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ANALITII(A

IJAB "PAKRUOJO SILUMA"
AKCININKAMS IR VADOWBEI

Nuomone

Mes atlikome uZdarosios akcines bendrovds "Pakruojo Siluma" (toliau - lmone)
2018 m. gruodzio 31 d. pasibaigusiq metLl Reguliuojamos veiklos ataskaitq, kurias sudaro ataskaitinio
laikotarpio konsoliduotoji pelno (nuostoliq) ataskaita, konsoliduotoji turto ir kapitalo ataskaita bei
konsoliduotoji Dkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faKines investicijq grq2os ataskaita (toliau -
Reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditq. Reguliuojamos veiklos ataskaitas parenge lmones
vadovybe pagal Silumos kainLl nustatymo metodikq, patvirtinta 2009 m. liepos 8 d. Valstyb6s kainq ir
energetikos kontroles komisijos (toliau - VKEKK) nutarimu Nr. 03-96 (aktuali Metodikos redakcija),
toliau vadinama'VKEKK Metodikos reikalavimais".

MAsq nuomone, iia priditos 2018 m. gruodiio 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuoiamos
veiktos ataskaifos yisais reikimingais aEvilgiais teisingai parengtos pagal VKEKK Metodikos
reikalavimus.

P aori n d as n u o mo n e i pare i kiti
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Musq atsakomybe pagal Siuos

standartus issamiai apib[dinta Sios isvados skyriuje ,Auditoriaus atsakomybd u2 Reguliuojamos
veiklos ataskaitq audit{'. Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos i5leistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad m0sq surinKi audito irodymai yra pakankami ir tinkami m0sq nuomonei
pagristi.

Dalvko pabr62imas - apskaitos principas ir platinimo bei naudoiimo aoriboiimas
Atkreipiame demesi ltai, kad eia pridetos lmones Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra

parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos
siekiant paddti lmonei vykdyti Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Silumos 0kio istatymo
30 straipsnio 13 dalies 4 punkto reikalavimus. Tod€l Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali bUti

netinkamos naudoti kitais tikslais.
M0sq isvada yra skirta tik lmonei ir Valstybinei kainq ir energetikos kontroles komisijai ir neturi

b0ti platinama kitoms Salims ar jq naudojama, iSskyrus Lietuvos Respublikos teises aktuose
numatytais atvejais. Del 5io dalyko savo nuomones nemodifikuojame.

Kti dalvkai
lmone parenge atskiras finansines ataskaitas u2 2018 gruodZio 31 d. pasibaigusius metus pagal

verslo apskaitos standartus, apie kurias 2019 m. kovo 25 d. pateikeme atskirq auditoriaus iSvadq,
skirtq lmones akcininkams.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitq auditq mes taip pat susipaZinome su lmonds
Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebejome Reguliavimo apskaitos trUkumq bei neturdjome
rekomendacijq del sistemos tobulinimo, todel lmones vadovybei nepateikeme Rekomendacijtl laiSko.
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Vadowbbs ir uZ valdvma atsakinou asmenu atsakomvbd u2 reouliuoiamos veiklos
ataskaitas

Vadovybd yra atsakinga u2 Sios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengimq pagal VKEKK
metodikos reikalavimus ir tokiq vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra butina Reguliuojamos
veiklos ataskaitoms parengti be reiksmingq iSkraipymq d6l apgaules ar klaidos.

Rengdama Sias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybe privalo jvertinti lmones gebejimE
tgsti veiklq ir, jei butina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos testinumu ir veiklos testinumo
apskaitos principo taikymu, isskyrus tuos atvejus, kai vadovybd ketina likviduoti lmong ar nutrauKi
veiklq arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo pri2i0r€ti lmon6s Reguliuojamos veiklos ataskaitq
rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomvbe uZ Reduliuoiamos veiklos ataskaitu audita
MDsq tikslas yra gauti pakankamq u2tikrinimq del to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip

visuma nera reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vadq, kurioje
pateikiama mOsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija,
kad reikSmingq i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus. lSkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi
reikSmingais, jeigu galima pagristai numa$i, kad atskirai ar kartu jie gali tureti didel€s jtakos vartotojq
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis reguliuojamos veiklos ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitq reikSmingo i5kraipymo d6l
apgaules arba klaidq rizikq, suplanavome ir atlikome procedEras kaip atsakq itokiq rizikq ir surinkome
pakankamq tinkamq audito jrodymq m0sq nuomonei pagristi. Reiksmingo iskraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reiksmingo iskraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali
boti sukiiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba vidaus kontroliq
nepaisymas.. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkre6iomis
aplinkyb6mis tinkamas audito proced0ras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomone apie lmones
vidaus kontroles veiksmingumq.. lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybes atliKq apskaitiniq
vertinimq bei su jais susijusir.l atskleidimq pagristumq.

. Padareme isvadq ddl taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir d6l to,
ar, remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar sqlygomis susijgs reik3mingas
neapibrdflumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del lmones gebejimo tgsti veiklq. Jeigu
padarome iSvadq, kad toks reikSmingas neapibrdztumas egzistuoja, auditoriaus isvadoje privalome
atkreipti demesj j susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonQ. Mosq isvados pagristos audito irodymais,
kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, bUsimi ivykiai ar sqlygos gali lemti, kad lmon6
negales toliau tqsti savo veiklos.

. lvertinome bendrE Reguliuojamos veiklos ataskaitq pateikimq, struK0rq ir turini, iskaitant
atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai
taip, kad atitiktq teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visr.t kitq dalykq, privalome informuoti uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti
ir atlikimo laikq bei reikSmingus audito pasteb€jimus, iskaitant svarbius vidaus kontrolds tr[kumus,
kuriuos gal6jome nustatyti audito metu.
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