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DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M.
RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ
GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) susipažino su Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – Komisija) parengtu Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės
reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu
(toliau – Projektas). ESO komentarai, pastabos ir pasiūlymai Projektui išdėstyti pastabų ir
pasiūlymų lentelėje (pridedama), kurią prašome įvertinti ir atsižvelgti.

PRIDEDAMA. Pastabų ir pasiūlymų lentelė, 1 psl., 1 egz.

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

Augustas Dragūnas

Giedrė Rafanavičiūtė, tel. 8 697 56866, el. p. giedre.rafanaviciute@eso.lt
Klientų aptarnavimas:
Savitarnos svetainė www.manogile.lt
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
Informacija klientams tel. 1802* arba +370 611 21802
*- apmokestinamas pagal ryšio operatorių planą bei papildomą jų
tarifą.

Administracija:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
www.eso.lt

Rekvizitai:
Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų
tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.eso.lt

VIDAUS NAUDOJIMO
AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ PASIŪLYMAI
2019 m. gegužės 25 d.
Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

1.2.30. Papildyti Metodiką 12.6.5.6.6. papunkčiu ir išdėstyti jį taip:
1.

2.

„12.6.5.6.6. nuokrypis nuo prognozuotų papildomų sąnaudų pokyčių,
išreikštų per Cx dedamąją.“

„111. Priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ar
atskyrimo, reguliuojamos veiklos sąnaudos negali būti didesnės nei
Komisijos einamiesiems metams nustatytos arba faktinės metinės
sąnaudos iki reorganizacijos ar atskyrimo, išskyrus atvejus, kai
būtina įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.“;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ komentaras

Faktinės papildomos sąnaudos gali skirtis nuo prognozuojamų
papildomų sąnaudų ir atitinkamai gali būti didesnės arba mažesnės.
Pastarosios tendencijos dažnai priklauso nuo aplinkybių bei prielaidų,
kurioms Bendrovė tiesioginės įtakos neturi, todėl yra svarbu skirtumą
tarp faktinių ir prognozuotų papildomų sąnaudų objektyviai įvertinti.

Prašome Komisijos paaiškinti koks bus reguliuojamos veiklos sąnaudų
vertinimo procesas, jei sąnaudos po įmonės reorganizacijos arba
atskyrimo bus didesnės. Kaip bus įvertinama, kad sąnaudų padidėjimą
lėmė būtent įmonės reorganizacija arba atskyrimas, o ne įmonės priimti
sprendimai veiklai vykdyti (pvz.: padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos,
nes buvo nuspręsta įvykdyti daugiau investicijų ir tam buvo pasamdyti
nauji darbuotojai arba infliacijos padidėjimas).

Siūlomas pakeitimas
1.2.30. Papildyti Metodiką 12.6.5.6.6. papunkčiu ir
išdėstyti jį taip:
„12.6.5.6.6. nuokrypis nuo prognozuotų papildomų
sąnaudų pokyčių, išreikštų per Cx dedamąją, jei faktinės
papildomos
sąnaudos
yra
mažesnės
nei
prognozuotos. Jeigu papildomos sąnaudos buvo
didesnės nei prognozuotos, Įmonė privalo šį skirtumą
pagrįsti ir jis įvertinamas nustatant kitų metų kainų ir
(ar) pajamų viršutinę ribą.“
„111.
Priėmus
verslo
sprendimus
dėl
Įmonės
reorganizacijos ar atskyrimo, reguliuojamos veiklos
sąnaudos, kurios negali būti didesnės nei Komisijos
einamiesiems metams nustatytos arba faktinės metinės
sąnaudos iki reorganizacijos ar atskyrimo, išskyrus
atvejus, kai būtina įgyvendinti teisės aktų reikalavimus
arba sąnaudų padidėjimą lėmė ekonominiai veiksniai
t. y. darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas dėl
darbo užmokesčio augimo, infliacijos padidėjimas.“;
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