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ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS 

UAB „ENG“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 

Mes, UAB „Verslo audito konsultacijos“, atlikome su Jumis sutartas procedūras, kurios išvardintos 

žemiau (remiantis sutartimi 2021 m. lapkričio 16 d. sutartimi Nr. 2021/11/16-02), dėl  2021 m. gruodžio 31 d. 

UAB „ENG“ (toliau – Įmonė) reguliuojamosios veiklos ataskaitų. 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 UAB „ENG“ 

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]:  

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

UAB „ENG“ – tai struktūrinių padalinių visuma, gaminanti šilumos ir elektros energiją bei teikianti kitas 

paslaugas.  

Patikros metu buvo palyginti ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų pokyčiai 

pagal grupes paslaugos lygmeniu, pasitelkus šiuos RVA priedus: Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita 

(RVA 1 pr.), ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaita (RVA 5 

pr.), ūkio subjekto sąnaudų paskirstymo ataskaita (RVA 12 pr.) – nustatyta reikšmingų pajamų ir sąnaudų 

pokyčių (t. y. šilumos sektoriui didesnis nei 20 % pokytis vertinamas kaip reikšmingas, elektros – didesnis nei 

10 %). Įmonė pateikė šių straipsnių pokyčių priežastis, kurios pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Įmonės pagrindinių pajamų ir sąnaudų grupių reikšmingi pokyčiai ir jų priežastys 

Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita  

(RVA 1 pr.) 
 UAB „ENG“ paaiškinimas: 

Kitos nepaskirstomosios pajamos sumažėjo  

95 % (t. y. 1.432.198 Eur) 

Kitas pajamas, nepriskirtas Garliavos šilumos gamybos vienetui, 2020 metais 

didžiąja dalimi sudarė vienkartinis ilgalaikio turto (veiklos objekto) pardavimo 

sandoris, įtakojęs ženkliai didesnes kitas šilumos gamybos vienetui nepriskiriamas 

pajamas, lyginant su 2021 m. 

Nepaskirstomosios sąnaudos sumažėjo  

93 % (t. y. 1.461.193 Eur) 

Šilumos gamybos verslo vieneto sąnaudų sumažėjimas didesne dalimi įtakojamas 

sumažėjusio šilumos gamybos kiekio ir dėl to sumažėjusių kintamų šilumos gamybos 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 
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sąnaudų. Šilumos gamybos verslo vienetui nepriskirtų sąnaudų pokytis didžiąja 

dalimi susijęs taip pat su vienkartiniu ilgalaikio turto (veiklos objekto) pardavimo 

sandoriu, kurį įvykdžius didžiausią dalį nepriskirtų prie Garliavos šilumos gamybos 

vieneto sąnaudų 2020 m. sudarė nurašyto turto sąnaudos. Taip pat pardavus šį veiklos 

objektą, 2021 m. nebuvo patiriamos su jo eksploatavimu susijusios sąnaudos. 

Investicinė grąža šilumos gamybos verslo 

vienetui sumažėjo 32 % (t. y. 56.947 Eur) 

2021 m. kovo 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-339, UAB „ENG“ buvo nustatyta 

šilumos gamybos bazinė kaina, galiosianti iki 2024 m. sausio 31 d. VERT 

apskaičiuotos investicijų grąžos sąnaudos sudaro 118.692 Eur. Iki tol galiojusioje 

bazinėje kainoje investicijų grąžos sąnaudos sudarė 175.639 Eur. 

Ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų 

grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) 

ataskaita (RVA 5 pr.) ir  

Ūkio subjekto sąnaudų paskirstymo 

ataskaita (RVA 12 pr.) 

 

Kuro sąnaudos padidėjo  

29 % (t. y. 61.382 Eur) 

Kuro sąnaudų energijai gaminti padidėjimą įtakojo ženkliai išaugusios biokuro 

kainos. Vidutinė Bendrovės kuro įsigijimo kaina 2020 m. sudarė ~10 Eur/MWh, 

2021 m. vidutinė biokuro įsigijimo kaina siekė 16 Eur/MWh. 

Elektros energijos technologinėms 

reikmėms įsigijimo sąnaudos padidėjo  

35 % (t. y. 16.351 Eur) 

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų padidėjimą įtakojo 

ženkliai išaugusios elektros energijos kainos. Vidutinė Bendrovės elektros energijos 

įsigijimo kaina 2020 m. sudarė ~8 ct/kWh, 2021 m. vidutinė elektros energijos 

įsigijimo kaina siekė 15 ct/kWh. 

Vandens technologinėms reikmėms 

įsigijimo sąnaudos sumažėjo  

53 % (t. y. 2.646 Eur) 

Dėl mažesnio 2021 m. pagaminto Bendrovės šilumos kiekio, mažesnis vandens 

technologinėms reikmėms ir nuotekų kiekis (vandens technologinėms reikmėms 

įsigijimo ir nuotekų tvarkymo kaina nežymiai padidėjo) įtakojo mažesnes Bendrovės 

patirtas vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudas. 

Kitos kintamos sąnaudos sumažėjo  

27 % (t. y. 8.059 EUR) 

Dėl mažesnio 2021 m. pagaminto Bendrovės šilumos kiekio, Bendrovė patyrė 

mažiau kintamų sąnaudų – mažesnis išvežtų ir utilizuotų pelenų kiekis, mažesnis 

biokuro kiekis, dėl to mažesnės laboratorinių tyrimų sąnaudos ir biokuro įsigijimo 

energijos išteklių biržoje sąnaudos, taip pat cheminės medžiagos technologijai. 

Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo  

37 % (t. y. 60.858 Eur) 

2020 m. pabaigoje įvyko ilgalaikio turto (veiklos objekto) pardavimo sandoris, dėl 

ko su šiuo ilgalaikiu turtu susijusios nusidėvėjimo sąnaudos 2021 m. nebuvo patirtos. 

Tai įtakojo sumažėjusias Bendrovės nusidėvėjimo sąnaudas. 

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 

sumažėjo: 

RVA 5 per.: 56 % (t. y. 206.796 Eur) 

RVA 12 pr.: 34 % (t. y. 54.049 Eur) 

2020 m. pabaigoje įvyko ilgalaikio turto (veiklos objekto) pardavimo sandoris, dėl 

ko su šiuo ilgalaikiu turtu susijusios jo eksploatavimo sąnaudos 2021 m. nebuvo 

patirtos. Taip pat sumažėjęs Bendrovės biokuro katilinės (šilumos gamybos verslo 

vieneto) darbas įtakojo mažesnes einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas. 

Bendrovė pakeitė ir nuomojamo turto apimtį ir vietą, kas leido sumažinti turto 

nuomos sąnaudas. 

Personalo sąnaudos sumažėjo  

27 % (t. y. 19.704 Eur) 

Sumažėjusias šilumos gamybos verslo vieneto personalo sąnaudas lėmė bendras 

Bendrovės personalo sąnaudų sumažėjimas – personalo sąnaudas įtakojo sumažėjęs 

darbuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Taip pat bendrose darbo užmokesčio 

sąnaudose didžiausią įtaką turėjo neigiami kaupiniai atostogoms. 

Mokesčių sąnaudos sumažėjo  

81 % (t. y. 23.428 Eur) 

2020 m. pabaigoje įvyko ilgalaikio turto (veiklos objekto) pardavimo sandoris, dėl 

ko su šiuo ilgalaikiu turtu susijusios nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 2021 m. 

nebuvo patirtos. 

Finansinės sąnaudos sumažėjo  

81 % (t. y. 28.220 Eur) 

2020 m. pabaigoje įvyko ilgalaikio turto (veiklos objekto) pardavimo sandoris, dėl 

ko su šiuo ilgalaikiu turtu susijusios palūkanų sąnaudos (įvykdžius šios dalies 

įsipareigojimus kredito įstaigai) 2021 m. nebuvo patirtos. 

Kitos paskirstomosios sąnaudos: 

RVA 5 pr.: sumažėjo 99 % (t. y. 1.177.985 

Eur)  

RVA 12 pr.: padidėjo 28 % (t. y. 1.004 Eur) 

Kitų paskirstomų sąnaudų pokytis didžiąja dalimi susijęs  su vienkartiniu ilgalaikio 

turto (veiklos objekto) pardavimo sandoriu 2020 m. pabaigoje, kurį įvykdžius 

didžiausią dalį nepriskirtų prie Garliavos šilumos gamybos vieneto sąnaudų 2020 m. 

sudarė nurašyto turto sąnaudos. 2021 m. nurašyto turto sąnaudų Bendrovė nepatyrė. 

Šių sąnaudų pokytį taip pat lėmė padidėjusios turto draudimo sąnaudos.  
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2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)  

 

Procedūra netaikoma. 

Įmonė turtą, priskirtą šilumos gamybai, yra įsigijusi savo lėšomis, dėl šios priežasties procedūra 

netaikoma. Įmonė turi dotaciją vienam turto vienetui – Didelio efektyvumo termofikacinei elektrinei Pasvalyje, 

kuri ataskaitinį laikotarpį neveikė ir yra apskaitoma Įmonės atsargose. Gauta dotacija šiam turto vienetui per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudota. 

Ataskaitinį laikotarpį Įmonė neįsigijo dotacijomis (subsidijomis) finansuoto turto. Procedūra netaikoma. 

Turto finansuoto vartotojų lėšomis Įmonėje nėra. Procedūra netaikoma. 

Įmonės ilgalaikis turtas nebuvo finansuotas apyvartiniais taršos leidimais. Procedūra netaikoma. 

Įmonės ilgalaikis turtas nebuvo perkainotas. Procedūra netaikoma. 

Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir Vadovybės tvirtinimais – ūkio subjekto ilgalaikio turto 

vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (RVA 2 pr.) nėra įtraukto nenaudojamo turto. Neatitikimų nenustatyta.  

Papildomai: Įmonės buhalterinėje apskaitoje pateikiamas vienas turto vienetas, kuris nenaudojamas 

Įmonės veikloje – tai didelio efektyvumo termofikacinę elektrinę Pasvalyje, kuri ataskaitinį laikotarpį neveikė 

ir yra apskaitomas atsargų straipsnyje (20143 Įranga, skirta perparduoti). DK atsargų sąskaitoje pateikta šio 

turto vieneto likutinė vertė sutampa su turto buhalterinės apskaitos duomenimis. Šio turto vieneto įsigijimo vertė 

RVA 2 pr. nepateikta. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo suderintas 21 ilgalaikio turto vienetas, įsigytas (ar atlikta investicija) per 

2016 – 2019 m. Įmonė pateikė raštus, teiktus Tarybai investicijoms derinti, detaliai pagal kiekvieną turto vienetą 

ir VERT nutarimą dėl UAB „ENG“ investicijų derinimo. Kiekvieno turto vieneto investicijos suma patikrinta 

su ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (RVA 2 pr.) pateiktomis įsigijimo vertėmis 

– neatitikimų nenustatyta, išskyrus šiems turto vienetams: 

• Šilumos apskaitos prietaisai (Garliava) (Inv. Nr. 092) – atliktos investicijos Taryba nevertino, nes 

vertinant Investicinį projektą šis turtas buvo nusidėvėjęs. RVA 2 pr. pateikta bedra 3.615 Eur įsigijimo 

vertė su atlikta investicija.  

• Ardyninė pakura (Inv. Nr. 089) – RVA 2 pr. pateikta įsigijimo vertė 21.441 Eur didesnė nei Įmonės 

pateiktame rašte ir Investicijų derinimo nutarime. Įmonė pateikė paaiškinimą, kad 2021 m. buvo 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 

2.2.1.  Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir 

vartotojų lėšomis patikrinimas 

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas 



4 

atliktas remontas, kuris padidino šio turto vieneto vertę 21.441 Eur suma. Vertė įtraukta į RVA 2 pr., 

tačiau su Taryba nėra suderinta. 

Ataskaitinį laikotarpį akcininkų turtinių įnašų nebuvo. Procedūra netaikoma. 

Atlikus kito nepaskirstomo turto verčių patikrą, nustatyta, kad Įmonėje ataskaitinį laikotarpį nėra 

kapitalizuotų išlaidų tyrimams, studijoms ir pan., nėra investicinio turto bei prestižo, taip pat plėtros darbų ir 

kito turto nurodyto taikomuose Aprašo punktuose. Procedūra netaikoma. 

Patikrinus ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio turto vieneto įsigijimo vertę su Įmonėje nustatyta 

minimalia ilgalaikio materialiojo turto verte – nustatyta, kad įsigyto turto vieneto įsigijimo vertė yra didesnė nei 

patvirtinta minimali. Neatitikimų nenustatyta. 

Procedūra netaikoma.  

 

Patikrinus nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius pateiktus Įmonės RAS aprašo 5 priede „Ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai“  ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

skaičiavimo laikotarpių sąraše (RVA 4 pr.) su Apraše pateiktu nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo 

laikotarpių sąrašu – duomenys sutampa. Neatitikimų nenustatyta.  

Įmonės RAS apraše nurodytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas ir nusidėvėjimo 

skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas. 

a) Procedūra netaikoma. 

________________________________________________________________________________________ 

Ataskaitinį laikotarpį įsigytas 1 reguliuojamai veiklai priskirtas turto vienetas. Atlikus jo nusidėvėjimo 

perskaičiavimą remiantis RAS aprašu ir palyginus su ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo 

ataskaita (RVA 2 pr.) – nustatytas reikšmingas (viršijantis 5 %) neatitikimas: Teleskopiniam krautuvui JCB 

(Inv. Nr. 170). Įmonė pateikė paaiškinimą, kad šiam turto vienetui taiko 5 m. nusidėvėjimo normatyvą, 

vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio aktualia redakcija.  

Papildomai: ataskaitinį laikotarpį įsigytas turto vienetas nėra suderintas su Taryba. Šio turto vieneto 

nusidėvėjimas priskiriamas tiesioginėms sąnaudoms. 

________________________________________________________________________________________ 

 

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 (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1) 

2.3.2.    Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2) 
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Patikros metu buvo perskaičiuotas Įmonės ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais įsigyto turto metinis 

ir sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) visų ilgalaikio turto vienetų, kurie priskirti šilumos gamybos veiklai 

vykdyti. Atlikus šių turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) perskaičiavimą, remiantis Įmonės RAS aprašo 

5 priedu „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai“, nustatyta reikšmingų 

neatitikimų (viršijančių 5 %) lyginant su ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (RVA 

2 pr.) pateikta metinio ir sukaupto nusidėvėjimo (amortizacijos) informacija: 

• Programinė įranga (Inv. Nr.: 167, 168) – pagal RVA 2 pr. taikomas 3 m. amortizacijos normatyvas, 

o pagal RAS aprašą nematerialiam turtui turėtų būti taikomas 4 m. amortizacijos normatyvas. Įmonė 

pateikė paaiškinimą, kad programinė įranga įvesta į apskaitą kaip ilgalaikis nematerialusis turtas 

(vertė mažesnė nei nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė), jam nustatant nusidėvėjimo normatyvą 

pagal turto vienetų įsigijimo metu galiojusias Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio nuostatas; 

• Kitos paskirties pastatai, statiniai (Inv. Nr.: 109, 104, 106, 98) Mašinos ir įrenginiai (Inv. Nr.: 88, 91, 

89, 93, 94), Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai (Inv. Nr.: 92), kurie įsigyti 2012-10-01. Įmonė 

pateikė paaiškinimą, kad nusidėvėjimo skirtumas atsiranda todėl, kad buvo padidintos šių turto 

vienetų įsigijimo vertės atliktų remontų suma, nedidinant šio turto naudingo tarnavimo laiko. Esamo 

ilgalaikio turto vertės didinimo investicijos buvo suderintos VERT 2021 m.  

Remiantis Įmonės pateiktais ilgalaikio turto duomenimis identifikuoti atskirai turto vienetų įsigijimo 

vertes ir vertės padidėjimus bei atlikti sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą sudėtinga dėl istorinių 

pokyčių (nusidėvėjimo normatyvų). 

RAS apraše teigiama, kad jei turto grupės nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas nėra aprašytas RAS 

apraše, tai vadovaujamasi ilgalaikio turto įsigijimo metu galiojusia Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio aktualia 

redakcija. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai (Inv. Nr.: 169), Kitas materialusis turtas: baldai, spec. 

Drabužiai, kilimai, užuolaidos ir pan. Turtas (Inv. Nr.: 158,159) – ilgalaikio turto grupėms nusidėvėjimo 

normatyvas nėra aprašytas Įmonės RAS apraše, t.y. jiems taikomas Pelno mokesčio įstatyme 1 priedelio 

nusidėvėjimo normatyvai. Todėl nusidėvėjimo perskaičiavimas mūsų nebuvo atliktas. 

Papildomai Mašinų ir įrengimų grupei priskirtas sraigtinis kompresorius (Inv. Nr.: 169), kuriam taikomas 

5 m., nusidėvėjimo normatyvas nesutampa su RAS aprašu, nes apraše tokių normatyvų nėra.  

Papildomai: turto vienetai (4 vnt.) įsigyti 2020 – 2021 m. nėra suderinti su Taryba. Šių turto vienetų 

nusidėvėjimas priskiriamas šilumos gamybos tiesioginėms sąnaudoms. 

2.3.3.   LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas 

Procedūra netaikoma. 

Remiantis Įmonės ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita (RVA 2 pr.), kurioje 

pateikti turto vienetai priskirti šilumos gamybos verslo vienetui – visi yra priskiriami tiesiogiai, (išskyrus 

automobilį). Patikros metu atsitiktinai atrinkti 5 turto vienetai tiesiogiai priskirti šilumos gamybos verslo 

vienetui ir pateikti Įmonei bei paprašyta paaiškinti jų tiesioginį priskyrimą šilumos gamybos verslo vienetui. 

Paaiškinimai gauti, pateikti 2 lentelėje. 

2.4.1.  Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas 
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2 lentelė. Įmonės šilumos gamybos verslo vieneto pirminės turto paskirties tiesioginio priskyrimo 

pagrindimas 

Eil. 

Nr. 
Šilumos gamybos verslo vieneto turto vienetas: UAB „ENG“ paaiškinimas: 

1 
Katilinės grąžinamo termofikato vamzdynas 

(Garliava) 

Ilgalaikis turtas naudojamas tiesioginei veiklai (šilumos gamybai) 

vieninteliame Bendrovės šilumos gamybos objekte vykdyti. 

2 
Aptarnavimo aikštelės ir laiptai, plieninės 

konstrukcijos 

Ilgalaikis turtas naudojamas tiesioginei veiklai (šilumos gamybai) 

vieninteliame Bendrovės šilumos gamybos objekte vykdyti. 

3 Cirkuliaciniai siurbliai (Garliava) 
Ilgalaikis turtas naudojamas tiesioginei veiklai (šilumos gamybai) 

vieninteliame Bendrovės šilumos gamybos objekte vykdyti. 

4 Elektros, automatikos ir procesų valdymo įrengimai 
Ilgalaikis turtas naudojamas tiesioginei veiklai (šilumos gamybai) 

vieninteliame Bendrovės šilumos gamybos objekte vykdyti. 

5 Neš. komp Dell 3593 i7-1065G7 (Garliava) 
Ilgalaikis turtas naudojamas tiesioginei veiklai (šilumos gamybai) 

vieninteliame Bendrovės šilumos gamybos objekte vykdyti. 

 

Įmonėje netiesiogiai šilumos gamybai priskiriamas vienas turto vienetas – automobilis, kuris ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo pilnai nudėvėtas. Šis turto vienetas buvo pateiktas Įmonei ir paprašyta paaiškinti jo pirminį 

priskyrimą šiam verslo vienetui. Paaiškinimas gautas – Įmonė teigia, kad Automobilis Skoda Octavia – 

Garliavos katilinės kaštų centrui priskiriamas netiesiogiai, naudojant paskirstymo kriterijų. Sąnaudos būtinos ir 

susijusios su šilumos gamybos operatyviu vykdymu. 

Įmonėje bendram veiklos palaikymui priskiriamo ilgalaikio turto pagal verslo vienetus nėra. Procedūra 

netaikoma. 

Papildomai: Įmonė turi kitų turto vienetų, kurie yra priskiriami kitai nereguliuojamai Įmonės veiklai 

vykdyti. Šie turto vienetai pateikiami ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (RVA 2 

pr.) kartu su šilumos energijai gaminti priskirtu turtu. Nereguliuojamai veiklai priskirto turto atranka nebuvo 

atlikta, turto vienetai nepateikti Įmonei, siekiant gauti pirminį jų priskyrimo pagrindimą. Būtent šilumos 

gamybos verslo vienetui priskirti turto vienetai identifikuoti remiantis RVA 2 pr. AP stulpeliu „Šilumos 

energijos gamybos verslo vienetas“. 

Įmonė teigia, kad visi ilgalaikio turto vienetai priskirti šilumos energijos gamybos verslo vienetui yra 

priskiriami tiesiogiai. išskyrus vieną turto vienetą – automobilį – kuris netiesiogiai priskiriamas šilumos 

energijos gamybai (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra pilnai nudėvėtas). Dėl šios priežasties Įmonė nepateikė 

turto paskirstymo kriterijų – procedūra netaikoma. 

Įmonės visi ilgalaikio turto vienetai priskirti šilumos energijos gamybos verslo vienetui yra priskiriami 

tiesiogiai, išskyrus vieną turto vienetą – automobilį – kuris netiesiogiai priskiriamas šilumos energijos gamybai 

(ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra pilnai nudėvėtas). Dėl šios priežasties Įmonė nerengia ūkio subjekto 

ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaitos (RVA 2 pr.) taip detaliai, kad atsispindėtų 

ilgalaikio turto vienetų priskyrimas tiesiogiai ir netiesiogiai šilumos energijos gamybos veiklai. Taigi, 2.4.1 

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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procedūroje atrinktų 5 turto vienetų tiesiogiai priskirtų ir 1 turto vieneto netiesiogiai priskirto šilumos energijos 

gamybai  patikrinti su RVA 2 pr. nėra galimybės. Procedūra neatlikta. 

Įmonėje bendram veiklos palaikymui priskiriamo turto pagal verslo vienetus nėra. Procedūra netaikoma. 

Įmonė neturi kogeneracinio turto. Procedūra netaikoma. 

Patikrinus ataskaitinio laikotarpio Konsoliduotą pelno (nuostolio) ataskaitą (RVA 1 pr.) ir Ūkio subjekto 

ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitą (RVA 2 pr.) – nustatyta, kad nėra kitos reguliuojamosios ir 

nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio turto.  

Įmonės ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (RVA 2 pr.) pateikta metinio nusidėvėjimo 

informacija sutampa su kitose RVA ataskaitose (RVA 5-11 pr.) pateikta informacija detaliausiu lygmeniu 

(atskirai identifikuojant šilumos gamybos verslo vieneto ir nepriskirto turto nusidėvėjimo sąnaudas). 

Neatitikimų nenustatyta. 

 

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 

 

Patikrinus pajamas nurodytas Konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje (RVA 1 pr.), Pelno (nuostolio) 

ataskaitoje ir buhalterinės apskaitos didžiojoje knygoje – pajamų suma sutampa, neatitikimų nenustatyta. 

Patikrinus pirminiuose pajamų registravimo šaltiniuose pateiktas pajamas atskirai tiek šilumos energijos, 

tiek kitos veiklos, su pajamomis pateiktomis Didžiojoje knygoje ir Konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje 

(RVA 1 pr.) – netikslumų nenustatyta, pajamų sumos pagal teikiamas paslaugas sutampa, pajamos 

paskirstytos teisingai. 

Įmonė nenuomoja reguliuojamai veiklai priskirto turto. Procedūra netaikoma. 

 

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 

Patikrinus Įmonės užpildytą DU suvestinės (TU 3.1 pr.) E stulpelį „DU sąnaudų suma“ su DK – sumos 

sutampa. 

DU suvestinės (TU 3.1 pr.) G stulpelio „RVA suma“ sutampa su ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų 

grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (RVA 5 pr.). 

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

2.6.1.  Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

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) 
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TU 3.1 priede koregavimų nėra (F stulpelis) – procedūra netaikoma. 

Patikrinus Įmonės užpildytą DU suvestinės (TU 3.1 pr.) E stulpelį „DU sąnaudų suma“ su pirminio DU 

sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis – skirtumų nenustatyta. 

Įmonė tiesiogiai ir bendram veiklos palaikymui DU vienetų nepriskiria. Dėl šios priežasties procedūra 

netaikoma.  

Remiantis DU suvestine (TU 3.1 pr.) visos darbo užmokesčio sąnaudos yra netiesiogiai priskiriamos 

šilumos gamybos verslo vienetui ir nepaskirstomosioms sąnaudoms (kitos nereguliuojamos veiklos verslo 

vienetui), pagal paskirstymo kriterijų. Patikros metu iš TU 3.1 pr. atsitiktinai atrinkti 5 netiesiogiai priskirti DU 

vienetai ir patikrinta šių DU vienetų sąnaudų suma pateikta TU 3.1. pr. ir pirminiame DU sąnaudų registravimo 

šaltinyje (t. y. DU apskaitos žiniaraštyje) – skirtumų nenustatyta.  

Papildomai šie 5 DU vienetai buvo pateikti Įmonei ir paprašyta paaiškinti jų pirminį priskyrimą. 

Paaiškinimai gauti, pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Netiesioginių DU sąnaudų pirminio priskyrimo pagrindimas  

Nr. Pareigybė UAB „ENG“ paaiškinimas: 

1 Direktorius 
80 proc. visų Bendrovės patiriamų DU sąnaudų priskiriama šilumos gamybos veiklai Garliavos m. CŠT 

sistemoje. 

2 

Finansų 

direktoriaus 

pavaduotoja 

80 proc. visų Bendrovės patiriamų DU sąnaudų priskiriama šilumos gamybos veiklai Garliavos m. CŠT 

sistemoje. 

3 Inžinierius 
80 proc. visų Bendrovės patiriamų DU sąnaudų priskiriama šilumos gamybos veiklai Garliavos m. CŠT 

sistemoje. 

4 
Projektų 

vadovė 

80 proc. visų Bendrovės patiriamų DU sąnaudų priskiriama šilumos gamybos veiklai Garliavos m. CŠT 

sistemoje. 

5 Valytoja 
80 proc. visų Bendrovės patiriamų DU sąnaudų priskiriama šilumos gamybos veiklai Garliavos m. CŠT 

sistemoje. 

Papildomai buvo patikrinta TU 3.1 priede nurodyta bendra netiesiogiai priskirtų DU sąnaudų suma su 

Ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaitoje (RVA 5 pr.) 

pateiktomis netiesioginėmis DU sąnaudomis – nustatytas skirtumas 11.569 Eur, kuris RVA 5 pr. priskirtas prie 

nepaskirstomųjų sąnaudų, o TU 3.1 pr. DU nepaskirstomosios sąnaudos nėra išskirtos atskirai. Įmonė pateikė 

paaiškinimą: 20 proc. visų Įmonės DU sąnaudų nėra priskiriamos šilumos gamybos veiklai. Šios DU sąnaudos 

priskiriamos kitai Įmonės vykdomai nereguliuojamai veiklai. Patikrintas Įmonės pateiktas procentinio dydžio 

pritaikymas netiesioginėms ir nepaskirstomosioms DU sąnaudoms – sumos RVA 5 pr. sutampa. 

Remiantis Įmonės Konsoliduota pelno (nuotolio) ataskaita (RVA 1 pr.) ir Ūkio subjekto veikloje patirtų 

sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaita (RVA 5 pr.) nustatyta, kad nėra kitos 

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 
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reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU 

sąnaudų. 

Patikrinus Įmonės TU 3.1. pr. DU sąnaudų suvestinės G stulpelio „RVA suma“ perkėlimą į atitinkamus 

RVA priedus (5-11) – darbo užmokesčio suma visuose RVA prieduose sutampa ir yra perkelta teisingai 

(atsižvelgiant į tai, kad RVA 7-8 ir 12 pr. sumos pateikiamos be DU nepaskirstomųjų sąnaudų, kurioms RVA 5 

pr. priskiriama 20 % visų Įmonės patirtų darbo užmokesčio sąnaudų, priskirtų kitai Įmonės nereguliuojamai 

veiklai vykdyti. RVA 8 pr. pateikiama bendra DU sąnaudų suma kartu su nepanaudotų atostogų ir privalomojo 

socialinio draudimo sąnaudų kaupiniais.   

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 

Patikrinus Įmonės užpildytą TU 3.2 priedo Šilumos sektoriaus sąnaudų grupavimo suvestinę, t. y. F 

stulpelio bendrą sumą „RVA sumą“ su konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita (RVA 1 pr.) ir ūkio subjekto 

veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaita (RVA 5 pr.) – bendros sumos 

sutampa, neatitikimų nenustatyta. 

Taip pat patikrinus Įmonės užpildytą TU 3.2 priedo Šilumos grupavimo suvestinę, t. y. D stulpelio „DK 

(dimensijų) suma“ bendrą sumą su DK ir pelno (nuostolio) ataskaita – skirtumų nenustatyta.   

Detaliausiu lygmeniu patikrinus Įmonės sąnaudų grupavimo suvestinę, t. y. TU 3.2 priedo F stulpelį 

„RVA suma“ su ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaitos (RVA 

5 pr.) duomenimis „Sąnaudos iš viso“ – duomenys sutampa. 

Patikrinus TU 3.2 priedo B stulpelį „sąnaudų grupės ir pogrupiai“ ir C stulpelį „DK sąskaitų (dimensijos)“ 

su Įmonės RAS aprašo 1 priedu „Sąskaitų planas“ duomenimis – neatitikimų nenustatyta. 

Garliavos katilinės aptarnavimo ir eksploatacinės sąnaudos buhalterinėje apskaitoje (t. y. DK) yra 

apskaitomos dvejose sąskaitose (61173, 61174), tačiau TU 3.2. pr. šios sąnaudos pagal turinį paskirstomos 

šiems straipsniams: vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudoms, kitoms 

kintamoms sąnaudoms ir einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudoms. Sąnaudos pagal turinį detalizuojamos 

tam naudojant papildomus priedus, tačiau tai nėra atskleidžiama TU 3.2. pr. per koregavimus. 

Patikrinus TU 3.2 priedo C stulpelio „DK sąskaitų (dimensijos)“ ir D stulpelio „DK suma“ informaciją su 

Įmonės buhalterinės apskaitos DK duomenimis – neatitikimų nenustatyta. 

Įmonė neatliko pirminio sąnaudų grupavimo koregavimų TU 3.2 pr. Procedūra netaikoma. 

Palyginus TU 3.3. pr. bendrą sumą su Konsoliduotos pelno (nuostolio) ataskaitos (RVA 1 pr.) straipsnio 

„Nepriskirta“ sąnaudų suma ir ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) 

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) 
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ataskaitoje (RVA 5 pr.) pateikta nepaskirstomųjų sąnaudų suma – duomenys sutampa. Kitose reguliuojamos 

veiklos ataskaitose 6-12 pr. – nepaskirstomosios sąnaudos nepateikiamos. 

Papildoma informacija: Įmonė konsoliduotos pelno (nuostolio) ataskaitos (RVA 1 pr.) straipsnyje 

„Nepriskirta“ pateikia visas reguliuojamai veiklai nepriskirtas pajamas ir sąnaudas, taip pat ir ūkio subjekto 

veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaitoje (RVA 5 pr.), t. y. 

„Nepaskirstomosios sąnaudos“ stulpelyje yra pateikiamos sąnaudos pagal Aprašo 41 p. kartu su priskiriamomis 

kitai nereguliuojamai veiklai. TU 3.3. pr. (1-22 eil) sąnaudos detalizuotos pagal Aprašo 41 p., o likusios – tai 

kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos TU 3.3. pr. pateiktos (23 eil.) prie „Kitų nepaskirstomųjų sąnaudų 

(nurodyti)“.  

Patikrinus per ataskaitinį laikotarpį Įmonės patirtas sąnaudas pateikiamas reguliuojamos veiklos 

ataskaitose ir atsižvelgiant į Aprašo 41 p. (nepaskirstomųjų sąnaudų sąrašą), nustatyta, kad Įmonė patirtas 

sąnaudas teisingai priskyrė nepaskirstomosioms sąnaudoms ir papildomai neturėtų priskirti nepaskirstomųjų 

sąnaudų dėl viršytų apribojimų nustatytų Apraše, išskyrus nusidėvėjimo sąnaudų tų turto vienetų, kurie 

ataskaitinį laikotarpį nėra suderinti su Taryba (šios sąnaudos nepriskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms 

pagal Aprašo 41.19 p.).   

Remiantis TU patikros procedūros duomenų šaltinyje nurodytais sąnaudų pogrupiais esančiais ūkio 

subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaitoje (RVA 5 pr.) – nustatyta, 

kad šių straipsnių visos sąnaudos yra priskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms. Procedūra dėl individualiai 

reikšmingų ir nereikšmingų sąnaudų įrašų priskirtų nurodytiems straipsniams netaikoma.  

Atliekant pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimą, patikrinta TU 3.4 pr. F stulpelio suma „RVA suma“ 

sutampa su ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaita (RVA 5 

pr.), ūkio subjekto tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (RVA 6 PR.), ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų 

pirminio paskirstymo veiklų grupėms ataskaita (RVA 7 pr.) ir ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų pagrindinių 

vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (RVA 8 pr.) detaliausiu lygmeniu.  

Patikrinus TU 3.4 priedo bendrą D stulpelio sumą „DK sumą“ su apskaitos duomenimis (t. y. DK) – 

neatitikimų nenustatyta. Įmonė savo buhalterinėje apskaitoje sąnaudų neskaido pagal kategorijas (tiesiogines, 

netiesiogines, bendrąsias ir nepaskirstomąsias), todėl detaliausiu lygmeniu patikrinti buhalterinės apskaitos 

duomenų su TU 3.4. pr. D stulpelio suma – nėra galimybės.  

Įmonė TU 3.4 priedo E stulpeliuose koregavimų neatliko. Procedūra netaikoma. 

Įmonė vykdo vieną reguliuojamą veiklą – šilumos energijos gamybą. Įmonės buhalterinėje apskaitoje nėra 

galimybės atskirti sąnaudas pagal kategorijas (tiesiogines, netiesiogines, bendrąsias ir nepaskirstomąsias). Dėl 

šios priežasties negauti DK sąskaitų įrašai atskirai šilumos gamybai ir kitai Įmonės nereguliuojamai veiklai 

pagal sąnaudų kategorijas. Procedūros dėl pirminio sąnaudų priskyrimo pagrindimo atlikti negalima. 

5.3.2.  Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 
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Patikrinus RAS aprašo 7 priede „Paskirstymo kriterijų sąrašas“ pateiktus paskirstymo centrus (kurie 

skaidomi dar detaliau vidinėms veikloms) su Aprašu – netikslumų nenustatyta, paskirstymo centrai 

suformuoti remiantis Aprašo 34 p.  

________________________________________________________________________________________ 

Taikomus paskirstymo kriterijus Įmonė pateikė el. laišku, kartu pateikdama paaiškinimą, kad netiesiogiai 

šilumos gamybos veiklai Garliavoje priskiriamos sąnaudos (išskyrus nuomos ir personalo) neviršija pastoviųjų 

sąnaudų viršutinės ribos patvirtintos Pažymoje (2021-03-01, Nr. O5E-291, dėl UAB „ENG“ (Garliavoje) 

investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo). Personalo sąnaudoms 

Įmonė nuo 2015 m. taiko 80 % paskirstymo kriterijų, o nuomos sąnaudoms nuo 2020 m. – 40 %. RAS apraše 

teigiama, kad Įmonės paskirstymo kriterijai tvirtinami direktoriaus įsakymu, laikotarpio pabaigoje atlikus 

vadovybės vertinimą. Taikomas procentinis paskirstymo kriterijų dydis nėra aprašytas RAS apraše.   

RAS apraše teigiama, kad sąnaudų centrams vidinėms veikloms priskiriama sąnaudų suma remiantis 

direktoriaus įsakymu. Įsakymas „Dėl normatyvų reguliavimo apskaitos sistemoje nustatymo“ gautas, jame 

sąnaudų suma priskiriama pagal Įmonės teiktą informaciją Tarybai rengiant bazinės kainos projektą 2015 m. 

Įmonė teigia, kad atsižvelgus į 2021 m. suderintą bazinę kainą, netiesioginėms sąnaudoms priskirtos sąnaudos 

paskirtytos neviršijant nustatytos viršutinės ribos. 

________________________________________________________________________________________ 

Patikrinti, ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal 

RAS aprašo nuostatas, nėra galimybės. 

Įmonės TU 3.5 pr. A dalyje pateikti paskirstymo kriterijai personalo ir nuomos sąnaudoms sutampa su 

aprašytais Įmonės pateiktame paskirstymo kriterijų paaiškinimo el. laiške. Kitoms sąnaudų centro vidinėms 

veikloms (t. y. transporto priemonių remontui ir eksploatacijai, kurui, ryšių, kanceliarinėms ir kitoms ofiso 

sąnaudoms) paskirstymo kriterijaus nėra, šios sąnaudų sumos priskiriamos direktoriaus įsakymų.  

Patikrinus TU 3.5 pr. B dalyje pateiktas netiesioginių sąnaudų sumas su ūkio subjekto netiesioginių 

sąnaudų pirminio paskirstymo veiklų grupėms ataskaita (RVA 7 pr.) ir ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų 

pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (RVA 8 pr.) – neatitikimų nenustatyta. 

Papildomai buvo gautas direktoriaus įsakymas „dėl normatyvų reguliavimo apskaitos sistemoje nustatymo“, 

kuriame pateiktos netiesioginės šilumos energijos gamybos sąnaudos pagal vidines veiklas, kurias patikrinus su 

TU 3.5 pr. B dalyje pateiktais duomenimis, RVA 7 pr. ir RVA 8 pr. – neatitikimų nenustatyta. 

Procedūra netaikoma.  

 

 

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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Konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje (RVA 1 pr.) pateikta Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė 

apskaičiuota remiantis ūkio subjekto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (RVA 2 pr.) pateiktų 

reguliuojamai šilumos gamybos veiklai priskirtų turto vienetų likutine verte. Verslo vieneto reguliuojamo turto 

vertė apskaičiuota taikant realizuotą šilumos kiekį, kaip svertą. Turto duomenys RVA 1 pr. ir RVA 2 pr. 

sutampa. Neatitikimų nenustatyta. 

Papildomai žr. pastebėjimus šios ataskaitos 2.2.5 ir 2.3.2 dalyse.  

Procedūra netaikoma. 

Patikrinus sąnaudų duomenis pateiktus reguliuojamos veiklos ataskaitų prieduose: 1, 5 – 12 , neatitikimų 

nenustatyta, sąnaudų sumos visuose RVA prieduose sutampa. 

Įmonės reguliuojamos veiklos ataskaitos parengtos be matematinių klaidų. Neatitikimų nenustatyta. 

Patikrinus Įmonės Konsoliduotą pelno (nuostolio) ataskaitą (RVA 1 pr.) ir Sąnaudų paskirstymo ataskaitą 

(RVA 12 pr.) su DSAIS sistemoje pateikta Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita ir Sąnaudų paskirstymo 

ataskaitą – netikslumų nenustatyta, išskyrus tai, kad Konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje (RVA 1 pr.) 

prie nepriskirtų pajamų pateikta suma 75.553 Eur., o ataskaitinį laikotarpį DSAIS sistemoje ši nepriskirtų 

pajamų suma neįtraukta dėl DSAIS formos specifikos, kaip ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį neįtraukta 1.507.751    

Eur nepriskirtų pajamų. Šias nepriskirtąsias pajamas sudaro kitos nereguliuojamos veiklos pajamos. 

 

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 

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 
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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.  

UAB „Verslo audito konsultacijos“    Auditorė Justė Tušaitė 

Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva    Auditoriaus pažymėjimo Nr. 300 

Audito įmonės Nr. 1292     2022-04-21 

Vadovas: Justė Tušaitė 

2022-04-21 
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______________________ 

[1] Visų pastebėjimų apibūdinimo detalumas turi būti pakankamas, kad esant poreikiui, remiantis pastebėjimo 
apibūdinimu, būtų galima atlikti atitinkamus RVA koregavimus: 

- Pastebėjimo aprašymas (situacijos apibūdinimas, Įmonės pateiktas situacijos kilmės paaiškinimas (jei 
numatyta pateikti procedūroje), įtaka RVA ir pan.); 

- Informacija reikalinga su pastebėjimu susijusio RVA elemento identifikavimui (inventorinis numeris, 
sąskaitos-faktūros numeris ir pan.)  

- Informacija reikalinga galimoms korekcijoms RVA atlikti t. y. galimos korekcijos suma ir koreguotinas 
RVA elementas pvz. IMNT likutinė vertė, turto ar sąnaudų pogrupis, pirminis priskyrimas paslaugai, sąnaudų 
centrui arba bendram veiklos užtikrinimui ir pan. 
 


