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27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) pateiktu derinimui nutarimo projektu „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761
„Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) ir
teikia komentarus ir pastabas.
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Nutarimo punktas

Komentarai / pastabos

Šilumos sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas
Aprašo 5-oje lentelės eilutėje nurodoma, jog ūkio Faktinę informaciją apie reguliuojamos / licencijuojamos veiklos sąnaudas ūkio subjektai
subjektas 1 kartą per metus iki gegužės 10 d. (arba per 5 gali pateikti tik, kai yra parengtos reguliuojamos veiklos ataskaitos ir užbaigtas jų auditas,
d. d. nuo Komisijos nutarimo dėl reguliuojamos veiklos todėl nėra aišku, kaip su šioje lentelės eilutėje nurodytos informacijos teikimu yra susijęs
kainų pakeitimo įsigaliojimo) turi skelbti duomenis apie „Komisijos nutarimas dėl reguliuojamos veiklos kainų pasikeitimo įsigaliojimo“?
reguliuojamos / licencijuojamos veiklos sąnaudas.
Taip pat dar kartą norime atkreipti Komisijos dėmesį, kad reguliuojamos veiklos ataskaitos
yra rengiamos remiantis finansinių ataskaitų duomenimis ir negali būti užbaigtos tol, kol
nėra patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Remiantis galiojančiais teisės
aktais, finansinės įmonės ataskaitos turi būti patvirtintos iki balandžio 30 d., tačiau dar yra
reikalingas objektyvus terminas šių ataskaitų paskelbimui. Be to, kaip jau minėta aukščiau,
reguliuojamos veiklos ataskaitos pradedamos rengti tik tuomet, kai metinės finansinės
1.
ataskaitos jau iš esmės yra užbaigtos ir nebėra tikėtina, kad bus atliekamos korekcijos
pagal auditorių pastebėjimus. Kitu atveju, t. y. rengiant finansines ir reguliuojamos veiklos
ataskaitas paraleliai, reikšmingai padidėtų tiek administracinė našta ūkio subjektams (nes
kiekvieną finansinių ataskaitų korekciją reikėtų atspindėti ir reguliuojamos veiklos
ataskaitose, kurios ir taip yra sudėtingos), tiek, tikėtina, ir audito įkainis, nes auditoriams
tektų peržiūrėti didesnį skaičių reguliuojamos veiklos ataskaitų versijų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlome reguliuojamos / licencijuojamos veiklos
sąnaudų paskelbimui viešai numatyti analogiška terminą, koks jis yra numatytas finansinių
ataskaitų pateikimui juridinių asmenų registrui, t. y. ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.
Aprašo 12.2.1. punkte ir 19-oje lentelės eilutėje
nurodoma, jog ūkio subjektas 1 kartą per metus (per 5
d. d. nuo reguliuojamos veiklos ataskaitų patvirtinimo)
turi skelbti duomenis apie veiklos pajamas.

Šiame punkte nurodomos informacijos skelbimas yra siejamas su reguliuojamos veiklos
ataskaitų patvirtinimu, todėl galima daryti prielaidą, kad turi būti skelbiami tik duomenys
apie reguliuojamos / licencijuojamos veiklos pajamas, o ne apie visas per ataskaitinį
laikotarpį ūkio subjekto gautas pajamas. Jei Bendrovės daroma prielaida teisinga, siūlome
patikslinti šioje eilutėje aprašytą reikalavimą aiškiau apibrėžiant skelbtinos informacijos
apimtis, nurodant, kad kartą per metus yra skelbiami „duomenys apie reguliuojamos
veiklos pajamas“. . Analogiškai ir Aprašo 12.1.1 punkte įrašytina „teikiamų reguliuojamų
paslaugų aprašymą“.

Aprašo 12.1.2 punkte nurodyta, kad skelbiamos
paslaugų teikimo, atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties
sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygos.

Siūlome papildyti Aprašo 12.1.2 punktą: „paslaugų teikimo, atnaujinimo, sustabdymo ir
nutraukimo sąlygas bei sutarties sudarymo, pratęsimo, papildymo ir nutraukimo sąlygas“,
atsižvelgiant į Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 210 p., taip pat sutartys gali būti
pildomos pvz. dėl dvinarės kainos taikymo ir pan.
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