AB ,,KLAIPĖDOS ENERGIJA“ PASTABOS
DĖL NUTARIMO PROJEKTO „DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ
PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ (TOLIAU - NUTARIMO PROJEKTAS)
Eil.
Nr.

Aprašo nuostatos

Pastabos / pasiūlymas

Dėl 12.1.1. punkto. Ilgalaikį turtą (šilumos generavimo šaltinius),
kurio galia neviršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio
penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, Ūkio subjektas turi
priskirti Šilumos (produkto) gamybos paslaugai (Aprašo 10.1.1
papunktis);

Pažymėtina, kad pagal Supirkimo tvarkos (redakcijos,
įsigaliojusios nuo 2018 m. gruodžio 1 d.) 9 punkto nuostatas,
kuriose numatyti reikalavimai šilumos poreikio piko ir
rezerviniams pajėgumams, nurodoma, kad piko pajėgumus
užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas yra nustatomas ne
trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui likus ne mažiau kaip
1 mėn. iki šaltojo metų laikotarpio t.y. iki spalio 1 d. ir esant
poreikiui kas mėnesį gali būti koreguojamas atsižvelgiant į
ateinantį mėnesį planuojamus panaudoti šilumos gamybos
įrenginius.
Vadovaujantis Supirkimo tvarkos nuostatomis, Aprašo 12.1.1 ir
12.1.2 punktai numato šilumos gamybos įrenginių priskyrimą
paslaugoms. Kyla klausimas ar įrenginių paskirstymas pagal
Supirkimo tvarką ir Aprašą gali skirtis, nes pagal Supirkimo tvarką
piko ir rezervinių įrenginių sąrašas sudaromas nuo einamųjų metų
spalio 1 d. iki sekančių spalio 1 d., o pagal Aprašą turto (įrenginių
priskyrimas) atliekamas nuo ataskaitinių metų pradžios ? Tai
turėtų būti numatyta Apraše.
Vadovaujantis Supirkimo tvarkos nuostatomis šilumos tiekėjas,
skirstydamas šilumos generavimo įrenginius susiduria su situacija,
kad priskiriant didesnės galios generavimo įrenginį šilumos
(produkto) gamybos paslaugai yra viršijamas 70 proc. šilumos
galios poreikis ir tokiu atveju įrenginio galia yra dalijama į dvi
dalis, viršyta dalimi priskiriant jį piko įrenginiams. Ar tokiu atveju

1.1.

1.2.

1

1.3.

Dėl 21. punkto. Ūkio subjektas, kuris yra šilumos tiekėjas ir vykdo
karšto vandens tiekimo veiklą, pajamas, gautas už šilumos kiekį,
sunaudotą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti,
vadovaujantis Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu priežastingumo
principu, turi priskirti Šilumos tiekimo veiklai.

1.4.

Dėl 24.4.7. punkto. Turto, skirto bendrosioms personalo reikmėms
(pavyzdžiui, buitinė technika), valdomų teritorijų tvarkymui,
neviršijančio 3 tūkst. Eur, vertę;

1.5.

Derinimo pažymoje į 13.4 p. pateiktą UAB ,,Litesko“ pastabą
Komisija atsakė: ,, Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į
pasikeitusius apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo

generavimo įrenginio turtinis vienetas skirstomas dalimis
skirtingoms paslaugoms proporcingai paskirstytai galiai ?
Metodikos punktas prieštarauja Metodikos 13 priedo pastabai:
* * Karšto vandens tiekimo verslo vieneto karšto vandens tiekimo
paslaugoje eilutė "Pajamų per ataskaitinį laikotarpį" turi būti
nurodomos karšto vandens tiekimo veiklos pajamos su šilumos
pajamomis karštam vandeniui ruošti, o eilutėje "Priskirtų sąnaudų
suma per ataskaitinį laikotarpį" sąnaudos su šilumos sąnaudomis
karštam vandeniui ruošti. Temperatūros palaikymo paslaugoje
eilutėje "Pajamų per ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodomos
šilumos pajamos karšto vandens temperatūrai palaikyti ir eilutėje
"Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį" turi būti
nurodomos šilumos sąnaudos karšto vandens temperatūrai
palaikyti.
Ar Metodikos 1 ir 13 prieduose atvaizduojamos pajamos skiriasi ?
Ar 21 punkto nuostata taikoma tik Metodikos 1 priedo pajamų
atvaizdavimui ?
Ar reikėtų suprasti, kad draudžiant reguliuojamos veiklos verslo
vienetams priskirti Aprašo 24.4.7 punkte nurodytą turtą, pvz. vejos
pjovimo traktoriuką, lapų surinktuvą , šilumos tiekėjas turėtų pirkti
paslaugą-pvz. vejos pjovimo ? Perkant paslaugą reguliuojamos
sąnaudos tik išaugtų, nes šiuo metu šiuos darbus atlieka bendrovės
darbuotojai. Ar toks draudimas reikštų, kad šilumos tiekėjas
teritoriją turi tvarkyti investicijų grąžos sąskaita? Reiktų detalizuoti
buitinės technikos sąrašą, nes esant neaiškumui ir vykdant Aprašo
nuostatas susidarys situacija, kad, siekiant personalui sudaryti
civilizuotas darbo sąlygas, šaldytuvą šilumos tiekėjas turėtų
nuomoti.
Iš svarstymui pateikto Aprašo nuostatų visai neaišku, kaip
paskirstyti turtą ir sąnaudas tarp gamybos ir piko rezervo paslaugų.
Kyla eilė klausimų:
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reikalavimus, bus koreguojamos Reguliavimo apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinės rekomendacijos,
kuriose ir bus pateikiami pavyzdžiai, kaip tarp šilumos
(produkto) gamybos paslaugos ir šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos turėtų
būti paskirstomi šilumos šaltiniai.“

1. Iki kada Komisija įsipareigoja parengti Reguliavimo
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktines
rekomendacijas ? Tikslinga, paruošus aukščiau nurodytas
rekomendacijas, suorganizuoti jų pristatymą šilumos
tiekėjais.
2. Tikslinga praktinėse Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo rekomendacijose apibrėžti sąsajas
tarp Aprašo priedų. Tiesiogiai šilumos (produkto) ir
šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimui galima priskirti tik kintamas sąnaudas. Pagal
Aprašo 12.1.5. punktą visas likusias su Šilumos gamybos
(įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetu (Aprašo
10.1 papunktis) susijusias sąnaudas Ūkio subjektas,
laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų principų, turi
priskirti ar paskirstyti Šilumos (produkto) gamybos
(Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2
papunktis)
paslaugoms
vadovaudamasis
Apraše
numatytomis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
taisyklėmis.
Susidaro tokia situacija, kad iki naujos supirkimo tvarkos
įsigaliojimo tvarkos dabar vedamoje RAS apskaitoje
šilumos gamybos šaltinių (katilinių) visos tiesioginės
pastovios sąnaudos buvo priskiriamos šilumos (produkto)
paslaugai ir atvaizduojamos dabar galiojančios Šilumos
kainų nustatymo metodikos 7 priede, kurį keičia Aprašo 6
priedas. Pagal Šilumos supirkimo iš NŠG aprašą, kuris
įsigaliojo gruodžio 1 d., tame pačiame gamybos šaltinyje
gali būti įrenginių, kurie kaip turtas paskirstyti šilumos
(produkto) gamybos ir šilumos poreikio pikų ir rezervinės
galios užtikrinimo paslaugoms. Šioms paslaugoms priskirto
turto nusidėvėjimo sąnaudos ir turto eksploatacijos
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sąnaudos bus apskaitomos tiesiogiai ir atvaizduojamos
Aprašo 6 priede. Tačiau visos kitos pagal dabar galiojančią
RAS apskaitą buvusios tiesioginės gamybos šaltinio
sąnaudos, pvz. personalo sąnaudos , pačios katilinės
priežiūros
ir
eksploatavimo
sąnaudos
tampa
netiesioginėmis sąnaudomis. Kaip šios netiesioginės
sąnaudos turėtų būti atvaizduotos Aprašo 7 priede , kokia
tai turėtų būti veiklos grupė ?
1.6.

Dėl 24.4.8. punkto. Šilumos generavimo šaltinių vertę, kurių galia
viršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos
vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio
aplinkos oro temperatūrai ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir
šilumos rezervinės galios pajėgumų poreikį, kurių nustatymas
reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir
sąlygų apraše, išskyrus atvejus, kai rezervinės galios ribojimas
neužtikrintų būtinųjų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos
tiekimui;

1.7.

Dėl 24.4.10. punkto. Kito ilgalaikio turto vertę, kuris nėra būtinas
reguliuojamai veiklai vykdyti, taip pat ilgalaikį turtą, kuris
nesukuria papildomos ekonominės naudos, lyginant su pigesnėmis
alternatyvomis, o didesnė turto įsigijimo vertė yra grindžiama Ūkio
subjekto įvaizdžio formavimu.

Komisija Derinimo pažymos 8.10 pastabos komentare pažymėjo,
kad jei konkrečiam ūkio subjektui rezervinės galios ribojimas
nebus taikomas, tai turėtų būti nurodoma bazinės šilumos kainos
(kainos dedamųjų) pažymoje ir Reguliavimo apskaitos atskyrimo
ir sąnaudų paskirstymo laisvos formos apraše.
Įvertinant tai, kad bazinė šilumos kaina gali būti jau nustatyta,
kokias derinimo su Komisija procedūras turi atlikti šilumos
tiekėjas, kad turėtų pagrindą galios ribojimo netaikymo faktą
įrašyti į Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
laisvos formos aprašą?
Derinimo pažymoje 5.6 pastaboje Komisija pažymėjo , kad ,,
šilumos sektoriaus įmonės, atlikdamos pirkimus turi įvertinti
ekonominį naudingumą ir mažiausiomis sąnaudomis įsigyti turtą“
Įmonės pirkimus organizuoja vadovaujantis viešųjų pirkimų tvarka
ir, kaip nurodo Komisija Derinimo pažymos 5.6 pastaboje, kad
prabangos kriterijai kiekvienu atveju gali būti skirtingi bei
priklauso nuo konkretaus įsigyjamo turto. Dėl šių priežasčių
šilumos įmonės pirkimai privalo būti pagrįsti ir argumentuoti
Darytina išvada, kad šilumos tiekimo įmonė, vykdydama pirkimus,
kiekvienu konkrečiu atveju turės derinti su Komisija ar teisingai
supranta prabangos kriterijus, jei nėra baigtinio kriterijų sąrašo?
Ūkio subjektas, vykdydamas ilgalaikio turto paskirstymą
paslaugoms, reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms
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priskiria tik su atitinkamos savivaldybės taryba ir Komisija
suderintą turtą.. Darytina išvada, kad Komisija derindama
investiciją įvertina turto vertę ir jo būtinumą reguliuojamai veiklai
vykdyti. Minėtas projekto punktas yra perteklinis.
Sąnaudų paskirstymą šilumos tiekėjas vykdo kiekvieną mėnesį.
Netiesioginės sąnaudos, tame tarpe ir nusidėvėjimo sąnaudos,
paskirstomos taikant atitinkamo mėnesio paskirstymo kriterijus,
kurie skirtingais mėnesiais gali būti skirtingi (pvz. gedimų skaičius,
gamybos apimtys). Audituojamos RAS ataskaitos yra metinės.
Atkreiptinas dėmesys, kad metinės sąnaudų ataskaitos-tai
mėnesinių verslo vienetams ir paslaugoms priskirtų tiesioginių,
netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų suma.
Skirtingai nei sąnaudų ataskaitos, kurios skirstomos kiekvieną
mėnesį, turto paskirstymas paslaugoms atliekamas kartą
metuose, taikant gruodžio mėn. paskirstymo kriterijus.
Atitinkamai gruodžio mėn. verslo vienetams pagal tiesiogiai ir
netiesiogiai priskirtą ilgalaikio turto vertę paskirstomas bendros
veiklos palaikymui naudojamas turtas. Metinė turto ataskaita -tai
nėra atskirų mėnesių paskirstyto turto vienetų suma.
Atsižvelgiant į tai, šilumos tiekėjas techniškai net neturi galimybės
bendrosios veiklos nusidėvėjimo sąnaudas kiekvieną mėnesį
skirstyti taikant Aprašo projekto bendrosios veiklos padalinių
nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymo kriterijų pagal bendrosios
veiklos turto paskirstymą. Tikslinga visoms bendrosioms
sąnaudoms, įskaitant ir nusidėvėjimo sąnaudoms, taikyti tą patį
paskirstymo kriterijų.
Prašome detalizuoti, kokia tai būtų kita informacija, kurią turėtų
pateikti šilumos tiekėjas ?

1.8.

Dėl 37. punkto. Bendrosios sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo
sąnaudas,
kurioms
Ūkio
subjektas,
vadovaudamasis
priežastingumo principu, turi priskirti kaip galima mažiau sąnaudų,
paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) pagal
atitinkamam verslo vienetui ir konkrečiai paslaugai (produktui)
priskirtą pastoviųjų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą.
Ilgalaikio turto, skirto bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui),
nusidėvėjimo sąnaudos atitinkamiems verslo vienetams ir
paslaugoms (produktams) priskiriamos Aprašo 24 punkte nustatyta
ilgalaikio turto paskirstymo tvarka.“

1.9.

Dėl 47.5. punkto. Kita informacija, įrodanti, kad Ūkio subjekto
suformuota reguliavimo apskaitos sistema, kurios pagrindu verslo
vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas,
atitinka Aprašo reikalavimus.
Dėl 45. punkto. Ūkio subjektas turi suformuoti ir naudoti tokią Atsižvelgiant į Aprašo 45 ir 48 punktus, būtų tikslinga, kad
reguliavimo apskaitos sistemą, kurios teikiama informacija Komisija , praėjus 6 mėn. po Aprašo įsigaliojimo dienos patikrintų

1.10.
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reguliuojančiajai institucijai leistų visiškai įsitikinti Apskaitos
atskyrimo taisyklių, nurodytų šios Aprašo II skyriuje, ir Sąnaudų
paskirstymo taisyklių, nurodytų šios Aprašo III skyriuje, vykdymu.
Reguliavimo apskaitos sistemos teikiama informacija turi atitikti
šiuos kriterijus<..>
Dėl 48. punkto. Reguliuojančioji institucija turi teisę reikalauti,
kad Ūkio subjekto parengtas Sistemos aprašas atitiktų Aprašo
reikalavimus. Reguliuojančiajai institucijai pareikalavus, Ūkio
subjektai privalo pakoreguoti ir pateikti reguliuojančiajai
institucijai patikslintą Sistemos aprašą per reguliuojančiosios
institucijos nustatytą protingą terminą.

1.11.

Dėl 49. punkto. Apie naudojamos reguliavimo apskaitos sistemos,
kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos,
sąnaudos ir ilgalaikis turtas, pakeitimus Ūkio subjektas privalo
pranešti reguliuojančiajai institucijai teikdamas pakeistą Sistemos
aprašą su priedais per 30 kalendorinių dienų nuo tokių pakeitimų
dienos.

šilumos tiekėjų Komisijai
pateiktus Reguliavimo apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvus aprašus (toliauRAS aprašas) ir sprendimu nutartų , kad RAS aprašas atitinka
Aprašo 45 punktą. Tokiu atveju aiškūs būtų ir Aprašo 48 punkto
reikalavimai, kuriais remiantis šilumos tiekėjas, nepasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, galėtų atlikti ir programinius apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo pakeitimus.
Remiantis Komisijos nutarimu dėl RAS aprašo atitikimo Aprašo
45 punktui, šilumos tiekėjas galės vykdyti ir Aprašo 50.1 punktąvadovas galės pagrįstai patvirtinti, kad šilumos tiekėjo ataskaitinio
laikotarpio ataskaitos parengtos pagal RAS aprašą, kuris atitinka
Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
taisyklių reikalavimus. Tai palengvintų ir auditorių darbą. Taip pat
nekiltų problemų Komisijai skaičiuojant lyginamosios analizės
rodiklius.
Ar tokiu atveju, jei Komisija, patikrinus audituotas ataskaitinio
laikotarpio RAS ataskaitas, nusprendžia, kad šilumos tiekėjo
taikomas RAS aprašas neatitinka Aprašo reikalavimų, šilumos
tiekėjas turės atlikti pakartotinį auditą ir jo sąnaudos bus
nepaskirstomos?
Aprašo punktas neaiškus ir jį reikėtų patikslinti:
1. Apie kokios apimties reguliavimo apskaitos sistemos
pakeitimus šilumos tiekėjas turi pranešti Komisijai per 30
kalendorinių dienų - ar tik apie pakeitimus pačiame RAS
apraše, ar ir apie smulkius pakeitimus atliktus RAS aprašo
prieduose ?
Pvz. ataskaitiniame laikotarpyje patiriamos naujos
sąnaudos, kurių anksčiau šilumos tiekėjas nebuvo patyręs
ir dėl to sąskaitų planas papildomas nauja sąskaita , kuri
priskiriama atitinkamam sąnaudų pogrupiui, t.y.
tikslinamas RAS aprašo atskiras priedas-papildomas
sąskaitų plano priskyrimas sąnaudų pogrupiams
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Ar tokiais atvejais Komisijai reikia pateikti tik
koreguotą RAS aprašo priedą, ar visą RAS aprašą su visais,
kad ir nekoreguotais priedais?
2. Šilumos tiekėjas ataskaitinio laikotarpio RAS ataskaitas
kartu su ataskaitiniame laikotarpyje taikytu RAS aprašu ir
visais jo priedais, pateikia Komisijai sekančiais metais iki
gegužės 1 d. Todėl nelabai suprantama, kam Komisijai
reikalingi ataskaitinio laikotarpio eigoje daromi šilumos
tiekėjo RAS pakeitimai ir koks bus grįžtamasis ryšys su
šilumos tiekėju, kuris per 30 kalendorinių dienų atlikęs RAS
pakeitimus apie juos praneš Komisijai? Ar Komisija,
susipažinus su pateiktais RAS aprašo pakeitimais,
informuos šilumos tiekėją, kad šie pakeitimai atitinka
(neatitinka) Aprašo reikalavimus ir per kokį laikotarpį ?
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1.12.

1.13.

1.14.

Dėl 50. punkto. Ūkio subjektas, pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui (finansiniams metams), ne vėliau kaip iki kito
ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos, parengia ir
pateikia reguliuojančiajai institucijai metines reguliuojamosios
veiklos ataskaitas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad
reguliuojančioji institucija galėtų visiškai įsitikinti, jog ataskaitiniu
laikotarpiu Ūkio subjekto naudota reguliavimo apskaitos sistema
įgyvendino Apskaitos atskyrimo taisykles, nurodytas šio Aprašo II
skyriuje, ir Sąnaudų paskirstymo taisykles, nurodytas šio Aprašo
III skyriuje.

50. Ūkio subjektas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
(finansiniams metams), ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio
laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos, parengia ir pateikia
reguliuojančiajai institucijai metines reguliuojamosios veiklos
ataskaitas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad
reguliuojančioji institucija galėtų visiškai įsitikinti, jog ataskaitiniu
laikotarpiu Ūkio subjekto naudota reguliavimo apskaitos sistema
įgyvendino Apskaitos atskyrimo taisykles, nurodytas šio Aprašo II
skyriuje, ir Sąnaudų paskirstymo taisykles, nurodytas šio Aprašo
III skyriuje.

Perteklinis reikalavimas, kaip ataskaitos gali būti išsamios, jei jų
formos Komisijos reglamentuotos ir patvirtintos . Formose pateikti
skaičiai tikrai neatskleidžia, kad šilumos tiekėjo naudota apskaitos
sistema atitinka Aprašo reikalavimus. Žr. 1.10 pastabos
komentarą-Šilumos tiekėjo laisvos formos RAS aprašas turi
įgyvendinti Aprašo reikalavimus, jei Komisija jį patikrinus
patvirtins, kad jis atitinka Aprašo reikalavimus, tai ir šilumos
tiekėjo parengtos ataskaitos juo vadovaujantis teisingai atspindės
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
Dėl 50.16. punkto. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir Prašome patikslinti, kokie tai turėtų būti dokumentai , kokia forma
informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad ir kaip jie pateikiami ? Per DSAIS sistemą pateikti papildomos
Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas informacijos nėra galimybės.
apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
Dėl 56. punkto. Paaiškėjus, kad pagal Aprašo 50 punktą pateiktose Papildyti:
reguliuojamosios veiklos ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys, 56. Paaiškėjus, kad pagal Aprašo 50 punktą pateiktose
Ūkio subjektas privalo nedelsiant raštu informuoti reguliuojančiąją reguliuojamosios veiklos ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys,
instituciją, nurodant kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi Ūkio subjektas privalo nedelsiant raštu informuoti reguliuojančiąją
būti pakoreguoti ir pateikti auditoriaus įvertinimą, ar atlikti instituciją, nurodant kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi
pakeitimai reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra reikšmingi bei būti pakoreguoti ir pateikti auditoriaus įvertinimą, ar atlikti
ar reikalingas pakartotinis auditas, ir per 10 darbo dienų (po pakeitimai reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra reikšmingi bei
pakartotinio audito, kai jis yra reikalingas) reguliuojančiajai ar reikalingas pakartotinis auditas, ir per 10 darbo dienų (po
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institucijai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos pakartotinio audito, kai jis yra reikalingas) reguliuojančiajai
ataskaitas. Komisijai patikslintos ataskaitos turi būti pateikiamos institucijai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos
per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą. ataskaitas. Komisija raštu gali kreiptis į Ūkio subjektą su
nurodymu pakeisti audituotas Reguliuojamos veiklos
ataskaitas, nurodydama priežastis dėl Komisijos nuostatų
pasikeitimo. Tuo atveju pakartotinis auditas neatliekamas.
Komisijai patikslintos ataskaitos turi būti pateikiamos per
Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą
Papildymas suformuotas remiantis Derinimo pažymoje 5.11
punkto pastabai pateiktu Komisijos išaiškinimu.
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