Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
DUJŲ SKYRIUS
Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos narys
2020PAŽYMA
DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ 2020 M. BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ
SĄRAŠO DERINIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO VEIKLOS PAJAMŲ
VIRŠUTINĖS RIBOS 2021 METAMS KOREGAVIMO
2020 m.

Nr. O5EVilnius

1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba1), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1, 4 bei 14 dalimis, nustato gamtinių dujų
skirstymo veiklos pajamų viršutines ribas penkerių metų laikotarpiui. Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-384
„Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo 2019–
2023 metams“ (toliau – Nutarimas) nustatė AB agrofirmos „Josvainiai“ (toliau – Bendrovė)
gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. sausio 1 d. iki
2023 m. gruodžio 31 d.
Vadovaudamasi Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir
energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2009 m. liepos 10 d. Komisijos
nutarimu Nr. O3-100 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17
d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir
energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), Bendrovė
2020 m. spalio 9 d. raštu Nr. 32 pateikė derinti 2391,47 Eur vertės bendrai derinamų investicijų
sąrašą.
Bendrovė 2020 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. 29 (toliau – Raštas) pateikė medžiagą koreguoti
pajamų viršutinę ribą 2021 m. Duomenys buvo patikslinti Bendrovės 2020 m. spalio 9 d. raštu
Nr. 31 ir 2020 m. spalio 15 d. raštu Nr. 33.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad
energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas
investicijas turi derinti su Taryba. Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su
1

Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei
numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat
Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019
m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos
ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos.
Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės
aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir
„Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba“.
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Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.
Taryba derina gamtinių dujų įmonių investicijų projektus, vadovaudamasi Aprašu.
Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius (toliau – Dujų skyrius),
vadovaudamasis Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos,
patvirtintos Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų
kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), nuostatomis
bei atsižvelgdamas į Bendrovės pateiktus duomenis, suskaičiavo Bendrovės gamtinių dujų
skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą 2021 metų laikotarpiui.
2. Bendrovės 2020 metais bendrai derinamos investicijos ir jų pagrindimas
Vadovaujantis Aprašo 6.1.2 papunkčiu, bendrai derinamų investicijų sąrašą sudaro Taryboje
derinamos investicijos, išskyrus investicijas, kai įmonė aptarnauja 100 tūkst. ir daugiau vartotojų ir
(arba) investicijų vertė yra ne mažesnė kaip 2 mln. Eur, bei investicijas, kurios sudaro
5 proc. ar daugiau nuo visų pajamų metinių investicijų sumos, bet ne mažiau kaip 0,15 mln. Eur.
Bendrovė 2020 m. spalio 9 d. raštu Nr. 32 ir 2020 m. spalio 15 d. raštu Nr. 33 pateikė derinti
2391,47 Eur vertės investicijas į naują dujų apskaitos korektorių ir apskaitos priemones. Investicijos
bus finansuojamos Bendrovės lėšomis (iš nusidėvėjimo lėšų). Atsižvelgdamas į tai ir
vadovaudamasis Aprašo 21 punktu, Dujų skyrius siūlo derinti Bendrovės bendrai derinamų
investicijų sąrašą, kurio vertė 2391,47 Eur.
3. Gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinės ribos koregavimas 2021 m.
3.1. Metodikos nuostatos
Gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba skaičiuojama pagal Metodikos
28 punktą, kuris numato, kad gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinė riba skaičiuojama kaip
nustatytų metinių bazinių skirstymo paslaugos sąnaudų (Ssk) ir skirstymo veiklos investicijų grąžos
(ROIsk) suma. Nustatytas metines skirstymo paslaugos bazines sąnaudas sudaro nustatytos
skirstymo paslaugos operacinės sąnaudos (OPEXsk(beDU)), gamtinių dujų sąnaudos technologinėms
reikmėms (CL), nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (CDA), darbo užmokesčio, socialinio
draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos (OPEXsk(DU)), mokesčių sąnaudos (CT), skirstymo
sistemos balansavimo sąnaudos (CKB), pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių kiekių
skirtumo pasibaigusiais reguliavimo periodo metais (PQ) ir kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai,
pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių
kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų (CX).
3.2 Bazinio skirstomų gamtinių dujų kiekio koregavimas 2021 metams
Vadovaujantis Metodikos 15 punktu, bazinis kiekis reguliavimo periodui nustatomas,
atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus, įvertinus
praėjusio reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpio pasibaigusių ketverių metų faktinę realizuoto
kiekio metinę apimtį ir metinių pokyčių tendencijas, sistemos naudotojų apklausos duomenis,
priežasčių, kurias Bendrovė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius ir būsimus apimties
pokyčius, pagrįstumą, planuojamą plėtrą būsimuoju reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinių
ribų galiojimo laikotarpiu, kitų gamtinių dujų įmonių, galinčių daryti įtaką, baziniam kiekiui, plėtrą
ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus bei prognozuojamą metinį realizuotiną kiekį, jei veiklą
pradeda nauja dujų įmonė. Nustatant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą
2019–2023 metams, buvo įvertintas 42067 MWh skirstomų gamtinių dujų metinis kiekis (Nutarimo
1 punktas).
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Bendrovė, remdamasi sistemos naudotojų gamtinių dujų vartojimo tendencijomis,
prognozuoja, kad Bendrovės skirstomas gamtinių dujų kiekis 2021 m. sudarys 41993 MWh
gamtinių dujų, t. y., 0,83 proc. mažiau, nei nustatytas 2020 m.

1 lentelė Skirstomų gamtinių dujų metinis kiekis, MWh 2018–2021 m.
Metai:

2018 m.

2019 m.
nustatytas*

2019 m.
faktinis

2020 m.
nustatytas

2020 m.
planuojamas

2021 m.

Skirstomų gamtinių
dujų metinis kiekis,
MWh

42882,19

42067

43412

42343

41612

41993

*Nustatyta Nutarimu.

Dujų skyrius įvertino Bendrovės pateiktus duomenis ir siūlo 2021 metams numatyti
Bendrovės siūlomą skirstomų gamtinių dujų metinį kiekį 41993 MWh.
3.3. Bazinių sąnaudų koregavimas 2021 metams
3.3.1. OPEXsk (be DU) sąnaudos
Vadovaujantis Metodikos 12.3 papunkčiu, operacinės sąnaudos yra remonto, priežiūros,
eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas),
administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos (toliau –
OPEX(be DU)). Pagal Metodikos 12.3.1.2 papunktį visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo
reguliavimo periodo metų, OPEX(be DU) apimtis kiekvieniems metams nustatoma pagal Statistikos
departamento paskutinį mėnesį prieš duomenų kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms koreguoti
pateikimą, paskelbto vartotojų kainų indekso (toliau – VKI) pokytį, lyginant su praėjusių metų tuo
pačiu mėnesiu, ir efektyvumo koeficientą. Antrųjų–penktųjų metų OPEX (be DU) skaičiuojamas pagal
Metodikos 2 formulę:
I −e
OPEX t +n ( be DU )=OPEX t +1 ( be DU ) × Π 5n=2 1+
; Eur
100
čia:
OPEXt+n (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudos (išskyrus darbo
užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos
sąnaudos t+n metais (antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;
OPEXt+1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus
darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos
paskirstomos sąnaudos t+1 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;
It+n – Lietuvos statistikos departamento antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais
paskutinį mėnesį prieš duomenų kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms koreguoti pateikimą,
paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.;
e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.
Bendrovė nurodė, kad 2021 m. planuoja 42676 Eur OPEX(be DU) sąnaudas. Lyginant su Dujų
skyriaus 2019 m. lapkričio 12 d. pažymoje Nr. O5E-643 „Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ 2019 m.
bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo ir gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės
ribos 2020 metams koregavimo“ (toliau – Pažyma) 2020 metams nustatytomis 25099,33
OPEX(be DU) sąnaudomis, Bendrovė šių sąnaudų didėjimą grindžia išaugusiu Valdybos išlaikymo
mokesčiu, taip pat papildomomis IT paslaugų ir konsultacinių paslaugų atsiradimu dėl atnaujintos
Bendrovės apskaitos sistemos. Bendrovė pateikė sąskaitas – faktūras, kuriose nurodė Valdybos

(

)
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išrašytas sumas už pateiktas paslaugas, tačiau nepagrindė įsigytų paslaugų poreikio, todėl Dujų
skyrius siūlo šių sąnaudų padidėjimo nevertinti. Papildomos IT paslaugų ir konsultacinių paslaugų
sąnaudos įvertintos 3.3.6 skyriuje.
Remiantis Dujų skyriaus Pažyma, Bendrovei pirmiesiems reguliavimo periodo metams buvo
nustatytos 24679,77 OPEX2019 (be DU). Atsižvelgiant į Statistikos departamento skelbiamą 2019 m.
liepos mėnesio VKI pokytį, lyginant su 2018 metų liepos mėnesiu, (2,7 proc.), Bendrovės
OPEX2020 (be DU) sudaro 25099,33 Eur. 2020 m. liepos mėnesio VKI pokytis2, lyginant su 2019 m. yra
1,3 proc. Atitinkamai, 2021 m. siūloma nustatyti 25174,63 Eur OPEX(be DU) sąnaudas.
2 ,7−1
1 ,3−1
OPEX 2021 ( be DU ) =24679 ,77 × 1+
× 1+
=25174 , 63 Eur
100
100

(

)(

)

Dujų skyrius siūlo 2021 metams Bendrovei nustatyti 25174,63 Eur OPEX(be DU), t. y.
0,3 proc. didesnes nei buvo nustatyta 2020 metams.
3.3.2. Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms
Sąnaudos technologinėms reikmėms skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.1
papunkčiu, kuriame numatyta, kad šių sąnaudų atveju atsižvelgiama praėjusio reguliavimo periodo
pasibaigusių ketverių metų vidutinius faktinius ir Tarybos nustatytus pastoviuosius gamtinių dujų
technologinėms reikmėms kiekius bei praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų
vidutinę faktinę ir Tarybos nustatytą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio metinę apimtį,
kai gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekiai priklauso nuo realizuoto kiekio.
Bendrovė nurodė, kad 2021 m. planuoja patirti 1263 Eur sąnaudas technologinėms
reikmėms, tačiau platesnio paaiškinimo nepateikė.
Pažymoje nurodyta, kad Bendrovei 2019–2023 m. reguliavimo periodui taikomas 0,17 proc.
kintamojo gamtinių dujų kiekio technologinėms reikmėms nuo paskirstyto gamtinių dujų kiekio
santykis. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė 2021 m. planuoja paskirstyti 41993 MWh gamtinių dujų,
kintamas gamtinių dujų kiekis technologinėms reikmėms 2021 m. sudarys 71,983 MWh
(41 993×0,0017꓿71,388 MWh).
Bendrovė nurodė, kad gamtinių dujų pirkimo kaina bus 13,69 Eur/MWh ir pateikė gamtinių
dujų kainos prognozę.
Dujų skyrius, įvertinęs ateities sandorius Gaspool gamtinių dujų biržoje, numatomą
gamtinių dujų tiekimo maržos dydį, galiojančias 2021 m. gamtinių dujų perdavimo kainas ir
gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos
(toliau – Saugumo dedamoji) dydį bei 2021 metams prognozuojamą technologinėms reikmėms
reikalingą kiekį ir reikalingus perdavimo bei vartojimo pajėgumus, prognozuoja, kad 2021 metais
vidutinė svertinė perkamų dujų kaina bus 17,84 Eur/MWh.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Metodikos 14.1 papunkčiu, gamtinių dujų įmonė
prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą, įvertinus įsigijimo šaltinius, nustato atsižvelgdama į
galiojančiose gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) transportavimo sutartyse nustatytas formules
ar konkrečias kainas. Atsižvelgdamas į tai ir įvertinęs Bendrovės pateiktus duomenis apie gamtinių
dujų kainas Gaspool gamtinių dujų biržoje 2021 m., galiojančios tarp Bendrovės ir UAB „Ignitis“
sudarytos gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties nurodytus parduodamų gamtinių dujų kainos
nustatymo principus bei Bendrovės 2021 metais.
2 lentelė. Gamtinių dujų sąnaudų technologinėms reikmėms (Eur) 2021 metams skaičiavimas
Eil.
2

Pavadinimas

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=7890189

Matavimo vnt.

Dujų skyriaus
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gamtinių dujų pirkimo kaina*
Perdavimo kaina už kiekį
Perdavimo kaina už ilgalaikius perdavimo pajėgumus
Perdavimo kaina už vartojimo pajėgumus
Saugumo dedamoji
Technologinių nuostolių dydis
Užsakomi ilgalaikiai perdavimo pajėgumai
Vartojimo pajėgumai
Sąnaudos technologinėms reikmėms
Prognozuojama perkamų gamtinių dujų kaina 2021 m.

Eur/MWh
Eur/MWh
Eur/MWh/parą/metus
Eur/MWh/parą/metus
Eur/MWh/parą/metus
MWh
MWh/parą/metus
MWh/parą/metus
Eur
Eur/MWh

skaičiavimai
13,69
0,86
92,00
55,55
343,71
71,388
172
175
1273,48
17,84

*2020 m. rugsėjo 7 d. duomenys

Dujų skyrius, skaičiuodamas Bendrovės gamtinių dujų įsigijimo kainą, įvertino Tarybos
2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3E-553 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo paslaugų kainų 2021 metams tvirtinimo“, patvirtintas gamtinių dujų perdavimo paslaugų
kainas 2021 m. Atsižvelgiant į tai, Dujų skyriaus apskaičiuota prognozuojama Bendrovės gamtinių
dujų pirkimo kaina 2021 m. bus 17,84 Eur/MWh. Dujų skyrius apskaičiavo 1273,48 Eur gamtinių
dujų sąnaudas technologinėms reikmėms.
Dujų skyrius siūlo 2021 metams Bendrovei nustatyti 1273,48 Eur sąnaudas
technologinėms reikmėms, t. y. 19,81 proc. mažiau nei buvo nustatyta 2020 metams (1588 Eur).
3.3.3. Nusidėvėjimo sąnaudos
Nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.2 papunkčiu ir Gamtinių
dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos
2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Apskaitos aprašas) nuostatomis.
Atsižvelgdama į priskaitytiną metinę nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą, su Taryba
suderintas ir įvykdytas ar vykdomas investicijas bei kitus šių sąnaudų dydžiui turinčius veiksnius,
numatytus Metodikos 12.2 papunktyje ir Apskaitos apraše, Bendrovė apskaičiavo 3984 Eur
nusidėvėjimo sąnaudas 2021 metams.
Dujų skyrius siūlo 2021 m. nustatyti Bendrovės apskaičiuotas 3984 Eur nusidėvėjimo
sąnaudas, t. y. 7,65 proc. didesnes sąnaudas nei buvo nustatyta 2020 metams (3701 Eur).

3.3.4. Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo
periodo metų, nustatomos vadovaujantis Metodikos 12.4 papunkčiu pagal Metodikos 4 formulę:
ΔDU t +n−e
OPEX t +n ( DU ) =OPEX t +1 ( DU ) × Π 5n=2 1+
; Eur
100
čia:|
OPEXt+n(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo
metais, Eur;
OPEXt+1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos pirmaisiais reguliavimo periodo metais, Eur;

(

)
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ΔDUt+n – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis n-tiesiems
metams, proc. Jis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą paskutinį
ekonominės raidos scenarijų;
e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.
Bendrovė nurodė, kad 2021 m. planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos turėtų būti
20334 Eur.
Skaičiuojant Bendrovės darbo užmokesčio sąnaudas 2020 metams Pažymoje buvo įvertintos
21862,08 Eur sąnaudos. Remiantis Finansų ministerijos skelbiamais duomenimis, prognozuojamas
vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis 2021 metams bus 3,3 proc. Atitinkamai
2021 m. darbo užmokesčio sąnaudos turėtų būti:

(

(

OPEX 2020 ( DU )= 13076 × 1+

)(

)(

)(

10−1
8 ,8−1
6 , 5−1
3 , 3−1
× 1+
× 1+
× 1+
100
100
100
100

))+( 4002 , 91×(1+

3 lentelė. OPEXDU skaičiavimo duomenys
Rodiklis
OPEXDU, Eur
OPEXDU, Eur

2017 m.
13076*

2018 m.
14252,84

2019 m.
15364,56

2020 m.
16209,61

2021 m.
16582,43

4002,91**

4315,14

4552,47

4657,18

1020***

1043,46

6,5

3,3

Atostogų rezervas, Eur
Darbo užmokesčio
augimas (2020-09-14
duomenys), proc.
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8,8

*Tarybos nustatytas sąnaudų dydis.
** OPEXDU dydis, pridėtas dėl pasikeitusio Bendrovės darbuotojų skaičiaus.
*** OPEXDU dydis, pridėtas dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ atitikties

Dujų skyrius siūlo 2021 metams nustatyti 22283,07 Eur darbo užmokesčio sąnaudas, t. y.
1,93 proc. daugiau nei buvo nustatyta 2020 metams (21862,08 Eur).
3.3.5. Mokesčių sąnaudos
Pagal Metodikos 12.5 papunktį mokesčių sąnaudos nustatomos vadovaujantis galiojančiais
mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Mokesčių sąnaudos skaičiuojamos įvertinant metams
prieš kainų viršutinių ribų nustatymą priskaitytinas mokesčių sąnaudas ir per artimiausius vienerius
metus, kuriems nustatoma (koreguojama) kainos ir (ar) pajamų viršutinė riba, planuojamas
investicijas.
Bendrovei 2020 metams buvo nustatytos 904,13 Eur mokesčių sąnaudos. Bendrovė nurodė,
kad 2020 m. patirs 938 Eur mokesčių sąnaudas, o 2021 m. planuoja 948 Eur mokesčių sąnaudas.
Atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamos, nuo
kurių yra skaičiuojamos įmokos Tarybai, sudarė 52 575 Eur, Dujų skyrius vertina, kad mokesčių
sąnaudos 2021 metais sudarys ((52 575×0,0137)+213+5꓿938 Eur).
Dujų skyrius siūlo 2021 metams nustatyti 938 Eur mokesčių sąnaudas, t. y. 3,75 proc.
didesnes sąnaudas nei buvo nustatyta 2020 metams (904,13 Eur).
3.3.6. Kiti sąnaudų nuokrypiai
Vadovaujantis Metodikos 28 punktu, į gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinę ribą yra
įtraukiami kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Bendrovės veiklai,
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bei kiti nuo Bendrovės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų / pajamų nuokrypiai, įskaitant ir
dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Bendrovė prašo į 2021 m. gamtinių dujų
skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą įtraukti žemiau nurodytų sąnaudų nuokrypius.
1. Papildomos sąnaudos dėl apskaitos sistemos pakeitimo. Bendrovė nurodė, kad 2019 m.
Bendrovėje įdiegta nauja apskaitos sistema, kuriai reikalingos papildomos IT sąnaudos ir
konsultacinių paslaugų sąnaudos. Dujų skyrius įtraukė papildomas 3670 Eur sąnaudas 2020
metams. Faktiškai Bendrovė reguliuojamoje gamtinių dujų skirstymo veikloje patyrė 5475 Eur.
Bendrovė nurodo, kad 2021 m. šios sąnaudos padidės iki 5500 Eur. Bendrovė pateikė dokumentus,
pagrindžiančius atsiradusias papildomas sąnaudas. Atitinkamai Dujų skyrius siūlo įtraukti
papildomas 5500 Eur sąnaudas.
2. Audito sąnaudų padidėjimas. Koreguojant pajamų viršutinę ribą 2020 m., buvo
nustatytos 1470 Eur audito sąnaudos. Bendrovė nurodė, kad 2020 m. faktiškai patyrė 2061 Eur
audito sąnaudų. Bendrovė pateikė paaiškinimus, pagrindžiančius atsiradusias papildomas sąnaudas.
Atitinkamai Dujų skyrius siūlo įtraukti papildomas (2061 Eur – 1470 Eur) 591 Eur sąnaudas.
3. Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų padidėjimas. 2020 m. buvo
nustatytos 14343 Eur remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos. Bendrovė 2020 m.
faktiškai patyrė 15736 Eur sąnaudas. Bendrovė nurodė, kad atlieka skaitiklių pakeitimą vartotojams.
Sąnaudos yra didesnės, nei prognozuota, kadangi tenka atlikti papildomus darbus (senų skaitiklių
išmontavimas, naujų skaitiklių įvirinimas, movų keitimas ir kiti darbai) bei nauji skaitikliai yra
brangesni. Taip pat Bendrovė patiria didesnes nei nustatytos patalpų ir inventoriaus nuomos
sąnaudas. Atitinkamai Dujų skyrius siūlo įtraukti papildomas 1137 Eur sąnaudas.
4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Bendrovė nurodė, kad 2021 m. patirs papildomas
270 Eur kvalifikacijos kėlimo sąnaudas. Atitinkamai Dujų skyrius siūlo įtraukti papildomas 270 Eur
sąnaudas.
4 lentelė. Bendrovės 2021 m. Gamtinių dujų skirstymo veiklos sąnaudos, Eur
Sąnaudos, Eur
Operacinės
sąnaudos
Gamtinių dujų
technologinės
sąnaudos
Nusidėvėjimo
sąnaudos
Darbo
užmokesčio
sąnaudos
Mokesčių
sąnaudos
Kiti sąnaudų
nuokrypiai
Skirstymo
veiklos
sąnaudos iš
viso:

Žymėjimas

2019 m.
nustatytos

2020 m.
Nustatytos

2021 m.
Bendrovės
siūlymas

2021 m. Dujų
skyriaus
siūlymas

OPEXsk(beDU)

24679,77

25099,33

42676

25174,63

CL

2001,56

1588,11

1263

1273,48

CDA

3642

3701

3984

3984

OPEXsk(DU)

19029

21862,08

20334

22283,07

CT

578

904,13

948

938

CX

-3904,1

3833,06

0

2579

Ssk

46026,23

56987,71

69205,00

56232,17

Dujų skyrius siūlo 2021 metams vertinti 56232,17 Eur Bendrovės gamtinių dujų skirstymo
veiklos sąnaudų.
3.4. Investicijų grąžos nustatymas
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Vadovaujantis Metodikos 12.6.1 papunkčiu, investicijų grąža nustatoma atsižvelgiant į
protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžos normą pagal Metodikos 5 formulę:
r × RAB
ROI i=
100
čia:
ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Eur;
i – reguliuojamų kainų paslauga;
r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę
svertinę kapitalo kainą (WACC), proc.;
RABi – paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, apskaičiuota pagal Metodikos
6 formulę, Eur.
Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklai priskirtino reguliuojamo turto (toliau – RAB)
vertė nustatoma pagal Metodikos 12.6.3 papunktį, ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 109 018 Eur.
Bendrovė nurodė, kad investicijas, kurios traukiamos į 2020 m. gruodžio 31 d. RAB sudaro
investicijos į apskaitos prietaisus bei kitą įrangą. Lyginant su 2020 m. sausio 1 d. nustatyta RAB
verte (110 604 Eur), 2020 m. gruodžio 31 d. RAB vertė mažėja 1586 Eur.
5 lentelė. Reguliuojamo turto vertė
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
.
8.
9.
10.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė
(RAB) 2020 gruodžio 31 d. (2+3-4-5+6-7-8-910)
Likutinė ilgalaikio turto vertė 2020 sausio 1 d.,
įskaitant nebaigtos statybos bei dotacijų ir
subsidijų vertę (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)
Dujų įmonės su Taryba suderintos bei
įgyvendintos
investicijos
per
2020
m.
(ataskaitinius metus)
Ilgalaikio turto balansinio nusidėvėjimo sąnaudos
priskaitytos per 2020 m. (ataskaitinius metus)
Parduoto, perleisto ir nurašyto turto per 2020
metus likutinė vertė
Atsargos, kurias dujų įmonė privalo laikyti 2020
m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje)
Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų
prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė
2020 m. gruodžio 31 d.
iš jų: naujų vartotojų prijungimo įmokos

Mato vnt.

Skirstymo veikla
2020 m. gruodžio 31
d.

Eur

109 018

„-“

110 604

„-“

2397

„-“

3 977

„-“

-

„-“

-

„-“

-

„-“

-

Nenaudojamo,
laikinai
nenaudojamo
(užkonservuoto) turto vertė 2020 m. gruodžio 31 „-“
d.
Nebaigtos statybos vertė ataskaitinio laikotarpio
„-“
pabaigai 2020 m. gruodžio 31 d.
Likutinė turto, priskiriamo kitoms veikloms, vertė „-“

-
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(nesuderintos investicijos) 2020 m. gruodžio 31 d.
Pagal Metodikos 12.6.2 papunktį investicijų grąžos norma (toliau – WACC) nustatoma
vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m.
rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos
patvirtinimo“. WACC nustatoma reguliavimo periodui ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į
skolinto kapitalo kainos pokytį. WACC skaičiuojama pagal formulę:
r =WACC=Rd × W d + R e ×

1
×W e
1−m

Re =R f + β × Rerp
WACC skaičiavimas ir dedamųjų paaiškinimai bei reikšmės parodytos je.
6 lentelė. WACC 2021 metams skaičiavimas
WACC dedamosios
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.
Nuosavybės rizikos premija, proc.
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos
rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio
rizikingumu
Nuosavo kapitalo grąža, proc.
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra), vnt.
dalimis
Nuosavo kapitalo grąža vertinant kapitalo struktūrą,
proc.
*Skolinto kapitalo kaina, proc.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra), vnt.
dalimis
Skolinto kapitalo kaina, vertinant kapitalo struktūrą,
proc.
Pelno mokestis, proc.
Vidutinė svertinė kapitalo kaina, proc.

Žymėjimas
Rf
Rerp

2021 m.
2,32
3,19
0,72

β
Re
WE

5,51
0,4

Re x W E

2,20

Rd
WD

1,63
0,6

Rd x WD

0,978

m
WACC

15
3,57

Atsižvelgiant į tai, kad 2021 metams Bendrovei apskaičiuota WACC yra 3,57 proc., o
2020 m. gruodžio 31 d. RAB sudarys 110 639 Eur, Bendrovės 2021 m. investicijų grąža
sudaro 3891,94 Eur (3,57 / 100 × 109018 ꓿ 3891,94), t. y. 0,91 proc. mažiau nei buvo nustatyta
2020 metams.
Dujų skyrius siūlo 2021 metams Bendrovei taikyti 3,57 proc. investicijų grąžos normą ir
nustatyti 3891,94 Eur investicijų grąžą.
3.5. 2014–2018 m. investicijų grąžos nuokrypio vertinimas
2014−2018 metų reguliavimo periodui dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y.
dėl OPEX suefektyvinimo taikomas viršpelnio koregavimas atliekamas vadovaujantis Metodikos
12.6.5.4 papunkčiu. Pažymėtina, kad 2014−2018 metų reguliavimo periodo investicijų grąžos
neatitikties vertinimas atliekamas vadovaujantis minėtu laikotarpiu galiojančiais vertinimo
principais.
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Dujų skyrius, remdamasis Bendrovės 2014–2018 m. audituotomis reguliuojamos veiklos
ataskaitomis įvertino 2014–2018 m. investicijų grąžos neatitikimus ir nustatė, kad skirtumas tarp
2014–2018 m. faktiškai gautos ir nustatytos investicijų grąžos sudaro 36602,38 Eur.
Dujų skyriui vertinant investicijų grąžos viršijimą 2014-2018 m. reguliavimo laikotarpiu,
įvertintos ir 2009-2013 m. reguliavimo laikotarpiu negautos pajamos, kurių atgavimas buvo
išdėstytas per visą 2014-2018 m. reguliavimo laikotarpį.
Pažymėtina, kad nustatant pajamų lygį 2019 metams, vartotojams buvo grąžinta 3904,1 Eur.
Koreguojant pajamų lygį 2020 m. vartotojams buvo grąžinta 6539,66 Eur.
Bendrovė, siekdama išlaikyti kainų stabilumą ilguoju laikotarpiu siūlo 2021 m. vartotojams
grąžinti 1/5 2014–2018 m. negrąžinto pelno, viršijančio nustatytą leistiną investicijų grąžą.
Atitinkamai 2021 m. grąžintina nustatytos investicijų grąžos viršijimo suma sudaro 6539,66 Eur
(32 698,28/5=6 539,66).
Vadovaujantis Metodikos 13 punktu, kai Metodikos 12.6.5.6 papunktyje numatyta tvarka
apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Tarybos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per
ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma
skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo
duomenys“. Tais reguliavimo periodo metais, kai grąžinamas investicijų grąžos viršijimas,
pritaikoma ½ palūkanų normos. Atsižvelgdamas į tai, nustatydamas 2021 m. investicijų grąžos
korekcijos dydį, Dujų skyrius įvertino mokėtinas palūkanas nuo negrąžintos dalies – 235,43 Eur
((32 698,28 – 6 539,66 – 6539,66) * 0,024 / 2 = 235,43).
Iš viso suskaičiuota palūkanų suma 2021 metams sudaro 235,43 Eur. Įvertinęs grąžintiną
6539,66 Eur dydžio investicijų grąžos nuokrypio ir priskaičiuotų 291,67 Eur palūkanų sumą, Dujų
skyrius siūlo 2021 m. gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą Bendrovei mažinti
6775,09 Eur.

3.6 Gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų lygio viršutinė riba 2021 metams
Dujų skyriaus apskaičiuotas Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų lygis
2021 metams sudaro 53349,03 Eur, t. y. 1,36 proc. mažiau nei buvo nustatyta 2020 metams.
7 lentelė. 2019 m. ir 2020 m. nustatytų ir 2021 m. siūlomų nustatyti Bendrovės veiklos rodikliai,
Eur
Veiklos rodiklis, Eur
Operacinės sąnaudos
Gamtinių dujų technologinės
sąnaudos
Nusidėvėjimo sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Kiti sąnaudų nuokrypiai
Skirstymo veiklos sąnaudos iš
viso:
Reguliuojamo turto vertė
laikotarpio pradžioje
Vidutinė svertinė kapitalo kaina
Investicijų grąža
2014–2018 m. investicijų grąžos

2021 m.

Žymėjimas
OPEXsk(beDU)

2019 m.
24679,77

2020 m.
25099,33

25174,63

CL

2001,56

1588,11

1273,48

CDA
OPEXsk(DU)
CT
CX

3642
19029
578
-3904,1

3701
21862,08
904,13
3833,06

3984
22283,07
938
2579,00

Ssk

46026,23

56987,71

56232,17

RAB

112799

110 639

109018

WACC
ROI

3,85
4342,76

3,55
3927,67
-6539,66

3,58
3891,94
-6539,66
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nuokrypis
Palūkanos nuo negrąžintos
investicijų grąžos nuokrypio
dalies
Pajamų viršutinė riba

Psk

50368,99

-291,67

-235,43

54084,05

53349,03

3.7. Baigiamosios nuostatos
Vadovaudamasis Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1, 4 ir 14 dalimis, Aprašu ir Metodika,
Dujų skyrius siūlo Tarybai:
1. derinti Bendrovės 2020 m. bendrai derinamų investicijų sąrašą, kurio bendra vertė yra ne
didesnė nei 2391,47 Eur.
2. koreguoti AB agrofirmai „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinę ribą 2021
metams, įsigaliosiančią 2021 m. sausio 1 d., lygią 53349,03 Eur.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo veiklos
pajamų viršutinės ribos 2021 metams koregavimo“ projektas, 1 lapas.
2. Tarybos nutarimo „Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ 2020 metų bendrai derinamų
investicijų sąrašo derinimo“ projektas, 1 lapas.

Dujų skyriaus vyr. specialistas
Valaitis
Į posėdį kviečiami:
1. AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai;
2. Energetikos ministerijos atstovai

Justas

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ 2020 METŲ BENDRAI DERINAMŲ
INVESTICIJŲ SĄRAŠO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi,
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003
m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, ir
atsižvelgdama į AB agrofirmos „Josvainiai“ 2020 m. spalio 9 d. raštu Nr. 32 ir 2020 m. spalio 15 d.
raštu Nr. 33 bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros
departamento Dujų skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB agrofirmos
„Josvainiai“ 2020 m. bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo ir gamtinių dujų skirstymo
veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 metams koregavimo“, Taryba n u t a r i a :
Derinti AB agrofirmos „Josvainiai“ 2020 metų bendrai derinamų investicijų sąrašą, kurio
bendra vertė yra ne didesnė nei 2391,47 Eur.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO VEIKLOS
PAJAMŲ VIRŠUTINĖS RIBOS 2021 METAMS KOREGAVIMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1, 4 ir 14 dalimis,
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 ,,Dėl
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir
atsižvelgdama į AB agrofirmos „Josvainiai“ 2020 m. rugsėjo 16 d. raštą Nr. 29, 2020 m. spalio 9 d.
raštą Nr. 31, 2020 m. spalio 15 d. raštą Nr. 32 bei Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų
skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ 2020 m. bendrai
derinamų investicijų sąrašo derinimo ir gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos
2021 metams koregavimo“, Taryba n u t a r i a:
Nustatyti AB agrofirmai „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą
2021 metams, galiosiančią nuo 2021 m. sausio 1 d. – 53349,03 Eur, kurioje įvertinta:
1. 56232,17 Eur metinių gamtinių dujų skirstymo paslaugos sąnaudų dydis.
2. 3891,94 Eur metinės gamtinių dujų skirstymo veiklos investicijų grąžos dydis.
3. 2014–2018 m. investicijų grąžos, viršijančios Tarybos nustatytą leistiną investicijų grąžą,
dalis (6539,66 Eur), įvertinant pinigų kainą laike (235,43 Eur).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
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