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 UAB “Varėnos šiluma” darbo ataskaita už 2018  metus parengta analizuojant bei 

lyginant  veiklos rezultatus su “Strateginiu įmonės veiklos 2018 – 2022 metų planu",  (toliau 

planas) kuris parengtas pagal Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018-06-26 dienos 

sprendimu Nr. T-VIII-1008 patvirtintą “Varėnos rajono savivaldybės valdomų uždarųjų 

akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams 

vertinimo tvarkos aprašą”. Ataskaita yra preliminari, t.y. neaudituota 

 

ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“ įsteigta 2000 m. gegužės mėn. 28 d. Steigėjas – 

Varėnos rajono savivaldybės taryba.  

Bendrovės įstatinis kapitalas 3267085 eurai. Bendrovė jungia 25 akcininkus, turinčius 

1126581 akciją. Pagrindinis bendrovės akcininkas yra rajono savivaldybė, kuriai priklauso 1121572 

akcijos (99,555 %). Kiti akcininkai yra esami arba buvę bendrovės darbuotojai. Bendrovė yra 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė.  

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir įmonės 

direktorius. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, įmonės įstatais, administracijos darbo reglamentu, pareiginiais 

nuostatais, administracijos vadovo įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Tik 

visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti 

metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą, didinti bei mažinti 

įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.  

ĮMONĖS VYKDOMOS VEIKLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. UAB “Varėnos šiluma” vykdomos veiklos. 

Šilumos gamyba ir perdavimas vartotojams 2018 metais sudarė 89 % visos įmonės veiklos, 

karšto vandens tiekimas kartu su skaitiklių aptarnavimu sudaro sudaro 7 %, šildymo ir karšto vandens 

sistemų eksploatavimas sudaro 3 %, kita veikla, t.y. transporto bei nekilnojamojo turto nuoma, 

paslaugos vartototojams, sudaro 1 %.  

 

 

 

Šilumos tiekimas Karšto vandens tiekimas 

Šildymo ir karšto vandes 

sistemų priežiūra 
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I. ŠILUMOS GAMYBA IR PERDAVIMAS 
 

UAB ,,Varėnos šiluma“ eksploatavo Varėnos miesto, Naujųjų Valkininkų, Matuizų, 

Merkinės, Panočių, Vilkiautinio, Užuperkasio, Perlojos ir Senosios Varėnos katilines. 

 

1. lentelė 

Katilinė   mato vnt. 2018 planas  2018 faktas skirtumas 

Varėnos   MWh 42920 41970 -950 

N.Valkininkų MWh 3200 3027 -173 

Matuizų   MWh 3850 3787 -63 

Sen.Varėnos MWh 550 520 -30 

Panočių   MWh 600 556 -44 

Užuperkasio MWh 580 531 -49 

Merkinės   MWh 680 582 -98 

Vilkiautinio   MWh 650 607 -43 

Perlojos   MWh 630 528 -102 

Viso: 

 

MWh 53660 52108 -1552 

parduotas kiekis MWh 44170 42225 -1945 

nuostolis   MWh 9490 9883 +393 

nuostolis   % 17,7 18,8 +1,1 

 

1 lentelėje pateikti duomenys apie per 2018 metus planuotą bei faktiškai pagamintą bei 

parduotą šilumos kiekį atskirose katilinėse, bei patirtus nuostolius.  2018 metais planuoti pagaminti 

šilumos kiekiai paimti iš komisijos 2017 metais suderintos bazinės šilumos pardavimo kainos. Per 

2018 metus įmonė pagamino 1552 MW mažiau, tuo pačiu pardavė 1945 MW mažaiu nei planuota. 

Šilumos gamybos katilinėje bei perdavimo tiekimo trasose nuostoliai sudarė 9883 MW arba 18,8  %  

nuo pagamintos šilumos kiekio. Didesni nuostoliai nei nustatyta Komisijos susidarė dėl mažesnio 

patiekto šilumos kiekio vartotojams, kadangi trasoms įšildyti reikalingas toks pats šiluminės 

energijos kiekis, nepriklausomai nuo parduoto šilumos kiekio, t.y. nuostolio dydis mažėja 

praporcingai didėjant parduodamos šilumos kiekiui. Palyginus su 2017 metais Komisijos patvirtintais 

lyginamaisiais rodikliais, nuostoliai šilumos tinkluose, kurių sąlyginis ilgis 30,98 km gali sudaryti 

10621 MW šiluminės energijos. UAB “Varėnos šiluma” eksploatuodama šilumos tiekimo tinklus 

2018 metais patyrė 9883 MW arba 738 MW mažiau už Komisijos patvirtintą lyginąmąjį 

rodiklį. 

 

 

 

 

Žemiau pateiktose 2018 metų plano ir jo vykdymo ataskaitoje, patiriamų sąnaudų bei 

gaunamų pajamų kiekiai lyginami pagal 1 lentelėje nurodytus faktinius 2018 metų duomenis.  
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I.I KINTAMOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS 

I.I.I KURAS 

Sunaudotas kuro kiekis 1 MWh pagaminti per 2018 metus 

2 lentelė 

           mato vnt. 2018 planas 2018 faktas skirtumas 

kuras 1 MWh šilumos 

pagaminti kg/ne 91,52 93,60 2,08 

             

            2 lentelėje pateiktas reikalingas kuro kiekis pagaminti vieną MWh šilumos. Komisijos 

bazinėje kainoje nustatytas kuro kiekis 1 MWh pagaminti skaičiuotas kai įmonė eksploatavo tik 

Varėnos ir Naujųjų Valkininkų katilines t.y. be Matuizų ir kaimo katilinių, kurių duomenys buvo 

nustatyti teoriškai juos prilyginant esamoms katilinėms. Varėnos katilinėje eksploatuojant katilus 

bei prie jų įrengtą ekonomaizerį buvo naudojama nuo 89 iki 91 kg/ne 1 MW pagaminti, t.y. ši 

katilinė kompensuodavo ir didesnį N.Valkininkų katilinės kuro naudojimą 1 MW pagaminti.   2018 

metais Varėnos katilinė naudojo mažiau kuro nei nustatyta kuro, t.y. naudojo 90,52  kg/ne 1 MW 

pagaminti arba beveik 1 kg/ne mažiau, tačiau likusios katilinės netgi teoriškai negali pasiekti 

komisijos nustatyto normatyvo, o Varėnos katilinė bendro naudojamo kiekio visoms katilinėms 

išlyginti negali.  

Palyginus su 2017 metais Komisijos patvirtintais lyginamaisiais rodikliais, UAB 

“Varėnos šiluma” eksploatuojamoms katilinėms bendras kuro suvartojimas 1  MW 

pagaminti būtų 95,13 kg/ne arba 1,53 kg/ne didesnis negu faktiškai įmonė pasiekė 2018  

metais.  

Kuro poreikis per 2018 metus 

 3 lentelė 

       kuro rūšis mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

biokuras tne 4437 4444 +7 

malkinė mediena tne 400 378 -22 

medienos granulės tne 49 29 -20 

mazutas tne  0 0 0 

skalūnų alyva tne  0  0  0 

dyzelinas tne 25  26 +1 

viso: tne 4911 4877 -34 

 

Kaip matosi 3 lentelėje, 2018 metais buvo planuota naudoti daugiau kuro, tačiau dėl 

mažesnės šilumos gamybos buvo sunaudota ir mažiau kuro.  Dyzelinas 2018 metais buvo sunaudotas 

dėl per ilgo jo saugojimo laikotarpio, ko pasekoje pradėjo kisti jo savybės, saugomas pradėjo 

sluoksniuotis. Per 2018 metų laikotarpį įmonė atliko investiciją į Senosios Varėnos kaimo katilinę, 

pastatė granulinį degiklį dėl to buvo naudojamos medžio granulės.  

                                     Kuro kainos per 2018 metų laikotarpį 

4 lentelė 

kuro rūšis mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

biokuras eur/tne 200 182 -18 

malkinė mediena eur/tne 196 205 +9 

medienos granulės eur/tne 350 367 +17 

mazutas eur/tne 
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skalūnų alyva eur/tne 

   dyzelinas eur/tne 854 854 0 

 Pagrindinio naudojamo kuro - medienos skiedros, kainos 2018 metais buvo mažesnės 

nei planuota, malkinės medienos didesnės negu planuota, tačiau vidutiniškai kuro kaina 42,56 

eurų/tne didesnė negu 2017 metais. 

                                     Sąnaudos kurui per 2018 metų laikotarpį 

5 lentelė 

Kuro rūšis 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

biokuras* t. eur 890 811 -79 

malkinė mediena t. eur 78 77 -1 

medienos granulės t. eur 17 11 -6 

mazutas t. eur 
   

skalūnų alyva t. eur 
   

dyzelinas t. eur 22 22 0 

viso: t. eur 1007 921 -86 

* - suma su laboratoriniais tyrimais 

Atitinkamai sąnaudos kurui įsigyti 2018 metais buvo mažesnės negu planuota, tačiau 

219 tūkst. eurų didesnės negu 2017 metais.  

I.I.II ELEKTROS ENERGIJA 

Elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti 2018 metais 

6 lentelė 

           mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

elektros energija kWh/MWh 20,68 19,5 -1,18 

 

Galiojančioje bazinėje kainoje, 2018 metų laikotarpiui nustatyta ir planuota norma 1 

MW šilumos pagaminti nebuvo pasiekta, t.y. įmonė įdiegusi tam tikras priemones elektros 

energiją naudojo racionaliai. 

Elektros energijos kainos 2018  metais 

 7 lentelė 

           mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

elektros energijos kaina cnt/kWh 0,11 0,09 -0,02 

 

Elektros energijos sąnaudos 2018 metais 

 8 lentelė 

            mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Sąnaudos elektros energijai t. eur 122 94 -8 

 

2018 metais įmonė elektros energijos sąnaudas sumažino taupydama bei ieškodama 

efektyvesnių būdų jai naudoti. 
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I.I.III VANDUO TECHNOLOGIJAI 

Vandens sąnaudos 1 MWh pagaminti 2018 metais 

9 lentelė 

            mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Vanduo technologijai m3 0,11 0,10 -0,01 

 

Bazinėje kainoje galiosiančioje 2018 -2022 metų laikotarpiu yra nustatyta lyginamoji 

tecnologinio vandens  norma vieno MWh gamybai bei perdavimui šiluminėse trasose iki vartotojo.  

2018 metais įmonė neviršijo plane numatyto sunaudoti vandens kiekio 1 MW šilumos 

pagaminti savo įrenginiuose bei ją pateikti iki vartotojo. 

 

Visą technologijai naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB "Varėnos vandenys", esant 

avarinei ar ypatingai situacijai, kaip alternatyvų vandens tiekimo šaltinį naudoja Derėžnyčios 

tvenkinio vandenį.  

2018 metais visą vandenį naudojo tik iš UAB “Varėnos vandenys” dėl ko jis buvo 

brangesnis. Tačiau naudojant vandenį iš Derėžnyčios tvenkinio dėl mažo jo poreikio sąnaudos 

jam paimti būtų buvusios didesnės. 

 

     Vandens sąnaudos 2018 metais                

11 lentelė 

    mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Sąnaudos vandeniui t. eur 4,8 5,2 -0,4 

 

 Planuojamos bei komisijos bazinėje kainoje nustatytos tehnologinio vandens normos ir 

sąnaudos jam ne visiškai atitinka realią įmonės situaciją, kadangi eksploatuojant šilumos perdavimo 

trasas, kiekvienais metais atliekant jų bandymo darbus, nuolat atsiranda trūkimų. Trūkimų šalinimo 

metu, ar remontuojant trasas yra netenkama didesnio vandens kiekio, nei nustatyta bazinėje kainoje, 

tačiau šis rodiklis yra siektinas. 

 Komisija atsižvelgė į įmonės argumentus ir nuo 2019 metų padidino gamybai bei 

perdavimui reikalingo vandens kiekius. 

 

I.I.IV  VISO KINTAMOS SĄNAUDOS 

Viso kintamos sąnaudos  2018 metais 

  12 lentelė 

       pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Kuras   t. eur 1007 919 -88 

elektros energija t. eur 122 94 -28 

vanduo   t. eur 5 5 0 

Pelenų utilizavimas t. eur 20 0 -20 

laboratoriniai tyrimai t. eur 3 3 0 

  viso: t. eur 1157 1021 -136 

Vandens kainos 2018 metais 

10 lentelė 

 

  mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Vandens kaina eur/m3 0,91 0,96 +0,05 
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 Be kuro, elektros energijos ir technologinio vandens bazinėje kainoje prie kintamų sąnaudų 

yra priskiriama pelenų utilizavimo ir laboratorinių tyrimų skirtų kuro kokybei nustatyti, sąnaudos.  

 Sąnaudų pelenams įmonė nepatyrė, kadangi juos atiduoda vietiniams ūkininkams savo 

reikmėms. 

 

I.II PASTOVIOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS 2018 METAIS 

 
13 lentelė 

Sąnaudų pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Nusidevejimas tukst.eur 243,7 243,7 0 

Neįtrauktas į kainodarą nusidėv. tukst.eur 117 136 +19 

personalas   tukst.eur 714,3 705,8 -8,5 

remonto   tukst.eur 164,1 112,6 -54,5 

mokesciu   tukst.eur 51,8 53,7 +0,9 

administravimo tukst.eur 27,9 27,8 -0,1 

rinkodaros   tukst.eur 8,3 4,2 -4,1 

kt.sanaudos   tukst.eur 10,8 12,1 +1,3 

 viso: tukst.eur 1338 1296 -46 

 

Visos planuotos pastovios šilumos gamybos sąnaudos suderintos bazinės kainos nustatymo 

metu 2017 metais.  

I.III ŠILUMOS GAMYBOS SAVIKAINA 2018 METAIS 
14 lentelė 

pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

kintamos sąnaudos eur/MWh 26,19 24,17 -2,02 

pastovios sąnaudos eur/MWh 30,29 30,69 +0,40 

  viso eur/MWh 56,48 54,86 -1,62 

 
 Įmonė per 2018  metus 1,62 eur/MW sumažino gaminamos šiluminės energijos 

savikainą nuo planuotos. 

 

I.IV 2018 METŲ ŠILUMOS PARDAVIMO KAINOS, PAJAMOS, SĄNAUDOS, 

PELNAS/NUOSTOLIS 
15 lentelė 

      pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

kintama kainos dalis eur/MWh 26,19 24,17 -2,02 

Pastovi kainos dalis * eur/MWh 27,64 27,38 -0,24 

Investicine graza eur/MWH 3,31 3,31 0 

grazinama vartotojui eur/MWh -4,7 -3,6 -1,1 

Pardavimo kaina eur/MWh 52,44 51,26 -1,18 

gautos pajamos tukst. eur 2316 2166 -150 

atliktos sanaudos ** tukst. eur 2525 2347 -178 

t.t. palūkanos bankui tūkst.eur 30 30 0 

Komisijos nustatytas 

veiklos pelnas/nuostolis tūkst.eur -209 -181 +28 

* - be komisijos nederinto nusidėvėjimo 

** - su banko palūkanamis 
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1. Paveiks. 

 
*- grafiškai pavaizduoti katilinių darbo rezultatai.  
 

Varėnos katilinės teigiamo rezultato mažėjimą lėmė naudoto kuro struktūros neatitikimas 

realiai situacijai, t.y. naudojant tik biokurą į kainodarą buvo traukiama mazuto kaina, kuri beveik 

dvigubai didesnė, to pasekoje įmonė gaudavo didesnes pajamas, tuo pačiu ir geresnį rezultatą. Nuo 

2018  metų pradėta taikyti nauja Komisijos patvirtinta bazinė šilumos kaina atitinka šiuo metu 

naudojamą kuro struktūrą, dėl to šilumos kainoje yra įskaičiuota faktiškai patiriamos sąnaudos kurui. 

Susidariusios vartotojų permokos už 2016 metus yra pradėtos gražinti nuo 2018 metų, permokos 

susidariusios per 2017 metus bus pradėtos gražinti įsigaliojus perskaičiuotai kainai 2019 metais. 

Įmonė atkreipia dėmesį, kad permokos ar nepriemokos už sunaudotą kurą yra įvertintos šilumos 

kainos skaičiavimo  metodikoje, to išvengti faktiškai neįmanoma.  

N.Valkininkų katilinėje nuo 2017  metų sumažėjo didelių šilumos vartotojų skaičius, tačiau 

nors ir nežymiai, 2018 metais pavyko sumažinti patiriamus nuostolius, tačiau labai nežymiai. 

Matuizų gyvenvietėje 2018 metais visas reikalingas šilumos kiekis buvo pagamintas 

nuosavoje katilinėje, tačiau, kaip ir buvo planuota visisškai išvengti nuostolių palyginus su šilumos 

pirkimu iš UAB “Matuizų plytinė” išvengti nepavyko.  

Kaimo katilinėse visą grafike nurodytą laikotarpį pokyčių nebuvo išskyrus Senosios Varėnos 

katilinėje, kurioje dėl įrengto medienos granulių degiklio padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos, o tuo 

pačiu ir pablogino jos rezultatą. 

Šilumos gamybos bazinę kainą nustatė komisija penkerių 2017-2022  metų laikotarpiui, 

kiekvienais metais ją perskaičiuojant pagal įmonėje įvykusius pasikeitimus. 2018 metais planuoti 

duomenys paimti iš 2017 metais nustatytos ir pirmus metus galiojančios bazinės kainos.   

15 lentelėje pateiktas įmonės planuojamas pasiekti rezultatas per 2018 metų laikotarpį.  

Varėna
N.Valkin

inkai
Matuizo

s
S.Varėn

a
Panočiai Merkinė

Užuperk
asis

Vilkiauti
nis

Perloja

2016 110 -75 -63 -13 -10 -13 -12 -14 -11

2017 150 -92 -23 -13 -10 -13 -12 -14 -11

2018 16 -88 -15 -16 -12 -12 -13 -14 -13
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200
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Katilinių darbo rezultatas per 2016-2018 metų laikotarpį *
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 Pateiktoje lentelėje matosi, kad įmonės nuostolis iš pagrindinės savo veiklos , t.y. šilumos 

gamybos ir jos tiekimo vartotojams, jau yra užprogramuotas kainoje, 2018 metais įmonei pavyko 

nuostolį sumažinti  28 tūkst. eurų. 

 Nuostoliai susidaro dėl to, kad šiuo metu galiojanti bazinė kaina komisijos buvo suderinta 

trimis metais vėliau negu privalėjo tai padaryti. Iki 2017 metų spalio mėnesio buvo naudojamąsi dar 

2011 metais  patvirtinta bazine šilumos kaina, kuri visiškai neatitiko faktinės įmonės veiklos. Kainoje 

buvo nurodyta naudojamo kuro struktūra visiškai neatitiko realybės, daromos nusidėvėjimo, remonto 

personalo sąnaudos neatitiko faktinių. To pasekoje tvirtinant naują bazinę kainą susidarė didelis kuro 

kainų naudotų kainodaroje ir patirtų faktiškai skirtumas, kuris privalomas gražinti vartotojams, t.y. 

mažinama šilumos kaina.  

 Viena iš nuostolių priežasčių yra, nuo 2011 metų iki 2017 metų, t.y. iki naujos bazinės kainos 

įsigaliojimo šilumos kainoje netaikyta investicinė graža. 

 2018 metais bazinėje kainoje yra taikoma 60 % įmonei priklausančios investicinės gražos t.y. 

pagal parduotą šiluminę energiją tai sudaro 139,8 tūkst. eurų, vartotojams gražinti per metus reikėjo  

152 tūkst. eurų, bei padengti banko palūkanas, kurios į kainą nėra įtraukiamos. 2018 metais 

gražinimas vartotojams ir palūkanos sudaro 182 tūkst.eurų, o tai reiškia, kad įmonė skirtumą turi 

padengti iš apyvartinių lėšų. 

 Antroje lentelės dalyje yra faktinis gamybos nuostolis, kurį didina kainų komisijos 

nederinamos nusidėvėjimo sąnaudos, kurios nėra įtraukiamos į kainodarą. Tai sudaro savivaldybės 

perduotas turtas didinant įstatinį kapitalą, įvairios atsarginės dalys, įrenginiai, kurie privalomi 

nudėvėti, tačiau yra apskaitomi kaip remonto sąnaudos. 

 2018  metais didelės nederintos komisijos nusidėvėjimo sąnaudos susidarė dėl 2017 metų 

pabaigoje įvestos į eksploataciją naujos Matuizų katilinės. Matuizų katilinės nusidėvėjimo sąnaudos 

bus įvertintos bazinės šilumos kainos perskaičiavimo metu, t.y. jos bus įtrauktos į kainodarą.  2019 ir 

vėlesniais metais nederinto nusidėvėjimo sąnaudos po truputį mažės nusidėvint esam turtui. 

   

2 paveiksl. 

 
 

 

 * - Oficialios šilumos kainos, teiktos Kainų komisijai, bei naudotos mokesčiams už suvartotą 

šilumą skaičiuoti. Nurodyta tais metais buvusi didžiausia šilumos kaina per mėnesį.   

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kaina 6,42 6,49 6,09 6,02 5,87 5,34 5,48 6,13 6,41
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DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS ĮTAKA ŠILUMOS GAMYBAI IR JOS PARDAVIMAMS 

 

 Palyginimui paimti trijų namų šilumos suvartojimas per 2012-2014 metų laikotarpį jiems 

esant dar nerenovuotiems ir tų pačių namų šilumos suvartojimas po renovacijos per 2016-2018 metų 

laikotarpį. 2015 metai buvo renovacijos pabaigos metai, todėl jie palyginimui nenaudoti. Šilumos 

vartojimas šiuose namuose per trejų metų laikotarpį sumažėjo 1083 MWh, arba 41 %.  

 

3. paveiksl. 

 
 

 Kaip matosi iš pateikto paveikslėlio namų renovaciją turi ženklią įtaką šilumos gamybai ir jos 

pardavimui. Tik trys aukščiau paminėti namai per trejus metus sutaupė 1083 MW šilumos, tuo pačiu 

įmonė neteko apie 55,0 tūkst. eurų pajamų. Įmonė aktyviai dalyvauja namų renovacijos procesuose, 

t.y. teikia visas reikalingas konsultacijas, siūlo bei įrodinėja vartotojams, kad tik renovacija pilna ar 

dalinė gali taupyti šilumos energijos vartojimą.   

 

II. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 2018 METAIS 
 

Patiektas vartotojams karšto vandens kiekis per 2018 metus  

 16 lentelė 

      pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Karštas vanduo tūkst.m3 74,4 72,9 -1,5 

  

Kiekvienais metais karšto vandens parduodama vis mažiau, nors vartotojų skaičius nemažėja, 

t.y. vartotojai labiau taupo ar racionaliau naudoja karštą vandenį. Pagrindiniai vartotojai yra 

daugiabučių namų gyventojai, bei valstybinės ir biudžetinės įstaigos. Pramonės objektai karšo 

vandens nenaudoja.  

 

 

 

 

 

 

 

iki renovacijos po renovacijos skirtumas
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Basanavičiaus 15 1127 746 381
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II.I KINTAMOS KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS 2018 METAIS 

 

Sunaudoti šilumos bei vandens kiekiai 1 m3 patiekti 2018 metais 

17 lentelė 

           mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Geriamas vanduo tūkst.m3 77,5 76,5 -1 

Šilumos energija kWh/m3 51 51 0 

Tiekimo nuostolis tūkst.m3 3,1 4,7 +1,6 

 

Komisijos suderintoje kainoje yra nustatyta palyginamieji galimų patirti nuostolių, šilumos 

energijos vienam m3 karšto vandens paruošti rodikliai, kuriais įmonė ir vadovaujasi. 2018 metais 

karšto vandens nuostoliai buvo didesni už planuotus, kadangi vartotojai labia netolygiai deklaruoja 

sunaudotą karštą vandenį, t.y. kai kuriais mėnesiais deklaruoja mažiau, kai kuriais daugiau 

suvartototo karšto vandens, dėl to susidaręs skirtumas tenka tiekimo nuostoliui, tačiau per tam tikrą 

laiko tarpą faktinis nuostolis mažėja.  

 

Šilumos ir vandens kainos 2018  metais  

 18 lentelė 

            mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Šilumos energija cnt/kWh 5,20 5,13 -0,07 

vanduo   eur/m3 1,56 1,63 +0,07 

 

         Visą karštam vandeniui ruošti naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB "Varėnos vandenys". 

Šilumos energiją jo šildymui tiekia pati. 2018 metais šilumos kaina karštam vandeniui paruošti 

buvo mažesnė nei planuota. Perkamo geriamo vandens kaina didėja priklausomai nuo patiriamo jo 

nuostolio tiekime. 

 

Kintamos sąnaudos šilumai ir vandeniui  2018  metais  

19 lentelė 

         mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

šilumos energija tukst. eur 205 189 -16 

vanduo tukst. eur 121 119 -2 

 viso: tukst. eur 326 308 -18 

 Kintamos sąnaudos 2018 metais kito dėl mažesnių šilumos bei mažesnio patiekto karšto 

vandens kiekio.  

 

II.II PASTOVIOS KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS 2018 METAIS 

 

20 lentelė 

       Sąnaudos   mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Nusidėvėjimas  tūkst. eur 0,77 0,37 -0,4 

Materialines    tūkst. eur 9,9 4,1 -5,8 

Personalo  tūkst. eur 23,4 20,8 -2,6 

 viso tūkst eur 34,07 25,3 -8,8 

 

 2018 metais pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos mažėjo 8,8 tūkst. eurų. 
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II.III KARŠTO VANDENS TIEKIMO VARTOTOJAMS SAVIKAINA 2018 

METAIS 

 21 lentelė 

       pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

kintamos sąnaudos eur/m3 4,39 4,22 -0,17 

pastovios sąnaudos eur/m3 0,46 0,35 -0,11 

  viso eur/m3 4,84 4,57 -0,28 

 

 

 

Karšto vandens pardavimo kaina 2018 metais buvo mažesnė negu planuota, tačiau dėl 

maženės jo gamybos ir tiekimo savikainos galutinis veiklos rezultatas geresnis negu planuota.  

 

4. Paveiksl. 

 
 

III. KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMAS 

 
III.I SĄNAUDOS 

Sąnaudos karšto vandens skaitiklių aptarnavimui 2018 metais 

23 lentelė 

        pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Darbo užmokesčio  tukst.eur 13,4 13,4 0 

Socialinio draudimo tukst.eur 4,3 4,2 -0,1 

Materialinės    tukst.eur 1,8 2,3 +0,5 

Varėna N.Valkininkai Matuizos nuostolis %

2016 -6,9 0 0 4,6

2017 -3,7 -0,4 -0,5 4,7

2018 6,6 -0,7 0,1 4,7
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Karšto vandens tiekimo rezultatas per 2016-2018 metų laikotarpį 

II.IV KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS IR PAJAMOS 2018 METAIS 

 

22 lentelė 

pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Pardavimo kaina eur/m3 4,90 4,65 -0,25 

gautos pajamos tukst. eur 365 339 -26 

viso sanaudu tukst. eur 360 333 -27 

Pelnas/nuostolis tukst. eur 5 6 +1 
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Nusidėvėjimas  tukst.eur 1,6 1,1 -0,5 

Mokesčiai   tukst.eur 0 0 0 

Veiklos  tukst.eur 1,7 1,8 +0,1 

 Viso: tukst.eur 22,8 22,9 +0,1 

 

5. paveiksl. 

 
 

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį nustato Varėnos rajono savivaldybės 

taryba. Dabar galioja dar 2009-09-29 dienos sprendimu Nr.T – VI – 758 nustatytas aptarnavimo 

mokestis, kuris galioja nuo 2009-11-01 dienos. Tai reiškia, kad šios veiklos pajamos yra pastovios, 

kadangi aptarnaujamų vartotojų skaičius kinta į vieną ar kitą pusę, tačiau pajamoms faktiškai jokios 

įtakos neturi. 2018 metais nežymiai didėjo pastovios sąnaudos, darbo užmokesčio dydis, dėl to 

sumažėjo šios veiklos pelningumas.  
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Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo rezultatai per 2016-2018 
metų laikotarpį

 

III.II KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS, 

PELNAS/NUOSTOLIS 

 

Pajamos karšto vandens skaitiklių aptarnavimo veikloje 2018 metais 

24 lentelė 

       pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

abonentai   vnt. 3494 3450 -44 

aptarnavimo mokestis eur 0,76 0,76 0 

gautos pajamos t. eur 31,9 31,5 -0,4 

sanaudos    t. eur 22,8 22,9 +0,1 

pelnas/nuostolis t. eur 9,1 8,6 -0,5 
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IV. PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

EKSPLOATACIJA 

 

   

 

IV.I SĄNAUDOS 

   Sąnaudos sistemų eksploatacijai  2018 metus 

25 lentelė 

        pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Darbo užmokesčio  eur 43,9 44,7 +0,8 

Socialinio draudimo eur 12,6 14,0 +1,4 

Materialinės    eur 4,8 5,7 +0,9 

Nusidėvėjimas  eur 7,2 7,2 0 

Mokesčiai   eur 0,3 0,4 +0,1 

Veiklos  eur 6,1 6,7 +0,6 

 Viso: eur 75 78,7 +3,7 

 

Kintamų sąnaudų šioje veikloje įmonė nepatiria. Pastovios šios veiklos sąnaudos 2018 metais 

buvo didesnės nei planuota 3,7 tūkst. eurų. Jų padidėjimas paaiškintas po 3 paveikslėliu. 

 

IV.II EKSPLOATACIJOS VEIKLOS PAJAMOS, VEIKLOS PELNAS/NUOSTOLIS 

Pajamos iš sistemų eksploatacijos 2018 metus 

26 lentelė 

pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

abonentai   vnt. 147 147 147 

priziurimas plotas t.  m2 187,6 187,6 0 

aptarnavimo mokestis eur 0,034 0,034 0 

gautos pajamos t. eur 76 76 0 

sanaudos   t. eur 75 79 -4 

pelnas/nuostolis t. eur 1 -3 -4 

 

6. paveiksl. 

 
 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) aptarnavimo 

mokestį nustato Varėnos rajono savivaldybės taryba. Dabar galioja 2009-11-24 dienos nutarimu Nr.T 

– VI – 790 nustatytas  maksimalus aptarnavimo mokestis bei 2012-08-30 dienos įmonės valdybos 
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Varėna 6 3,3 1,6

N.Valkininkai 0 -0,2 -4,8
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protokoliniu sprendimu Nr.BV – 8, kuris įsigaliojo nuo 2012-09-01 dienos, nustatytas eksploatacijos 

mokestis vartotojams. Tai reiškia, kad šios veiklos pajamos yra pastovios, kadangi aptarnaujamo ar 

prižiūrimo ploto kiekis nežymiai kinta į vieną ar kitą pusę, tačiau pajamoms faktiškai jokios įtakos 

neturi. Kaip matosi 26 lentelėje šios veiklos pelningumas kiekvienais metais mažėja, dėl patiriamų 

didesnių sąnaudų. Aptarnavimo mokesčio dydis nesikeitė šešis metus, nepaisant pasikeitusių 

ekonominių sąlygų. 

 

V. KITA VEIKLA (TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ, 

KAMINO NUOMA) 
 

V.I SĄNAUDOS 

 

                     Sąnaudos kitai veiklai per 2018 metus 

27 lentelė 

  pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Darbo užmokesčio  tukst.eur 2,9 2,9 0 

Socialinio draudimo tukst.eur 0,9 0,9 0 

Materialinės    tukst.eur 1,9 1,4 +0,5 

Nusidėvėjimas  tukst.eur 0,8 0,7 +0,1 

Mokesčiai   tukst.eur 0 0,3 -0,3 

Veiklos  tukst.eur 0,6 0,6 0 

Kitos sąnaudos * tukst.eur 21 9 +12 

Viso: tukst.eur 28 16 +12 

* - finansinės ir kitos sąnaudos neįtrauktos į kitas aukščiau išdėstytas veiklas. 

 

V.II KITOS VEIKLOS PAJAMOS, PELNAS/NUOSTOLIS 

Pajamos iš kitos veiklos per 2018 metus 

 28 lentelė 

       pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

t.t.ATL pardavimas tukst.eur 180 177 -3 

gautos pajamos tukst. eur 210 199 -11 

sanaudos   tukst. eur 28 16 -12 

pelnas/nuostolis tukst. eur 182 183 +1 

 

 Kitos veiklos gana dideles pajamas lemia gautos pajamos iš sutaupytų ir parduotų apyvartinių 

taršos leidimų. Taršos leidimai įmonei skiriami mazuto ir kito skysto kuro naudojimui, tačiau, 

kadangi įmonė jo nenaudoja turi galimybę juos parduoti.  

 Pajamas iš kitos veiklos įmonė gauna nuomodama nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, 

atlikdama paslaugas neįeinančias į namų priežiūros darbus. Visos atliekamų darbų ir nuomos kainos 

paskutinį kartą buvo patvirtintos 2014-11-26 dienos įmonės valdybos sprendimu Nr.BV – 26, tačiau 

tik jų perskaičiavimas į eurus, realiai kaina nesikeičia jau seniai.   

 

VI. SĄNAUDŲ IR PAJAMŲ BALANSAS PAGAL VEIKLAS 

 
29 lentelė 

       pavadinimas mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

Šilumos gamyba ir perdavimas  

sąnaudos t. eur 2525 2347 -178 

pajamos t. eur 2316 2166 -150 
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* - sąnaudos pateiktos be karštam vandeniui paruošti sunaudotos šilumos bei nupirkto šalto 

vandens, pajamos pateiktos be gautų pajamų už nupirktą šaltą vandenį bei jam paruošti sunaudotą 

šilumą, kurią perkame patys iš savęs.   

 

7. Paveiksl. 

 
  

Šilumos
gamyba

Karšto
vandens
tiekimas

Skaitliukų
aptarnav.

Sistemų
eksploat.

Kita veikla

pajamos 2166 150 32 76 199

sąnaudos 2347 144 23 79 16
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Veiklų pasiskirstymas pagal sąnaudas ir pajamas

Pelnas/nuostolis t. eur -209 -181 +28 

Karšto vandens tiekimas * 

sąnaudos t. eur 155 144 -11 

pajamos t. eur 159 150 -9 

Pelnas/nuostolis t. eur 4 6 +2 

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas  

sąnaudos t. eur 23 23 0 

pajamos t. eur 32 32 0 

Pelnas/nuostolis t. eur 9 9 0 

Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija  

sąnaudos t. eur 75 79 +4 

pajamos t. eur 76 76 0 

Pelnas/nuostolis t. eur 1 -3 -4 

Kita veikla  

sąnaudos t. eur 28 16 +12 

pajamos t. eur 210 199 -11 

Pelnas/nuostolis t. eur 182 183 +1 

Viso  

Sąnaudos  t.eurų 2806 2609  

pajamos t.eurų 2793 2623  

Pelnas/nuostolis t.eurų -13 +14 +27 
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29  lentelėje pateikti visų įmonės veiklų balansas per 2018 metus, kurioje matosi  jų 

pelningumas ar nuostolingumas. Didžiausi nuostoliai patiriami didžiausioje ir pagrindinėje įmonės 

veikloje. 2018 metais didelius nuostolius šilumos gamybos veikloje lemia laikotarpis nuo 2013 iki 

2017 metų, kada įmonei nebuvo nustatyta bazinė kaina, o ji vadovavosi dar 2011 metais komisijos 

nustatyta šilumos bazine kaina.  

 

DARBUOTOJŲ ETATŲ PASISKIRSTYMAS 
 

30. lentelė  

Eil.

Nr. 

Veikla Etatų skaičius 

Komisijos nustatytas Faktinis 2018 metais skirtumas 

1 Administracija 9 8 -1 

2 Šilumos gamyba 30,6 25,1 -5,5 

 Kaimo katilinės 25 * 22 * -3,0 

3 Šilumos perdavimas 11 7,4 -3,6 

 Mažmeninis aptarnavim. 2,2 2,15 -0,05 

  77,80 64,65 -13,15 

4 Karšto vandens tiekimas 1,72 1,4 -0,32 

 viso komisijos nustatyt: 79,52 66,05 -13,47 

5 Sistemų eksploatacija nereguliuojama 4,0  

6 Skaitiklių aptarnavimas nereguliuojama 1,15  

7 Kita veikla nereguliuojama 0,3  

 viso:  5,45  

  Iš viso: 71,50  

 

8. Paveiksl.  

 
 

 Optimizavus gamybos procesus bei Senosios Varėnos katilinėje pastačius medžio granulinių 

degiklį 2018 metais darbuotojų skaičius sumažėjo, ne tik kaimo katilinėse, tačiau ir  Varėnos bei 

Naujųjų Valkininkų katilinėse. 
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VII. BENDRAS ĮMONĖS SĄNAUDŲ IR PAJAMŲ BALANSAS 

31 lentelė 

Bendra 

 

mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

sąnaudos tūkst.eur 2806 2609 -197 

pajamos tūkst.eur 2793 2623 -170 

Pelnas/nuostolis tūkst.eur -13 +14 +27 

 

             Galiojant 2017 metais nustatytai bazinei šilumos kainai įmonė 2018 metais neplanavo  

pasiekti teigiamo rezultato, tačiau sumažinus kai kurias sąnaudas, daugiausia remonto pavyko 

pasiekti teigiamą rezultatą, tačiau tik apyvartinių taršos leidimų pardavimo sąskaita. Be ATL 

pardavimo, įmonės veiklos rezultatas būtų buvęs – 162 tūkst. eurai. Todėl palyginus su 

patiriamais nuostoliais iš šilumos gamybos, bendras 2018 metų rezultatas yra pakankamai geras, 

tačiau jį daugiausia įtakoja apyvartinių taršos leidimų pardavimas. Įmonė yra optimizavusi visus 

gamybos procesus, pastoviai ieško efektyvesnių gamybos būdų, tačiau negali neskirti reikiamų 

sąnaudų įrenginių remontui, jų efektyvaus darbo užtikrinimui.  

 

9. Paveiksl. 

 
 

 

100 % investicinės gražos įtaka įmonės bendram rezultatui 

32 lentelė 

     Mato vnt. 2018 planas 2018 faktas skirtumas 

100 % graža tūks. eur 110 97 -13 

Pelnas/nuostolis tūkst. eur +96 +112 +16 

 

 31 lentelėje matosi pagrindinė įmonės patiriamų nuostolių priežastis, t.y. jai priklausančios 

visos investicinės gražos neįtraukimas į šilumos kainą. Kiekvienais metais įmonės savininkė Varėnos 

rajono savivaldybė rajono gyventojams, kurie yra įmonės paslaugų vartotojai, iš dalies  kompensuoja 

mokesčius už šilumą. Per 2018 metus įmonė negavo apie 97,0 tūkst. eurų pajamų, tokia suma 

vartotojai sumokėjo mažiau už pateiktą šilumą. 
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VIII. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 
33 lentelė  

 Lėšų šaltinis   Mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

susigrazinamas nusidėvėjimas tukst.eur 244 244 0 

investicinė graža tukst.eur 165 146 -19 

ATL pardavimas tukst.eur 180 177 -3 

  viso tukst.eur 589 567 -22 

grazinama suma uz kuro neatit. tukst.eur 210 152 -58 

banku palukanos tukst.eur 30 30 0 

paskolos bankams grazinimas tukst.eur 239 288 -49 

Matuizu katiline tukst.eur 111 111 0 

  viso tukst.eur 594 581 -13 

rezultatas tukst.eur -5 -14 -9 

 

          32 lentelėje matosi, pinigų gavimo šaltiniai, bei jų poreikis.  

  

10. Paveiksl. 

 
 

11.Paveiksl. 
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100 % investicinės gražos įtaka finansinių įsipareigojimų vykdymui 

 

34 lentelė 

 

Mato vnt. 2018 planas 2018 faktas Skirtumas 

100 % investicine graza tukst.eur 275 243 -32 

skirtumas tarp 60% ir 100% tukst.eur 110 97 -13 

 rezultatas 

 

tukst.eur 105 83 -22 

 

 Šioje lentelėje matosi, įmonės finansinių įsipareigojimų rezultatas 2018 metais su 100 % 

investicinės gražos įtraukimu į kainodarą. Vietoje trūkstamų 14 tūkst. eurų, kuriuos įmonė priversta 

naudoti iš apyvartinių lėšų, atsirastų 83 tūkst. eurų didesnė suma, kuri leistų įmonei investuoti į 

efektyvesnę šilumos gamybą, įrengimų atnaujinimą, šilumos perdavimo trasų renovacijas. 

 

VARTOTOJŲ SKOLOS IR DARBAS SU JOMIS 
 

 2018 metų pabaigoje vartotojų skola už šilumos energiją ir karštą vandenį sudarė 269,5 tūkst. 

eurų, iš kurios administruojama skola, t.y. arba teisiniu būdu išieškoma 256,4 tūkst. eurų suma. 

Teismo priteista skola sudaro 128,4 tūkst. eurų, pasirašyta vekselių 28,3 tūkst. eurų sumai. 

Abejotinos skolos sudaro 99,7 tūkst. eurų. Abejotinos skolos daugiausia susidarę socialiniuose 

būstuose gyvenusių vartotojų, kurie neaišku kur išsikraustę, t.y. jų nerandama, dėl gyvenamo būsto 

paveldėjimo dokumentų netvarkymo, jų neregistravimo ir t.t.  

 Per 2018 metus įmonės komercijos skyrius išrašė 49 vekselius, 11,0 tūkst. eurų sumai, 59 

vartotojų įsiskolinimus perdavė nagrinėti teimui.  

 Antstolių kontoros per 2018 metus išieškojo ir įmonei pervedė 50,6 tūkst. eurų sumą, 

vartotojai apmokėjo 14,3 tūkst. eurų sumą pagal išrašytus vekselius. 

 

12.Paveiksl. 
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IX. PLANO VYKDYMO 2018 METAIS  APIBENDRINIMAS 
IX.I ŠILUMOS GAMYBA 

 

1. Per 2018 metus įmonė šilumos gamybos ir perdavimo veikloje patyrė 177,0 tūkst. eurų 

nuostolio. Planuojamas nuostolis buvo 209 tūkst. eurų. Planuotas šilumos gamybos nuostolis 

sumažintas 32 tūkst. eurų. Nuostolį sudaro: 

1.1 Nusidėvėjimo sąnaudos neįtrauktos į kainodarą – 136,0 tūkst.eurų. 

1.2 Banko palūkanos – 30 tūkst.eurų. 

2. Be nuostolio su nedideliu pelnu dirbo tik Varėnos miesto katilinė, Matuizų gyvenvietės 

katilinė kaip ir planuota dirbo su nedideliu nuostoliu. 

3. Dėl per mažos šilumos gamybos bei pardavimo Naujųjų Valkininkų gyvenvietės ir Merkinės, 

Senosios Varėnos, Užuperkasio, Perlojos, Panočių, Vilkiautinio katilinės dirbo nuostolingai.  

4. Dėl didesnių biokuro kainų, šilumos kaina vartotojams brango palyginus su praėjusių metų 

šildymo sezonu. 

5. Įmonė įtakos biokuro pabarangimui neturi, visą reikalingą kiekį pirko, kaip to reikalauja teisės 

aktai tik biokuro biržoje, maženius pigesnio biokuro kiekius bandė įsigyti iš vietinių 

lentpjūvių. Malkinę medieną pirko viešuose konkursuose. 

6. Įmonė šilumos gamybai 2018 metais panaudojo 22 tne dyzelinio kuro, mazuto bei skalūnų 

alyvos nenaudojo. 

  

IX.II KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 

 

1. Tiekiamo karšto vandens kiekis per 2018 metus palyginti su 2017 metais sumažėjo. 

2. Dėl brangesnio biokuro naudojimo šilumos gamybai, nežymiai didėjo tiekiamo karšto 

vandens pardavimo kainos. 

3. Patiriamos pastovios sąnaudos nežymiai mažėjo, kainai įtakos neturėjo, tačiau ši veikla iš 

dalies kompensavo šilumos gamybos nuostolius, t.y. davė 6 tūkst. eurų pelną. 

 

IX.III KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMAS 

 

1. Šioje veikloje reikšmingų pokyčių nuo planuotų įmonė per 2018 metus neturėjo.  

2. Kadangi aptarnavimo mokestis patvirtintas dar 2009  metais, dėl nežymiai padidėjusių 

sąnaudų ši veikla tačiau išliko rentabili, t.y. per metus buvo gauta 9 tūkst. eurų pelno. 

IX.IV PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATACIJA 

 

1. Sąnaudos, daugiausia personalo ir remonto, per 2018 metus nežymiai padidėjo, pajamos išliko 

tokios pačios. 

2. Šiuo metu galioja dar 2009 metais patvirtintas vartotojų aptarnavimo mokestis, kuris nuo 

2018 metų nepadengė visų reikalingų sąnaudų ir ši veikla tapo nuostolinga.  

3. Esant galiojančiam aptarnavimo mokesčiui veikla buvo nuostolina, per 2018 metus buvo 

patirta 3,0 tūkst. eurų nuostolio. 

 

IX.V KITA VEIKLA (TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ, KAMINO NUOMA) 

 

1. Kitai veiklai patiriamos sąnaudos yra poilsio bazės ir bendrabučio eksploatacija, katilinės 

kamino, transporto nuoma, mokamos paslaugos vartotojams bei kitiems klientams. Šiai veikai 

per metus patyrėme 16 tūkst.eurų sąnaudų.  

2. Kitos veiklos pajamos per 2018  metus sudarė 199,0 tūkst. eurų. Iš jų 177,0 tūkst. eurų gauta 

už apyvartinių taršos leidimų pardavimą. Likusios gautos pajamos už turto, transporto, 

kamino nuomą. 
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IX.VI BENDRAS ĮMONĖS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ BALANSAS, 

PELNAS/NUOSTOLIS 

 

1. Įmonė per 2018  metų laikotarpį gavo 14,5 tūkst. Eurų apmokestinamojo pelno. Pelnas gautas 

tik ATL pardavimo sąskaita, t.y. bendras pagrindinės veiklos nuostolis sudarė 163,0 tūkst. 

eurų, kadangi ATL buvo parduoti už 177,0 tūkst. eurų sumą, to užteko, kad įmonė gautų 

pelną.  

2. Įmonės pajamas ir sąnaudas įtakoja Kainų komisijos sprendimai bei derinimai, kadangi 90 %  

įmonės veiklos yra reguliuojama, t.y. visos išlaidos ir pajamos yra kontroliuojamos komisijos, 

bei rajono savivaldybės taryba, kuri sprendžia taikyti kainodaroje investicinę gražą ar ne. 

3. Komisija nustatydama 2017 – 2022 metų bazinę kainą, kurioje numatyta vartotojams 

sugražinti kuro sąnaudų neatitikimo skirtumą, bei kitas gražintinas sumas, kas sudaro 819,1 

tūkst. eurų per kainos galiojimo laikotarpį, t.y.  5 metus, bei Tarybos sprendimas taikyti tik 60 

%  investicinę (pelno maržą) gražą, jau užprogramavo nuostolingą įmonės veiklą. 

 

IX.VII 100 % INVESTICINĖS GRAŽOS ĮTAKA ĮMONĖS PELNUI/NUOSTOLIUI 

 

1. Įmonė per 2018 metus būtų gavusi 97,0 tūkst. eurų daugiau pajamų, ko pasekoje įmonės 

pelnas būtų išaugęs iki 111,0 tūkst. eurų. 

 

IX.VIII FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 

 

1. Įmonei  2018 metais finansinių įsipareigojimų vykdymui iš dalies vartojo gamybai skirtas 

lėšas, kadangi iš nusidėvėjimo, ATL pardavimo, investicinės gražos gaunamų lėšų neužteko. 

 

IX.IX 100 % INVESTICINĖS GRAŽOS ĮTAKA FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 

VYKDYMUI 

 

1. Įmonė 2018 metais būtų gavusi 97,0 tūkst. eurų daugiau pajamų, tuo pačiu pilnai būtų pajėgi 

vykdyti visus finansinius įsipareigojimus. 

 

INVESTICIJOS 2018 METAIS 

UAB ,,Varėnos šiluma“ 2018 metais ir toliau investavo į šilumos gamybos ir perdavimo 

įrenginių atnaujinimą (modernizavimą). Tam, kad padidinti šilumos gamybos įrenginių darbo 

patikimumą, o tuo pačiu ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams:   

 

1.  Varėnos katilinėje pilnai buvo pakeista susidėvėjusi elektros skydinės automatika.  

     2.  Užuperkasio ir Perlojos katilinėse atnaujinti katilai, vamzdynai.  

3.  Senosios Varėnos katilinė pertvarkyta darbui be nuolat budinčio personalo. Tam įrengtas   

naujas medienos granulėmis kūrenamas degiklis su granulių talpa, sumontuota nauja katilinės 

automatika, leidžianti taupyti energijos resursus ir užtikrinanti kokybišką šilumos tiekimą 

vartotojams.  

4.  Naujųjų Valkininkų katilinėje pilnai rekonstruotas medžio skiedra kūrenamas katilas,    

kapitališkai pertvarkyta katilinės šildymo sistema. 

5.   Kartu su J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija buvo atlikta dalies šioje gatvėje paklotų 

šilumos tinklų rekonstrukcija pakeičiant juos naujais bekanaliais šilumos tinklais. 

 

Bendrai per metus į šilumos ūkio pertvarkymą investuota apie 65 tūkst. Eur.   
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