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Jonavos rajono savivaldybės administracijai

Nuomonė

Mes atlikome AB ,,Achema" jmonės (toIiau * lmonė) 2017 m.gruodžio 31 d. pasibaigusių metų
Reguliuojamos veiklos ataskattos, kurią sudaro šilumos tiekimo veiklos ataskaita (toliau Reguliuojamos veiklos ataskaita), auditą.
Mūsų nuomone, čia pridėta 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguliuojamos veiklos
aĮaskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengta pagaI Silumos tiekimo veiklos ataskaitų

pakeitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014
m. gruodžio '19 d. jsakymu Nr. 13 B-1948 (toliau - metodika)'
Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta Šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos
veiklos ataskaitos auditą". Mes esame nepriklausomi nuo lmonės pagal Tarptautinių buhalterių
etikos standartų valdybos iŠleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau - TBESV
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susijusius su
auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes įikime, kad mūsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.
Dalyko pabrėžimas

Atkreipiame dėmesjjtai, kad čia prideta lmones Reguliuojamos veiklos ataskaita yra parengta
pagal metodikos reikalavimus. Ši reguliuojamos veiklos ataskaita yra parengta siekiant padėti
lmonei vykdyti Jonavos savivaldybės reikalavimus pagal Šilumos tiekimo veiklos ataskaitų
pakeitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014
m. gruodžio 19 d. jsakymu Nr. 13 B-1948. Todėl Regulruojamos veiklos ataskaita gali būti
netinkama naudoti kitais tikslais.

Mūsų išvada yra skirta tik lmonei ir Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir neturi būti
platinama kitoms šalims ar jų naudo1ama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytaiS atvejais. Dėl šio dalyko SaVo nUomonės nemodifikuojame.
Kiti dalykai

jmone parengė atskirąSias finansines ataskaitas uŽ2017 m. gruodŽio 31 d. pasibaigustus metus
pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, apie kurias 2018 m. vasario 23 d.
pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą ]monės akcininkams.
Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitos auditą mes taip pat SUSipažinome Su lmonės
Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebėjome Reguliavimo apskaitos trŪkumų bei neturėjome
rekomendacijų dėl sistemos tobulinimo, todėl ]monės vadovybei nepateikėme Rekomendacijų
laiŠko.
@2018,'KPMG BaItics", UAB, yra Ljetuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
neprikl6usomų KPMG imonių nerių, prikiausančių Švėicarijos įmonei
.,KPMG lntornētional cooporativē" (,,KPMG lnternational"), tinklo narė.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitą
Vadovybė yra atsakinga už šios Reguliuojamos veiklos ataskaitos parengimą pagal metodikos
reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuojamos veiklos
ataskaitai parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama šią Reguliuo1amos veiklos ataskaitą, vadovybė privalo jvertinti ]monės gebėjimą tęsti
veiklą ir, jei būtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęStinUmo
apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmonę ar nutraukti
veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už vaĮdymą atsakingi aSmenys privalo prižiūrėti lmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitos
rengimo proceSą.

Auditoriaus atsakomybė už reguliuojamos Veiklos ataskaitos auditą
MŪsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėlto, ar Regu|iuojamos veiklos ataskaita kaip

visuma nėra reikšmingai iškraipyta dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje
pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas - tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne
garantija, kad reikŠmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada gaIima nustatyti per auditą, kuris
atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. lškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar
klardos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrjstai nUmatyti, kad atskirai ar kartu 1ie gali turėti
didelės jtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis reguliuojamos
veiklos ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

.
r
.

jvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitos reikšmingo iŠkraipymo dėl
apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką jtokią rizikąlr
surinkome pakankamų tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo
iškraipymo del apgaulės neaptikimo rizikayra didesnė nei reikšmingo lškraipymo dėl klaidų
neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas,
klaidingas aiškinrmas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
Supratome SU auditu susijusias vidaus kontroles. kad galetume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie
lmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
lvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.
Padarėme išvadą dėl taikomo veikįos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėljmonės gebėjimo tęstiveiklą.
Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus
iŠvadoje privalome atkreipti dėmesjj susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos
ataskaitoje arba, jeigu tokių atskleidrmų nepakanka, turime modifikuoti savo nUomonę.
Mūsų išvados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos.
Tačiau, būsimi jvykiai ar sąlygos gali lemti, kad lmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
Nustatėme
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lvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant
atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaltoje pateikti pagrindžiantys sandoriai ir
jvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatėme audito metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

a,u*aha/Įįft
Toma Marčinauskytė
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
201B m. balandžio 27 d.
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AB „Achema“

Bendrovės kodas: 156667399, adresas: Jonalaukio k. Ruklos sen. LT – 55550 Jonavos r.
PRIEDAI
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Ataskaitų parengimo pagrindas
Licencijuojama AB „Achema“ (toliau „Bendrovė“) veikla pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos išduotą licenciją
yra šilumos tiekimas (licencija Nr. 1-ŠT).
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Bendrovės reguliuojamos veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Šilumos
tiekimo veiklos ataskaitų pakeitimo tvarkos aprašu, patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 13 B-1948, bei Bendrovės generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. patvirtintais AB
„Achema“ licencijuojamos veiklos apskaitos metodiniais nurodymais.
Šią Licencijuojamos šilumos energijos tiekimo veiklos ataskaitą Bendrovės vadovybė sudarė 2018 m. balandžio 25 d.
****
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