
ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS  

 

UAB Ignalinos vanduo vadovybei  

ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (FA audito sutarties Nr 2019-02 iš 2019-06-25 tarp UAB „Ignalinos vanduo“ ir D. 

Vavriščiuk ind. įmonė, kurios išvardytos žemiau, dėl  UAB „Ignalinos vanduo“ reguliuojamosios veiklos ataskaitų už 2020 metus. 

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 „Ignalinos vanduo“(toliau Įmonė)  

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

 

Patikros metu ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sąnaudos buvo palygintos su atitinkamais praėjusio laikotarpio duomenimis. 

Visiems reikšmingiems (viršijančius 20 %) pajamų ir sąnaudų pokyčiams buvo gauti Įmonės paaiškinimai. 

1. Pajamų srityje –apskaitos veiklos pajamos padidėjo, dėl to, kad buvo pajungta naujų vartotojų . 

2. Nuotekų dumblo tvarkymo pajamos sumžėjo, dėl sumažėjusio surinktų nuotekų kiekio. 

3. Sąnaudų srityje - gauti paaiškinimai pagal visus reikšmingai pakitusius sąnaudus straipsnius.  

 

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)  

 

 

 a) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir RVA nustatėme, kad bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio 

nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše 

sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija . 

b) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir DK naudotą FA paruošti nustatėme, kad IMNT įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su DK informacija  . 

 

 

a) Šiuo metu Įmonės buhalterinėje apskaitoje detali informacija apie ilgalaikio turto finansavimo šaltinius nėra vedama. Agreguota 

informacija naudojama dotacijų amortizacijos apskaitai nėra pakankamai tiksli t.y. negali būti lyginama su reguliacinės apskaitos 

informacija. 

 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 

2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas 
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b) Šiuo metu Įmonės buhalterinėje apskaitoje detali informacija apie ilgalaikio turto finansavimo šaltinius nėra vedama. Agreguota 

informacija naudojama dotacijų amortizacijos apskaitai nėra pakankamai tiksli t.y. negali būti lyginama su reguliacinės apskaitos 

informacija. 

 

c) Netaikoma - Imonė neturi vartotojų lėšomis finansuoto turto. 

 

 

Netaikoma - Įmonė neturi IMNT finansuoto ATL lėšomis. 

 

 

b) Netaikoma - per ataskaitinį laikotarpį įmonėje perkainoto turto nebuvo. 

 

 

b) Mums buvo pateiktas nenaudojamo IT žiniaraštis . Palyginę šio sąrašo duomenis su RAS turto sąrašo informacija, nustatėme, kad 

duomenys sutampa. 

 
 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu turtas derintas su Taryba nebuvo. 

 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu turtinių įnašų nebuvo. 

 

 
Netaikoma - Įmonė neturi nurodytų kategorijų IMNT. 

 

 

a) - b) Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis. 
 

 

Palyginę Sistemos apraše nurodytus naudojamus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus su Aprašo nuostatomis nenustatėme 

jokių skirtumų: 

 

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 

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 apskaitos patikrinimas (1) 

Ilgalaikio turto pogrupiai Sistemos aprašas  Aprašas  

standartinė programinė įranga 4 4 

spec. programinė įranga 4-15 4-15 

kitas nematerialus turtas 4-15 4-15 

Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) 50-70 50-70 
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Įmonės Sistemos apraše nurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas. 

 

 
a) Mes atlikome RAS turto sąraše nurodytų nusidėvėjimo normatyvų peržiūrą pagal turto vienetams priskirtus turto pogrupius ir 

nenustatėme turto kategorijų, kurioms pritaikyti nusidėvėjimo normatyvai neatitiktų Sistemų apraše nurodytų (žr. žemiau). 

Korektiškos turto grupės ir pogrupio priskyrimas konkrečiam turto vnt. yra Įmonės atsakomybė (įtraukta į vadovybės patvirtinimų 

laišką).  

 

Ilgalaikio turto pogrupiai RAS turto sąrašas* Sistemos aprašas  

standartinė programinė įranga 4 4 

spec. programinė įranga 4 4-15 

kitas nematerialus turtas 4 4-15 

Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) 50 50-70 

keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros 30 27-30 

vamzdynai 50 50 

Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, vandentiekio įrenginiai, 

nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai 

metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, 

nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) 35 35 

vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, 
kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė 

įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės 

mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, 

filtrai, centrifugos) 10 10 

nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW 5 5 

keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros 27-30 27-30 

vamzdynai 50 50 

Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, vandentiekio įrenginiai, 

nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai 

metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, 

nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) 

35 35 

vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, 

kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė 

įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės 

mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, 

filtrai, centrifugos) 

10 10 

nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW 5 5 

 apskaitos prietaisai 6 6 

 įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir 

prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) 

6 6 

lengvieji automobiliai 7 7 

kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui 

vežti, autobusai žmonėms vežti) 

10 10 

2.3.2.   Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2) 
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 apskaitos prietaisai 6 6 

 įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir 

prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) 6 6 

lengvieji automobiliai 7 7 

kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui 

vežti, autobusai žmonėms vežti) 10 10 

 

*turto vienetų pagerinimai, jeigu nebuvo prailgintas naudingo tarnavimo laikas, nudėvimi per likusį pagrindinio turto 

vieneto tarnavimo laiką. Jeigu prailgina - taikomos  Aprašo 21.4. p.p. nuostatos. 
b) Per ataskaitinį laikotarpį įsigytam IMNT:  

Iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 3 vnt. kurių vertė yra dižiausia ir po 2 vnt atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vienetams 

atlikome metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašu ir palyginome su RAS turto sąrašo duomenimis. 

c) Ankstesnio laikotarpio isigytam IMNT: 

Iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt. kurių vertė yra dižiausia ir po 5 vnt atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vienetams 

atlikome metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašu ir palyginome su RAS turto sąrašo duomenimis. 

 

Reikšmingų skirtumų nustatyta nebuvo. 

 

 
Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis. 

 

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetus kiekvienam VV kiekvienoje 

sistemoje bei paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais įmonė pateikė pagrindą, kad turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai nurodytoje 

sistemoje teikti. 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetus kiekvienam sąnaudų centrui 

bei paprašėme Įmonės paaiškinimui pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais įmonė pateikė pagrindą, kad turtas yra susijęs su tomis paslaugomis su kuriomis pagal RAS 

aprašą susietas sąnaudų centras, 

c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome 5 turto vienetus bei paprašėme pateikti Įmonės 

paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais įmonė pateikė pagrindą, kad turtas yra naudojamas visoms paslaugoms Sistemose teikti. 

 

 
a) Palyginę RVA naudojamus turto paskirstymo paslaugoms kriterijus su Sistemų aprašo  nuostatomis nenustatėme neatitikimų (žr . 

žemiau) 

2.3.3.   LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas 

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas 

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 
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b) Patikrinę turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmių apskaičiavimą nenustatėme skirtumų nuo Sistemų aprašo nuostatų. 

 

 

Paskirstymo centras
Turto paskirstymo kriterijus

RVA Sistemos aprašas 

standartinė programinė įranga

C.1.1  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)

C.2.1  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros

C.2.2. Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

spec. programinė įranga

C.1.2.  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

kitas nematerialus turtas

C.1.3.  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, 

kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė 

įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės 

mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, 

filtrai, centrifugos)

C.3.1.  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW

C.3.2.  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

vamzdynai

C.2.3  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, vandentiekio įrenginiai, 

nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, 

gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, 

aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, 

dumblo aikštelės ir kt.)

C.2.4  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

lengvieji automobiliai

C.5.1  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

kitos transporto priemonės (transportas dumblui, 

vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)

C.5.2.  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

 apskaitos prietaisai

C.4.1  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė

 įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir 

prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)

C.4.2  Punktui Tiesiogiai paslaugoms 

priskirto naudojamo turto buhalterinė 

įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo 

turto buhalterinė įsigijimo vertė
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Visiems 2.4.1. punkte atrinktiems turto vienetams patikrinome, ar: 

a)RAS rurto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiaramas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA. 

Priskyrimo klaidų nenustatėme. 

b)Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo 

nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sanaudų centrų ir paslaugų sąsajas. 

Paskirstymo klaidų nenustatėme. 

c)Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas 

apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes. 

Paskirstymo klaidų nenustatėme. 

 

 
Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto. 

 

 
Žemiau pateikiama IMNT priskirto kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms analizė.  
 

  

Nereguliuojama 

veikla 

Kita 

reguliuojama 

veikla 

Pajamos 81,28764 - 

Priskirto IMNT įsigijimo savikaina 0 - 

 

 
Palyginę RAS turto sąraše nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su RVA duomenimis patikrinimo skirtumų nenustatėme. 

 

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 

 

 
Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA ir FA nustatėme, kad duomenys sutampa. 

 

 

 
a)Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA (paslaugų lygmeniu)  su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu ( DK), nustatėme, kad 

duomenys nesutampa. 

 

Žemiau pateikiami Įmonės paaiškinimai detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis: 

 

17828 Eur  Nuotekų transportavimo paslaugai tapus nereguliuojamai, šios paslaugos pajamos perkeltos į nereguliuojamą veiklą  

b) Įmonės pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu atliekamas papildomais skaičiavimais (žr. RVA modelio lapus "Realizacija" ir 

"Pajamos"). Patikrinę įsitikinome, kad skaičiavimai atlikti laikantis Sistemų aprašo VIII.2. skyriaus nuostatų.  

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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Atlikę procedūrą nenustatėme Įmonės taikomos praktikos prieštaravimų Aprašo nuostatoms. 

 
 

 
Netaikoma - Įmonė neturi pajamų už reguliuojamosios veiklos turto nuomą. 

 

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

 

A)Patikrinę  Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA duomenimis 

nustatėme, kad duomenys sutampa (žr. žemiau).  

 

  DU suvestinė RVA BA 

E stulpelio suma 397,89  397,89 

G stulpelio suma 397,89 397,89  
 

 

 
Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU 

apskaitos žiniaraščio) duomenimis (žr. aplanką 4.1.2) nustatėme, kad duomenys sutampa (žr. žemiau) 

 

  DU suvestinė DU žiniaraštis Skirtumas 

E stulpelio suma     397,89      397,89 0 

  

 

a)Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atrinkome po 2 DU vienetus kiekvienam VV Kiekvienoje sistemoje ir 

patikrinome ar DU sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaškinimus, kuriais 

Įmonė pateikė pagrindą, kad etatai yra naudojami konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje teikti. 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atrinkome  2 DU vienetus ir tikrinome ar DU vienodų sąnaudų suma DU 

suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaškinimus, kuriais 

Įmonė pateikė pagrindą, kad DU vienetaii yra susiję su tomis paslaugomis ir  sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas 

sąnaudų centras. 

c)Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkome 2 DU vienetus ir patikrinome  DU vienetų sąnaudų suma 

DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaškinimus, kuriais 

Įmonė pateikė pagrindą, kad DU vienetai yra naudojami visoms paslaugoms visose Sistemose teikti. 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1) 

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 
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Žemiau pateikiama DU priskirto kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veiklai analizė. 
 

  

Nereguliuojama 

veikla 

Kita 

reguliuojama 

veikla 

                        -    

Priskirta DU          38,95                       -    

   

 

 
Palyginę DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu lygmeniu) reikšmingų skirtumų 

nenustatėme . 

 

 

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 

 
a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su RVA, o D stulpelio 

bendra suma atitinka BA informaciją . 

 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad D suma su stulpelio bendra suma sutampa su RVA, o D 

stulpelio bendra suma atitinka BA informaciją 

 

 
a)Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su RVA (žr. TU 6.2 priedo 

K-L stulpelius). 

 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad B ir C stulpelių sąsajos atitinka Sistemų aprašo 2 priedo 

duomenis. 

c) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad C-D stulpelių informacija atitinka DK dimensijų duomenis . 

 

 

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.3 priedo duomenis nustatėme, kad jie sutampa su RVA informacija (žr. 6.3 priedo G-H stulpelius) 

 

 
Netaikoma. 

 

 

Gavome visų DK sąskaitų, priskirtų TU 3.3 priedo nurodytiems sąnaudų pogrupiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį. 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 

5.3.2.  Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 
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a)visiems individualiai reikšmingiems( daugiau negu 5 proc.atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos už laikotarpį) apskaitos 

įrašams patikrinome, ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. 

Nepriskirtų nepaskirstomoms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme. 

b)iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkome 5 įrašus ir patikrinome, ar sąnaudos neturėtų būti 

priskirtos nepaskirstomosioms.  

Neatitikimų nenustatyta. 

 

 
a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su RVA (žr. TU 6.4 priedo 

J-K stulpelius). 
 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo duomenis nustatėme, kad D stulpelio informacija (detaliausiu lygiu) atitinka 

buhalterinės apskaitos duomenis (žr. TU  6.4 priedo D stulpelio formules) 

 

c) Paskaičiavome koreguojamos sumos procentą nuo bendrosios koreguojamos sumos ir visiems įrašams, kurių koregavimas yra 

daugiau už 10 proc. buvo gauti Įmonės paaiškinimai. Galutiniame rezultate sąnaudos RVA yra tinkamai priskirtos sąnaudš 

kategorijoms. 

  

 

Remdamiesi TU 6.4 priedo duomenimis, tikrinta: 

A)Tiesioginės sąnaudos. Trims pasirinktoms reguliuojamų veiklų paslaugoms gauti DK sąskaitų išrašai ir atsitiktine tvarka atrinkus 

po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. 

Gauti paaiškinimai, kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos konkrečiai paslaugai nurodytoje Sistemoje teikti 

b)Netiesioginės sąnaudos. 3 pasirinktiems sąnaudų centrams gauti DK sąskaitų išrašai. Ir atsitiktine tvarka atrinkta po 10 įrašų, 

kuriems  paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. 

Gauti paaiškinimai, kuriais Įmonė pagrindė, kad sąnaudos yra susiję su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS 

aprašą susietas sąnaudų centras. 

c)Bendrosios sąnaudos.Pagal gautus bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų išrašus atsitiktine tvarka atrinkta 10 įrašų, kuriems paprašyti 

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų pirminį pritaikymą. 

Gauti paaiškinimai, kuriais Įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos bendram veiklos palaikymui užtikrinti. 

 

 
a) Patikrinę Sistemų apraše nurodytus sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus (žr. Sistemų aprašo 3 priedas) nenustatėme 
neatitikimų Aprašo nuostatoms. 

 

b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA nenustatėme neatitikimų 

Sistemos aprašo nuostatoms (žr. žemiau). 

 

c) Patikrinę visų ataskaitinio laikotarpio RVA naudojamų sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmių  

apskaičiavimą nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatoms . 

 

 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 
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a) - b) Patikrinę  Įmonės užpildyto TU 6.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų 

sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, o  B dalies duomenys atitinka RVA informaciją (žr. TU 6.5 priedo B dalies H-I 

stulpelius). 

 

 
Netaikoma. 

 

 

 

Patikrinę turto duomenis skirtinguose RVA prieduose, nustatėme, kad jie sutampa (žr. žemiau) 

 

  RVA 5 priedas RVA 6 priedas RVA 7 priedas 

IMNT įsigijimo vertė 1612,01 1612,01 x 

IMNT likutinė vertė 813,44 x 813,44 

 

 

 

Netaikoma, nes pajamų informacija pateikiama tik RVA 3 priede. 
 

 
Užtikrinimas, kad sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa vykdomas per RVA užkėlimą į DSAIS formas.  

Po patikrinimo skirtumu nerasta. 

 

 
Užtikrinimas, kad RVA parengtos be matematinių klaidų vykdomas per RVA užkėlimą į DSAIS formas. Po patikrinimo skirtumu 

nerasta. 

 

 

a)  Netaikoma. 

 

b) Palyginę duomenis RVA 3 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita“ nenustatėme 

neatitikimų. 

 

Palyginę duomenis RVA 4 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms 

ataskaita“ nenustatėme neatitikimų. 

 
Palyginę duomenis RVA 5 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė  

ataskaita“ nenustatėme neatitikimų. 

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

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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– 

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 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.  

 

Pridedame: 

1. UAB „Ignalinos vanduo“ RVA su priedais. 

2. UAB „Ignalinos vanduo“ Aiškinamasis raštas  

3. Įsakymas dėl RAS sąskaitų plano keitimo. 

 

D. Vavriščiuk ind. įmonė  

Visaginas , Partizanų g. 16-42 

Audito įmonės pažymėjimas : Nr 1202 

Auditorė Danata Vavriščiuk  

pažymėjimo Nr.000317,  

2021-05-21 
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