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DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO
31 D. NUTARIMU NR. O3E-470 PATVIRTINTO ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS
ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PAKEITIMO IR 2009 M.
LIEPOS 8 D. NUTARIMU NR. O3-96 PATVIRTINTOS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS PAKEITIMO
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2019 m. kovo 5 d. raštu Nr. R2-(ŠKI)-487 „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470
patvirtinto šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašo pakeitimo ir 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos šilumos kainų nustatymo
metodikos pakeitimo“ ir teikia pastabas bei komentarus.
PRIDEDAMA. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pastabos ir komentarai, 2 lapai.

Finansų departamento direktorė

G. Rafanavičiūtė, giedre.rafanaviciute@chc.lt

Ramutė Ribinskienė

Originalas nebus siunčiamas
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Nutarimo projektas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
1.1. Papildyti Nutarimą 2.10 papunkčiu:
Siūlome papunktį išdėstyti taip:
„2.10. iki šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos atskiru
„2.10. iki šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos atskiru nutarimu
nutarimu suderinti Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių - administracinių
suderinti Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių - administracinių pastatų, kuro
pastatų, kuro svėrimo svarstyklių, džiovinimo spintų (biokuro laboratorijų),
svėrimo svarstyklių, džiovinimo spintų (biokuro laboratorijų), baldų, biuro įrangos
baldų, biuro įrangos - nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai netaikomi.
- nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai netaikomi naujam turtui. Nustatant
Nustatant Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių - administracinių pastatų, kuro
Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių - administracinių pastatų, kuro svėrimo
1.
svėrimo svarstyklių, džiovinimo spintų (biokuro laboratorijų), baldų, biuro
svarstyklių, džiovinimo spintų (biokuro laboratorijų), baldų, biuro įrangos įrangos - nusidėvėjimo laikotarpius taikomos šiuo nutarimu patvirtinto
nusidėvėjimo laikotarpius taikomos šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo nuostatos. Iki
Aprašo nuostatos. Iki šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos
šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos atskiru nutarimu suderinti
atskiru nutarimu suderinti Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo
Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai yra
(amortizacijos) laikotarpiai yra taikomi, jei tų ilgalaikio turto grupių
taikomi, jei tų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai nėra
nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai nėra nustatyti šiuo Aprašu ir (ar) jo
nustatyti šiuo Aprašu ir (ar) jo priedais.“
priedais.“
Nutarimo projektas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“
pakeitimo“
Prašome Komisijos paaiškinti (viešu išaiškinimu, konsultacija) kaip skaičiuoti
„2.74. Šilumos tiekėjams, vertinant iki 2018 m. gruodžio 31 d. susidariusią
nepadengtas sąnaudas arba papildomai gautas pajamas, kai galioja bazinė
neatitiktį dėl ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir
kaina, nustatyta remiantis Metodikos redakcija patvirtinta iki 2018 m. vasario 28 d.
(ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio per atitinkamą
Atkreipiame dėmesį, kad nustatytoje bazinėje kainoje nėra išskirti ir patvirtinti kitų
2.
laikotarpį neatitikimo ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar)
sistemų pagaminamos, realizuojamos ir pan. šilumos kiekiai, nustatytos kuro
šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžiui, Metodikos 76.11
struktūros. Taip pat, skaičiuojant galutinę šilumos kainą (taikomą vartotojams)
papunktis nėra taikomas.“
taikomos vidutinės, išskaičiuotos kuro kainos (vertinamos visom sistemos pirkto
kuro kainas), kaip jas atskirti?
„74.12.1. darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnį Manome, kad 74.12.1 papunktyje nurodyta formulė yra neteisinga. Įmonėms bus
nei Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį dirbtinai sumažinimas darbo užmokesčio didėjimas atliekant daugiau nei 1
ir efektyvumo rodiklį. Šis sąnaudų pokytis taikomas, jei Ūkio subjektas šilumos bazinės kainos perskaičiavimą. Manome, kad darbo užmokesčio
Reguliuojančiajai institucijai pateikia tokio pokyčio įvertinimo poreikį didėjimas turi būti skaičiuojamas nuo paskutinio perskaičiavimo pridedant
pagrindžiančius argumentus ir dokumentus. Šiuo atveju įtaka sąnaudoms Finansų ministerijos prognozuojamą darbo užmokesčio didėjimą (proc.), bei jei
3.
nustatoma pagal formulę:
šilumos bazinės kainos perskaičiavimas vėluoja daugiau nei metus (mūsų atvejis)
turi būti įvertintas ir praėjusių metu Finansų ministerijos prognozuojamas darbo
užmokesčio didėjimas (proc.). Formulė turėtų atrodyti taip:
.
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n – pirmieji bazinės kainos metai

Taip pat siūlome, nurodyti, kad pagrindžiančiais dokumentais gali būti laikomas ir
faktinis darbo užmokestis, kuris yra didesnis nei nustatytas bazinėje kainoje.

4.

77. Jeigu nustatoma, kad Ūkio subjektas šilumos kainas (kainų
dedamąsias) apskaičiavo ir taikė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir
dėl to:
77.2. patyrė papildomų sąnaudų (žalos), ši suma konstatuojama
teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ji niekaip nekeičia šilumos sąnaudų
dedamųjų dydžio.
„771.

5.

Kai Metodikos 76 ir (ar) Metodikos 77 punktuose numatyta
tvarka apskaičiuotų Ūkio subjekto papildomai gautų pajamų grąžinimas
išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina.
Pinigų kainos nustatymui taikomas Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų
paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos
svertinis vidurkis už laikotarpį nuo praėjusių ataskaitinių metų liepos mėn.
iki einamųjų metų liepos mėn.“

Manome, kad šis Metodikos punktas iš esmės yra neteisingas. Manome, kad dėl
neaiškaus reguliavimo ar netyčinės /nesant šilumos tiekėjo kaltės klaidos
pažeidus, tiksliau netinkamai pritaikius teisės aktus ir patyrus papildomas
sąnaudas, jos turi būti grąžinamos bendrovei.
Prašome detaliau išaiškinti 771. punktą.
Nėra aišku, ar tik papildomam pajamų grąžinimui, išdėstomam per ilgesnį nei
vienerių metų laikotarpį, būtų taikomos palūkanos, ar ir bendrovės nepadengtoms
sąnaudos (76.2. papunktis).
Manome, kad įvedus naujus rodiklius (Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų
paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinis
vidurkis) yra apsunkinamas, ir taip jau sudėtingas, reguliavimas. Siūlome
skaičiavimuose naudoti skolinto kapitalo normą, kuri yra patvirtina bendrovei
nustatant šilumos kainą.
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