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METINIS PRANEŠIMAS 

 

APIE BENDROVĖS VEIKLĄ 2021 METAIS 
 

    2022-02-22 
 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės mėn. 31 d. 
reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu, nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. 
Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 07 19 d., kurio metu išrinkta bendrovės 
valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir 
pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė), Įmonės kodas 167610175, adresas: 
Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai. Šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir 
energetikos komisijos 2004 03 08 d. Nr. L4-ŠT-30. Bendrovės ūkiniai metai laikomi kalendoriniai 
metai. Ši ataskaita pateikiama už 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį. Bendrovės 
savininkai yra 15 akcininkų, iš kurių 14 – fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo – Molėtų rajono 
savivaldybės taryba, valdanti 99,99 % akcijų paketą. Bendrovėje kolegialūs valdymo ir priežiūros 
organai nesudaromi. 2021 m. Bendrovės direktoriaus pareigas ėjo  Rimantas Grainys.  
 Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais sudarė 

31 darbuotojas, iš jų 10 dirba pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono metu katilų 

operatoriais Giedraičių, Alantos ir Joniškio miestelių katilinėse, taip pat Levaniškių, Suginčių 
kaimo teritorijose. 

Įmonės akcinis kapitalas sudaro 3 443 741 Eur ir paskirstytas į 1 187 497 akcijas su 
nominalia 2,90 Eur vienos akcijos verte. 91 akcija priklauso privatiems asmenims, 1 187 406 
akcijos -  rajono savivaldybės tarybai. Paskolų ar įsiskolinimų bankams nėra. Valdomo materialaus 
turto nusidėvėjimo sąnaudos per praėjusius metus sudarė 213 903 Eur, arba  2 413 eurų mažiau už 
2020 metus. Finansinį turtą sudaro 2636 Eur vertės UAB „Šilumos ūkio servisas“ 1010 paprastų 
vardinių akcijų. Minėtų akcijų nominali vertė 2,61 Eur už vieną akciją. 
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 Lentelėje pateikiama bendrovės kapitalo, valdomo turto, skolų pokytis per praėjusius 
metus: 
                                Lentelė Nr. 1. 
Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

Dydis Eur 
2021.12.31. 

Dydis Eur 
2020.12.31. 

Pokytis Eur, 
+padid.,  
-sumaž. 

1 2 3 4 5 

1. Nuosavas kapitalas 4 022 117 3 895 204 +126 913 

1.1. tame tarpe akcinis (įstatinis) 3 443 741 3 443 741 - 

2. Bendrovės visas turtas 5 132 769 5 042 502 +90 267 

2.1. Ilgalaikis materialus turtas 
likutine verte: 

3 614 468 3 626 302 -11 834 

2.1.1. iš jo: žemė 16 737 - +16 737 

2.1.2. pastatai ir statiniai 2 630 223 2 681 967 -51 744 

2.1.3. mašinos ir įrenginiai 831 931 878 160 +46 229 

2.1.4. transporto priemonės 93 456 10 052 +83 404 

2.1.5. kita įranga 25 962 27 355 -1 393 

2.1.6. statomas ir rekonstruojamas 
ilgalaikis materialus turtas 

16 159 28 768 -12 609 

2.2. trumpalaikis turtas 1 510 223 1 406 615 +103 608 

2.2.1.  iš jo atsargos 127 036 131 125 -4 089 

2.2.1.1. kuro atsargos (rezervinis kuras) 108 056 (12 717) 110 462 (12 717) -2 406 

3. Per vienus metus mokėtinos 
sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

95 195 80 289 +14 906 

3.1. Skolos tiekėjams 
Iš jų: skolos tiekėjams (už 
biokurą, pirktą vandenį, 
elektros energiją 

52 976 
41 831 

38 216 
34 703 

+14 760 
+7 128 

3.2. kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai 

6 682 8 103 -1 421 

3.3. atostoginių kaupiniai ir Sodra 29 222 31 296 -2 074 

4. Per ateinančius metus gautinos 
sumos 

251 893 196 570 +55 323 

4.1. šilumos vartotojų skolos už 
šilumą 

212 730 188 894 +23 836 

 
 
2021 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR APRAŠYMAS 
 
2021 metais įvyko 1 visuotinis UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimas: 
- 2021 m. balandžio 27 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 

išklausytas metinis pranešimas apie praėjusių 2020 metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatus, 
buvo aptartos 2020 m. įvykdytos investicijos, aptarti investicijų planai ateinantiems metams, 
aptartos planuojamos investicijos į naujus šilumos tiekimo tinklus, aptarti bendrovės strategijos 
įgyvendinimo ir atnaujinimo  bei kiti  bendrovės ūkinės veiklos klausimai. 
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Bendrovė šilumą ir karštą vandenį tiekia Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, 
Suginčių, Joniškio  miestelių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių 1791  butų (107 daugiabučių 
namų), 30 individualių namų gyventojams  ir 47 įstaigoms ir organizacijoms.  

Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo prijungti 2 daugiabučiai  namai 
(J.Janonio g. 12, J. Janonio g. 15 Molėtai ) ir administracinis – gyvenamas pastatas Statybininkų 6.  
Per 2021 metus prie Molėtų miesto centrinio šildymo tinklų prijungtų pastatų šildomas plotas 
padidėjo 1879,72 m2.  

 Bendrovės tiekiama šilumos energija, apšildoma 168 404,6 m2 ploto pastatų , iš jų 
gyvenamųjų patalpų – 98 847,08 m2,  įstaigų ir organizacijų – 69 557,52 m2 .  

 
Lentelėje nurodyta šilumos vartotojų skaičius ir kategorija pagal vietoves: 
            Lentelė Nr. 2. 

 
Eil.
Nr. 

 
Vietovės 

pavadinimas 

 
Daugiabučiai gyven. 
         pastatai 

 
Individualūs gyven. 
            namai 

Visuomeninai 
pastatai 

(šilumos vartotojai) 

 
Viso plotas 

m2 

Skaičius Plotas m2 Skaičius Plotas m2 Skaičius Plotas m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Molėtų miestas 101 92409,78 30 3648,93 44 62912,07 158970,78 

2. Giedraičių mstl. 1 476,83 - - 3 3314,82 3791,65 

3. Alantos mstl. 4 1922,48 - - 3 558,79 2481,27 

4. Suginčių mstl. 1 389,06   2 1681,55 2070,61 

5. Joniškio mstl.     1 320,0 320 

6. Kijėlių 
gyvenvietė 

     
1 

 
357,68 

357,68 

7. Levaniškių 
gyvenvietė 

     
1 

 
412,61 

412,61 

         

4. Iš viso 107 95198,15 30 3648,93 55 69557,52 168404,6 

 
Bendrovės visa ūkinė – finansinė veikla, gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos 

susideda   iš sekančių veiklų: 
- pagrindinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą ir 

pajamos už vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis), 
- kitos veiklos (nuomos pajamos, šilumos tiekimo sistemų eksploatacijos pajamos, 

netipinės veiklos, ATL- apyvartinių taršos leidimų pajamos ir išlaidos), 
- finansinės – investicinės veiklos (delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, 

žyminis mokestis, grąžintos vykdomųjų bylų administracinės išlaidos). 
2021 metais bendrovė gavo 1 416 538 Eur pajamų (2020 m. – 993 260 Eur), išlaidos 

sudarė 1 289 626 Eur (2020 m. – 1 092 215 Eur). Už 2021 metus grynasis pelnas yra 126 912 Eur, 
2020 metų nuostolis sudarė 98 955 Eur. 

 
2015-2021 m. faktinių ir 2022-2023 m. planinių  pajamų / išlaidų palyginimo diagrama (neįvertinus 
pajamų už parduotus ATL- Apyvartinius taršos leidimus). 
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2021 metais Bendrovės pajamų padidėjimui didžiausią įtaką  turėjo padidėjusi realizacija ir 
pabrangusi šiluma (2020 m. vidutinis tarifas -51,65 Eur/MWh, 2021 m. vidutinis tarifas -55,50 
Eur/MWh).      

 
 
Diagramoje pateikiame 2021 m. įmonės išlaidų struktūrą. 

 
                      2015-2021 m. faktinių ir 2022-2023 m. planinių  pagrindinių išlaidų (remontas ir kitos 
eksploatacinės; amortizacija; darbo užmokestis; mokesčiai ir sodra; elektra ir vanduo; kuras) 
diagrama.  
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Bendrovės pagrindinė  veikla – šilumos gamyba.  
Molėtų miesto katilinėje veikia du biokuru (medžio skiedra)  kūrenami  GVB 11 - 4 

MW ir KVV.05.12 – 5 MW  galios vandens šildymo katilai, 1,7 MW galios kondensacinis 
ekonomaizeris ir  trys DKVR6,5   4,5 MW galios mazutu kūrenami katilai (1 garo ir 2 vandens 
šildymo). Bendras Molėtų katilinės instaliuotas galingumas sudaro 24,2 MW. Didžiausia reikalinga 
šiluminė galia, esant labai žemai aplinkos temperatūrai, Molėtų mieste siekia  apie 7,5 MW.  
Giedraičių katilinėje 2018 metų šildymo sezono pradžioje įrengtas,  kurui naudojantis medienos 
granules, automatiniu režimu dirbantis 200 kW galios katilas. Kaip rezervinis paliktas   0,4 MW 
galios vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m įrengtas,  
kurui naudojantis medienos granules, automatiniu režimu dirbantis 250 kW galios vandens šildymo 
katilas ir tokios pat galios  malkomis kūrenamas katilas. Joniškio mokyklos – daugiafunkcinio 
centro, Suginčių vaikų darželio, Levaniškių vaikų darželio ir Kijielių specialiojo ugdymo centro 
katilinės kūrenamos medienos granulėmis. Suginčių pagrindinės mokyklos katilinėje 2021 metais 
įrengtas 200kW granulėmis kūrenamas katilas. Šiluma į pastatus Molėtų mieste ir minėtose 
gyvenvietėse tiekiama dvivamzde sistema. Bendras eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų 
ilgis sudaro 13 300 m, iš jų 310 m Giedraičių mst., 472 m Alantos mstl., 150 m Joniškio mstl., 48 m 
Kijielių ir  94 m Suginčių kaimuose. Apie 93% šilumos perdavimo tinklų Molėtų mieste ir visos 
trasos Giedraičiuose ir Alantoje yra perklotos bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. 
Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, įrengtuose 
pastatų šilumos punktuose, ir tiekiamas į 1791 gyventojų butus, kuriuose įrengta per 2300 karšto 
vandens skaitiklių 

 Per 2021 metus už parduotą šilumos energiją, karštą vandenį ir karšto vandens 
apskaitos prietaisų aptarnavimą  gavome 1 280 948 Eur pajamų (2020 m. – 989 945 Eur) ir 
turėjome 1 106 490 Eur sąnaudų (2020 m. – 908 158).  Pagrindinės veiklos (šilumos gamybos) 
pelnas per 2021 metus 174 458 Eur (2020 m. – pelnas 81 787 Eur).  

Šilumos energijos vienos kilovatvalandės gamybos savikaina praėjusiais metais sudarė 
4,65 centų (2020 m. – 4,82 ct), arba 3,5 % mažesnė už ankstesnius metus. Pagal katilines šilumos 
savikaina sekanti: Molėtų miesto – 4,50 ct/kWh (2020 – 4,65 ct/kWh), Giedraičių miestelio – 5,87 
ct/kWh  (2020 – 6,84 ct/kWh),  Alantos miestelio – 5,78 ct/kWh (2020 – 7,53 ct/kWh), naujai 
perduotų katilinių – 7,71 ct/kWh. (2020 – 10,52 ct/kWh). Išlaidos šaltam vandeniui pirkti karšto 
vandens gamybai  sudarė 90,427 tūkst. Eur ir gauta 88,831  tūkst. Eur pajamų už parduotą karštą 
vandenį. Pajamos už karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo paslaugą sudaro 15,496 
tūkst. eurų. Karšto vandens pardavimo mokestis yra 0,81 euro vienam šilumos vartotojui per 
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mėnesį. Šią kainą sudaro karšto vandens apskaitos prietaiso (skaitiklio) vertė, amortizaciniai 
atskaitymai, darbo apmokėjimo sąnaudos už apskaitos prietaisų įrengimą ir eksploataciją, 
metrologinės patikros išlaidos. 

  2021 metais išlaidos kurui sudarė 396,8 tūkst. Eur,  (2020 m. – 253,4 tūkst. Eur).  
Išlaidų kurui padidėjimą lėmė padidėjusi šilumos gamyba ir padidėję sunaudoto kuro kainos. 
Biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti padidėjo nuo 12,25  Eur 2020 m. iki 15,44 Eur  2021 
metais. Bendrame kuro balanse skiedra praėjusiais metais sudarė 88,8 %,  granulės  sudarė 7,6 %, 
mazutas ir malkos – 3,6% 

Didelę reikšmę mažinant išlaidas šilumos gamybai turi kondensacinis ekonomaizeris. 
Praėjusiais metais šiuo įrenginiu iš išmetamų dūmų pagaminta 2290 MWh šiluminės energijos, 
kurią pardavus gauta 109340 Eur pajamų.  

 
 
2015-2021 m. faktinių ir 2022-2023 m. planinių pagrindinių gamybinių rodiklių 

diagrama. 

 
   
  Šilumos gamybos ir pardavimo pokytis 2021 m. lyginant su 2020 m. pateikiama 

lentelėje Nr. 3.             Lentelė Nr.3. 
 

Eil 
Nr. 

 
Pavadinimas 

2021 m. 2020 m. 
Pagaminta 

MWh 
Parduota 

MWh 
Nuostoliai 
MWh (%) 

Pagaminta 
MWh 

Parduota 
MWh 

Nuostoliai 
MWh (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Molėtų miestas 23897 19648 4249(17,78) 19642 16191 3450(17,57) 
2 Giedraičių mstl. 562 498 64(11,38) 422 396 26(6,12) 
3 Naujasodžio gyv. 474 354 120(25,25) 377 284 94(24,85) 
4. Kitų Kaimų 

katilinės 
 

765 
 

699 
 

66(8,61) 
 

245 
 

211 
 

34(13,88) 
 Iš viso 25698 21199 4499(17,50) 20686 17082 3604(17,42) 

 
Iš lentelės duomenų matome  praėjusiais metais bendra šilumos gamyba padidėjo apie  

24,2%, pardavimas – 21,4%, šilumos nuostoliai lyginant su ankstesniais metais didesni 0,08%.      
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 Kitos veiklos pajamos sudarė 131 856 Eur, šios veiklos sąnaudos – 2 916 eurų, šios 
veiklos pelnas sudaro 128 940 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: turto nuomos pajamos – 348 Eur, 
metalo laužo pardavimo pajamos - 120 Eur, pajamos iš apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo 
– 130 530 Eur, kitos nepaminėtos pajamos – 858 Eur. Sąnaudas sudaro: sąnaudos susijusios su ATL  
– 1 951 Eur, šilumos mazgų elektros sąnaudos – 965 Eur. 

Finansinės – investicinės veiklos pajamos – 3 734 eurai, tame skaičiuje 5 % palūkanų 
pajamos – 2 342 Eur, delspinigių pajamos – 551 Eur, kitos pajamos 841 eurų. Sąnaudos  – 567 Eur. 
Šios veiklos pelnas  3 167 Eur. 

Įmonės bendrosios ir administracinės sąnaudos 2021 metais sudarė 179 653 Eur. 
  
Pagrindinių bendrovės gamybos produktų - šilumos ir karšto vandens kaina (tarifas) 

perskaičiuojama kas mėnesį, kurią sudaro pastovi ir kintama kainos dedamosios. Valstybinė 
energetikos reguliavimo tarnyba 2021 m. liepos 02 d. posėdyje nustatė bazines šilumos ir karšto 
vandens kainų dedamąsias 3 metų laikotarpiui, iki 2024 m. liepos 31 d. Kiekvienais metais kaina 
perskaičiuojama pagal koregavimo koeficientus. Kintamoji kainos dalis perskaičiuojama kiekvieną 
mėnesį, įvedant vidutinę pirkto kuro, prieš paskutinį skaičiuojamąjį mėnesį, kainą. Dėl išaugusių 
kuro kainų, lyginant su ankstesniais metais šilumos kaina padidėjo 28,9 %. Šilumos kaina 2020 
metų gruodžio mėn. buvo 4,94 ct/kWh be PVM, tai šių metų t. y. 2021 gruodžio mėn. – 6,37 
ct/kWh be PVM. Priklausomai nuo šilumos ir šalto vandens kainos, kas mėnesį keitėsi ir  karšto 
vandens kainos. Praėjusių metų gruodžio mėn. karšto vandens 1 m3 gyventojams kainavo 7,28 Eur 
su PVM, kitiems vartotojams – 8,08 Eur. 2021 m. gruodį  karštas vanduo gyventojams kainavo 7,77 
Eur su PVM, kitiems vartotojams – 8,63 Eur.  

 
 
 
 
2015-2021 m. faktinių ir 2022-2023 m. planinių, tiekiamos šilumos vidutinių kainų 

diagrama. 

 
 

 
 2021 m. gruodžio 31 d. šilumos vartotojų (gyventojų)  įsiskolinimas, su priskaitymu 
už gruodžio mėnesį, sudarė 167943 Eur. Per 2021 metus į teismą nebuvo perduota nemokių šilumos 
vartotojų (2020 m. buvo perduota 10), priteista skola 2020 m. sudarė 5009,27 Eur. Nemokių 



8 
 

šilumos vartotojų (gyventojų) 2021 m. gruodžio 31 d. skola sudaro 15654 Eur. Per 2021 metus 
pagal teismo sprendimus išieškota 12580 Eur skolos ir 480 Eur delspinigių. Iš viso 2021 m. 
gruodžio 31 d. yra vykdomos 42 teisminės bylos 25 vartotojui, išieškoma suma sudaro 18903 Eur. 
Metų pabaigoje abejotinos skolos sudaro 7603 Eur, tai vartotojų priteistos skolos, negrąžinamos 
daugiau kaip 3 metai. 
 
PAGRINDINIAI REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBAI ATLIKTI    KATILINĖSE IR 
ŠILUMOS TINKLUOSE PER 2021 METUS 
 

Investicijos atliktos bendrovėje per 2021 metus:  
- Suginčių kaimo mokyklos katilinėje įrengtas 200kW galios granulinis katilas- investicijos 

vertė 35,5  tūks. Eur. 
- atlikti šilumos tinklų Kauno ir Ažubalių g. rekonstrukcijos darbai – investicijos vertė 22,5 

tūkst. Eur. 
- Naujai prijungtiems vartotojams ir vartotojams, kurių šilumos apskaitos prietaisai nepraėjo 

patikros, buvo nupirkti nauji šilumos skaitikliai-  investicijų vertė 4 tūkst. Eur.  
- Molėtų katilinėje pagamintos šilumos apskaitai įrengtas naujas šilumos skaitiklis – 

investicijos vertė 2,5 tūks. Eur. 
- Siekiant užtikrinti patikimą ir ekonomišką biokuro tiekimą į katilus ir saugų biokuro 

sandėlių formavimo darbą, 2021 m. buvo nupirktas naujas teleskopinis krautuvas  Bobcat –
investicijos vertė 88,3 tūkst. Eur. 

- Nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į renovuojamą pastatą Statybininkų g. 6.- investicijos 
vertė 20,5 tūks Eur. 

- Nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į naujai statomą viešbutį Ąžuolų g. 8 - investicijos 
vertė 5,3  tūks Eur. 

  - Atliktas saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo darbų pirkimas ir pasirašyta rangos 
sutartis. 

- Molėtų miesto  katilinėje atlikta kondensacinio ekonomaizerio maitinimo bloko ir valdymo 
pulto kapitalinis remontas ir dūmsiurbės remonto darbai,  

- Molėtų katilinėje atliktas vidaus šalto vandentiekio ir chemiškai valyto vandens vamzdynų 
remontai.    

Pasibaigus 2021-2022 m. šildymo sezonui bus atliekami einamieji vandens šildymo katilų 
kuro padavimo sistemų ir kitų katilinės įrenginių remontai. Konkretūs darbai ir apimtys bus 
nustatyti pasibaigus šildymo sezonui, atlikus katilinių apžiūrą. Bus atliekami šilumos tinklų ir 
šilumos kamerose įrengtos uždaromosios armatūros einamieji remontai ir  defektų, paaiškėjusių po 
hidraulinių bandymų, šalinimai.  

Ateinančiais 2022 m. metais planuojame investuoti: 
- planuojama nutiesti naujus šilumos tinklus į statomą Teltonikos technologijų centro pastatą 

Paluokesos g-vė 11 Molėtuose, 
- planuojama nutiesti naujus šilumos tinklus į renovuojamą pastatą Melioratorių g. 2B  

Molėtuose. Viso, naujų šilumos vartotojų prijungimui prie miesto šilumos tinklų planuojama 
investuoti apie 300  tūkst. Eur.  

- planuojamas šiluminių  trasų,  kuriomis šiluma tiekiama į UAB „Molėtų švara“  ir Molėtų 
RVK patalpas  Vilniaus gatvėje,  Apeikytės gatvės ir Liepų g namo Nr 3- ŠK 2-1,  remontas. 



9 
 

- kaip ir kiekvienais metais sugedusius arba neatitinkančius metrologijos reikalavimų 
šilumos apskaitos skaitiklius keisime naujais. Naujų šilumos apskaitos prietaisų įrengimui 
numatoma skirti apie 2 tūkst. eurų. 

 
 Darbų saugos srityje įmonėje skiriamas reikiamas dėmesys. Parengtos bei toliau pildomos 

reikiamos instrukcijos, nuostatai personalui. Remiantis nuostatais, darbuotojų mokymo, 
instruktavimo saugos darbe klausimais darbuotojai yra lavinami, instruktuojami įmonėje, atliekama 
kasmetinė katilų operatorių atestacija. Pagal sudarytą grafiką organizuojami dirbančųjų mokymai 
ekstramalių situacijų atvejams. Bendrovės dirbantieji aprūpinami darbo drabužiais, avalyne ir 
kitomis asmeninės darbų saugos bei higienos priemonėmis, pagal grafiką atliekamas sveikatos 
tikrinimas.  

 
 

HORIZONTALIOJI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ 
 
 

Horizontaliosios analizės metu nustatomas balansinių straipsnių skirtumas eurais ir išreiškiamas 
procentais. 

 UAB „Molėtų šiluma“ ilgalaikio turto analizė  
  

Balanso straipsnis 2021 2020 Pokyčiai 

 suma % 

Nematerialusis turtas 3130 5034 -1904 -37,82 

Ilgalaikis materialusis turtas 3614468 3626302 -11834 -0,32 

Finansinis turtas 2636 2636 0 0 

 
Nematerialus ilgalaikis turtas 37,82% sumažėjo dėl nusidėvėjimo skaičiavimo.  

Ilgalaikio materialaus turto sumažėjimą 0,32% taip pat lėmė nusidėvėjimo skaičiavimas. 
 
  UAB „Molėtų šiluma“ trumpalaikio turto analizė:  
  

Balanso straipsnis 2021 2020 Pokyčiai 

 suma % 

Atsargos  127036 131125 -4089 -3,11 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2312 1915 +397 +20,73 

Per vienus metus gautinos 
sumos 

251893 196570 +55323 +28,14 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1114304 1061930 +52374 +4,93 

 
Atsargų sumažėjimą lėmė tai, kad buvo perkamas mažesnis kiekis biokuro, taip pat 

atsarginių dalių ir detalių.  
Ateinančių laikotarpių sąnaudos padidėjo 20,73%, tai tęstinio pobūdžio paslaugos: 

draudimo, licencijų, spaudos, profesinės literatūros prenumeratos.   
Per vienus metus gautinos sumos padidėjo 28,14% dėl pirkėjų įsiskolinimo 

padidėjimo. Abejotinos skolos sudaro 9183 Eur, tai 4,13% visų gautinų sumų.  
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 4,93%. Tai įtakos turėjo ir tai, kad per 2021 
metus vartotojai laiku atsiskaitė už šilumos energiją taip pat ir dėl ATL (apyvartiniai taršos 
leidimai) pardavimo. 

 
  UAB „Molėtų šiluma“ įsipareigojimų  analizė: 
   

Balanso straipsnis 2021 2020 Pokyčiai 

 suma % 

Dotacijos, subsidijos 1015457 1067009 -51552 -4,83 

Po metų mokėtinos sumos 0 0 0 0 

Per vienus metus mokėtinos 
sumos 

95195 80289 +14906 +18,56 

 
 Įmonės gautos dotacijos susijusios su turtu (kondensacinis ekonomaizeris, vamzdynai, 

biokuro vandens šildymo katilas). Jų sumažėjimas sudaro 4,83%, t.y. mažinant dotacijas tiek, kiek 
to turto nudėvima ir taip pat mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis. 

2021 metais įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.  
Per vienus metus mokėtinos sumos padidėjo +18,56%. Skola tiekėjams padidėjo 

38,62%, didžiausios skolos per gruodžio mėn. už gautą biokurą, elektros energiją, vandenį. Skolos 
tiekėjams sudaro 55,64% visų bendrovės įsiskolinimų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
sumažėjo 9,96%, tai lėmė atostoginių kaupinių ir nuo jų apskaičiuoto mokėtino soc. draudimo 
mokesčio sumažėjimas. 

Gautų avansų padidėjimą nulėmė iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai, tai garantai, 
užtikrinantys vamzdynų ir katilo projektavimo ir statybos rangos darbus. 

O kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 17,53%. Tai lėmė 
PVM mokesčio gautina suma iš biudžeto.  

 
  

 
Direktorius     R. Grainys 
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