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Raštinė
Del kainu nustatymo metodikos pakeitimo

Siunčiame E energija grupės pastabas dėl rengiamo Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Manome, jog VKEKK pritarus teikiamiems pakeitimams būtų prarastas bazinės kainos nustatymo
tikslas. Jeigu komisija siekia perskaičiuoti daugumą bazinės kainos dedamųjų eilučių (pelno, kuro,
elektros, nusidėvėjimo ir kt.), tuomet bazinės kainos nustatymas apskritai netenka prasmės. Bet koks
sutaupymas yra eliminuojamas ir išimamas iš kainos, nelieka jokių paskatų sąnaudų mažinimui, taip
pat dėl ilgų nusidėvėjimo terminų investicijų atsipirkimas labai ilgas ir neskatinantis investuoti. Todėl
siūlome iš esmės peržiūrėti reguliavimo principus ir metodikai keliamus tikslus;
Nors minėtame nutarime nenagrinėjamas RAS, tačiau siūlome iš naujo įvertinti metodikoje įtvirtintų
RAS priedų būtinumą bei jų detalumą;
Siūlome numatyti RAS ataskaitų supaprastintą rinkinį CŠT įmonėms, kurių licencijuojamoje
teritorijoje nėra NŠG. Taip pat numatyti supaprastintus RAS rinkinius NŠG. Tai leistų sutaupyti
ženklias sumas (DU, audito ir informacinių sistemų palaikymui);
Projekto 2.29 punktas (metodikos 91 punktas). Numatyti, jog tuo atveju, jeigu CŠT įmonė dalyvauja
superkamos šilumos aukcione ir siūlo žemesnę pardavimo kainą nei jos kintamosios sąnaudos,
susidariusio skirtumo suma yra mažinamos CŠT įmonės kuro sąnaudos;
Į kintamas sąnaudas įtraukti pelenų šalinimo ir ATL įsigijimo sąnaudas;
Projekto 1.1 punktas (metodikos 5 punktas) – WACC skaičiuojamas naudojant ūkio subjekto (...)
„RAS“ reguliuojamų veiklų ataskaitinio laikotarpio balanso skolinto ir nuosavo kapitalo rodiklius;
Projekto 2.17 punktas (metodikos 75.2 ir kiti punktai susiję su atsinaujinančius išteklius naudojančio
įrenginio instaliavimu). Siekiant nepažeisti ŠŪĮ būtinųjų sąnaudų padengimo principo, jeigu šilumos
kainoje yra keičiama kuro struktūra, turi būti įtraukiamos ir visos kitos susijusios sąnaudos (padidėjęs
darbo užmokestis, pelenų šalinimas, NT mokestis, draudimas ir kt.). Atkreipiame dėmesį, jog net ir
nepakeitus kuro struktūros CŠT įmonė negalėtų gauti viršpelnio, nes pastarasis būtų koreguojamas
metinio perskaičiavimo metu, todėl metinio perskaičiavimo metu atlikti bazinės kainos lygio
korekcijas yra netikslinga. Metodikos 75.2.1 punkte taip pat neaiškiai apibrėžta, jog pasikeitus kuro
struktūrai „gali būti“ koreguojama, todėl siūlome sukonkretinti atvejus, kuriais kuro struktūra gali
būti nekeičiama;

Su pagarba,

Aleksas Jautakis
Mob.: +370-686-06880
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