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Rugsėjo 12 d., 2012 m.
„Vilniaus energija“: ministras nekorektiškai operuoja skaičiais
Bendrovė „Vilniaus energija“ Ūkio ministro Rimanto Žyliaus žiniasklaidai pateiktus esą didelius
bendrovės nuosavybės grąžos rodiklius vadina ištrauktais iš konteksto, todėl nekorektiškais ir tokius
pareiškimus vertina kaip tuščią politikavimą artėjant Seimo rinkimams.
„Politiko pateikti skaičiai – ištraukti iš konteksto ir nekorektiškai įvertinti. Rezultatas: tikrovės
neatitinkantys duomenys, kurie skirti tik visuomenės aistroms pakurstyti“, - teigė „Vilniaus
energijos“ viceprzidentas Alexander Husty (Aleksanderis Husty).
A. Husty teigimu, kaip ir numato sutartis su Vilniaus miestu, visas turtas, kuris yra sukuriamas
„Vilniaus energijos“, yra iš karto perduodamas „Vilniaus šilumos tinklams“, toliau turto apskaita
vyksta šios savivaldybės įmonės nuosavybėje.
„Todėl skaičiuoti nuosavybės grąžą, nekreipiant dėmesio į sukurtą ir savivaldybės įmonei perduotą,
o vėliau jos nuosavybėje atkuriamą turtą, yra nekorektiška“, - paaiškino A. Husty.
Anot jo, bendrovės kapitalo grąža nėra išskirtinė, lyginant su kitomis šilumos tiekimo įmonėmis.
„Visiems šilumos tiekėjams Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) taiko tą
pačią metodiką, todėl jokių stebuklų atskirose įmonėse nėra ir negali būti“, - sakė jis.
Šilumos kainos nuo pat 2004 m. „Vilniaus energijos“ yra reguliuojamos valstybės, kuriai atstovauja
VKEKK. „Dėl savo dydžio ir šilumos tiekimo pobūdį miestas, kurį galima lyginti su Vilniumi, yra
Kaunas. Pagal tą pačią VKEKK taikomą metodiką, Vilniuje šilumos tarifas šiuo metu sudaro 31,08
ct/kWh, Kaune – 33,81 ct/kWh“, - sakė A. Husty.
Anot jo, „Vilniaus energijos“ veikla pasižymi ypatingu efektyvumu. „Tai įrodo faktas, kad
pastovioji šilumos kainos dalis, tai yra šilumininkų dalis, nuo 2004 metų augo 28 proc., nors
infliacija Lietuvoje per šį laikotarpį buvo daugiau nei 40 procentų“, - teigė A. Husty.
Pastovioji šilumos kainos dalis Vilniuje nuo 2004 iki 2012 metų augo nuo 4,57 ct/kWh iki 5,86
ct/kW. Kintamoji kainos dalis, kuri priklauso nuo kuro kainų kaitos, per tą patį laikotarpį didėjo
225 procentais – nuo 6,01 ct/kWh iki 19,54 ct/kWh.
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