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Nepril<latlsorro alldtto nals isvada
UAB ,,Palangos Silumos tinklai" vadovybei, akcininkams ir Valstybinei kainq ir energetikos kontrolès
komisijai

Nuomone

MesatlikomeUAB,,PalangosSilumostinklai" jmonès(toliau-lmoné)2016m.gruodZio31 d.
pasibaigusiq metq Reguliuojamos veiklos konsoliduotq finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
konsoliduota pelno (nuostolit/), konsoliduota turto ir kaþitalo bei lionsolidróta Ukio subjekto veikloje
naudojamo faktinés investicijq grqZos ataskaitos (toliau - Reguliuojamos veiklos ataskäitos), auditq.
Musq nuomone, i5skyrus i5vados skyriuje ,,Sqlygines nuomonès pagrindas" paminèto dalyko jtakq,
pridetos 2016 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuojamos veiklos ataskaitos visais
reikðmingais atZvilgiais teisingai parengtos pagal Silumós kainq nustatymo metodikq, patvirtintq
Valstybinès kainq ir energetikos kontrolés komisijos (toliau - VkEKK) 2013 m. uasario'28 d. nutarimu
Nr. 03-73 (toliau vadinama - VKEKK Merodika).

Sqlygines nuomones pagrindas

Pridetose 2016 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuojamos veiklos ataskaitose, lmonepriskyrê turtE, kurio verte 590 tükst. eurq, ir su Siuo turtu susijusj nusidevéjimq, kuris sudaro 44
tÙkst. eurq, Silumos gamybos verslo vienetui beiturtq, kurio verte 461túksi. eùrq, ir su Siuo turtu
susijusj nusidevêjimq, kuris sudaro 31 túkst, eurq, ðilumos perdavimo verslo vienetui, nepaisant to,
kad mineto turto investicijos nebuvo suderintos su VKEKK ir savivaldybés taryba. lmone rengdama
Reguliuojamos veiklos ataskaitas nesilaike VKEKK Metodikos reikalavimuose'nurodytq punkiq:
20'3.7 ir 39.2.11, kurie draudZia verslo vienetams priskirti ilgalaikio turto (bet kurios kaiegorijos),
sukurto jvykdZius investicinius projektus, ar jo dalies vertg ir nusidevéjimo sqnaudas, Energetikos
jmoniq investicijq vert¡nimo ir derinimo valstybinéje kainq ir energetikos konirolés komisijoje tvarkos
apra5o, patvirtinto VKEKKK 2015 m, liepos 1O d. nutarimu Nr. O3-100, nustatyta tvarka nesuderinus
su atitinkamos savivaldybes taryba iTVKEKK. Jeilmonè butq laikiusi minétq VKEKK Metodikos
reikalavimq, ðilumos gamybos verslo vienetui priskirtas ilgalaikis turtas sumaZetq 590 tükst. eurq,
ðilumos perdavimo verslo vienetui priskirtas ilgalaikis turtas sumaZëLt¿ 461tükst. eurq,
nepaskirstytas ilgalaikis turtas padidetq 1.051 tükst. eurq. Silumos gamybos verslo viänetui
priskirtos sqnaudos sumaZetq 44 tükst. eurq, Silumos perdavimo verslo vienetui priskirtos sqnaudos
sumazétq 31 tukst. eurq, nepriskirtos sqnaudos padidetq 7b tùkst. eurq.

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS), Musq atsakomybé pagal öiuos
standartus iðsamiai apibüdinta ðios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ Reguliuojamos
veiklos ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Jmonés pagal Tarptautiniq buhalteriq
etikos standartq valdybos iSleistq Buhalteriq profesionarq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas)
ir Lietuvos Respublikos f inansiniq ataskaitq audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomès kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos
Respublikos f inansiniq ataskaitq audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad müsq surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami músq nuomonei pagrjsti.

@2017 ,,KPMG Balllcs", UAB yra Lietuvos rlbotos atsakomybés imonê lr
nepr¡klausomq KPMG ¡monlq narlq, priklausanðiq SvetcarìJos imonet
,,KPMG Internât¡onal Cooperâtive" ("KP[¡G lnternatlonat"), ilnklo narê.
Vlsos telsés saugomos.
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Dalyko pabrezimas - apskaitos principas ir ptatinimo bei naudojimo apribojimas

Atkreipiame démesjj tai, kad ðia pridetos lmonès Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos
pagal VKEKK metodikos reikalavimus, Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant
padeti lmonei vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo '16 str, B dalies, Lietuvos
Respublikos Silumos ükioistatymo 30 straipsnio 13 daliei ¿ punkto, Lietuvos Respublikos elektros
energetikos istatymo 68 straipsnio 12 dalies, Lietuvos Respublikos gamtiniq dujq jstatymo 9
straipsnio 1 1 dalies ir 20 straipsnio g dalies 2 punkto, Lietuvos nespublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekq tvarkymo jstatymo 26 straipsnio 'l dalies 4 punkio ir 33 stiaipsnio g dalies
reikalavimus. Todel Heguliuojamos veiklos ataskaitos gali buti netinkamos naudoti kitais tikslais.

Müsq iðvada yra skirta tik !monei ir Valstybinei kainq ir energetikos kontrolés komisijai ir neturi büti
platinama kitoms Salims ar jq naudojama, i5skyrus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais
atvejais. Del ðio dalyko savo nuomonés nemodifikuojame.

Kitidalykai

tmoné parengé atskiras finansines ataskaitas u22016 m. gruodZio 31 d. pasibaigusius metus pagal
Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, apie kurias 2017 m. birZelio 30 d. pateikème
atskirq besqlyging auditoriaus iðvadq, skirtq lmones akcininkams.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitq auditq mes taip pat susipaZinome su Jmones Reguliavimo
apskaitos sistema ir pateikéme lmonès vadovybei Rekomendacijq laiðkq del audito metu pastebetq
Heguliavimo apskaitos sistemos trükumq ir mùsq rekomendacijq del sistemos tobulinimo. Sie
dalykai buvo musq apsvarstyti ir neturi papildomos jtakos musq pareik5tai auditoriaus iËvadai apie
2016 m. lmonés Reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Atkreipiame dèmesj, kad Reguliuojamos veiklos konsoliduotos finansines ataskaitos uZ metus,
pasibaigusius 2015 m. gruodZio 31 d., nebuvo audituotos.

Vadovybès ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomybe uZ reguliuojamos veiklos ataskaitas

Vadovybé yra atsakinga uZ ðios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengimq pagal VKEKK metodikos
reikalavimus ir tokiq vidaus kontrolç, kokia, vadovybés nuomone, yra bütina Reguliuolamos veiklos
ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq dèl apgaules ar klaidos.

Rengdama Sias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybè privalo jvertinti lmonés gebejimq tçsti
veiklq ir, jei butina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tçstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kaivadovybè ketina likviduoti lmonç ar nutraukti veiklq arba
neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti,

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZiûrétilmonês Reguliuojamos veiklos ataskaitq rengimo
procesQ.

Auditoriaus atsakomybe uZ Reguliuojamos veiklos ataskaitq auditq

Mûsq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq dèl to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip
visuma néra reikðmingai iSkraipytos dèl apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vadq, kurioje
pateikiama müsq nuomoné. Pakankamas uZtikrinimas-taiauk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija,
kad reik5mingq i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus. lSkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi
reikðmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles jtakos
vartotoiq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis Reguliuojamos veiklos ataskaitomis.
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Atlikdamiauditq pagalTAS, viso audito metu prieméme profesinius sprendimus ir laikémès
profesinio skepti5kumo principo. Mes taip pat:

o Nustatème irivertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitq reikSmingo iËkraipymo délapgaulés
arba klaidq rízikq, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsakq itot<iq rizikq ir surinkome
pakankamq tinkamq audito irodymq müsq nuomonei pagrjsti, Reikömingo iðkiaipymo dél
apgaules neaptikimo rizikayra didesné nei reikðmingo iðkraipymo del klãidq neapiikimo rizika,
nes apgaule gali buti suköiavimas, klastojimas, tyðinis praleidimas, klaidingãs aiskinimas arba
vidaus kontroliq nepaisymas.

' Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galètume suplanuoti konkreðiomis
aplinkybèmis tinkamas audito proceduras, o ne tam, kad galetume pareik$ti nuomonç apie
lmonés vidaus kontrolés veiksmingumq.

r lvertinome taikomL¿ apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.

o Padaréme iðvadq del taikomo veiklos tçstinumo apskaitos principo tinkamumo ir délto, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijgs reikðmingas
neapibréZtumas, dél kurio gali kilti reikðmingq abejoniq del lmonés gebejimo tçsti veiklq. Jeigu
padarome iSvadq, kad toks reikðmingas neapibrèZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti dèmesjj susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba,
jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonç, Müsq isvados pagrjstos
audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iðvados datos, Taöiau, busimi jvykiaiìi
sqlygos gali lemti, kad lmonè negalès toliau tçsti savo veiklos.

Mes, be visq kitq dalykt.¡, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikimo
laikq bei reikðmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolès trükumus, kuriuos
nustateme audito metu.

Audito, kurj atlikus isleidZiama 5i nepriklausomo auditoriaus iðvada, uZduoties partneris yra Bokas
Kasperaviðius.

,,KPMG BA

kas Kaspe
Partneris
Atestuotas itorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2017 m. gruodZio 15 d.
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