
 
 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 
techninės užduoties 2 priedas 

 
ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS 
 
Balterma ir ko, UAB vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 
Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (Patikros sutartis dėl sutartų procedūrų 2020 m. sausio 16 d.), kurios išvardytos žemiau, 
dėl  Balterma ir ko, UAB reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2019 gruodžio 31 d. pasibaigusių metų. 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 Balterma ir ko, UAB 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:  
 

1.  Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.) 
 
Kiekvienos paslaugos lygmeniu palygintos ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sąnaudos (pagal sąnaudų grupes) su atitinkamais 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Nukrypimų nerasta, duomenys perkelti korektiškai. 

Įmonės paaiškinimo detalizuojančio reikšmingų pajamų ir sąnaudų pokyčius nereikalingas, nes pokytis yra nereikšmingas (mažesnis 
nei 20 procentų skirtumas). 

Reikšmingų pajamų ir sąnaudų pokyčių nėra.  
Pajamų sumažėjimas susijęs su dviem pagrindiniais požymiais: 

1. Realizuotas mažesnis šilumos kiekis: 2018 m. buvo realizuota 12193754 KW, o 2019 metais – 11220635 KW šilumos. 
2. Sumažėjo šilumos gamybos kaina: 2018 m. ji buvo 0,0589 Eur/ kWh, 2019 m. 0,0539 Eur/kWh. 

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

 

a) Patikrintas RAS turto sąrašas. Bendra ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio 
nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija. 

 Įmonės parengtas RAS turto sąrašas, naudotas procedūroms atlikti, yra 4.Aprašo priede, IT ataskaitoje. 

b) Patikrinta IMNT įsigijimo savikaina. IMNT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše su BA informacija 
sutampa. 

 

Bendrovės turtas nėra finansuotas dotacijomis (subsidijomis) ir/ar vartotojų lėšomis. 

Bendrovės turtas nebuvo finansuotas ATL lėšomis. 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 

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

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 
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Bendrovės turto vertė nebuvo perkainota. 

 

Nenaudojamo turto bendrovė neturi. 

 

RAS turto sąraše nesuderinto turto vertė lygi 0. 

 

Bendrovės turto vienetams nebuvo daromi akcininkų įrašai. 

 

Žemiau nurodytų IMNT kategorijų bendrovė neturi: 

a) Kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan. 
b) IMNT įsigytas ataskaitiniu laikotarpiu 
c) Investicinis turtas 
d) Prestižas 
e) Plėtros darbų vertė 

 
 
Netaikoma. 

 

Įsigyjamo naujo ilgalaikio turto pajamavimo vertė palyginama buhalterinėje apskaitoje yra palyginama su informacija atidavimo į 
eksploataciją akte, kuriame yra nurodoma ilgalaikio turto naudojimo pradžia, nusidėvėjimo normatyvas ir atsakingų asmenų parašai. 
Visa minėta informacija taip pat palyginama su įsigijimo dokumentais. 

Naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo patikrinimui yra taikoma analitinės procedūros, palyginama visuma su praėjusiųjų metų 
visuma ir, jeigu nėra pokyčiu, vadinasi nusidėvėjimas, lyginant su praėjusiaisiais metais nesikeitė, jeigu pasikeitimas yra, lyginamos 
atskiros pozicijos. 

RAS aprašo priedas Nr. 6   

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

 
a) Patikrinti RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai – jie atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto 

vienetams). Nukrypimų nerasta. 
b) Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyti 3 IMNT vienetai (inventoriniai kodai: 372/1399, 372/1400, 372/1401): šiems turto 

vienetams atlikti metinio nusidėvėjimo perskaičiavimai ir rezultatai palyginti su RAS turto sąrašo duomenimis – duomenys 
teisingi, nukrypimų nerasta. 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas 

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas 

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas 

2.2.8.  LRAIC koregavimo patikrinimas 

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1) 

2.3.2.   Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2) 
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c) Žemiau atrinkti per ankstesnius ataskaitinius laikotarpius įsigyti turto vienetai atlikti metinio ir sukaupto nusidėvėjimo 
perskaičiavimai ir rezultatai palyginti su RAS aprašo nuostatomis – duomenys teisingi, nukrypimų nerasta. 

 

Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos-mažmeniniam aptarnavimui 
Atrinkti turto vienetai:  
Buh. apskaitos programa DIRECTO - apskaitos programa sąskaitų gyventojams išrašymui 
MS Office Mac Home and Business 2016 EuroZone Medialess English - programinės įrangos paketas 
MS Office Business 2016 EuroEnglish - programinės įrangos paketas 
MS Office Basic Edition 2003 LT OEM - programinės įrangos paketas 
Office PRO 2010 En - programinės įrangos paketass 
 
Gamybinės paskirties pastatų nusidėvėjimas priskirtas- šilumos gamybai 
Atrinkti turto vienetai: 
Dujinė katilinės patalpa, Ukmergės g. 360, S. Nėries g. 101-2 - katilinės-pastatai kuriose laikoma šilumos įranga 
Dujinė katilinės patalpa, Ukmergės g. 361, S. Nėries g. 103- katilinės-pastatai kuriose laikoma šilumos įranga 
Dujinė katilinės patalpa, Ukmergės g. 363, S. Nėries g. 109-2- katilinės-pastatai kuriose laikoma šilumos įranga 
Dujinė katilinės patalpa, Ukmergės g. 358, S. Nėries g. 99-2- katilinės-pastatai kuriose laikoma šilumos įranga 
Dujinė katilinės patalpa, Ukmergės g. 353, S. Nėries g. 75- katilinės-pastatai kuriose laikoma šilumos įranga 
 
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos-šilumos gamybai 
Atrinkti turto vienetai: 
Daugiabučių gyv. namų katilinių įranga Nr.361, S. Nėries g. 79 - katilinių įranga dalyvauja šilumos gamyboje 
Duj. katilinė su šil. period. tinklais Ukmergės 351, S. Nėries g. 89- katilinių įranga dalyvauja šilumos gamyboje 
Duj. katilinė Ukmergės 355, S. Nėries g. 81- katilinių įranga dalyvauja šilumos gamyboje 
Dujinės katilinės įranga (Sut. Nr. 20080417, 9n.), S. Nėries g. 109- katilinių įranga dalyvauja šilumos gamyboje 
Dujinė katilinė ir šilumos perd. tinklas 5 n. - katilinių įranga dalyvauja šilumos gamyboje 
 
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos pagal procentinę proporciją- 60 proc. 
priskiriama šilumos gamybai ir karšto vandens tiekimui, 40 proc. sistemų priežiūrai, karšto vandens aptarnavimas.  
Atrinkti turto vienetai: 
Tarnybinė stotis HP ML30 Gen9 NHP - serveris 
Dell XPS 13 - kompiuteris 
Mobilus telefonas Huawei P20 64GB Black (Emily-L29B) - šilumos skyriaus darbuotojams 
Mobilus telefonas- šilumos skyriaus darbuotojams 
Kompiuteris nešiojamas - kompiuteris 
 
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos priskiriama –
mažmeniniam aptarnavimui. 
Atrinkti turto vienetai: 
SKS3-U2-SDU-1 DN50 - skaitiklis rodantis viso namo suvartotą šilumos energijos kiekį 
GSM/GPRS modemas MC66T su antena ir mait. Šaltiniu - mobilus trumpųjų sms įspėjamųjų žinučių perdavimo įrenginys 
Q-LT-U22-MBUS-FL įvadinis skaitiklis - skaitiklis rodantis viso namo suvartotą šilumos energijos kiekį 
Multiblokas MBZRDLE412B01S50GW50A - reguliuoja degaus mišinio tiekimą į katilą 

 

 
Netaikoma. 
 
 
 

2.3.3.   LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas 



68 
 

a) Tiesiogiai paslaugoms priskirto turto sąrašo atrinkta. 
Daugiabučių gyv. namų katilinių įranga Nr.361, S. Nėries g. 79, inv. nr. 50/201, 
Duj. katilinė su šil. perd. tinklais Ukmergės 351, S. Nėries g. 89, inv. nr. 86/318, 
Duj. katilinė Ukmergės 355, S. Nėries g. 81, inv. nr. 171/655, 
Dujinės katilinės įranga (Sut. Nr. 20080417, 9n.), S. Nėries g. 109, inv. nr. 250/959, 
Dujinė katilinė ir šilumos perd. tinklas 5 n., inv. nr. 246/947. 
Bendrovės RAS aprašyme yra teigiama, kad minėtas turtas – jo nusidėvėjimas - savo esme yra priskirtas vieninteliam VV - 
šilumos gamybai. 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto vienetai kiekvienam sąnaudų 
centrui bei pateikiami Įmonės paaiškinimai pagrindžiantys turto priskyrimą: 
Buh. apskaitos programa DIRECTO 
MS Office Mac Home and Business 2016 EuroZone Medialess English 
MS Office Business 2016 EuroEnglish 
MS Office Basic Edition 2003 LT OEM 
Office PRO 2010 En 

Bendrovės RAS aprašyme yra nurodoma, kad aukščiau minėtas ilgalaikis turtas skirtas įvairių verslo vienetų pajamų 
generavimui ir nurodomos konkrečios funkcijos, kas su ta įranga yra atliekama. 

c) Bendram veiklos palaikymui priskirto turto nusidėvėjimo nėra. 
 

 
a) Patikrinta turto vienetai turto sąraše yra priskiriami ir atitinka paslaugos kriterijus, nurodytus RAS apraše. Nukrypimų 

nerasta. 
b) Paimti atskiri turto vienetai  ir pratestuotas to turto generuojamų išlaidų priskyrimo faktinės lyginamojo svorio reikšmės 

paskirstymo paslaugoms ir palyginta su kriterijų reikšmėmis nurodytomis RAS apraše. Nukrypimų nerasta. 

 

a) 2.4.1. punkte nurodyto turto vienetų generuojamos sąnaudų absoliutinės vertės buvo atsektos ir identifikuotos paskirstymo 
modelyje ir patikrintas turto vienetų RAS turto sąraše priskyrimas konkrečioms paslaugoms RVA. Nukrypimų nerasta. 

b) 2.4.1. punkte nurodyto turto vienetų generuojamos sąnaudų absoliutinės vertės buvo atsektos ir identifikuotos paskirstymo 
modelyje paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų – jis teisingai buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal 
RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų 
sąsajas. Nukrypimų nerasta. 

c) Bendram veiklos palaikymui priskirto turto nėra. 

 
Kogeneracinio turto nėra. 

 
 
Įmonė turi kitos nereguliuojamos veiklos, kuriai yra priskirtos su turto naudojimu susijusios sąnaudos. Nukrypimų nerasta. 

 
 
Patikrinta RAS turto sąraše nurodyta metinio nusidėvėjimo informacija su atitinkamais RVA duomenimis. Duomenys perkelti 
tiksliai, pilnai, priskirti tinkamai sąnaudų grupei. Nukrypimų nerasta. 

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas 

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 
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3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 

 

Patikrinta bendra pajamų suma RVA ir FA – ji sutampa, nukrypimų nerasta, duomenys teisingi. 

 
 
Patikrinta pirminės (skaitiklių parodymai ir pan.) informacijos perkėlimas į sąskaitų išrašymo sistemą, duomenų perkėlimas iš 
sąskaitų išrašymo sistemos į apskaitos sistemą (DK) ir toliau informacijos priskyrimas RVA paslaugų lygmeniu. Patikrinta, ar 
bendra pajamų suma RVA sutampa su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu – DK. Duomenys sutampa, nukrypimų nerasta. 

 

 
Pajamų iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos nėra. 
 

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 
a) Patikrinta, ar įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E suma atitinka buhalterinės apskaitos informaciją, o stulpelio G 

suma atitinka RVA duomenis – DU suvestinės duomenys atitinka buhalterinės apskaitos informaciją, nukrypimų nerasta. 
b) Visiems, F stulpeliuose atskleistiems, DU sąnaudų koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus apibūdinančius 

koregavimo turinį ir tikslą (t.y. kas ir kokiu tikslu koreguojama) – F stulpelyje duomenys koreguoti nebuvo. 

 

a) Palyginta DU suvestinės stulpelio E bendra suma su DU suminio apskaitos žiniaraščio duomenimis, nukrypimų nerasta, 
duomenys teisingi. 

 
 

a) Tiesiogiai paslaugoms priskirto darbo užmokesčio sąnaudų nėra. 
b) Patikrinta ir perskaičiuota pasirinktų DU vienetų sąnaudų suma DU suvestinėje ir palyginta su buhalterinės apskaitos 

duomenimis – nukrypimų nerasta, duomenys teisingi. 
Pateikiami Įmonės paaiškinimai pagrindžiantys DU vienetų priskyrimą konkrečiam sąnaudų centrui (netiesiogiai 
paskirstomų sąnaudų grupei):  
 

Prie netiesioginių sąnaudų yra priskirti visi šilumos darbuotojai: Asta Matuzonė (šilumos ir teisės skyriaus vadovė). Diana 
Bojarūnienė (šilumos skyriaus vadybininkė), Tomas Zaremba (nurašinėtojas), Simonas Katinas (nurašinėtojas), Arvydas Stanevičius 
(sistemų priežiūros meistras/santechnikas), Ramūnas Ilgevičius (sistemų priežiūros meistras), Vilmantas Šalkus(katilinių priežiūros 
meistras-inžinierius), Žygimantas Valiūnas(konsultantas). 

Visų darbuotojų netiesioginių sąnaudų paskirstymas išdėstytas taip: 

Paslaugų produkto 55 proc., klientų aptarnavimo 12 proc., gedimų šalinimo 25 proc., atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė 8 proc. 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1) 

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 
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c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų atrinkti abu darbuotojai ir pertikrinta bei perskaičiuota šių DU 
vienetų sąnaudų suma DU bei palyginta su buhalterinės apskaitos duomenimis – nukrypimų nerasta, duomenys korektiški. 
Pateikiami Įmonės paaiškinimai pagrindžiantys DU vienetų priskyrimą visų paslaugų visose Sistemose sąnaudų centrui: 

Prie bendrų sąnaudų yra pridėta administracijos darbuotojai: Jovita Čekė (Vyr. buhalterė), Erika Valiūnienė (direktorė). Toks 
paskyrimas remiasi Bendrųjų sąnaudų paskirstymo kriterijumi pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų 
paskirstymo reikalavimų aprašo 37 punktu. 

Detalesnius įmonės paaiškinimus žr. faile „Sąnaudų priskyrimas verslo vienetams“ 

 
 
Patikrinta, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU 
sąnaudų – nukrypimų nerasta. 

 
 
DU suvestinės G stulpelio informacija palyginta su atitinkamais RVA duomenimis – duomenys teisingi, nukrypimų nerasta. 

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p. p.) 
 

a) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA duomenimis. Nukrypimų nerasta, 
duomenys sutampa. 

b) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo D stulpelio bendra suma sutampa su buhalterinės apskaitos informaciją. 
Nukrypimų nerasta, duomenys sutampa. 

 
 

a) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo F stulpelio nurodyta informacija sutampa su RVA duomenimis. Nukrypimų 
nerasta, duomenys sutampa. 

b) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo B ir C stulpelių sąsaja sutampa su RAS aprašu. Nukrypimų nerasta, duomenys 
sutampa. 

c) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo C ir D stulpelių informacija sutampa su DK duomenimis. Nukrypimų nerasta, 
duomenys sutampa. 

d) Patikrinta, kad E stulpelio sąnaudų grupavimas nebuvo koreguotas. 

 
 
Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo duomenys atitinka RVA informaciją. Duomenys teisingi, nukrypimų nerasta. 
 

 
 
Patikrinta, kad nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinoms dėl viršytų apribojimų nustatytų nurodytuose 
Aprašo punktuose. 
 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1) 

5.3.2.  Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 
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DK sąskaitų duomenų pagrindu identifikavus pertikrinti nepaskirstomosioms sąnaudoms nepriskirti įrašai. Sąnaudos, kurios nebuvo 
priskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms, yra teisingai priskirtos kitiems sąnaudų tipams. Neatitikimų nerasta, duomenys 
paskirstyti teisingai. 
 

 
a) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo F stulpelio informacija sutampa su RVA duomenimis. Nukrypimų nerasta, 

duomenys sutampa. 
b) Patikrinta, kad įmonės užpildyto TU priedo D stulpelio informacija sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

Nukrypimų nerasta, duomenys sutampa. 
c) Patikrinta, kad E stulpelio pirminių sąnaudų grupavimas nebuvo koreguotas. 

 
 

a) Tiesiogiai priskirtų darbo užmokesčio sąnaudų nėra. 
b) Netiesioginėms sąnaudų priskirti visas šilumos darbuotojų darbo užmokestis ir išskaidytas procentais: Paslaugų produkto 

55 proc., klientų aptarnavimo 12 proc., gedimų šalinimo 25 proc., atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė 8 proc. 
c) Bendrosios sąnaudos priskirti administracijos darbuotojai (vyr. buhalterė ir direktorė): šių darbuotojų darbo užmokestis 

paskirstytas remiantis tiesioginių, netiesioginių sąnaudų proporcija. 
Detalesnius paaiškinimus žr. faile „Sąnaudų priskyrimas verslo vienetams“ 

 
 

a) Patikrinta, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo kriterijai atitinka Aprašo nuostatas – kriterijai atitinka, nukrypimų 
nerasta. 

b) Patikrinta, ar sąnaudų paskirstymo paslaugos kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją – kriterijai atitinka, nukrypimų 
nerasta. 

c) Patikrinta, ar visos naudojamų sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo 
nuostatas – reikšmės apskaičiuotos teisingai, nukrypimų nerasta. 

  
 

a) Patikrinta, ar įmonės TU priedo A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo 
informaciją – duomenys atitinka, yra teisingi, nukrypimų nerasta. 

b) Patikrinta, ar įmonės TU priedo B dalies duomenys atitinka RVA informaciją – duomenys atitinka, yra teisingi, nukrypimų 
nerasta. 

 
 
Patikrinta, ar šilumos gamybai priskirtų kogeneracinių sąnaudų dalis neviršija Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos 
sąnaudų atskyrimo metodikoje nurodytų rodiklių – sąnaudų dalis neviršija nurodytų rodiklių, nukrypimų nerasta. 

 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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Pertikrinti turto duomenys RVA prieduose, jų sumos sutampa, yra teisingos, nukrypimų nerasta. 

 

Netaikoma. 

 
 
Pertikrinti sąnaudų duomenys RVA prieduose, sąnaudų sumos sutampa, yra teisingos, nukrypimų nerasta. 

 
 
Pertikrinti RVA skaičiavimai, matematinių klaidų ar/ir klaidų formulėse nerasta. 
 

 

Pertikrinti duomenys RVA 1 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“ – duomenys sutampa, yra teisingi, 
nukrypimų nerasta. 

Pertikrinti duomenys RVA 12 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“ – duomenys sutampa, yra teisingi, 
nukrypimų nerasta. 

 
Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar 
Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio užtikrinimo dėl Įmonės 
reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame. 
Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais 
audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, 
kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę. 
Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums informuoti, todėl negali 
būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra 
susijusi tik su procedūrose aukščiau nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos 
ataskaitų, kaip visumos, neapima.  
 
 
 
 
2020-04-24 
 
 
Auditorius-direktorius Valdas Cicėnas 
Pažymėjimo numeris 000041 
UAB „Auditoriaus konsultacijos“ 
Labdarių g. 8A-3, Vilnius                       
Pažymėjimo numeris 012700 

 

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

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.1.2.  Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.1.3. Patikrinti ar  sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.2.1.  Patikrinti ar  RVA parengtos be matematinių klaidų 

6.3.1.  Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa 


