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DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS VEIKLOS KETVIRČIO IR
METINĖS ATASKAITŲ FORMOS DERINIMO
2021 m. Nr. O5EVilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – Įstatymas)
13 straipsnio 2 dalies 8 punktu, energijos išteklių biržos operatorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
kiekvieno metų kalendorinio ketvirčio pabaigos parengia ir teikia Valstybinei energetikos
reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) bei skelbia energijos išteklių biržos operatoriaus
informacinėje sistemoje energijos išteklių biržos veiklos ketvirčio ataskaitą ir, vadovaujantis
Įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punktu, energijos išteklių biržos operatorius ne vėliau kaip iki
kiekvienų metų kovo 1 dienos parengia ir teikia Tarybai derinti bei skelbia energijos išteklių biržos
operatoriaus informacinėje sistemoje energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos metinę ataskaitą.
Pagal Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų
ketvirčio ir metinės ataskaitų formas (toliau – Forma) rengia ir tvirtina energijos išteklių biržos
operatorius, suderinęs su Taryba.
Šiuo metu teikiamų ataskaitų Forma buvo suderinta Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2017 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. O3-38 „Dėl energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklos ketvirčio ir metinės ataskaitų formos derinimo“. Taryba, atsižvelgdama į
2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 286 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos
srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo siekiama didinti skaidrumą biokuro rinkoje ir supaprastinti
energijos išteklių pirkimo–pardavimo sandorių sudarymą ir apskaitą, numatant, kad prekyba
biokuro produktais energijos išteklių biržoje būtų vykdoma biržos operatoriaus parinktais energijos
matavimo vienetais (MWh), 2020 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-6130 kreipėsi į
BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius), prašydama pateikti suderinti atnaujintą ataskaitų Formą,
kurioje energijos matavimo vienetai tne būtų keičiami į MWh.
Operatorius, atsakydamas į minėtą Tarybos raštą, 2021 m. kovo 25 d. raštu Nr. SD-210069
pateikė Tarybai derinti ataskaitų Formą. Šiuo metu teikiamų ataskaitų Forma buvo pakoreguota,
numatant informaciją apie energijos išteklių biržoje sudarytų sandorių kiekių bei kainų statistiką
nurodyti energijos matavimo vienetais MWh.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
6 punktu, Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius siūlo
Tarybai pritarti nutarimo „Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ir metinės
ataskaitų formos derinimo“ projektui.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos
ketvirčio ir metinės ataskaitų formos derinimo“ projektas, 11 lapų.
Šilumos ir vandens departamento
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Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Į posėdį kviečiami BALTPOOL UAB atstovai.

Renata Bartašiūtė-Černevičė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS VEIKLOS KETVIRČIO IR
METINĖS ATASKAITŲ FORMOS DERINIMO
2021 m. balandžio
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdama į BALTPOOL UAB 2021 m. kovo 25 d. raštą
Nr. SD-210069, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens
departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.
d. pažymą
Nr. O5E„Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ir metinės ataskaitų
formos derinimo“, Taryba n u t a r i a:
Derinti BALTPOOL UAB parengtą operatoriaus veiklos ketvirčio ir metinės ataskaitų formą
(pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Tarybos pirmininkas

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS
OPERATORIAUS
VEIKLOS ATASKAITA

[ATASKAITINIS LAIKOTARPIS]

Vilnius, [parengimo data]
Valstybinės
energetikos
reguliavimo tarybos 2021 m.
balandžio d. nutarimo Nr. O3Epriedas
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SĄVOKOS
Birža arba Biokuro birža

BALTPOOL UAB administruojama energijos išteklių birža.

Taryba

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Operatorius

BALTPOOL UAB, įmonės kodas 302464881, buveinė registruota
adresu Žalgirio g. 90, Vilnius.
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1. ĮVADAS
1.1. BALTPOOL UAB (kodas 302464881, buveinė registruota adresu Žalgirio g. 90, Vilnius)
vykdo energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą.
1.2. Operatorius administruoja ir organizuoja prekybą energijos išteklių biržoje, kurioje
centralizuotai prekiaujama biokuru, kuro durpėmis.
1.3. Operatorius turi Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos licenciją Nr. L8-1 (EIBO),
išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d.
1.4. Ataskaita rengiama vadovaujantis Energijos išteklių rinkos įstatymo 13 str. 2 d. 7, 8 punktų
nuostatomis. Ataskaita teikiama Tarybai ir skelbiama Operatoriaus tinklalapyje adresu
https://www.baltpool.eu/lt/finansine-informacija/.
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2. BIOKURO BIRŽOS VEIKLA
2.1. Veiklos vykdymo laikotarpis
Operatorius biokuro biržą administruoja nuo 2012 m. spalio 1 d.
2.2. Biokuro biržos dalyviai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dalyvio sutartis su Operatoriumi iš viso buvo sudarę
asmenų:
pardavėjai ir
pirkėjai (iš jų
dalyviai veikia kaip pirkėjai ir pardavėjai).
Per ataskaitinį laikotarpį dalyvio sutartis su Operatoriumi pasirašė
nauji dalyviai:
pardavėjų ir
pirkėjai (iš kurių
dalyvis veikia kaip pirkėjas ir pardavėjas).
2.3. Prekybos aktyvumo statistika
Per ataskaitinį laikotarpį Biokuro biržos prekybos ir sudarytų sandorių statistika pateikiama 1
lentelėje ir 1 pav.
Lentelė 1. Ataskaitinio laikotarpio Biokuro biržos prekybos aktyvumo statistika
I ketv.

II ketv.

III ketv.

[X mėn.]

[X mėn.]

[X mėn.]

IV
ketv.

Pateiktų pavedimų vertė, Eur (vertinami
tik aukcionuose dalyvavę pavedimai)
Pirkimo, Eur
Pardavimo, Eur
Sandorių skaičius, vnt.
Sandorių vertė, Eur
Sandorių kiekis, MWh
Sandorius sudariusių dalyvių skaičius
Pirkėjai
Pardavėjai
Ilgalaikiais sandoriais laikomi mėnesio, ketvirčio ir pusmečio pristatymo laikotarpių sandoriai.

* - teikiant metines ataskaitas informacija nurodoma ketvirčiais;
** - teikiant ataskaitą už atitinkamą ketvirtį, informacija nurodoma pamėnesiui.

[X metai]*
[X
ketv.]**
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Pav. 1. Per ataskaitinį laikotarpį Biokuro biržos aukcione dalyvavusių pavedimų ir
sudarytų sandorių verčių palyginimas, mln. Eur
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2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

Pirkimo pavedimų vertė

2020 m. III ketv.

Pardavimo pavedimų vertė

2020 m. IV ketv.

Sandorių vertė

2.4. Biokuro biržos kainų statistika
Per ataskaitinį laikotarpį pagal Biokuro biržoje sudarytų trumpalaikių sandorių ir pagal sudarytus
ilgalaikius sandorius tiekiamo biokuro kainų statistika pateikiama 2 lentelėje ir 2 pav.
Lentelė 2. Per ataskaitinį laikotarpį Biokuro biržoje sudarytų savaitinių sandorių ir pagal
ilgalaikius1 sandorius tiekiamo biokuro vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh
I ketv.
[X mėn.]
Medienos skiedros:
Savaitės trukmės biržoje sudarytų
vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh
Pagal ilgalaikius sandorius tiektino
vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh
Medienos granulės:
Savaitės trukmės biržoje sudarytų
vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh
Pagal ilgalaikius sandorius tiektino
vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh
Lignino ir biokuro mišinys:
Savaitės trukmės biržoje sudarytų
vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh
Pagal ilgalaikius sandorius tiektino
vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh

II ketv.
[X mėn.]

III ketv.
[X mėn.]

IV ketv.

sandorių
biokuro

sandorių
biokuro

sandorių
biokuro

Ilgalaikiais sandoriais laikomi mėnesio, ketvirčio ir pusmečio pristatymo laikotarpių sandoriai.

* - teikiant metines ataskaitas informacija nurodoma ketvirčiais;
** - teikiant ataskaitą už atitinkamą ketvirtį, informacija nurodoma pamėnesiui.

[X metai]*
[X ketv.]**
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Pav. 2. Biokuro biržoje sudarytų savaitinių sandorių ir pagal biržoje sudarytus
ilgalaikius sandorius tiektinų medienos skiedros produktų vidutinė svertinė kaina, Eur/
MWh
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Pagal ilgalaikius sandorius tiekiamo biokuro kaina, Eur/MWh
Savaitės trukmės biržoje sudarytų sandorių kaina, Eur/MWh

2.5. Biokuro tiekimo statistika
Per ataskaitinį laikotarpį pagal Biokuro biržoje sudarytus sandorius patiektų biokuro produktų
kiekių bei kainų statistika pateikiama 3 lentelėje.
Lentelė 3. Per ataskaitinį laikotarpį pagal biokuro biržoje sudarytus sandorius patiekto
biokuro kiekio ir kainų statistika
I ketv.
[X mėn.]
Medienos skiedros:
Vidutinė svertinė patiektų medienos skiedros
produktų kaina, Eur/MWh
Patiektų medienos skiedros produktų kiekis,
MWh
Medienos granulės:
Vidutinė svertinė patiektų medienos granulių
produktų kaina, Eur/MWh
Patiektų medienos granulių produktų kiekis,
MWh
Lignino ir biokuro mišinys:
Vidutinė svertinė patiektų medienos granulių
produktų kaina, Eur/MWh
Patiektų lignino ir biokuro mišinio produktų
kiekis, MWh

II ketv.
[X mėn.]

III ketv.
[X mėn.]

IV ketv.

[X metai]*
[X ketv.]**

8

Pav. 3. Tiekėjų rinkos dalys, % pagal faktiškai patiektą biokuro produktų kiekį per
ataskaitinį laikotarpį
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Pav. 4. Per ataskaitinį laikotarpį pagal biokuro biržoje sudarytus sandorius faktiškai
pristatytų medienos skiedros produktų kiekiai (MWh) apskrityse pagal sandorių trukmę ir
vidutinė medienos skiedros produktų tiekimo kaina (Eur/MWh)
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2.6. Operatoriaus pajamos iš Biokuro biržos veiklos
Operatorius per ataskaitinį laikotarpį iš Biokuro biržos operatoriaus veiklos gavo
be PVM.

Eur pajamų
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3. BALTPOOL UAB [ATASKAITINIS LAIKOTARPIS] PELNO (NUOSTOLIŲ)
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