,2

Normalizuota
EBITDA 2019 m.
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Šilumos, kuro ir Veiklos sąnaudos
kitos tiesioginės
(OPEX)
sąnaudos

Elektros
pardavimo
pajamos

Finansinė ir kita
veikla

Šilumos ir KV
tiekimo pajamos

Normalizuota
EBITDA 2020 m.
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Pardavimo pajamos pagal sutartis, mln. Eur

2020/2019
%
mln. Eur

2020 m.

2019 m.*

Šilumos tiekimas

96,4

75,4

-21,1

-21,9%

Karšto vandens tiekimas

21,0

19,9

-1,1

-5,1%

Elektros energijos pardavimas

8,9

9,1

0,2

2,1%

Kita veikla

4,4

5,8

1,4

30,7%

130,8

110,1

-20,6

-15,8%

Viso:

Bendrovės pajamų struktūra
2020 m. mln. Eur ir proc.

13,1
5%

13%
17,3

12,0

Gyventojai

3%

12%

Įmonės
Valstybės ir
savivaldybės
įmonės

15%

69%
82,0

Gyventojų
bendrijos

3,1

13,4

Gyventojai

3%

Įmonės
Valstybės ir
savivaldybės
įmonės

14%

71%

Gyventojų
bendrijos

67,9

Karšto vandens
tiekimas

110,1
mln. Eur
75,4

Reguliuojama
veikla

iš viso

110,1

Komercinė
veikla

mln. Eur

Elektros energijos
pardavimas

69%

Bendrovės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2020 m. sudarė 102,2 mln. Eur. Lyginant su 2019

12%

Šilumos tiekimas

iš viso
18%

4,0

Bendrovės sąnaudos

9,1

19,9

16,0

Bendrovės reguliuojamos veiklos
pajamų struktūra pagal vartotojų
grupes 2020 m. mln. Eur ir proc.

Bendrovės pajamų struktūra pagal
veiklas 2020 m. mln. Eur ir proc.

5,8
8%

Bendrovės reguliuojamos veiklos
pajamų struktūra pagal vartotojų
grupes 2019 m. mln. Eur ir proc.

88%

Kita veikla

m., sąnaudos sumažėjo 22,4 mln. Eur arba 18,0 proc.
2020 m. didžiąją Bedrovės sąnaudų dalį sudarė šilumos, kuro ir kitos tiesioginės sąnaudos 68,4 mln. Eur
(67,0 proc.), veiklos sąnaudos (OPEX) 23,8 mln. Eur (23,3 proc.) bei nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 9,3 mln. Eur (9,1 proc.).

97,1

Vertinant Bendrovės reguliuojamos veiklos pajamas, didžiąją dalį pajamų gavome iš Vilniaus miesto
gyventojų – 67,9 mln. Eur (2019 m. – 82,0 mln. Eur). 2020 m. iš gyventojų surenkamų reguliuojamos
veiklos pajamų dalis padidėjo 1,8 proc. punktais (2019 m. buvo 68,7 proc., 2020 – 70,5 proc.) pagrinde
dėl Covid-19 pandemijos, kurios metu didelė dalis įmonių prisitaikė dirbti iš namų.

2020 m. sąnaudų sumažėjimą lėmė mažesnis
šilumos gamybos poreikis esant aukštesnei lauko
oro temperatūrai bei sumažėjusios perkamo kuro ir

Bendrovės sąnaudos, mln. Eur

iš NŠG aukcionu būdu perkamos šilumos kainos. Dėl
šių priežasčių analizuojamo laikotarpio sąnaudos

-18%

šilumai, kurui ir kitoms tiesioginėms sąnaudoms,
Reguliuojamos veiklos pajamos
pagal vartotojų grupes, mln. Eur

2019 m.*

2020 m.

2020/2019
%
mln. Eur

Gyventojai

82,0

67,9

-14,10

-17,2%

Įmonės

17,3

13,4

-3,97

-22,9%

Valstybės ir savivaldybės įmonės

16,0

12,0

-4,04

-25,3%

lyginant su 2019 m., sumažėjo 20,0 mln. Eur arba
22,6 proc. Taip pat sąnaudų mažėjimui reikšmingos

Viso:
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124,5

102,2

veiklos sąnaudos (OPEX), lyginat su 2019 m.
Didžiausią veiklos sąnaudų pokytį lėmė
sumažėjusios remonto ir eksploatacijos (2,6 mln.
Eur) bei pastatų ir patalpų nuomos (0,2 mln. Eur)

Gyventojų bendrijos

139,1

įtakos turėjo 2,3 mln. Eur (8,9 proc.) sumažėjusios

4,0

3,1

-0,87

-22,0%

119,3

96,3

-23,0

-19,3%

2018 m.*

2019 m.*

2020 m.

sąnaudos.
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Bendrovės sąnaudų struktūra
2020 m. mln. Eur ir proc.

-23%

9%

2019 m.*

2020 m.

1%

Šilumos, kuro ir
kitos tiesioginės
sąnaudos

iš viso
23,8 23%

2019 m.*

0,6

9,3

Bendrovės šilumos, kuro ir kitos tiesioginės sąnaudos, mln. Eur

Bendrovės sąnaudos, mln. Eur

102,2

44.8

88,4
68,4

67%
68,4

Nusidėvėjimas ir
amortizacija
Kitos sąnaudos

Bendrovės šilumos, kuro ir kitos tiesioginės
sąnaudos, mln. Eur ir proc.

-21%

-9%
2%

Veiklos sąnaudos
(OPEX)

mln. Eur

2020 m.

-9%

-45%

9,1

26,1 23,8
Šilumos, kuro ir
kitos tiesioginės
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos
(OPEX)

9,3

Nusidėvėjimas
ir amortizacija

-27%
0,9

24.8

27,6

25,2

102%
2,1

0,6

Kitos
sąnaudos

Bendrovės veiklos sąnaudų (OPEX) struktūra
2020 m. mln. Eur ir proc.

4,2

Gamtinių dujų
įsigijimo sąnaudos

Šilumos įsigijimo
sąnaudos

Apyvartinių
taršos leidimų
sąnaudos

5,1

21%
6,2

7,2

5,7
1,7

Geriamojo
vandens skirto KV
ruošimui įsigijimo
sąnaudos

Biokuro įsigijimo
sąnaudos

37%
2,3

Kitos tiesioginės
sąnaudos

2020 m. Bendrovės veiklos sąnaudos (OPEX) siekė 23,8 mln. Eur. Didžiąją dalį sąnaudų sudarė darbo
užmokestis ir socialinis draudimas – 12,5 mln. Eur (52,5 proc.), remontas ir eksploatacija – 6,1 mln. Eur

2,3

5,7
8%

6,2
9%
4,2

6%

3%

iš viso

(25,8 proc.) bei veiklos mokesčiai – 3,1 mln. Eur (12,8 proc.). 2019 m. Bendrovės veiklos sąnaudos (OPEX)

2,1

37%

3,1

25,2

sudarė 26,1 mln. Eur (2,3 mln. Eur arba 8,9 proc. didesnės, lyginant su 2020 m.). Didžiąją dalį sąnaudų

9%
13%

68,4

sudarė darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,5 mln. Eur (47,6 proc.), remontas ir eksploatacija –

iš viso

8,7 mln. Eur (33,5 proc.) bei veiklos mokesčiai – 3,0 mln. Eur (11,6 proc.).

23,8

mln. Eur

mln. Eur
6,1

26%

53%

12,5

Bendrovės veiklos sąnaudos (OPEX), mln. Eur

36%
24,8

2019 m.*
Šilumos įsigijimo
sąnaudos
Gamtinių dujų
įsigijimo sąnaudos
Apyvartinių taršos
leidimų sąnaudos

Geriamojo vandens
skirto KV ruošimui
įsigijimo sąnaudos
Biokuro įsigijimo
sąnaudos

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

Mokesčiai (išskyrus
pelno)

Remontas ir
eksploatacija

Kita

2020 m.
-30%
12,5

12,5
8,7

Kitos tiesioginės
sąnaudos

Bendrovės pagrindinė kuro rūšis šilumos gamybai yra gamtinės dujos. Jų įsigijimo sąnaudos 2020 m. sudarė

1%

6,1
3,0

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

Remontas ir
eksploatacija

3,1

Mokesčiai
(išskyrus pelno)

10%
2,1

1,9
Kita

24,8 mln. Eur arba 36,2 proc. nuo visų šilumos, kuro bei kitų tiesioginių gamybos sąnaudų. 2019 m. gamtinių
dujų įsigijimo sąnaudos siekė 44,8 mln. Eur arba 50,6 proc. nuo visų šilumos, kuro bei kitų tiesioginių
gamybos sąnaudų. Prie tiesioginių gamybos sąnaudų priskiriamos ir šilumos įsigijimo iš NŠG sąnaudos,
kurios 2020 m. sudarė 25,2 mln. Eur arba 36,8 proc. nuo visų šilumos, kuro bei kitų tiesioginių gamybos
sąnaudų. 2019 m. šilumos įsigijimo iš NŠG sąnaudos atitinkamai sudarė 27,6 mln. Eur arba 31,2 proc. Biokuro
įsigijimo sąnaudos 2020 m. sudarė 5,7 mln. Eur arba 8,3 proc. (2019 m. 7,2 mln. Eur arba 8,1 proc.).

79

80

ŠILUMOS TIEKIMO KAINA
Kintamos
sąnaudos

Kainodaros principai

Kuro ir šilumos įsigijimas
Elektra technologijai
Vanduo technologijai

Šilumos kainą sudaro:būtinosios sąnaudos + investicijų grąža.
Būtinosios sąnaudos: faktinės (įrodomos) sąnaudos, apribotos naudojant lyginamuosius
(efektyvumo) rodiklius.
Investicijų grąža: skaičiuojama nuo reguliacinės turto vertės (RAB) naudojant svertinę kapitalo
kainą (WACC).

Pelenų tvarkymas

=

Kintama
dedamoji

=

Pastovi
dedamoji

Apyvardiniai taršos leidimai

Pastovios
sąnaudos
EUR

Turto nusidėvėjimas
Remontai ir eksploatacija

MWh

Personalas
Mokesčių sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Rinkodara ir pardavimai

Šilumos kainą sudaro:

Kitos sąnaudos

i

Šilumos kainos kintamoji dedamoji –
kintanti šilumos kainos dalis, išreiškiama
formule ir taikoma ne dažniau kaip
kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų
kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į
kuro ir iš nepriklausomų šilumos gamintojų
perkamos šilumos kainų pokytį.

Šilumos kainos pastovioji dedamoji
– pastovi šilumos kainos dalis, išreiškiama
konkrečiu skaičiumi ir taikoma
apskaičiuojant galutinę šilumos kainą.

Investicijų
grąža
(WACC)

Likutinės turto vertė (RAB)
ir svertinės kapitalo kainos
(WACC) pagal VERT nustatytus
rodiklius sandauga.
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Kainos nustatymas

VŠT 2020 metų šilumos kainos struktūra ct/kWh
PVM
Papildoma dedamoji
Kintama dedamoji
Pastovi dedamoji

VŠT teikia BK perskaičiavimą VERT nustato BK antriems
antriems galiojimo metams
galiojimo metams
VKEKK
2020 m. birželio 30 d.
2018 m. gegužės 18 d.

Bendrovė laukia BK
patvirtino
Neapibrėžti BK tvirtinimo
terminai

0,39

0,36

0,39
3,28

3,3

0,33

VŠT teikia 2020-2022m.
BK projektą
2020 m. kovo 25 d.

Patvirtinta nauja BK
skaičiavimo metodika
2021 m. vasario 1 d.

0,29

0,27

0,25

2,93
2,61

VKEKK patvirtinta šilumos
Bazinė kaina (BK)
2017-2019 m.
2017 m. balandžio 6 d.

0,29

2,19

0,28

0,05

0,25

0,3

0,05

0,33

0,05
0.05

0,05

0,05
2,64

2,11

1,94

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

1,82

1,76

2,13

2,36

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

VŠT 2019 metų šilumos kainos struktūra ct/kWh
Šilumos kaina nustatoma:

PVM
Kintama dedamoji
Pastovi dedamoji

0,47
0,46
4,03

0,44

0,46
4,03

4,18
3,85

0,39
3,3

Bazinė šilumos kaina nustatoma 3-5 metų laikotarpiui (pasirenka savivaldybė);

Kaina perskaičiuojama kas 1 metus;

Galutinė kaina vartotojams apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pritaikant faktines kuro
ir šilumos supirkimo kainas.

0,38

0,36
2,95

0,36
2,88

0,35

0,34
2,74

0,33

2,85

0,36

3.14

2.,7

2,55

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Šilumos bazinės kainos dedamosios pirmiesiems
bazinės kainos galiojimo metams įsigaliojo 2017
m. gegužės 1 d. ir buvo taikomos nuo 2017 m.
birželio 1 d iki 2020 m. liepos 31 d. Nuo 2020
rugpjūčio 1 d. buvo pradėta taikyti 2020 birželio
30 d. VERT nustatyta perskaičiuota šilumos bazinė
kaina antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo
metams.

Taip pat nustatyta 0,05 ct/kWh papildoma dedamoji dėl

nesusigrąžintų patirtų apyvartinių taršos leidimų
sąnaudų, kurios nebuvo įskaitytos galiojančioje
bazinėje šilumos kainoje, bei dėl šilumos kainoje
įskaitytų sąnaudų kurui bei šilumai įsigyti ir faktiškai
patirtų sąnaudų skirtumo, susidariusio 2017 m.
kovo 30 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu.

Remiantis VERT atliktu šilumos kainų dedamųjų
perskaičiavimu antriesiems šilumos bazinės kainos
galiojimo metams , pastovioji dedamoji sumažėjo
0,13 ct/kWh (12 proc.) dėl faktiškai pagaminto ir
realizuoto didesnio šilumos kiekio, nei nustatyta
bazinėje šilumos kainoje.
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Šilumos kaina
Tarybos duomenimis 2020 m. gruodžio
mėn. galutinėšilumos kaina vartotojams
buvo viena mažiausių Lietuvoje.Vilniaus
miesto kaina buvo2 iš 49 ir sudarė3,96
ct/kWh. Mažesnė kaina buvo tik Utenos
šilumos tinkluose.

VŠT 2020 metų šilumos kainų palyginimas
su 2019 metais, ct/kWh
3,96 ct/kWh
2020 m. vidutinė svertinė šilumos kaina galutiniam vartotojui buvo 4,07 ct/kWh su PVM
ir tai yra 19 proc. (0,95 ct/hWh) mažiau nei 2019 m. vidutinė svertinė kaina (5,02 ct/kWh
su PVM). Šilumos kainai įtakos turėjo sumažėjusi kainos pastovioji dedamoji bei mažėjanti
kintama dalis dėl mažėjančios gamtinių dujų ir biokuro kainos bei dėl kuro kainų kritimo
sumažėjusi šilumos įsigijimo kaina.

19%

Mažėjo vidutinė
metinė šilumos kaina

Vilniaus miesto
paviršiaus nelygumai
apsunkina tinklo
valdymą

2019 metai
5,02 ct/kWh
2020 metai
4,07 ct/kWh

5,56

5,56

5,72
5,36

Aukštis, m

4,76
4,74

Pašilaičiai

4,38

4,76

4,31

4,36

4,15

4,01

4,27

4,40

4,59

3,47

3,28

3,40
3,06

Šeškinė

145-160

3,95
3,96

3,55

205-220

3,65

115-130
78-90

Pilaitė

3,00

Žirmūnai

VŠT 2020 metų šilumos kainų palyginimas
su 2010 metais, ct/kWh

2019 metai
5,02 ct/kWh
2020 metai
4,07 ct/kWh

Karoliniškės

6,01

4,74

6,34

6,34

6,34

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

Senamiestis

6,66

4,76
4,36

Vilkpėdė

4,01

3,96
3,55

3,47

3,28

3,40
3,06

3,65

3,00

Zonos sudarytos pagal geograﬁnį Vilniaus
miesto išsidėstymą dėl integruoto tinklo
reljefo ypatumų (aukščių skirtumas – žydra
spalva nuo 78 m – mėlyna iki 215 m).
Kiekvienoje zonoje yra palaikomi skirtingi
slėgio parametrai.

Vilniaus miesto šilumos kainos yra vienos mažiausių nuo 2010 m. kai Taryba pradėjo
sisteminti ir skelbti kainas Lietuvoje. Vilniaus centralizuotas šilumos tinklas yra vienas
didžiausių Lietuvoje ir valdymas vienas sudėtingiausių dėl Vilniaus reljefo ir NŠG netolygaus
išsidėstymo aptarnavimo zonose, tačiau pastovi kainos dedamoji, kuri priklauso nuo Bendrovės
veiklos efektyvumo išliko mažiausia visus 2020 m. lyginant su kitais miestais.
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E - 2 elektrinė yra žemoje reljefinėje vietoje
todėl termofkacinio vandens paskirstymas
į kitas miesto zonas yra labai sudėtingas.
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VŠT šilumos kainos pastovioji
dedamoji, taikyta po
perskaičiavimo, ct/kWh

,

,

,

,

,

,

VŠT šilumos kainos
kintamoji dedamoji taikyta 2020 m.
gruodžio mėn., ct/kwh

,
Bendrovės pastoviosios dedamosios didžiąją dalį
sudaro personalo sąnaudos 0,30 ct/kWh arba 32 proc.
Antroje vietoje yra nusidėvėjimo (amortizacijos) s ąnaudos, kurios sudarė
0,23 ct/kWh arba 24 proc. 2020 m. gruodžio mėn. Bendrovės šilumos
kainos pastovioji dalis sudarė 0,94 ct/kWh.

,

,
,

Didžiąją dalį kintamosios dedamosios sudaro dujų pirkimo sąnaudos (gruodžio mėn. 46 proc.
arba 1,22 ct/kWh). Taip pat reikšmingą kintamosios dedamosios dalį sudaro perkamos šilumos
sąnaudos (gruodžio mėn. 28 proc. arba 0,75 ct/kWh). 2020 m. gruodžio mėn. Bendrovės
šilumos kainos kintamoji dalis sudarė 2,64 ct/kWh.
Šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas perskaičiuojame kiekvieną
mėnesį, įvertindami perkamo kuro ir iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainų
pokyčius.
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Bendrovės ﬁnansavimas
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės grynoji skola sudarė -9,8 mln. Eur. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d.
(3,6 mln. Eur), rodiklis sumažėjo 13,4 mln. Eur. Grynosios skolos mažėjimą lėmė 2020 m. išaugęs
Bendrovės grynųjų pinigų likutis bei sumažėjusi ﬁnansinė skola.
2020 m. gruodžio 31 d. turėjome vieną paskolos sutartį. Ilgalaikės paskolos palūkanų norma yra kintama.
Ilgalaikei paskolai taikoma 3 mėn. EURIBOR kintama palūkanų norma ir 2,18 proc. banko marža.
Paskutinis grąžinimų mokėjimas yra 2022 m. gegužės mėn.
Bendrovės ﬁnansinės skolos ir nuosavybės santykis sumažėjo nuo 7,6 proc. 2019 m. gruodžio 31 d. iki 5,7
proc. 2020 m. gruodžio 31 d. Grynosios skolos ir normalizuotos EBITDA santykis sumažėjo nuo 0,23
karto 2019 m. gruodžio 31 d. iki -0,62 karto 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės skolos lygis išlieka žemas
tiek uždirbamo pelno tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu.
Bendrovės bendrojo likvidumo koeﬁcientas 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo nuo 1,38 iki 1,86
(arba 34,3 proc.)
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Pagrindiniai ﬁnansiniai rodikliai*

Apibrėžimai
Mat. vnt.

2019*

2020

2020/2019
,%

Pajamos

mln. Eur

130,8

110,1

-15,8%

Sąnaudos

mln. Eur

124,5

102,2

-18%

EBIT

mln. Eur

6,7

8,3

23,6%

EBITDA

mln. Eur

15,9

17,6

11,2%

Normalizuota EBITDA

mln. Eur

15,9

15,7

-0,9%

Grynasis pelnas

mln. Eur

6,4

7,4

15,1%

EBIT marža

%

5,1%

7,5%

46,8%

EBITDA marža

%

12,1%

16,0%

32,0%

Normalizuota EBITDA marža

%

12,1%

14,3%

17,7%

Grynojo pelno marža

%

4,9%

6,7%

36,6%

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

%

6,5%

6,8%

5,9%

%

4,6%

5,0%

9,8%

Ilgalaikis turtas

mln. Eur

109,5

107,1

-2,2%

Trumpalaikis turtas

mln. Eur

32,0

41,2

29,0%

Turtas iš viso

mln. Eur

141,4

148,3

4,8%

Nuosavas kapitalas

mln. Eur

99,9

108,6

8,7%

Finansinė skola

mln. Eur

7,6

6,2

-18,7%

Grynoji skola

mln. Eur

3,6

-9,8

-372,6%

mln. Eur

8,9

19,0

114,8%

1,38

1,86

34,3%

Rodikliai
Pagrindiniai ﬁnansiniai rodikliai

Pajamos
Pagrindinės veiklos pajamos + kitos veiklos
pajamos

Grynojo pelno marža
Grynasis pelnas (nuostoliai) / pajamos

Sąnaudos
Gamybos, paslaugų teikimo metu sunaudotų
ekonominių išteklių vertinė išraiška

Grynoji skola
Visi bendrovės ﬁnansiniai įsipareigojimai, iš jų
eliminuojant turimas grynųjų pinigų ir grynųjų
pinigų ekvivalento investicijas

EBIT
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį,
palūkanų sąnaudas ir palūkanų pajamas

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas
kapitalas laikotarpio pabaigoje

EBIT marža
EBIT / pajamos

Turto grąža (ROA)
Grynasis pelnas (nuostoliai) / visas turtas
laikotarpio pabaigoje

Pelningumo rodikliai

Turto grąža (ROA)
Balanso rodikliai

Likvidumo rodikliai
Grynasis apyvartinis kapitalas
Bendrojo likvidumo koeﬁcientas

EBITDA marža
EBITDA / pajamos

Normalizuota EBITDA
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį,
palūkanų sąnaudas, palūkanų pajamas,
nusidėvėjimą ir amortizaciją, ilgalaikio turto,
atsargų ir investicijų vertės (sumažėjimą)
padidėjimą, gautinų sumų ir sutarčių turto
vertės (sumažėjimą) padidėjimą, įprastinės
veiklos nesusijusių atidėjinių sąnaudas ir
netipinės veiklos pajamas

Sverto rodikliai
Nuosavo kapitalo koeﬁcientas

%

70,6%

73,2%

3,7%

Finansinė skola / Nuosavas kapitalas

%

7,6%

5,7%

-25,2%

Finansinė skola / EBITDA

kartais

0,48

0,35

-26,9%

Grynoji skola / Normalizuota EBITDA

kartais

0,23

-0,62

-375,0%

Apyvartumo rodikliai
Prekybos gautinų sumų apyvartumas dienomis

dienos

65,7

74,7

13,6%

Prekybos mokėtinų sumų apyvartumas dienomis

dienos

30,8

36,3

17,9%

Nuosavo kapitalo koeﬁcientas
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje /
visas turtas laikotarpio pabaigoje

Bendrojo likvidumo koeﬁcientas
Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje /
trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio
pabaigoje

Normalizuota EBITDA marža
Normalizuota EBITDA / pajamos

Grynasis pelnas
Pelnas (nuostoliai), kuris lieka bendrovei
susimokėjus visus įsipareigojimus

Grynasis apyvartinis kapitalas
Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje –
trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio
pabaigoje

*2019 m. rezultatas pertvarkytas, remiantis apskaitos politikos keitimu.
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ĮVYKIAI PASIBAIGUS
ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

2021 m. sausio 26 d. Bendrovė už 20 tūkst. eurų pardavė pastatą – nusėsdintuvą, adresu Pramonės g. 97, Vilnius. Sandorio vertė
nustatyta po 2021 m. sausio 12 d. įvykusio viešo aukciono.
2021 m. vasario 9 d. pradėtas masinis darbuotojų, dirbančių nenuotoliniu būdu, testavimas dėl COVID antikūnio kiekio.
2021 m. vasario 12 d. Bendrovė už 1 619 tūkst. eurų pardavė nekilnojamojo turto objektų kompleksą adresu Metalo g. 10A, Vilnius.
Sandorio vertė nustatyta po 2021 m. sausio 18 d. įvykusio viešo aukciono.
2021 m. vasario 19 d. Iš valdybos nario pareigų atsistatydina nepriklausomas narys Rokas Masiulis.

MUMS RŪPI PASAULIS
DRĄSA VEIKTI

KPMG Baltics, UAB
Klaipedos filialas

Liep4 g, 4
LT-92114 Klaipeda
Lietuva

Tel.:
Faks.:
El. p.:
lnternetinis
puslapis:

+370 46 480012
+370 46 480013
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www.kpmg.lt

Neoriklausomo auditoriaus isvada
AB Vilniaus silumos tinklai akcininkams
lsvada del finansini4 ataskait4 audito

Nuomone
Mes atlikome AB Vilniaus silumos tinklai (toliau - jmone) finansini4 ataskait4 auditq. jmones finansines
ataskaitas sudaro:
•
•
•
•
•

2020 m. gruodzio 31 d. finansines b0kles ataskaita,
tq dienq pasibaigusi4 met4 pelno (nuostoli4) ir bendr4j4 pajam4 ataskaita,
tq dienq pasibaigusi4 met1.1 nuosavo kapitalo pokyci1.1 ataskaita,
tq dienq pasibaigusi4 met4 pinig4 sraut1.1 ataskaita, ir
finansini4 ataskait4 aiskinamasis rastas, jskaitant reiksming1.1 apskaitos metod4 santraukq.

Mos1.1 nuomone, pridetos finansines ataskaitos parodo tikrq ir teisingq vaizdq apie jmones 2020 m.
gruodzio 31 d. finansin� b0kl� ir tq dienq pasibaigusi4 met4 finansinius veiklos rezultatus ir pinig1.1
srautus pagal tarptautinius finansines atskaitomybes standartus, priimtus taikyti Europos Sqjungoje.
Pagrindas nuomonei pareiksti
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M0s4 atsakomybe pagal siuos
standartus issamiai apib0dinta sios isvados skyriuje .. Auditoriaus atsakomybe uz finansini4 ataskait4
auditq''. Mes esame nepriklausomi nuo jmones pagal Tarptautini1.1 buhalteri4 etikos standart4 valdybos
isleistq ,.Buhalteri1.1 profesional4 etikos kodeksq" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansini4 ataskait4 audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip
pat laikemes kit4 etikos reikalavim4, susijusi4 su Lietuvos Respublikos finansini4 ataskait4 audito
jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad m0s4 surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami
m0s4 nuomonei pagrjsti.
Dalyko pabrezimas
Atkreipiame demesj i finansini4 ataskait4 26-qjq pastabq, kurioje nurodyta, kad jmone kartu su Vilniaus
miesto savivaldybe kaip atsakovai dalyvauja byloje pries UAB .. Vilniaus energija" ir Veolia Environment
S.A. arbitraze pagal Stokholmo prekybos r0m4 Arbitrafo teismo taisykles del Vilniaus silumos 0kio 2002
m. vasario 1 d. nuomos sutarties vykdymo. jmone kartu su Vilniaus miesto savivaldybe pateike
priesieskinj. Siuo metu vyksta preliminaros posedziai ir abiej4 ieskini1.1 nagrinejimas. Minato dalyko
galutinio rezultato siuo metu negalima nustatyti, todel atidejinys galimai jtakai jmones finansinems
ataskaitoms nebuvo suformuotas. Del sio dalyko savo nuomones nemodifikuojame.

©2021 ,,KPMG Bellies", UAB, yra Lietuvos ribotos alsakomybes jmon8.
priklausanti Jungtin9s Karalystes privaCios ribotos atsakomybes
jmon8s KPMG Internationa l Limited vadovaujamam nepriklausom4
�PM� jrnnni'! nariu oasauliniam tinklui. Visos teis8s seugomos.
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Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai - tai dalykai, kurie, m0s4 profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansini4 ataskait4 auditq. Sie dalykai buvo nagrinejami atsizvelgiant j finansini4
ataskait4 kaip visumos auditq ir m0s4 nuomon(;:l, pareikstq del si4 finansini4 ataskait4, todel atskiros
nuomones apie siuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas audito dalykas ir m0s4 atsakas j ji yra aprasytas
toliau.
Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai

Remiames finansinemis ataskaitomis:
Nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengim4 likutine verte 2020 m. gruodzio 31 d.: 102 920 t0kst. EUR:
nusidevejimo sc1naudos, pripazintos 2020 m. pelno (nuostoli4) ir kit4 bendr4j4 pajam4 ataskaitoje: 9 077
t0kst. EUR.
Reiksmingi apskaitos principai - ,,Jvertinimai ir prielaidos", ,,Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai", 3
pastaba ,,Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai"
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendziamas audito metu

Vertinant nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengim4
naudingojo tarnavimo laikotarpius, vadovybe turi
priimti reiksmingq ir subjektyv4 sprendimq. Vis4
pirma, tai yra sprendimas del sildymo tinklo atskir4
element4 (komponent4) modernizavimo ir
pakeitimo laiko bei masto. Toki4 kapitalo islaid4
laikas yra susij(;:ls su galimybe gauti finansavimq,
kurj is dalies suteikia Europos Sc1junga. Be to,
sildymo paslaug4 tarifus reguliuoja Valstybine
energetikos reguliavimo taryba (VERT), o kapitalo
islaidas, kurios turi b0ti jtrauktos i si4 tarif4
apskaiciavimq, is anksto patvirtina VERT.

Be kit4 proced0r4, mes taip pat:

Nekilnojamasis turtas, jranga ir jrengimai sudaro
reiksmingq sumq finansines b0kles ataskaitoje, o
naudingojo tarnavimo laikotarpio pokyciai gali tureti
reiksmingos jtakos j4 likutinems vertems ir
nusidevejimo sc1naudoms, taigi, ir grynajam met4
rezultatui.

• jvertinome, ar prielaidos, taikytos reiksming4
nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengim4 vienet4
naudingojo tarnavimo laikotarpiui jvertinti,
atitinka prielaidas taikytas, kai tinka, kitiems
jvertinimams;

Atitinkamai, atlikdami auditq, i siq sritj turejome
atkreipti daugiau demesio, todel i<l laikeme
pagrindiniu audito dalyku.

• atlikome retrospektyviq vadovybes nustatyt4
nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengim4 vienet4
naudingo
tarnavimo
laikotarpi4
analiz(;:l,
palyginant faktinj to turto naudingo tarnavimo
laikotarpj su pradiniu apskaiciuotu, jskaitant
velesnj jo patikslinimq;
• palyginome reiksming4 nekilnojamojo turto,
jrangos ir jrengim4 vienet4 naudingo tarnavimo
laikotarpj, kurj taike Jmone, su kit4 sektoriaus
jmoni4 taikytu naudingo tarnavimo laikotarpiu;

•

lsanalizavome planuotas kapitalo islaidas ir
reiksmingus
su
aptareme
vadovybe
nekilnojamojo turto, jrangos ir jrengim4 vienet4,
kuri4 naudingo tarnavimo laikotarpis baigsis
kitais finansiniais metais, pardavimo ir (arba)
pakeitimo planus ir jvertinome si4 plan4
suderinamumc1 su vadovybes jvertintu tokio turto
naudingo tarnavimo laikotarpiu;

©2021 ,,KPMG Salties", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybBs jmone,
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Gautin4 sum4 vertes sumazejimo nuostoliai
Remiames finansinemis ataskaitomis:
GautinlJ prekybos sumlJ likutine verte finansines b0k/es ataskaitoje 2020 m. gruodiio 31 d.: 18 626 takst.
EUR; bendra vertes sumaiejimo nuosto/ilJ atstatymo suma, pripaiinta pe/no (nuosto/ilJ) ir kitlj bendrlJilJ
pajamlJ ataskaitoje 2020 m. gruodiio 31 d.: 465 takst. EUR.
Reiksmingi apskaitos principai - ,,Jvertinimai ir prielaidos", "Finansines priemones", 8 pastaba ,,PirkejlJ
sko/os ", 25 pastaba ,, Finansines priemones: tikroji verte ir rizikos valdymas ".
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendziamas audito metu

Vertes sumazejimo nuostoli4 dydis parodo
geriausiq vadovybes tiketin4 kredito nuostoli4,
susijusi4 su gautinomis sumomis, jvertinimq
ataskaitos sudarymo dienq. Mes sutelkeme
demesj i siq sriti, nes, jvertindama vertes
sumazejimo nuostoli4 dydi, vadovybe turi priimti
eil!;l vertinim4 del bet kokio vertes sumazejimo
sum4.

Be kit4, sioje srityje mes atlikome tokias procedOras:

jmone kolektyviai jvertina prekybos gautin4 sum4
vertes sumazejimq kiekvienq ataskaitos sudarymo
datq. Vadovybes jvertintas vertes sumazejimo
nuostoli4 dydis, yra lygus tiketiniems kredito
nuostoliams (TKN).Kredito nuostoliai yra vertinami
kaip tiketino gryn4j4 pinig4 trOkumo dabartine
verte (t.y. skirtumas tarp jmones gautin4 pinig4
sraut4 ir t4, kuriuos ji tikisi gauti). Apskaiciuojant,
atsizvelgiama, be kita ko, i gautin4 sum4
apmokejimo istorijq ir ankstesn(;l kredito nuostoli4
patirti, ir tiek dabartini4, tiek prognozuojam4
bendr4j4 ekonomini4 sqlyg4 vertinimq.
Tokiu bOdu, svarbiausios vertinimo neapibrezties
sritys ir sprendimai, susij(;l su prekybos gautin4
sum4 vertes sumazejimo pripazinimu, yra sie:
• Prielaidos, naudojamos taikant tiketin4 kredito
nuostoli4 modelj, siekiant jvertinti susijusiq
kredito rizikq ir tiketinus kliento pinig4 srautus
ateityje;
• Savalaikis pozicij4, turinci4 reiksmingc1 kredito
rizikos padidejimq arba kredito vertes
sumazejimq
(isipareigojim4
nevykdymo)
nustatymas.

•

ivertinome )mones vertes sumazejimo metodikos
tinkamumq, lyginant su atitinkam4 finansines
atskaitomybes standart4 reikalavimais;

•

Nepriklausomai ivertinome i ateiti orientuotq
informacijq ir makroekonomines prognozes,
naudojamas vertinant TKN, tikrinant viesai
prieinamq informacijq, mOs4 ziniomis apie verslq
ir jq aptariant su vadovybe;

•

jvertinome )manes TKN apskaiciavimo tikslumq ir
pilnumq 2020 m. gruodzio 31 d., iskaitant:
pagrindini4 kolektyvinio vertes sumazejimo
modelio parametr4 jvertinimq, atsizvelgiant i
pacios )manes istorin(;l kredito nuostoli4
patirti, mOs4 supratimq apie verslq ir
dabartines ekonomines tendencijas ir
IOkescius;
-

•

vadovybes padaryt4 vertes sumazejimo
prielaid4 ir apskaiciavim4 retrospektyvini
jvertinimq, jskaitant nuostoli4 normas, istorini
tikslumq, lyginant su faktiniais rezultatais.

jvertinome, ar finansinese ataskaitose pateikti
atskleidimai apie tiketinus kredito nuostolius,
susijusius su prekybos gautinomis sumomis, yra
pateikti pagal atitinkam4 finansines atskaitomybes
standart4 reikalavimus.

Del susijusi4 sum4 dydzio, taip pat sprendim4 ir
jvertinim4, reikaling4 apskaiciuojant tiketinus
kredito nuostolius, sudetingumo, mes manome,
kad si sritis yra susijusi su padidinta reiksmingo
iskraipymo rizika. Atitinkamai, audito metu tam
skyreme daugiau demesio ir nustateme, kad si
sritis yra pagrindinis audito dalykas.
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CO2 apyvartiniai tarsos leidimai
Remiames finansinemis ataskaitomis:
2020 m. gruodzio 31 d. finansinese ataskaitose pateikto atidejinio apyvartiniams tarsos leidimams /ikutine
verte sudaro 7 222 takst. EUR. Bendra apyvartinilJ tarsos leidimlJ sqnaudlJ suma, pripazinta pe/no (nuostolilJ)
ir kitlJ bendrlJJlJ pajamlJ ataskaitoje 2020 m. gruodiio 31 d.: 4 214 takst. EUR. ApyvartinilJ tarsos leidimlJ
likutine verte pripaiinta 2020 m. gruodiio 31 d. finansines b/Jk/es ataskaitos atsarglJ straipsnyje sudaro 215
takst. EUR.
Reiksmingi apskaitos principai - 2.4. ,,Apskaitos politikos pasikeitimai", 2. 15. ,,Apyvartiniai tarsos /eidimai"
,,Jvertinimai ir prielaidos ", 7 pastaba ,,Atsargos ", 18 pastaba ,,Atidejiniai",
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendziamas audito metu

Kaip atskleista 2.4 pastaboje, 2020 metais
vadovybe pakeite apskaitos politikq, susijusiq su
CO2 apyvartiniais tarsos leidimais.

Be kit4, siaje srityje mes atlikame tokias pracedOras:
• Jvertiname, ar apyvartini4 tarsas leidim4
apskaitas palitika sutampa su atitinkam4
standart4
atskaitamybes
finansines
reikalavimais;

Apyvartiniai tarsos leidimai buvo apskaityti,
naudojant tikrosios vertes modeli, lyginant su
"grynojo isipareigojima" madeliu, kuri buva
taikamas ankstesniaisiais metais.

•

Paga I ,, virsutines ribas ir prekybas" schemq,
)mane turi pateikti reguliavima institucijai tarsas
leidimus, kad galet4 legaliai isleisti tersalus.
Aplinkas projekt4 valdyma agentOra prie Lietuvas
Respublikas Aplinkas ministerijas suteikia )manei
tam tikrq apyvartini4 tarsas leidim4 kieki sunaudoti
per kankret4 laikatarpi, per kuri bus matuajamas
ismetam4 tersal4 kiekis (atitikties laikatarpis).
Vadovybe turi priimti sprendimq, kuris be kit4,
padet4 nustatyti:
•
•

laikq, kada )mane turi teis(;) gauti paskirtus
tarsas leidimus kaip nepinigin(;) datacijq;
Aplinkas projekt4 valdyma agentOros prie
Aplinkas
Respublikos
Lietuvas
ministerijas suteikt4 apyvartini4 tarsas
leidim4 tikrosias vertes apskaiciavimq.

Kiekvienq atskaitomybes datq vadavybe ivertina, ar
)mane turi pakankamq kieki apyvartini4 tarsos
leidim4
ismetamiems
tersalams.
)manes
jsipareigajimas padengti per metus ismetamus
tersalus yra pripazjstamas atidejiniu, jvertintu
tarsos leidim4 rinkas verte atskaitamybes dienq.
Mes sutelkeme demesi i siq sriti del apyvartini4
tarsas leidim4 ir sprendim4, susijusi4 su apskaitas
palitikas pasirinkimu, reiksminguma. Atitinkamai,

Jvertiname Jmones atidejini4 apyvartiniams
tarsos leidimams 2020 m. gruodzio 31 d.
tikslumq ir issamumq, iskaitant:
- Jmones dakument4, patvirtinanci4 per metus
ismetam4 tersal4 kieki, patikrinimq;
- )manes taikyt4 rinkos kain4 palyginimq pagal
viesai prieInamus isorinius saltinius su
apyvartini4
tarsas
leidim4
verte
atskaitomybes datq.

•

Jvertiname )manes apyvartini4 tarsas leidim4,
pripazint4 2020 m. gruadzia 31 d., tikslumq ir
issamumq, jskaitant:
- Jmonei suteikt4 apyvart1nI4 tarsos
leidim4 patikrinimq su sumomis,
nurodytomis Aplinkas projekt4 valdymo
agentOros prie Lietuvos Respublikos
Aplinkas ministerijos Valstybiniame
paskirstymo plane.
- jvertinimq, ar )mone tinkamai nustate
laikq, kada ji turi teis(;) i paskirstytus
leidimus, kaip tai numato istatymai ir kiti
teises aktai, susij(;) su apyvartini4 tarsas
leidim4 paskirstymu.
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audito metu tam skyreme daugiau demesio ir
nustateme, kad si sritis yra pagrindinis audito
dalykas.

•

•

- apyvart1n14 tarsos leidim4 tikrosios
vertes palyginimq su viesai prieinamais
pramones sakos duomenimis.
pelno,
nepaskirstytojo
lsanalizavome
atidejini4, atsarg4, apyvartini4 tarsos leidim4
sqnaud4
ir
mokesci4
atidet4j4
retrospektyvini4 koregavim4 issamumq ir
tikslumq.
Apsvarsteme atskleidim4 )mones finansinese
ataskaitose adekvatumq.

Kita informacija
Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta metiniame pranesime, jskaitant Socialines atskaitomybes
ataskaitq, taciau ji neapima finansini4 ataskait4 ir mOs4 auditoriaus isvados apie jas. Vadovybe yra
atsakinga uz kitos informacijos pateikimq.
MOs4 nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
uztikrinimo isvados apie jq, isskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansini4 ataskait4 auditq, mOs4 atsakomybe yra perskaityti kitq informacijq ir apsvarstyti, ar yra
reiksming4 neatitikim4 informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, ar mOs4 zinioms, pagrjstoms atliktu
auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reiksmingai iskraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reiksmingq
kitos informacijos iskraipymq, mes turime atskleisti si faktq. Mes neturime su tuo susijusi4 pastebejim4.
Mes taip pat privalome jvertinti, ar )mones metiniame pranesime, jskaitant Socialines atskaitomybes
ataskaitq, pateikta finansine informacija atitinka t4 paci4 finansini4 met4 finansines ataskaitas bei ar
)mones metinis pranesimas, jskaitant Socialines atskaitomybes ataskaitq, buvo parengtas laikantis
taikom4 teisini4 reikalavim4. MOs4 nuomone, pagrjsta finansini4 ataskait4 audito metu atliktu darbu, visais
reiksmingais atzvilgiais:
•

)mones metiniame pranesime, jskaitant Socialines atskaitomybes ataskaitq, pateikti finansiniai
duomenys atitinka t4 paci4 finansini4 met4 finansini4 ataskait4 duomenis; ir

•

)mones metinis pranesimas, jskaitant Socialines atskaitomybes ataskaitq, buvo parengtas
laikantis Lietuvos Respublikos jmoni4 finansines atskaitomybes jstatymo reikalavim4.

Be to, mes privalome patikrinti, ar buvo pateikta Socialines atsakomybes ataskaita. Jei nustatome, kad
Socialines atsakomybes ataskaita nebuvo pateikta, mes turime atskleisti si faktq. Mes neturime su tuo
susijusi4 pastebejim4.
Vadovybes ir uz valdymq atsaking4 asmen4 atsakomybe uz f1nansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz si4 finansini4 ataskait4, kurios parodo tikrq ir teisingq vaizdq, parengimq ir
teisingq pateikimq pagal tarptautinius finansines atskaitomybes standartus, priimtus taikyti Europos
Sqjungoje, ir tokiq vidaus kontrol�. kokia, vadovybes nuomone, yra bOtina finansinems ataskaitoms
parengti be reiksming4 iskraipym4 del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti )mones gebejimq t�sti veiklq ir atskleisti (jei
bOtina) dalykus, susijusius su veiklos t�stinumu ir veiklos t�stinumo apskaitos principo taikymu, isskyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti )mon� ar nutraukti veiklq arba neturi kit4 reali4 alternatyv4, tik
taip pasielgti.
Uz valdymq atsakingi asmenys privalo priziOreti )mones finansini4 ataskait4 rengimo procesq.
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Auditoriaus atsakomybe uz finansini4 ataskait4 auditq
MOs4 tikslas yra gauti pakankamq uztikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reiksmingai iskraipytos del apgaules ar klaidos, ir isleisti auditoriaus isvadq, kurioje pateikiama mOs4
nuomone. Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio uztikrinimas, o ne garantija, kad reiksmingq
iskraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. lskraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotoj4 ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.
Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomes profesinio
skeptiskumo principo. Mes taip pat:
•

Nustatome ir ivertiname finansini4 ataskait4 reiksmingo iskraipymo del apgaules arba klaid4 rizikq,
planuojame ir atliekame procedOras kaip atsakq i tokiq rizikq ir surenkame pakankam4 tinkam4
audito jrodym4 mOs4 nuomonei pagristi. Reiksmingo iskraipymo del apgaules neaptikimo rizika
yra didesne nei reiksmingo iskraipymo del klaid4 neaptikimo rizika, nes apgaule gali bOti
sukciavimas, klastojimas, tycinis praleidimas, klaidingas aiskinimas arba vidaus kontroli4
nepaisymas.

•

)gyjame supratimq apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galetume suplanuoti
konkreciomis aplinkybemis tinkamas audito procedOras, taciau ne tam, kad galetume pareiksti
nuomon� apie )manes vidaus kontroles veiksmingumq.

•

)vertiname taikom4 apskaitos metod4 tinkamumc1 ir vadovybes apskaitini4 vertinim4 bei su jais
susijusi4 atskleidim4 pagristumq.

•

Padarome isvadc1 del taikomo veiklos t�stinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar sqlygomis susij�s reiksmingas
neapibreztumas, del kurio gali kilti reiksming4 abejoni4 del )manes gebejimo t�sti veiklq. Jeigu
padarome isvadq, kad toks reiksmingas neapibreztumas egzistuoja, auditoriaus isvadoje privalome
atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu toki4 atskleidim4
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomon�. MOs4 isvados yra pagristos audito jrodymais,
kuriuos surinkome iki auditoriaus isvados datos. Taciau bOsimi ivykiai ar sc1lygos gali lemti, kad
)mone negales toliau t�sti savo veiklos.

•

)vertiname bendrq finansini4 ataskaitl.j pateikimq, struktOrq ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinese ataskaitose pateikti pagrindziantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitikt4 teisingo
pateikimo koncepcijq.

Mes, be vis4 kit4 dalyk4, privalome informuoti uz valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laikq bei reiksmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trOkumus,
kuriuos nustatome audito metu.
Taip pat pateikiame uz valdymc1 atsakingiems asmenims patvirtinimq, kad laikemes atitinkam4 etikos
reikalavim4 del nepriklausomumo, ir juos informuojame apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie
galet4 bOti pagrjstai vertinami, kaip turintys itakos mOs4 nepriklausomumui ir, jei reikia, apie susijusias
apsaugos priemones.
Is dalyk4, apie kuriuos informavome uz valdymq atsakingus asmenis, isskiriame tuos dalykus, kurie
buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansini4 ataskait4 auditq ir kurie laikomi pagrindiniais
audito dalykais. Tokius dalykus apibOdiname auditoriaus isvadoje, jeigu pagal istatymq arba teises aktq
nedraudziama viesai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybemis, nustatome, kad
dalykas neturet4 bOti pateikiamas mOs4 isvadoje, nes galima pagristai tiketis, jog neigiamos tokios
pateikimo pasekmes persvers visuomenes gaunamc1 naudq.
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lsvada del kit4 te1s1ni4 Ir priez,oros re1kalavim4
Visuotinio akcinink4 susirinkimo sprendimu 2017 m. gruodzio 12 d. buvome pirmc) kartq paskirti atlikti
)mones finansini4 ataskait4 audit<). MOs4 paskyrimas atlikti )mones finansini4 ataskait4 auditq
Visuotinio akcinink4 susirinkimo sprendimu buvo atnaujintas 2020 m. ir bendras nepertraukiamas
paskyrimo laikotarpis yra 4 metai.
Patvirtiname, kad skyriuje .,Nuomone" pareiksta mOs4 nuomone atitinka finansini4 ataskait4 audito
ataskaitq, kuric) pateikeme )monei ir jos Audito komitetui 2021 m. balandzio 2 d.
Patvirtiname, kad mOslJ ziniomis ir isitikinimu, )monei suteiktos paslaugos atitinka taikomLJ istatym4 ir
teises aktLJ reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5
straipsnio 1 dalyje nurodytLJ ne audito paslauglJ.
Per audito vykdymo laikotarpi nesuteikeme kitLJ nei finansinil.J ataskait4 audito paslauglJ bei patikros
procedOrlJ, susijusiLJ su reguliuojamos veiklos ataskaita uz 2020 m. gruod:zio 31 d. pasibaigusius
metus .
.,KPMG Salties", UAB, vardu

Rokas Kasp
Partneris
Atestuotas auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2021 m. balandzio 2 d.
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