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Ataskaita apie faktinius pastebėjimus  

AB „Achema“ Vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras, nurodytas 2020 m. balandžio 17 d. pasirašytoje Sutartyje dėl sutartų 
procedūrų, kurios išvardintos žemiau, dėl AB „Achema“ (toliau – Įmonė) reguliuojamosios veiklos ataskaitų už 
laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d. (toliau – RVA). Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų 
procedūrų užduotims, ir Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas – atlikti 
sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant, ar AB „Achema“ reguliuojamosios veiklos 
ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus. 

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos standartų 
valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 
reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. Taip pat laikomės 
kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų. 

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus.  

Patikros procedūrose naudojamų santrumpų paaiškinimai pateikti 14 priede.  

1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.) 

1.1.1. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių duomenų palyginimas  

Kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginti 2019 m. pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų grupes) su atitinkamais 
praėjusių 2018 m. laikotarpio duomenimis. Visiems reikšmingiems (didesnis nei 10 proc. pokytis vertinamas kaip 
reikšmingas) pajamų ir sąnaudų pokyčiams pateikti Įmonės paaiškinimus detalizuojančius pokyčių priežastis.  

KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimai, detalizuojantys reikšmingas (> 10 proc.) pajamų ir sąnaudų pokyčių 
priežastis, pateikti 11 priede „2019 m. ir 2018 m. pajamų ir sąnaudų (pagal sąnaudų grupes) palyginimas“.  

2. I lgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)  

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas  

a) Patikrinti, ar bendra materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau – IMNT) įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio 
nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS 
turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija. 

KPMG komentaras: Nustatėme neatitikimus, kurie pateikti žemiau, tarp RAS turto sąrašo ir ataskaitinio laikotarpio 
RVA informacijos, pateiktos 2 priede (žr. 2 priedą). RAS turto sąrašas pateiktas 12 priede „RAS turto sąrašas“. 

Ro diklis 
RAS turto 
sąrašas RVA 2 Skirtumas 

Įsigijimo savikaina, iš viso: 17 651 939 17 638 498 -13 441 

Įsigijimo 
savikainos 

dalis iš 

ES strukt. fondų 0 0 0 

Dotacijų, subsidijų 3 611 682 3 611 682 0 

ATL lėšomis 0 0 0 
Kiti finansavimo šaltiniai 0 0 0 

Vartotojų 0 0 0 

Ūkio subjekto lėšų 0 0 0 
Nesuderinta vertė 0 0 0 

Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti 
turto vertė 

0 0 0 

Turto 
reguliavimo 
apskaitoje 

Nudėvėtina įsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės) 17 651 939 17 638 498 -13 441 

Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės) 7 546 126 7 532 683 -13 443 

Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamos priskirti turto vertės) 10 105 813 10 105 813 0 
Nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį (leidžiamos priskirtu turto vertės)  339 609 339 609 0 

Įmonės komentaras: Kad palyginti įsigijimo savikainą ir sukauptą nusidėvėjimą, esančius RAS turto sąraše ir RVA 
2 priede reikia įvertinti, kad RVA 2 priede nurašymas įtrauktas balansine verte, o iš sukaupto nusidėvėjimo 
eliminuojamas nurašomo turto sukauptas nusidėvėjimas.  Įvertinus visas dedamąsias skirtumo tarp RAS turto 
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sąrašo ir RVA 2 priedo nėra. Nusidėvėjimo per metus suma ir balansinė turto vertė, esanti RAS turto sąraše ir 
RVA 2 priede, sutampa. 

b) Patikrinti, ar materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. RAS turto sąraše 
sutampa su buhalterinės apskaitos (toliau – BA) informacija. 

KPMG komentaras: Nustatėme neatitikimą tarp RAS turto sąraše nurodytos materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimo savikainos ir BA informacijos. BA informacijoje materialiojo ir nematerialiojo turtų įsigijimo savikaina yra 
lygi 456 015 888 Eur, o RAS turto sąraše materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina nurodyta 17 
651 939 Eur. Nėra tokių turto vienetų, kurie būtų įtraukti į RVA, tačiau nebūtų įtraukti į BA. RAS turto sąrašas 
pateiktas 12 priede „RAS turto sąrašas“. 

Įmonės komentaras: RVA 2 priede nurodyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžiai yra viso bendrovei priklausančio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimo 
savikaina, o RAS turto sąraše nurodyta tik reguliuojamoje veikloje dalyvaujančio cecho ilgalaikio materialaus ir 
nematerialaus turto įsigijimo savikaina. 

2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas 

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė, finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų 
lėšomis, sutampa su buhalterinės apskaitos informacija 2019 m. gruodžio 31 d. 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.  

b) Visiems per 2019 m. įsigytiems turto vienetams, finansuotiems dotacijomis (subsidijomis), patikrinti, ar RAS 
turto sąraše pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su buhalterinės apskaitos informacija. 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

c) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų, finansuotų vartotojų lėšomis, atsitiktine tvarka atsirinkti 10 vnt. 
ir patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo vartotojų lėšomis duomenys sutampa su BA informacija. 

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes per ataskaitinį laikotarpį Įmonė neįsigijo turto 
vienetų, finansuotų vartotojų lėšomis. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške 
(žr. 13 priedą). 

2.2.2. Turto vertės finansuotos ATL lėšomis patikrinimas  

Gavus iš Įmonės Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota turto vertė, 
patikrinti, ar ši vertė sutampa su RAS turto sąrašo bendra ATL lėšomis finansuota verte.  

KPMG komentaras: Pagal Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį procedūra Įmonei 
netaikoma. 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 

a) Patikrinti, ar bendra perkainojimo vertės suma RAS turto sąraše sutampa su buhalterinės apskaitos informacija. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturėjo perkainoto turto vienetų. Įmonė šią informaciją 
patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) Iš per ataskaitinį laikotarpį perkainotų turto vienetų (išskyrus turto vnt. pilnai priskirtus nereguliuojamajai ir/arba 
kitai reguliuojamajai veiklai) atrinkti 10 vnt., kurių perkainota vertė didžiausia ir 10 vnt. atsitiktine tvarka bei 
patikrinti, ar IMNT sąraše pateikti perkainojimo duomenys sutampa su BA informacija. 

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes per ataskaitinį laikotarpį Įmonė neturėjo 
perkainotų turto vienetų. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 

Patikrinti, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąraše 2019 m. gruodžio 31 d. sutampa su buhalterinės 
apskaitos informacija ir Vadovybės patvirtinimais. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo nenaudojamo turto. Įmonė 
šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 
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2.2.5 Nesuderinto turto vertės patikrinimas 

Visiems turto vienetams, kurie buvo suderinti per ataskaitinį laikotarpį, patikrinti suderinimo faktą t.y. patikrinti, 
ar turto vnt. yra suderintas nutarimu, nurodytu RAS turto sąraše.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes per ataskaitinį laikotarpį turto vienetai nebuvo derinti. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

Įmonės komentaras: Nederinta, nes per ataskaitinį laikotarpį naujai įvestiems, reguliuojamoje veikloje 
dalyvaujantiems, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vienetams taikyti Tarybos šiam turtui nustatyti 
nusidėvėjimo normatyvai. Derinti su Taryba nereikia, jei taikomi tokie pat kaip Tarybos nustatyti normatyvai. 

2.2.6 Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas 

Visiems turto vienetams, kurių verte per ataskaitinį laikotarpį daryti akcininkų įnašai (didintas įstatinis kapitalas, 
dengti nuostoliai ir pan.) patikrinti, ar: 

a) tinkamai eliminuota turto perkainojimo įtaka. 

b) Iš neperkainotos įsigijimo vertės tinkamai išskirti turto finansavimo šaltiniai. 

KPMG komentaras: Pagal Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį procedūra Įmonei 
netaikoma. 

2.2.7 Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas 

Patikrinome, ar žemiau nurodytos IMNT kategorijos yra priskirtos prie nepaskirstomo turto grupės:  

a) Kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan. 

b) IMNT, kurio vertė mažesnė už Įmonės buhalterinėje apskaitoje patvirtintą minimalią IMNT vertę (tikrinamas 
tik ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas IMNT). 

c) Investicinis turtas. 

d) Prestižas. 

e) Plėtros darbų vertė ir kitas turtas. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes per 2019 m. Įmonė neturėjo tokių IMNT kategorijų. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą).  

2.2.8 LRAIC koregavimo patikrinimas 

a) Patikrinti ar per ataskaitinį laikotarpį įvestų į eksploataciją investicijų į konkretų LRAIC modelio optimizuotą 
turtą vertė neviršija LRAIC modelyje detalizuojančio turto sąraše nurodytos to turto vertės, įvertintos 
atstatomaisiais kaštais.  

b) Jei procedūroje 2.2.8 a) nustatytas viršijimas, patikrinti ar jis nėra įtrauktas į RAB vertę.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įvestų į eksploataciją investicijų į 
konkretų LRAIC modelio optimizuotą turtą. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo 
laiške (žr. 13 priedą).  

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1) 

Patikrinti, ar RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo 
pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas. 

KPMG komentaras: Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas RAS apraše nėra nurodytas, todėl negalėjome 
patikrinti atitikimo su Aprašo nuostatomis. Naudojami nusidėvėjimo normatyvai, nurodyti RAS apraše ir Aprašo 
nuostatose, sutampa. Įmonės IMNT nusidėvėjimo normatyvai pateikti RAS apraše 10 priede „RAS aprašas“.  

2.3.2. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2) 

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems 
turto vnt.). 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.  
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b) Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas IMNT: Iš kiekvienos materialiojo ir nematerialiojo turto grupės 2019 m. turto 
įsigijimų atrinkti po 5 vnt., kurių reguliuojama įsigijimo savikaina didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka. Remiantis 
RAS aprašo nuostatomis, atrinktai imčiai atlikti metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą ir palyginti rezultatus su RAS 
turto sąrašo duomenimis. 

Rezultatai vertinami IMNT grupių lygmeniu: nustačius bent vieną reikšmingą skirtumą, atlikti visų atitinkamos 
IMNT grupės naujai įsigytų turto vnt. metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą. 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.  

c) Per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT: Iš kiekvienos materialiojo ir nematerialiojo turto grupės atrinkome 
po 5 vnt., kurių reguliuojama įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. yra didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine 
tvarka. Remiantis RAS aprašo nuostatomis atrinktai imčiai atlikome metinio ir sukaupto nusidėvėjimo 
perskaičiavimą ir palyginome rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

2.3.3. LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas 

LRAIC optimizuoto turto vienetams patikrinti, ar faktinės metinės nusidėvėjimo sąnaudos atitinka ataskaitiniam 
laikotarpiui taikytinų LRAIC modelio detalizuojančio turto sąrašo duomenis.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi LRAIC optimizuoto turto vienetų. Įmonė šią informaciją 
patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas  

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrink ti po 5 turto vienetus priskirtai IT grupei 
(jeigu turto vienetų buvo mažiau nei 5, tuomet atsirinkome visus) kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje bei gauti 
Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą. 

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė neišskyrė tiesiogiai 
paslaugoms priskiriamo turto. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 
priedą). 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto vienetus kiekvienam 
sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei)  ir gauti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto 
priskyrimą.  

KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikti žemiau: 

I lg alaikio 
tu rto grupė 

I lg alaikio turto 
n u meris 

Pavadinimas 
VKEKK 
ataskaitos 
p u nktas 

Pag rindimas: 

21PER PER08852 Oro linija Jonava - Azotas I-II II.2 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PER PER08853 Teritorijos ir gatvių apšvietimo tinklai II.2 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08843 Kabelių tunelis prie Trečio kelio II.2 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08844 Elektros kabelių estakada, kanalai prie K-183 II.2 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG08876 Elektros tiekimo linijos II.2 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG00094 
Akumuliatorius A602/750 su jungtimis 
Sonnenschein 

II.3 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG08869 TP"Azotas" žemos įt.perdav. ir skirst. įreng. II.3 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG08870 TP"Azotas"aukštos įt. perd. ir II.3 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG08871 TP"Skaruliai" žemos įt.perdav. ir skirst. įreng. II.3 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG08872 TP"Skaruliai" aukštos įt.perd. II.3 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22DAR DAR08927 Radio stotis GP 300 II.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22DAR DAR08928 Radio stotis Visar II.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22JEG JEG08875 El.energijos tiek.valdymo ir kontrolės sistema II.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

25GAM GAM00212 Relių ir automatų tikrinimo stendas SVERKER 780  II.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

25GAM GAM00332 Rėlių bandymo stendas CMC 356 II.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22DAR DAR00492 Priekabos tipo alk.keltuvas II.8 Šis turtas priklauso elektros cechui 

25GBI GBI00245 Oro kondicionierius FE RYG45LR II.8 Šis turtas priklauso elektros cechui 

25GBI GBI00264 Oro kondicionierius KAISAI KEX24KTA II.8 Šis turtas priklauso elektros cechui 

40KMT KMT00095 Automatinis suspausto oro kvėpavimo aparatas II.8 Šis turtas priklauso elektros cechui 

40KMT KMT00096 Kompozicinis suslėgto oro balionas Drager II.8 Šis turtas priklauso elektros cechui 

14PRO PRO00064 Programinė įranga Autocad 2015SLM I.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 
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14PRO PRO09136 Informac.išved.į pultą progr.į I.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

14PRO PRO09137 Graf.vaizdų paruoš.progr.įrang I.4 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PAS PAS08833 TP-Santaka  pastotė (K-183) II.1 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PAS PAS08834 TP-60 pastotė (K-185) II.1 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PAS PAS08835 Administracinis pastatas K-184 II.1 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PAS PAS08836 Gaisro gesinimo stotis K-271 II.1 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PAS PAS08837 6/0,4 kV pastotė TP-35 (K-63) II.1 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21PER PER08849 Keliai prie TP-Santaka (K-183) II.9 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08840 Keliai prie TP-Azotas (K-181) II.5 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08841 Autokelias prie TP-Skaruliai (K-182) II.5 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08842 Geležinkelis transformatorių perstūmimui K-181 II.5 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08845 Gamybiniai privažiavimai prie K-184 II.5 Šis turtas priklauso elektros cechui 

21STA STA08846 4 gaisro gesinimo stotelės vandens rezervuaras II.5 Šis turtas priklauso elektros cechui 

22DAR DAR08901 Metalo pjovimo staklės K-184 II.6 Šis turtas priklauso elektros cechui 

23TRA TRA00039 Krovininis automobilis GAZ II.7 Šis turtas priklauso elektros cechui 

Įmonės komentaras: Atrinkti turto vienetai priklauso elektros cechui, kuris iš tiekėjų gautą elektros energiją kartu 
su pagaminta elektros energija apskaito ir skirsto vartotojams, todėl buvo priskirti prie elektros energijos 
skirstymo veiklos verslo vieneto. 

c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome 5 turto vienetus bei gavome 
Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą. 

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė neišskyrė bendram 
veiklos palaikymui naudojamo turto. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 
13 priedą).  

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 

a) Patikrinti, ar visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo 
informaciją. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi atskiro Paskirstymo kriterijų sąrašo. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) Patikrinti, ar visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS 
aprašo nuostatas. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi atskiro Paskirstymo kriterijų sąrašo. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

Turto vienetams, parinktiems 2.4.1 procedūros metu, patikrinti, ar: 

a) RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms 
paslaugoms RVA;  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal 
RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir 
paslaugų sąsajas. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi atskiro Paskirstymo kriterijų sąrašo. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo 
nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi bendram veiklos palaikymui priskiriamo turto. Įmonė 
šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 
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2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

Patikrinti, ar šilumos gamybai priskirta kogeneracinio turto dalis neviršija Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 
elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje (toliau - KOG metodika) nurodytų rodiklių. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė šilumos gamybai nepriskyrė 
kogeneracinio turto dalies. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 
priedą).  

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

Patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet 
nėra priskirta jokio turto (išskyrus Apraše nurodytas išimtis). Nustačius tokius atvejus, pateikti Įmonės 
paaiškinimus.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.  

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

Palyginti RAS turto sąraše nurodytą 2019 m. metinio nusidėvėjimo informaciją su atitinkamais RVA duomenimis 
(RVA pateikiamu detalumu). 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. RVA nusidėvėjimas pateiktas 2 priede „2019 m. elektros 
energetikos įmonės ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita“.  

3.  Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

Patikrinti, ar bendra pajamų suma reguliuojamos ios veiklos ataskaitose sutampa su audituotomis Įmonės 
finansinėmis ataskaitomis (toliau – FA) už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., parengtomis pagal 
Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus (toliau – VAS).  

KPMG komentaras: Mes nustatėme 1 482 EUR neatitikimą tarp RVA 1 priede pateiktos informacijos ir FA. 

Įmonės komentaras: Skirtumas susidaro lyginant audituotas FA ataskaitas tūkst. eurų ir RVA 1 priede pateiktos 
informacijos eurais, o perskaičiavus RVA 1 priede pateiktą informaciją tūkst. eurų skirtumo nelieka.  

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

a) Palyginti bendrą pajamų sumą (paslaugų ir sistemų lygmeniu), nurodytą RVA 1 priede „2019 m. konsoliduota 
pelno (nuostolių) ataskaita“ ir RVA 4 priede „2019 m. elektros energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaita“ 
(žr. 3 priedą) su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (pardavimo sąskaitų-faktūrų registru ir didžiąja knyga).  

KPMG komentaras: Nustatėme, kad bendra pajamų suma, pateikta RVA 1 (žr. 1 priedą) ir RVA 4 (žr. 3 priedą) 
prieduose, sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais. Negalėjome atlikti procedūros paslaugų ir 
sistemų lygmeniu, nes pirminių duomenų šaltinių informacija nėra pakankamai detali. Įmonė šią informaciją 
patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

Įmonės komentaras: Pajamų priskyrimo prie konkrečios paslaugos detalizacija išrašomų sąskaitų lygmeniu 
neįmanoma, nes sąskaitose nėra nurodoma konkreti paslauga.  Įmonė atlieka papildomus skaičiavimus, kad 
paskirstytų pajamas pagal paslaugas atitinkamai pagal Tarybos nustatytą 4 priedo formą. 

b) Jei pirminių duomenų šaltinių informacija nėra pakankamai detali t.y. pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu 
atliekamas papildomais skaičiavimais, patikrinti, ar skaičiavimai atlikti laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 

Patikrinti, ar pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos tarp reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklų laikantis taikytinų Aprašo nuostatų. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes per 2019 m. Įmonė negavo pajamų už reguliuojamosios veiklos 
turto nuomą. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 
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4.  Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1) 

a) Patikrinti, ar Įmonės užpildytos darbo užmokesčio (toliau – DU) suvestinės (žr. 5 priedas TU 4.1) stulpelio E 
suma sutampa su buhalterės apskaitos informacija (toliau – DK) ir G stulpelio suma sutampa su RVA 4 priede 
„2019 m. elektros energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaita“ (žr. 3 priedą) nurodytais Personalo sąnaudų 
duomenimis.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Įmonės užpildyta DU suvestinė pateikta 5 priede TU 4.1. 

b) Visiems, F stulpeliuose atskleistiems, DU sąnaudų koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus 
apibūdinančius koregavimo turinį ir tikslą (t.y. kas ir kokiu tikslu koreguojama).  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes DU suvestinės F stulpelyje nėra atskleistų koregavimų. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). Įmonės užpildyta DU suvestinė 
pateikta 5 priede TU 4.1.  

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 

Palyginti Įmonės užpildytos DU suvestinės (žr. 5 priedas TU 4.1) stulpelio E sumą „Iš viso“ su DU apskaitos 
žiniaraščių duomenimis už 2019 m. 

KPMG komentaras: Nustatėme neatitikimus tarp Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumos ir DU 
apskaitos žiniaraščių duomenų už 2019 m.. Įmonės užpildyta DU suvestinė pateikiama 5 priede TU 4.1. 

Ro diklis DU suvestinė DU žiniaraštis Skirtumas 

DU suvestinės E stulpelio suma 33 941 405 32 843 637 1 097 768 

Įmonės komentaras: Skirtumas susidaro dėl premijų skirtingo apskaitos metodo (premijos DU suvestinėje 
apskaitomos kaupimo metodu, o DU žiniaraštyje premijos priskaitomos išmokėjimo metu), dėl atostogų rezervo 
skirtingo apskaitos metodo (atostogų rezervas DU suvestinėje apskaitomos kaupimo metodu, o DU žiniaraštyje 
atostogos priskaitomos išmokėjimo metu), dėl pajamų natūra už vaikų stovyklas, kalėdinių dovanų kortelių bei 
kitų priskaitymų pagal bendrovės darbuotojų lojalumo programą.  

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkti po 2 DU vienetus kiekvienam VV ir: 

- patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

- pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą. 

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes per 2019 m. Įmonė nepriskyrė DU vienetų prie 
tiesioginių paslaugų. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkti po 2 DU vienetus kiekvienam VV 
ir: 

-  patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

- pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų priskyrimą konkrečiam sąnaudų centrui (netiesiogiai 
paskirstomų sąnaudų grupei) 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys DU sąnaudų priskyrimą 
konkrečiam sąnaudų centrui pateikti žemiau: 

DU vienetas Priskyrimas 

34 Elektros cechas Skirstymo veiklos VV 

Įmonės komentaras: tiesioginėms sąnaudoms priskiriamos tik elektros įsigijimo sąnaudos, visos kitos sąnaudos 
priskiriamos netiesioginėms sąnaudoms. Todėl elektros cecho DU priskiriamos taip pat netiesioginėms 
sąnaudoms. 

c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkti 5 DU vienetus ir: 

- patikrinti, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

- pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius priskyrimą. 
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KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes 2019 m. Įmonė nepriskyrė DU vienetų bendram 
veiklos palaikymui. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

Patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet 
nėra priskirta DU sąnaudų. Nustačius tokius atvejus pateikti Įmonės paaiškinimus.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

Palyginti DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu lygmeniu).  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Įmonės užpildyta DU suvestinė pateikta 5 priede TU 4.1. 

5.  Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

a) Patikrinti, ar Įmonės užpildytos sąnaudų grupavimo suvestinės (žr. 6 priedą TU 4.2.) F stulpelio bendra suma 
sutampa su RVA 1 priede „2019 m. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“, RVA 4 priede „2019 m. elektros 
energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaita“ (žr. 3 priedą) nurodyta suma.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.  

b) Patikrinti, ar Įmonės užpildytos sąnaudų grupavimo suvestinės D stulpelio bendra suma atitinka 2019 m. 
buhalterinės apskaitos informaciją.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.  

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 

Patikrinti, ar Įmonės užpildytos sąnaudų grupavimo suvestinės (žr. 6 priedas TU 4.2.): 

a) stulpelyje F nurodyta informacija atitinka RVA duomenis.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

b) patikrinti, ar Įmonės užpildytos sąnaudų grupavimo suvestinės stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo 
duomenis 2019 m. gruodžio 31 d.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

c) patikrinti, ar stulpelių C-D informacija atitinka didžiąją knygą, kuria remiantis sudaryta ataskaitinio 2019 m. 
finansinė atskaitomybė, bei 2019 m. DK dimensijų duomenis.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

d) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės) E stulpeliuose atskleistiems pirminio sąnaudų 
grupavimo koregavimams gauti Įmonės paaiškinimus.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes E stulpelyje Įmonė neatskleidė grupavimo koregavimų. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). Įmonės užpildyta sąnaudų 
grupavimo suvestinė pateikta 6 priede TU 4.2. 

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1) 

Patikrinti, ar Įmonės užpildytos 2019 m. nepaskirstomų sąnaudų suvestinės duomenys sutampa su RVA 4 priede 
„2019 m. elektros energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaita“ (žr. 3 priedą) nurodyta nepaskirstomų 
sąnaudų informacija.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Nepaskirstomų sąnaudų suvestinė pateikta 7 priede TU 4.3.  

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 

Patikrinti, ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų, 
nustatytų nurodytuose Aprašo 29-34 punktuose.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta.   
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5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 

Gauti visų DK sąskaitų (KC), priskirtų nurodytiems sąnaudų pogrupiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį.  

Kiekvienos DK sąskaitos lygmeniu identifikuoti apskaitos įrašus nepriskirtus nepaskirstomosioms sąnaudoms ir 
atlikti šias procedūras: 

a) Visiems individualiai reikšmingiems (> 5 proc. atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos už laikotarpį) apskaitos 
įrašams patikrinti ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi nepaskirstomųjų sąnaudų. Įmonė šią informaciją 
patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų už 2019 m. atsitiktine tvarka atrinkti 5 įrašus ir patikrinti, ar 
sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms.   

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi nepaskirstomųjų sąnaudų. Įmonė 
šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

Patikrinti, ar Įmonės užpildytos pirminio priskyrimo suvestinės (suvestinė pateikiama 8 priede TU 4.4.): 

a) stulpeliuose F nurodyta informacija atitinka RVA 4 priedo „2019 m. elektros energetikos įmonės pajamų ir 
sąnaudų ataskaita“ (žr. 3 priedą) duomenis.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Įmonės užpildyta suvestinė pateikta 8 priede TU 4.4. 

b) stulpelio D informacija atitinka buhalterinės apskaitos duomenis už 2019 m. 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Įmonės užpildyta suvestinė pateikta 8 priede TU 4.4. 

c) visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės) E stulpeliuose atskleistiems pirminio sąnaudų 
priskyrimo koregavimams gavome Įmonės paaiškinimus.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes E stulpelyje nėra atskleistų pirminio sąnaudų priskyrimo 
koregavimų. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). Įmonės 
užpildyta pirminio priskyrimo suvestinė pateikta 8 priede TU 4.4. 

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 

Remiantis TU priedo D stulpelio informacija: 

a) Tiesioginės sąnaudos 

Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms gauti DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį 
laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį 
priskyrimą. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes mums nebuvo pateikti pasirinktų reguliuojamų veiklų paslaugų DK 
sąskaitų išrašai už ataskaitinį laikotarpį. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške 
(žr. 13 priedą).  

Įmonės komentaras: Šios sumos detalizuoti sistemos pagalba nėra galimybės. Ši suma gaunama elektros 
energijos pardavimus galutiniams vartotojams padauginant iš perkamos elektros energijos savikainos. 

b) Netiesioginės sąnaudos 

Trims pasirinktiems sąnaudų centrams (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gauti DK sąskaitų (DK 
dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų pateikti Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes mums nebuvo pateikti visų pasirinktų sąnaudų centrų DK sąskaitų 
išrašai už ataskaitinį laikotarpį. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 
priedą).   

Įmonės komentaras: Ne visas sumas sistemoje galima detalizuoti. Nedetalizuota suma yra apskaičiuojama 
kalkuliacijose, tiesiog pasiskirsto apskaičiuojant elektros sąnaudas elektros energijos įrenginiuose.  
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c) Bendrosios sąnaudos 

Gauti bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus 
10 įrašų pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.  

KPMG komentaras: Imtis neatrinkta ir procedūra neatlikta, nes per ataskaitinį laikotarpį Įmonė neišskyrė bendrųjų 
sąnaudų. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą).  

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 

a) Patikrinti, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka Aprašo nuostatas. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes RAS apraše nėra nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms 
kriterijai. Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) Patikrinti, ar sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi atskiro Paskirstymo kriterijų sąrašo. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

c) Patikrinti, ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS 
aprašo nuostatas.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi atskiro Paskirstymo kriterijų sąrašo. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

Patikrinti, ar Įmonės užpildyto 9 priedo TU 4.5: 

a) A dalies duomenys atitinka RVA 4 priede „2019 m. energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaita“ (žr. 3 
priedą) pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją. 

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi atskiro Paskirstymo kriterijų sąrašo. Įmonė šią 
informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą). 

b) B dalies duomenys atitinka 4 priede „2019 m. energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaita“ (žr. 3 priedą) 
nurodytą informaciją.  

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. Įmonės užpildyta suvestinė pateikta 9 priede TU 4.5. 

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

Patikrinti, ar šilumos gamybai priskirtų kogeneracinių sąnaudų dalis neviršija Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 
elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje nurodytų rodiklių.  

KPMG komentaras: Procedūra neatlikta, nes Įmonė neturi šilumos gamybai priskirtų kogeneracinių sąnaudų. 
Įmonė šią informaciją patvirtino Vadovybės duomenų patvirtinimo laiške (žr. 13 priedą).  

6.  Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6 p.p.) 

6.1.1. Patikrinti, ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

KPMG komentaras: Nustatėme 449 881 Eur neatitikimą tarp RVA 1 pr. ir RVA 2 pr.  

Ro diklis RVA 1 priedas RVA 2 priedas Skirtumas 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 20 100 317 20 550 198 -449 881 

Įmonės komentaras:  RVA 1 priedo suma yra lygi bendrai FA sumai. Kadangi nusidėvėjimo normatyvai Tarybos 
ir FA skiriasi, tai ir RVA 2 priede patikroje tarp FA nusidėvėjimo ir Tarybos nusidėvėjimo susidaro skirtumas, kurio 
nėra atlikus paskaičiavimą, nes kad palyginti tuos du rodiklius reikia įvertinti kelias dedamąsias.  

6.1.2. Patikrinti, ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 

6.1.3. Patikrinti, ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

KPMG komentaras: Neatitikimų nenustatyta. 
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6.2.1 . Patikrinti. ar RVA oarenotos be matematiniu klaidu

KPMG komenta ras: Neatiti kimų nenustaųa.

6.3.1. Patikrinti. ar duomenvs RVA ir DSAIS formose sutamoa

a) Šilumos sektorius. Patikrinti, ar sUtampa duomenys:

- RVA 1 pr. ir DSAlS ataskaitoje ,,Konsoliduota pelno (nuostolių)ataskaita";

- RVA 12pr.ir DSA|S ataskaitoje ,,Sąnaudų paskirstymo ataskaita".

KPMG komentaras: pagal Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduoti procedūra Jmonei
netaikoma.

b) Vandenwarkos sektorius. Patikrįnti, ar sUtampa duomenys:

- RVA 3 pr. ir DSA|S ataskartoje ,,AtaSkaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita ";

- RVA 4 pr. ir DSAlS ataskaitoje ,,Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms

ataskaita ";

- RVA 5 pr. ir DSA|S ataSkaitoje ,,AtaSkaitinio laikotarpio ilgalaikio turto isigijimo ir likutinės vertės suvestjnė

ataskaita".

KPMG komentaras: pagal Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotj procedūra lmonei
netaikoma.

Kadangi aukŠčiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius aUdito

standa-rtus ar Tarptautinius peržva|gos standafius (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio

uŽtikrinimo dėl lmonės reguliuojamosios veiklos ataSkaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiŠkiame.

Jei būtume atlikę papildomaS procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržval@

vadovaudamiesi TarptaUtiniais audito StandartaiS ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitrnkamais

nacionaliniais Standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums

pranešę.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiŠkai skirta pirmoie šios ataskaitos pastraipoje iŠdestytam tikslui ir skirta jums

informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms Šalims, išsŲrus Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytus awejUS. Ši ataskaita yra susijusitik su procedūrose aukščiau nurodytais reguliuojamosios

veiklos ataskaitų straipsniais ir,|monės regulruojamosios veiklos ataskaitų, kaip visumos, neapima.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Tom
Partnerė pp
Atestuota audttorė

Vilnius, Lietuvos Respublika
2020 m' birželio 16 d.
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