
Šilun]os kainu nustahmo nįctodikos
20 piedē

Duomcn\l apic ūkio subickta: Duomcn\s apie koįhkįini asnįeni:
Pavadiniįn6 įrAB "A'iloidį)i." v'. pavardč Jonas Grįgaliūnas
Kod6 į2502lt?ll4 PareigN bksDloatacllos skvūaus vadov6
Buveinčs įdrcsas
T€|efon6
Faks6

ozo g. l0A. Vil,liį|s
85235719?
R\)4) O 1t

TelefonG
F,įŠ,(
El-DįštįŠ

t{ 620 630 99

ionas srisaliunasri mod
Įinklalapis
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sūdarymo data

VįIst\binci kainų ir Oncrgctikos kontrolės komisiiai

Rodikliaį

Šilumos gamybos (isigijimo} verslo vienetas

Šitunįos (pįodukto) gam\ba Ūkio subjckto gįnį)bos
šaltiniūosex

Šilumos (prcdukto) gamyba Šilunos piko poreikio it'

rc7cryin$ 8įlia užUkfl nančlais pįirgrnlals

vaūotojams
Konkurenciniuns

vailotoiams
Va(otojans KonkĮūenciniams

vartotoiams

USC.HC; SSC,HG;
DHC HC CC,HG USC,H: SSC,H: DHC,H CC.H

FCr Šiluūos beinės krinoŠ psstoviosios sąįaudos d€dsmoji tūkst. Eur
75-848

iCi,y Galiojaočios šilumos kaiūos pįstoviosios s4nsįdos tūk5t. Eur
8s.891

ĮvEsTIEs RoDIKLIAI ŠILUMos BAzlNĖs KAĮNos PAsTovlosIoMs sĄNAUDoMs PERsKAIčIUoTI

\Fc$'į,y
Šilumos kainos poĘtis meįgis y dėl efektyvĮmo koeūcieūto
pokyčio tūkst- Eur

0,477

Ef€kMumo koeficientįs

v Mctai rro bazinrls (ilrntoq kninoc {įrinnc drdrhli'l\ į''clrhįį^ F2.....5
I

VKly Viduįinis mctį|is (nįcįai pahginįi su ankstcsniįis nįchis) \aįotoJįl
eirlu Dok\tis nrctais Y

vnt.dalimis
I OIqO

ĮJerskajčiavi nl0 aįaskai !ilįio lajkotalpjo pa!kui11įo tilėnesio
vorįoįoūį kainil inĮĮPk\al 108.0716

Paskūtil1io įrctskaičiavi no alaskajlikio įrikoldlpio (). l ) palkiltink)
nēne!io a|ba šilunilrs bazįnėS kdinos nilsla!vilo nėnesio vatktoj]!

t06 0629

FCi
Pįstoviųjlį sąnaudų. priskiftinų įtilinkanrai paslaugįi (produkįli)
beiniais metais, apimtis tiikst. Eur 75.848

Nusidėlįinro (atnoniacįos) sąnaudos. priskirtinos atilinkanrai
paslaugai (produktui) beiniais metais į]kst. Eur r5,929

JRr
Invcsticiių grąža.priskiriama atitilįkanrai pįslį!gai (pįodukfu i)
bŽiniais metais tūkst. Eur t5,7t0

Papildoma invcsticįų grąa.priskiriama atilinkamai pįslaugai

iprcduktui) beiniais metais (ŠKNM rqlakcijos iki 20t4-0l-0l
t0.2. l. I punkt$)

hIkst. Eur r5.290

lRi
Palūkįnų sąnaudos. priskiriįmos atitinkūĖi paslaugai (produkįįi)
buiniais metais** tiikst. Eur 0

\FCųir Šilumos sąnaudų poĘtis meįįis y dėl ši!uūos kiekio neįtitikiūo tūksf. EUr
l,t-890

1,,.
Šilumos kiekio k@fi cientas vnt.dalimis

0. t963

QHG,Y
Fakliškai pcrskaičiaviūo atįskaitinfu lįikotarpiu paganįintas šilįlnįos
kiekis kwh

QHC
Gįnintinas šilunlos kickis. nusįat\hs šiluūlos bazinįs kįinos (kninos

ccdamųjų) skaičiavinro nrcnr 5950000

Qtr'.*,
Ncpagaįlinlas šifunos kickis dėl konkurcncijos šiluntos gamrbos
trihie ihkos

kwh

Qrc.xs.t
Pagamintd Šilumos kiekis naujai prijungtose Šilūmos tiękimo
sistemose kwh

Q,u,.,
Faktiškįi perskaičiavinįo ataskaitinfu laikotarpiu pirktos šilumos
kiekis kwh

Qrrr
Pirkos šilunros kickis. nuslaį\ūs šilunįos bazinės kainos (kainos

kwh

Jt., Faktinis pcrskaičiįvinįo ahskaitiniu laikotarpiu papildoDlos šilumos
kiekis

kwh
451 t45

Qr'.
PaDildomos ši|unros kickis. nUsht\tas bazinės kįinos skaičiavįnuose

kwh
76187R

QHR.y
Faktiškai pcrskįičiįvino ahskaitiniu laikohrpiu rcalizuotas šilįlmos
kiekis kwh

457 1450

QHR
Realizuotinas šilumos kickis. nustat\ūs šilumos bazinės kainos
lkainos dcdamųjų) skaiėiavįūo nrcfu

kwh
56NR t?7

Qrrrrs.y
FaktiŠkai rrlizuots Šilumos kiekis na{ai prįungtose Šihrnos
tiekįūo sistemose

kwh

\FCLwr) i_"

silūmos sąįįudų pokytis metais y dėl nusidėvėjimo
(omortizacijos) sąnaudų poĘčio tūkst, Eur

Ēįkįiškai iv\įd\q investicinįį prcjcktų pcr praūusius ka|cndorūtiūs
nįcfu s nusidūvLjimo (amoftizaciios) sąnįudos

6kst Eur

.\JRlNvi."
Šilumos sąnaudų pokytis iletįis y dėl priskAitytinos iįvesficijų
grąžos, susijusios su ivykdyįįis iįvesįiciįiįis projektais tūkst. Euf

JR"",.. Faktiškai nįchis \ iv\kd\tu invcsticiniu Droickfu srįža tiilat. Eur

\J Rįl'{'''i.y
šilumos sąnaudų pokyįis metįis y dėl inv€slicijų grąžos poĘčio,
lusijusio su Rd pokyčiu tūkst. Eur

0Į14
lRwĄ((: Inwsticįų grąžos apinūis mctais ]- Eur l6ltl t6

lnvcsticijll grąžos nonūa mctais \ 6.15
R, Skolinto kapitalo kaina metais y I Dį@.

R* Nuosįvo kapitalo grąžį mclais Dį@' t0 7



Šilumos gamybos (isigĮimo) versto vienetas

Šilįlnįos (produkto) ganį\ba ūkio subjckto gam\bos
Šaliif,iuose*

Šilumos (prodūkto) gamyba Šilurnos piko poreikio ir
ršzcn in$ gįlia užlikrinančlals pa|;.8unįįls

Vartotojams
Konkūrenciniams

vartotoiam
Vaftotojams

Konkurenciniarū

USC.HC; SSC,HG;
DH' HN CC,HC USC.H: SSC,H: DHC.H cc,H

Ra., skolinįo kapilalo kaina metais y proc. , tq
Skolint6 kapilalo dalis vįt.dalimis 06

vnt dal;miŠ 0-4

Kr" veikloje naudojamo kapitalo apįntis metais y hlkst. Eur 254 A64

.\FCP.i,y
Darbo užmokesčio sqnįudų poŲtis metįis y' įvertinus le didesni
nei Fiaansų ministerijos pro8įoŽuojamą reelįus vidutiįio dįrbo
užmok€sčio pokytį ir efektyvumo rodikli

lūkt. Eur

Pasbviūų sąnaudų, priskirtinų atitinkmai pĄlaugai (produkui)
b&iniais metais, apimtis

į]kst. Eur

(DU Finansų minisbrįos skcIbiamas dafbo užilokcsčio pok}4is, ivcįinh
oraėiusio kainos įkainos dcdamuiu) skaičiavimo mcn'

proc.

(Dįiy.l)
Nc didcsnis nci Finmsų minisįcrijos prcgnozuojmas rcalaus

vidutinio darbo ūžmokcsčio pok}įis aįcinūįicms kainos (kainos

lcdmuiu) nustaįno mclams

proc.

\Fcn\K ||įl y
Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kogeūeracinės€ jė8sinėse
pįgįmintos ėlektros energijos p€lno (įUostolių) rizikos koeficienįo

tūkst. EĮr

Crv.rrc.y
Kog0ūcracincsc.iėgįinčsc pagantinįos cl9ktros cncrgiios pclno
(nuosloliU) dali5. pliskiįilla šilunlos ganį\bal. nįūtįls \

n]ksį. Eur

\FCilrrrrL-
Šilumos sąnaudų pokyįis metais y dėl bįlansavimo cenįrslizuoio

tūkt. EĮr

Rrn.rrr.y
BaIansavimo cenh'alizuoto šilumos tiekįįo sistemose pū!augos
teikjmo įęrlta(as metais y tiikst. Eur

\FCx,y
Šilumos sąnįudų pokylis metįis y dėl kitų sąnaudų pokyčių,
neprildausančių nįo Ūkio sūbjekto v.lios (nurodyti) tūkst. EUr

"X-i.y Sąnaudų pok\lis. ncpriklausantis nuo Ūkio srbjckio valios į]kst. Eur

\Fcxįy
šilumos sąnaudų poĘtis meįįis y dėl kitų b&zinėse šilumos kainų
dedįmosiose neiveįtintų fįklorių (nūrodyti) tūkst. EUr

Cx.i.y
sąnaudų pok\tis. dcl kiq bazinės šilunros kainos dcdanįosios.
nūivcftinų pok\čįl tūkst- Ēur

\JRRį.y
Šilumos sąnaudų poĘtis meįįis y dėl fskįinės investicijų grąžos
n€atitikimo priskritytąjai tūkst. Eur

iRi
Šilunįos bazinūjc kainoie (kaūros d!'danrcsiosc) arbį pįskįlinio
pcrskalėia\ imo nlūru prlskaltvh ln\csUclių grąh tiikst. Eur

lR,,r-,, Fįklinė in\'ėsįiciiq grąžį nrcbis \.I tiikst. Eur

lRiry:t Faktinė in\'csticūų grąža nNhis \-2 tįikst. Eur

ĮvEsTlEs RoDIKLtAl ŠįLį1Mos BAzlNĖs KAINos KtNTAMosIoMs sĄNAUDoMs PERsKAlčlUoTI

\TN
silumos kainos pokyįis dėI €Iektros energijos technologiįėūs
reikmėms kainų pokyčio metįis Y

cį/k\ilh
-0-01

qĒ'y
Elcktros cncrgįos teclnologinėūs roikffėns kiokis. nusht)las bazinčs

oinos skaičiayimo mcįl kwh
1249-s0

qE.v-l
Elcktros cncrgi jos tcchnologinėnls f ciĮilrįnrs kickis_ įustat\hs
]crskiičiįvinįo nlcįl kwh

t7d950

pE,y-į Elcktros Ūncrgiios tcchnologinėms rcihūonls kaįra nlctįįs f-l cįkwh
9.65

pE,v Elcktros cncrgijos tcclnologinėms rcikmėnrs kaina mchis v
9.29

ĄT,'
silumos kįinos pokyfis dėl vandens technologinėms reikmėms
kainu oasikeiįino metais v cį/kwh

lw,y
vaįdens tcclūologlnėnrs fcikmėnįs kickis. nusht\hs bazinės kainos
skaičiavinįo nįcnl ln

tw,v-l
vandens tcchnologinėnįs rcikrnėms kickis. nūshį}ūs perskaičiavįūo
metu ml

)w,y-l Vandens tcchnologįįėnrs rcįkfiėnįs kaina nNhis \.I Eur/m3

vandcns tcchnologinčnts rcikmėms kįįįa nįchis Y EUrm

ĄTo
Šilumos kainos poŲtis dėl kitų kintsmųjų s{nįudų pokyčių,
nepriklausalčių nuo Ūkio srbjekto vslios' metlis y ct/kwh

000

ĮvESTtEs RoDIKLIAI PAPILDoMAI DEDAMAJAI DĖL KURo lR (AR) ŠtLUMos lsIGYJIMo sĄNAUDŲ NEATITIKIMo IR PAJAMŲ, PAžE|DŽIANT TEIsĖs AKTUS, ĮvERTINlTI

ĄTtto.tttp"
Pįpildoma koro ir (ar) šilumos įsigyjimo s{įaudų nesįitikimo
d€d8moji atilinkįmu laikotįrpiu cį/kwh

^l9 
'lG.tIP.į].v 

l
Šihlmos vicneto kainojc iskaihtl sąnardų kurui ir (ar) šilūmai iŠ

įepriklausomų gaūįintoh d\dis įlitink1nįį laikohrpiu tiikst. Eur

ellO&lP.I.y I

Faktiškaį paįifros sąnaudos kuro ir (ar) šilunros iš ncpriklausomų
ganlintojų isig}jiniui atitinkanįu laikotarprl h]ksi. Euį

Papildomos ded.mosios kor€gįvinlįs' atsižvelgus i faktiškai
cįkwh

Ūkio subjckto gautos pajįmos ar sąnaudos. apskaičūotos atsižvclgus
i faktiškįi rcalizuoų ši|uūlos kickį. pasibaigus atitinkįnįos
oapildomos dedamosios taikymo laikoįarpiui

ffikst Eur

AT į-{'J Papildoma dedamoji dėl pįj{mų pįžeidžiant teisės aktus į!€įsms y ct/kwh



Rodikliai

silUmos gamybos (isigijįmo) versįo vienetas

Šiluilįos (prodūkto) gam\įa ūkio sub]ckto gįni\bos
Šalliniuose*

Šilumos (prodūkto) gamyba Šilumos piko poreikio ir
r('zcn inŲ tsalla UŽllkrinančiįis pajė8unrais

Vartotojams
Konkrrcnciniams

vaftotoiams
Vanotojams Konkurenciniams

vafrotoiaįns
USC,HG; SSC,HG;

DH' HC CC,HG USC,H; SSC,H; DHC.H CC.H

Papildomos pajailįos. gautos hikįnį šilunįos kįinas (kainų
ccdanųsjįs) pažcidžiant tcis6s akfus

ūkst Eur

ŠILUMos GAMYBos (PRoDUKTo) sĄNAUDAs KoREcUoJANčIos sĄNAUDos

Fakįiškai gautų ir leistinų gauū šilumos (produkto) gmybos ŪIi<io

subjcko šilumos gmybos Šaltiniuose pajmų skifums mctąis y tiikst. Eur

įlolr",, Fakįiškai gautos šilumos (produkb) gūybos Ūkio subjckto šilumos
smybos šaltiniuose Daimos v ūkst Eur

įĮistinos gauti šilumos (produkto) gmybos Ūkio subjekb šilumos
gamybos šalįiniuosc paimq apimtis mchis v tįįksį. EUr

l-aįūškai gauq ir lcisįinų gauti šilumos (pįodukb) gmybos šilumos
poreikio piko paiėgumais Daimu skifumas mchis v tiikst. Eur

Rlo,rc,y,,
į'aktiškai gautos šilumos (produkto) gūybos šilumos poreikio piko
paiėgumais paiamos y tūksį. Eur

Lelstinos gauti Šilumos gamybN (produkto) Šilumos poreikio piko
paiėgumais paiūų apimtis mehis v h]kst- Ēur

PERSKAIčIUoTos ŠILUMOS KAINos SĄNAUDos

:C,,y Pcrskaičiuotos šilunros kaįnos pastoviosios sąDaudos Įiksį. Eur 9l 6't9

PoRsKAtčIUoTos ŠtLUMos KAINos (KAlNŲ DEDAMOSIoS)

caliojanįi ŠilUmos kainos kinlamoji dedamoji t,19

l'.-., Pcrskaičįrotos šihrmos kainos kintanroji dcdanro1i (projckcinc) cįkwį
I 7It

Ti.rrry Pcrskįičūotos šilunlos kainos pastor'ioji d!'danDji cvkwh
l.6l

f'uog",r,, Rczcrvinės galios užūkrinimo paslau8os kaiūa (mėncsio Užūokcstis) Eur/mėn.,ĄW

Perskalēluotos šilumos dviįaĖs kainos pasįovioji dalis (mėncsio

ūžnokcstis) Eur/mėn./įw

r',,,rwu),,
Pcmkaičiuotos šilumos dvinarės kainos pAtovioji dalis (mėncsio
užmokcstis) Eur/mėį.

T,rr.rl."
Altoftatwaus pro]ekto pcrskįlčūotos šihlnįos kainos kinhnDji
dcdmįoii (pįoickcine) ct/kwį

Trr,r.ro.y
Altcmat\aaUs proickto pcrskaičiuotos šilumos kįinos pasiovioji
dedamoii crlkwh

į:'
i.

:i'l


