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Į 2018-11-20 Nr. R2-(EA)-2524

DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR
SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO IR SU JUO
SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ

Finansų ministerija, išnagrinėjusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) kartu su 2018 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. R2-(EA)-2524 „Dėl Šilumos
sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir su juo susijusių
teisės aktų pakeitimo projektų“ pateiktus išvadoms gauti projektus, pagal kompetenciją teikia
pastabas ir pasiūlymus Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo projektui (toliau – Aprašo projektas):
1.
Aprašo projekto 30.5 papunktyje duodant nuorodą į apskaitos standartus vietoj
žodžio „ir“ turi būti rašomas žodis „arba“, nes finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas
vadovaujantis vienais apskaitos standartais – arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais
apskaitos standartais.
2.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. lapkričio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19 1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16 1
straipsniu įstatymo pakeitimas Nr. XIII-1625, įsigaliosiantis 2019 m. gegužės 1 d. Šiuo įstatymo
pakeitimu įtvirtintos sąvokos dėl auditorių atliekamų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų pagal šį
įstatymą – reguliavimo apskaitos sistemos patikra, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra.
Atsižvelgiant į tai, įsigaliojus minėto įstatymo pakeitimams Apraše naudojami terminai (51, 56–
58 p.) turėtų būti suderinti su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatomis.
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