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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Įvadas
Problema, tikslas ir terminų apibrėžimai
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Problema ir tikslas

ŽTCŠT projektų ekonominės problemos:

• Didelio pradinio kapitalo poreikis

• Pelningumo nebuvimas

Galimas sprendimas: fininsavimas

Kliūtys:

• Finansavimo suma, norint padengti “finansavimo
spragą”?

• „Finansavimo spragos“ įrodymas valdžiai ar 
investuotojams

Skaičiuoklė nustatyti ekonominiam 
efektyvumui ir suskaičiuoti ŽTCŠT 
projektų finansavimo spragas

Dalyviai:

• LowTEMP projekto partneriai

• Savivaldybių veikėjai

• CŠT tiekėjai

• Energetikos agentūros

• Planuotojai

• Inžinieriai

• Finansavimo organai
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Ekonominis efektyvumas

Paprastai tariant ir absoliučia prasme, kai visų 
naudų suma yra aukštesnė nei visų kaštų suma 
(per tam tikrą laiko tarpą)

Daug įvairių skaičiavimo metodų

Pirmenybė teikiama dinaminiams skaičiavimo 
metodams, kadangi jie įvertina pinigų laiko vertę

Diskonto norma

Palūkanų norma dinaminiuose metoduose, 
naudojama skaičiuoti būsimų grynųjų pinigų 
srautų esamą vertę

Finansavimas

Pinigai, duoti vyriausybės ar organizacijos 
renginiui arba veiklai (1)

Paprastai nemokamai (2)

Nėra reikalavimo jį grąžinti (2)

5

Terminų apibrėžimas



Finansavimo spraga

Dalis investicijų, kurios negali būti 
padengtos iš pajamų per įprastą 
amortizacijos laikotarpį (3)

Tai pagrindas taikyti finansavimą (3)

“skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų 
pinigų srautų per investicijų gyvavimo 
laiką, atėmus dabartinę vertę 
(paprastai naudojant kapitalo kaštus)” 
(4)

6

Terminų apibrėžimas

[€]

Finansavimo 
spraga

0

Neigiami pinigų 
srautai: kaštai 
investicijoms (I), 
eksploatacijai & 
priežiūrai
(O&M)

I

O&M

Teigiami pinigų srautai: pajamos (R) iš šilumos ir elektros pardavimų 
įvairiuose scenarijuose (1, 2 ir 3)

R1

R2
R3

pelnas

Visų 
neigiamų 
pinigų srautų 
riba 

1 pav.: Finansavimo spragų principas, teigiami ir neigiami pinigų srautai, nuosavas grafikas pagal [3]



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Įgyvendinimas
Rezultatai, skaičiuoklės struktūra, skaičiavimo metodas, taikymo pavyzdys, 
reikiama informacija ir rezultatai
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Rezultatai

Finansinės sistemos vertinimas ir finansavimo 
spragos (pdf, tolimesnei informacijai šia tema)

Skaičiuoklė nustatyti ekonominam 
efektyvumui ir suskaičiuoti finansavimo 
spragas (excel skaičiuoklė)

Vadovas, kaip nustatyti ekonominį efektyvumą 
ir finansavimo spragas (pdf, naudojamas su 
excel skaičiuokle)
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2 pav:  Rezultatų analizė ir skaičiuoklė ekonominiam efektyvumui ir finansavimo spragoms [5]



Skaičiuoklės struktūra

Skaičiuoklė Excel pagrindu

Keletas skaičiuoklių:

• Įvesties duomenys: informacija apie projektus 
reikalinga 4 sekcijose

• Papildoma skaičiuoklė: papildomi skaičiavimai 
vykdomi automatiškai. Įvestis nereikalinga

• Rezultatai: ekonominio efektyvumo ataskaita 
ir, jei yra, finansavimo spraga.

• Pagrindiniai duomenys: turi išskleidžiamuosius 
meniu, nuorodas, ir teksto blokus. Įvestis 
galima.

• Versija: informatyvi, įvestis nereikalinga.
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3 pav.: Excel skaičiuoklės struktūra [5] 



Metodas: Grynoji dabartinė vertė (Net Present Value NPV)

Finansavimo spraga = visos investicijos NPV per 20 metų

Skaičiavimas:

• NPV = Grynoji dabartinė vertė [€]

• n = priemonės investicijos gyvavimo laikotarpis [years]

• t = laiko indekso numeris, konkretūs investicijų metai
[w.d.]

• CFt = pinigų srautas metais t arba kitais žodžiais 
skirtumas tarp kaštų ir pajamų metais t [€]

• k = diskonto norma [%]

Ekonominis efektyvumas

Metodas: Vidinė grąžos norma (Internal Rate of Return 
IRR)

“diskonto normos vertė, kuriai esant grynoji dabartinė 
vertė yra nulis” (8)

Skaičiavimas:

• n = priemonės investicijos gyvavimo laikotarpis 
[metai]

• t = laiko indekso numeris, konkretūs investicijų metai
[w.d.]

• CFt = pinigų srautas metais t arba kitais žodžiais 
skirtumas tarp kaštų ir pajamų metais t [€]

• IRR = vidinė grąžos norma [%]

Finansavimo spraga
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Skaičiavimo metodas



Būtinos sąlygos

Kokia informacija reikalinga naudotojams?

Vertinimo objektas ir investicijų kaštai

Eksploatacijos ir priežiūros kaštai

Pajamos generuojamos iš šilumos ir elektros pardavimų

Technologiniai duomenys

Finansavimo galimybės (pasirinktinai)

(visi kaštai ir pajamos be PVM)
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Būtinos sąlygos – vertinimo objektas

Bendru atveju: investicijos arba į

• Tinklą

• Generuojančią jėgainę

• Arba į abu

Apskaitomos ribos: apimant 
viską, kas reikalinga patenkinti 
projekto tikslą

Vertinant didžiausiasįmanomas  
apskaitomas ribas (žiūr. 
paveikslėlį)
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4 pav: Didžiausios galimos sistemos apskaitos ribos [7] 



Investicijų kaštai

Kaštai reikalingi pasiekti projekto tikslą

Vadovas su detaliu galimų investicijų kaštų parametų sąrašu

Diskonto norma

Vadovas pateikia rekomendacijas, kaip pasirinkti diskonto normą 
pagal ES reglamentus ir rekomendacijas

Eksploatacijos ir priežiūros kaštai

Eksploatacijos kaštai

• Kuro kaštai

• Bendrieji eksploatacijos kaštai kaip x % tikėtinų pajamų arba 
vienkartinė suma €/a

Priežiūros kaštai

• X % nuo investicijų arba vienkartinė suma €/a

• Tikėtinas kaštų augimas %/a

Pajamos parduodant…

• Šilumą: mišri CŠT kaina €/MWh ir tikėtinas kainos augimas x %

• elektrą €/MWh (taikoma tik kogeneracijoje)
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Būtinos sąlygos – kaštai & pajamos, diskonto norma



Technologiniai duomenys

Šilumos paskirstymas

• Pilno naudojimo valandos h/a

• Vidutiniai CŠT sistemos šilumos nuostoliai %

Šilumos galia

• Generuojančios jėgainės instaliavimo ir išinstaliavimo metai

• Darbas kW arba sugeneruotos šilumos kiekis MWh/a

Paskirstytos šilumos priskyrimas generuojančioms jėgainėms

• Šiluminis efektyvumas %, jei naudojami šilumos siurbliai, tada COP arba SPF

• Elektrinis efektyvumas, jei naudojama kogeneracija

• Jei naudojama daugiau kaip viena generuojanti jėgainė: darbo pasidalijimas

Finansavimo galimybės (pasirinktinai)

Jeigu tai jau žinoma naudotojui

Finansavimo kiekis € ir

Finansavimo gavimo metai
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Būtinos sąlygos – kaštai, pajamos & technologiniai duomenys



Skaičiavimo pavyzdys: Gulbene pilotinė priemonė

Vietinės šildymo sistemos įrengimas 2019 m.

Šilumos tiekimas 3 savivaldybės pastatams, 
generuojant iš biokuro katilo (199 kWth)

Paskirstymas per mažą vietinį šilumos tinklą

Išmanioji matavimo sistema visuose 
pastatuose, kuriems šiluma tiekiama iš mažos 
vietinės šildymo sistemos
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5 pav.:ŽT vietinės šildymo sistemos įrangos patalpa, Foto: Sandis Kalniņš [8] 



Apskaitos ribos

Projekto tikslas: vietinės šildymo sistemos įrengimas

Apskaitos ribos, apimančios:

• Biokuro katilą

• Maža vetinį šilumos tinklą

Nevertinama: išmanioji matavimo sistema, nes:

• Nereikalinga projekto tikslui (vietinės šildymo 
sistemos įrengimas) → Sistema veiktų be 
išmaniosios matavimo sistemos

• Komponentė išeina iš apskaitos ribų
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Skaičiavimo pavyzdys: Gulbene pilotinė priemonė

Įvesčių gyva demosntracija per skaičiuoklę

6 pav Skaičiuoklės ekrano nuotrauka, nuosavas grafikas [5]



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Išvados
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Galimybės

Naudotojai gali suskaičiuoti tiek ekonominį 
efektyvumą, tiek finansavimo spragą

Skaidrūs skaičiavimo metodai, pagal esamas 
technologijas ir žinias, pvz., ES 
reglamentavimą

Laiko pinigų vertės vertinimas

Galimi pačių pakeitimai

Apribojimai

Iki šiol…

• Nėra energijos sutaupymo ekonominio 
vertinimo dėl investicijų jau esamose 
sistemose

• Vertinimo laikotarpis yra fiksuotas iki 20 
metų

Rezultatai nereiškia finansavimo patvirtinimo! 
Vis dar turi peržiūrėti finansavimo institucija!
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Išvados
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