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Šis Patvirtinimų laiškas pateikiamas dėl Jūsų atliekamos Viešosios įstaigos Velžio komunalinis ūkis (toliau - 

Įmonės) 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio šilumos sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

(toliau - RVA) rinkinio patikros. Jos tikslas – deramai įsitikinti, ar RVA nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, 

ir RVA rinkinio patikrą atlikti bei pateikti patikros ataskaitą apie RVA pagal Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos (toliau - Taryba) 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 patvirtintą Reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikros techninę užduotį (toliau - Techninė užduotis). 

 

Patvirtiname, jog: 

 

• mes įvykdėme savo pareigas, kurios numatytos 2019 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. I-10 sąlygose ir kurios yra 

susijusios su RVA parengimu pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo 

reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 “Dėl Šilumos sektoriaus 

įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas); konkrečiai 

– RVA parengtos teisingai pagal Aprašą; 

 

• mes įvykdėme savo pareigas, kurios numatytos Techninės užduoties 8 punkte: 

 - prieš patikros pradžią pateikėme audito įmonei žemiau nurodytus duomenis: 

- ataskaitinio laikotarpio RVA, 

- ataskaitinio laikotarpio Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos (toliau – DSAIS) 

 užpildytas formas, 

- RAS aprašą, kuriuo remiantis parengtos ataskaitinio laikotarpio RVA, 

- individualius teisės aktus, priimtus Įmonės atžvilgiu, turinčius įtakos ataskaitinio laikotarpio RVA, 

- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašą, naudotą ataskaitinio laikotarpio RVA parengimui,  

- užpildytus Techninės užduoties priedus, 

- kitą audito įmonės nurodytą informaciją, būtiną pradėti RVA rinkinio patikrą; 

 

• patikros metu bendradarbiavome su audito įmone ir pateikėme RVA rinkinio patikrai atlikti reikalingus duomenis, 

dokumentus ir kitą informaciją; 

 

• Įmonė neturi ATL lėšomis finansuoto turto ir tokio turto vertei taikytinų Tarybos nutarimų (pažymų); 

 

• Įmonės veikloje naudojamas visas Įmonės apskaitos registruose apskaitomas ilgalaikis materialus ir nematerialus 

turtas ir Įmonės veikloje nenaudojamo tokio turto nėra.  

 

Patvirtiname Įmonės vadovybės atsakomybę už tinkamą RVA parengimą pagal teisės aktų reikalavimus.  

 

Užtikriname, kad Tarybai per DSAIS teikiami RVA duomenys atitinka RVA rinkinio patikros metu audito įmonei 

pateiktų RVA, dėl kurių pateikiama patikros ataskaita, duomenis. 

 

 

Direktorius        Vaidas Virbilas 

 

 

Vyriausioji finansininkė       Audronė Štarolienė 
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