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UAB ',Akmenės energija" Vadowbei, akcininkams ir Va|stybinei energetikos reguliavimo tarybai

Mes atlikome UAB ,,Akmenės energija" jmonės (toliau -lmonė) 20'l9 m. rugsėjo 30 d.

pasibaigusių metų RegUliUojamos Veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių),

konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investici1ų grąŽos ataSkaitos (toliau -
ReguliuojamoS VeikloS ataskaitos), aUditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusių metų Reguliuo1amos Veiklos

ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Šilumos kainų nUstatymo

metodiką. patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK 2013 m

vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73 (toliau vadinama - vKEKK Metodika).

Auditą atlikome pagaltarptaUtinius audito Standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos

standartus iŠsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos

veiklos ataskaitų auditą". Mes esame nepriklaUSomi nuo įmonėS pagalTarptautinių buhalterių

etikos Standartų Valdybos išleistą Buhalterių profesiona|ų 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 tikime, kad mūsų surinkti

audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

Atkreipiame dėmesj į tai, kad čia pridėtos lmonės Regulluojamos veiklos ataskaitos yra parengtos

pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant

padetiĮmoneivykdyti Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 16 str. B dalies, Lietuvos

Respuūlikos Šilumos ūkio istatymo 30 straipsnio'13 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos elektros

energetikos jstatymo 68 straipsnio 'l2 dalies, Lietuvos Respub|ikos gamtinių dujų jstatymo 9

straiįsnio 1 1 daIies ir 20 straipsnio 9 dalies 2 punkto, Lįetuvos Hespublikos geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo jstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies

reikalavimus. Todėl Reguliuoiamos veiklos ataskaitos gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais'

Mūsų išvada yra skirta tik lmonei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir neturi būti

platinama kitoms Šalims ar jų naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose

numatytais atvejais. Dėlšio daIyko savo nUomonės nemodifikuo]ame.
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Nuomonė

Pagrindas nuomonei pareikšti

Dalyko pabrėžimas * apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas
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Kitį dalykai

lmonė parengė finansines ataskaitas uŽ2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus pagal Lietuvos

itespublikos verslo apskaitos standartus, apie kurras 2019 m. gruodžro 20 d. pateikėme auditoriaus

išvadą, skirtą lmonės akcininkams.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą mes taip pat SUSipažinome SU Įmones
Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebė1ome ReguIiavimo apskaitos trŪkumų bei neturė1ome

rekįmendacijų dėl sistemos tobUlinimo, todėI Įmonės vadovybei nepateikėme Rekomendacijų

laiŠko.

Vadovybė yra atsakinga uŽ šių Reguliuojamos veik|os ataskaitų parengimą pagalVKEKK metodikos

reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuo1amos veiklos

ataskaitoms parengti be reikŠmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama Šias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybe privalo jvertinti jmonės gebė1imą tęsti

veiklą ir, jei bŪtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo

apskiitos principo taikymu, iŠskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti lmonę ar nutraukti

veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasiel9ti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo priŽiūrėti lmonės ReguIiuojamos veiklos ataskaitų rengimo

proceSą.

Mūsų tikslas yra gaUtl pakankamą uŽtikrinimą dėl to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos katp

visuma nėra reikšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar kIaidos, ir iŠleisti auditoriaus iŠvadą, kurioje

pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _ tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne

garantija, kad reikŠmingą iŠkraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris

įtliuka.as pagal tarptaUtiniUs audito standartus. lškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar

klaidos, laikomi reikŠmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie galiturėti

didelės jtakos Vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis Reguliuojamos

veiklos ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagalTAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatėme ir jvertinome Reguliuo1amos veiklos ataskaitų reikŠmingo iŠkraipymo dėl

apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką jtokią rizikąi
surinkome pakankamų tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo

iškraipymo dėlapgaulės neaptikimo rizikayra didesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų

neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas,

klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

o Supratome SU auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikŠti nuomonę apie

lmonės vidaus kontroles veiksmingumą.

o lvertinome taikomų apskaitos metodų trnkamumą ir vadovybes atliktų apSkaitinių

vertinimų bei su jais susijusių atsk|eidimų pagrjstumą.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas

Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą
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. Padarėme iŠvadą dėl taikomo veiklos 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 dėl Įmonės gebė1imo tęsti veiklą.

Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus

iŠvadoje privalome atkreipti dėmesjj susi1usius atskleidimus Reguliuojamos veiklos

ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę.

MŪsų išvados pagrjstos audito 1rodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iŠvados datos.

Tačiau būsimi jvykiai ar sąlygos gali lemti, kad jmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

o jvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimą, StrUktūrą ir turinj, jskaitant

atskleidimUS, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose 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
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Atestuotas auditorius
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