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UAB ,,Saliinink4 iilumos tinklai

"

Vadotrybei

Nuomond

Mes atlikome,,saldininkq Silumos tinklai" imones (toliau - {mone) 2018 m. gruodZio 3l d. pasibaigusiq
metq Reguliuojamos veiklos ataskaitq, kr.rrias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostoliq), konsoliduotoji turto :ir
kapitalo bei konsoliduotoji faktines invesrticijq grqLos ataskaitos (toliau Reguliuojamos veiklos atiskaitos),
audit4.

Mlsq nuomone, dia pridetos 2018 m.

grruodZio 31 d. pasibaigusiil metq Reguliuojamos veiklos ataskaitos
visais reik5mingais atlvilgiais teisingai parengtos pagal Silumos kainq nustatymo metodik4, patvirtint4
Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos (toliau - VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr.
03-73 (toliau vadinama - VKEKK Metorlika).

Pagrindas nuomonei pareiklti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius au<lito standartus (TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos standartus
i5samiai apib[dinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ Reguliuojamos veiklos ataskaitq
audit4". Mes esame nepriklausomi nuo fmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mr:s taip pat
laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami mtsq nuomonei
pagristi.

- apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas
Atkreipiame demesi i tai, kad dia pridetos {mones Reguliuojamos veiklos ataskaitos
Dalyko pabrdZimas

yra parengtos pagal
VKEKK metodikos reikalavimus. Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yraparcngtos siekiant pad,:ti fmonei
vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 16 str. 8 dalies, Lietuvos Respublikos Silumos ukio
istatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto reikalavimus. Todel Reguliuojamos veiklos ataskaitosr gali bffi
netinkamos naudoti kitais tikslais.

MDsq i5vada yra skirta tik {monei ir Valstybinei kainq ir energetikos kontroles komisijai ir rLeturi bfiti
platinama kitoms Salims ar jq naudojama., i5skyrus Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytais atvejais.
DelSio dalyko savo nuomones nemodifikuoiame.

Kiti dalykai
{mone parenge atskiras finansines atasliaitas uL 2018 gruodZio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo
apskaitos standartus, apie kurias 2019 m. kovo 12 d. pateikeme atskir4 bes4lyging auditoriaus iSvad4 su kitrl
dalykq pastraipa, skirt4 [mones akcininkams.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitq audit4 mes taip pat susipaZinome su fmones Re;guliavimo
apskaitos sistema ir nepastebejome Relguliavimo apskaitos trukumq bei neturejome rekornendacijq d€:l
sistemos tobulinimo, todel {mones vadov'ybei nepateikeme Rekomendacijq laiSko.
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Vadovyb6s

ir uZ valdym4 atsakingq

asmenq atsakomybd uZ reguliuojamos veiklos ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uL Sios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengim4 pagal VKEIiK .metodikos
reikalavimus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra bDtina Reguliuo.iamos veiklos
ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.
Rengdama Sias Reguliuojamos veiklos al;askaitas, vadovybe privalo ivertinti fmones gebejim4 tgsti veikl4 ir,
jei bftina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe kertina likviduoti {mong ar nutraukti veikl4 arba neturi trritq realiq
altematyvq, tik taip pasielgti.
UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZifireti fmones Reguliuojamos veiklos ataskaitrl rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomybb

uL,

ReguliuojaLmos veiklos ataskaitq audit4

Mflsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar: klaidos, ir i5leisti auditoriaus iSvad4, kurioje pat,oikierma mflsq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikinimas, o ne garantija, kad reik5ming4
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima
pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu iie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprerndimamll,
priimamiems remiantis reguliuojamos veiklos ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus

ir

laikennes profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

Nustateme ir ivertinome Reguliuojirmos veiklos ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba
klaidq rizikq, suplanavome ir atlikome procedrlras kaip atsak4 i toki4 rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq mfisq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaul(3s neaptikimo
izika yra didesne nei reikSmingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali b[ti
sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

o

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis apliinkybepis
tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie {mones vidaus kontrole,s
veiksmingum4.

o

'bei su jais
{vertinome taikomq apskaitos metod.q tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq
susij usiq atskleidimq pagristum4.

o

Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tEstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis
surinktais irodymais, egzistuoja su i'vykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZturmas, del kurio

gali kilti reik5mingq abejoniq del [mones gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome i5vadq, kad toks
reik5mingas neapibreZtumas egzistr-roja, auditoriaus i5vadoje privalome atkreipti demesi i susijusiu"s
atskleidimus Reguliuojamos veiklc,s ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepalcanka, turime
modifikuoti savo nuomong. Mrlsq iS.'uados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus
i5vados datos. Tadiau, bfrsimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad fmone negales toliau tgsti savo veiklos.

o

fvertinome bendr4 Reguliuojamos veiklos ataskaitq pateikim4, struktur4 ir turini, iskaitant atsldeidimur;,
ft tai, ar Reguliuojamos veiklos atas.kaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiar taip, krad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti ul,valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimuls, iskaitant svarbius vidaus kontroles tr[kumus, kuriuos nustateme
audito metu.
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