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NeprrKlatls0trt0 atldttoriatls tstlada

AB ,,Vilniaus ðilumos tinklai" vadovybei, akcininkams irValstybinei kainq ir energetikos
kontroles komisijai

Mes atlikome AB ,,Vilniaus Silumos tinklai" jmonès (toliau -lmoné) 2017 m. gruodZio 31 d.
pasibaigusiq metu Reguliuojamos veiklos konsoliduotq finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
konsoliduotoji pelno (nuostolir¿), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsolid-uota úkio subjekto
veikloje naudojamo faktines investicijq grqZos ataskaitos (toliau - Reguliuojamos veiklos
ataskaitos), auditq,

MÛsq nuomone pridètos 2017 m, gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuojamos veiklos
ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai parengtos pagat Silumos kainq nustatymo
metodikq, patvirtintE Valstybines kainq ir energetikos kontrolês komisijos (toliau- VKEKK) 2013 m
vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73 (toliau vadinama - VKEKK Metodika).

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Musq atsakomybe pagal Siuos
standartus iðsamiai apibúdinta Sios iévados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybé uZ Reguliuojamos
veiklos ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Jmonés pagalTarptautiniq buhalieriq
etikos standartq valdybos iðleistq Buhalteriq profesionalq erikos kodeksq (toliau - rgrsv kodeksas)
ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje, Mes taip pat laikomès kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos
Respublikos finansiniq ataskaitq audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad müsq surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami músq nuomonei pagrjsti.

Atkreipiame dèmesjitai, kad ðia pridetos !mones Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos
pagalVKEKK metodikos reikalavimus, Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant
padetilmoneivykdyti Lietuvos Fespublikos energetikos jstatymo 16 str. B dalies, Lietuvos
Respublikos ðilumos ukio jstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 68 straipsnio 12 dalies, Lietuvos Respublikos gamtiniq dujq jstatymo 9
straipsnio 'l 'l dalies ir 20 straipsnio 9 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekq tvarkymo jstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies
reikalavimus. Todèl Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali búti netinkamos naudoti kitais tikslais,

MÛsq i5vada yra skirta tik lmonei ir Valstybinei kainq ir energetikos kontrolès komisijai ir neturi büti
platinama kitoms Salims ar jq naudojama, iðskyrus Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytais
atvejais. Del ðio dalyko savo nuomonês nemodifikuojame.
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Kiti dalykai

lmone parengé finansines ataskaitas u22017 m. gruodZio 31 d. pasibaigusius metus pagal
Tarptautinius finansinés atskaitomybés standartuð, priimtus taikyti Euro*pos Sqjungoje, apie kurias
2018 m' balandZio 10 d. pateikème sqlyginç auditoriaus isvadq, åtirtq 1ron"s;kcini;kams, det
nuomos pajamq pripazinimo ir prekybos gautinos sumos apskãitymo.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitq auditq mes taip pat susipaZinome su Jmonés
Reguliavimo apskaitos sistema ir pateikeme lmonès vadovybei Reicomendacijq iaiðkq délaudito
metu pastebétq Reguliavimo apskaitos sistemos trukumL¡ ir musq rekomendáòijq deisistemos
tob.ulinimo' Sie Oatykai buvo müsq apsvarstyti ir neturi papitOomoi jtakos musq þäreik5tai
auditoriaus i5vadai apie 2017 m. lmones Reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Vadovybe yra atsakinga uZ Ëios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengimq pagalVKEKK metodikos
reikalavimus ir tokiq vidaus kontrolç, kokia, vadovybés nuomone, yra Out¡nå Reguliuojamos veiklos
ataskaitoms parengti be reikðmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos

Rengdama Sias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybé privalo jvertinti lmonês gebéjimq tçsti
veiklq ir, jei bûtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tçstinumu ir veiklôs tçstinumo apskaitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmonç ar nutraukti veiklq arba
neturi kitrl realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZiúréti lmonès Reguliuojamos veiklos ataskaitq rengimo
procesQ.

Vadovybes ir uZ valdynrE atsakingL¡ asmenq atsakomybê ui reguliuojamos veiklos ataskaitas

Auditoriaus alsakomybe ui finansinitl irtirskirilrr rruc.litrl

Müsq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq delto, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip visuma
nêra reikðmingai i5kraipytos dèl apgaulés ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateìkiama
mùsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas-taiaukðto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad
reikðmingq iðkraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus. lSkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi
reikSmingais, ieigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turéti didelês jtakos
vartotoju ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis Reguliuojamos veiklos ataskaitomis,

Atlikdami auditq pagalTAS, viso audito metu prièméme profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skeptiðkumo principo. Mes taip pat:

o Nustateme ir jvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitq reikðmingo iskraipymo dél apgaules
arba klaidq rizikq, suplanavome ir atlikome procedüras kaip atsakq jtokiq rizikqir surinkome
pakankamq tinkamq audito jrodymq musq nuomonei pagrjsti, Reikðmingo iðkraipymo del
apgaulès neaptikimo rizika yra didesne nei reikémingo iðkraipymo del klaidq neaptikimo rizika,
nes apgaule gali bùti sukðiavimas, klastojimas, työinis praleidimas, klaidingas aiðkinimas arba
vidaus kontroliq nepaisymas.

o Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galétume suplanuoti konkreÕiomis
aplinkybèmis tinkamas audito procedúras, o ne tam, kad galètume pareik5ti nuomonç apie
lmonés vidaus kontrolés veiksmingumq.

r lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybés atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.

@2018,,KPMG Balilcs,', UAB yra Llêtuvos rlbotos atsakomybés jmonè tr
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a Padareme iðvadq dèl taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dél to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijçs reikSmingas
neapibreZtumas, dél kurio gali kilti reikðmingq abejoniq del þones gebejimo tçsti veiklq. Jeigu
padarome iSvadq, kad toks reikðmingas neapibrêZtumas egzistuoja, audiioriaui iðvadoje
privalome atkreipti dèmesjj susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba,
jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonç. Musq isvados pagrjstos
audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iËvados datos. Ta¿iau, büsimijvykiai ar
sqlygos gali lemti, kad lmoné negalès toliau tçsti savo veiklos.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikimo
laikq bei reikðmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolés trukumus, kuriuos
nustatéme audito metu.

,,KPMG B u

Rokas Kas
Partneris
Atestuota uditorius

Klaipeda, Lietuvos Respublika
2018 m. birZelio 19 d.

@2018,,KPMG Baltlcs", UAB yra Llstuvos ribotos atsakomybês imonê lr
neprlklausomq KPMG imonlq narlq, prlklausanðlq ðvelcarljos jmonel
,,KPMG lnternatlonal Cooperatlve" ("KPMG lnternatlonâ1"), tlnklo naré,
Vlsos telsês saugomos.
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Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva 
2017 M. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
(eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 
 

 

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. 
 

 
 
* Sąnaudos, kurias patiria Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) 
vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamos veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.1 punktas). 
** Pavyzdžiui, šilumos karštam vandeniui ruošti sąnaudos. 
*** Sąnaudos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės nepripažįstamos būtinosiomis, kurios negali būti priskirtos reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atskiriems verslo 
vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 punktas). 
**** Kuro kainų pasikeitimo įtakos atvaizdavimas. 
***** Ataskaitinio laikotarpio investicijų grąžos sąnaudos, prilyginamos ataskaitiniu laikotarpiu gautoms investicijų grąžos pajamoms. 
 
Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. birželio 15 d. 

 
     

Mantas Burokas  Ramutė Ribinskienė  Radvilė Žilinskaitė 
Generalinis direktorius  Finansų departamento direktorė  Finansų kontrolės skyriaus vadovė 
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Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva 
2017 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA 
(eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 
 

 

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. 
 

 
 
 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva 
2017 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA 
(eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 
 

 

 

 
 
 
 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva 
2017 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA 
(eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 
 

 

 
 
* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis). 
 
Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. birželio 18 d. 

 

     

Mantas Burokas  Ramutė Ribinskienė  Radvilė Žilinskaitė 
Generalinis direktorius  Finansų departamento direktorė  Finansų kontrolės skyriaus vadovė 
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Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva 
2017 M. KONSOLIDUOTOJI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALOFAKTINĖS INVESTICIJŲ GRĄŽOS ATASKAITA 
(eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 
 

 

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. 
 

 
 
* Nurodoma apskaičiuota Ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedo duomenimis) 
** Atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedo 11 eilutę. 
*** Atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedo 12 eilutę. 
 
Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. birželio 15 d. 

 

     

Mantas Burokas  Ramutė Ribinskienė  Radvilė Žilinskaitė 
Generalinis direktorius  Finansų departamento direktorė  Finansų kontrolės skyriaus vadovė 
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AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva 
2017 M. AIŠKINAMOJI INFORMACIJA 

 
 

 

Informacija apie Bendrovę 
 
Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Bendrovė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 21 d., reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Jos buveinės adresas 
yra: Jočionių g. 13, 02300 Vilnius. 
 
Bendrovė nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 29 d. vykdė turto nuomos veiklą ir prižiūrėjo nuomos sutarties1 vykdymą. 
Pasibaigus nuomos laikotarpiui ir susigrąžinus centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo įrenginius, Bendrovei buvo išduota 
šilumos tiekimo licencija (2017 m. kovo 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 
sprendimas Nr. O3-102) ir Bendrovė pradėjo vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo bei elektros energijos gamybos veiklą 
Vilniaus mieste. 
 
2017 m. balandžio 6 d. Komisija nutarimu Nr. O3-107 Bendrovei nustatė bazinės šilumos kainos dedamąsias laikotarpiui iki 
2020 m. kovo 31 d. 2017 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 1-905 Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustatė Bendrovės 
centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2017 m. gruodžio 31 d. 
dar nebuvo atliktas šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimas antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2017 
m. birželio 15 d. Komisijos nutarimu O3E-252 buvo nustatytos Bendrovės tiekiamo karšto vandens dedamosios.  
 
 
Reguliuojamos ataskaitos rengimo pagrindas 
 
Bendrovė rengia ir teikia Komisijai reguliuojamos veiklos ataskaitą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymo 16 str. 8 dalis ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punktas. 
 
Licencijuojamos veiklos ataskaita rengiama pagal Bendrovės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. patvirtintą AB 
„Vilniaus šilumos tinklai“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašą bei vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika, 
patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta 
Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106, taip pat Komisijos parengtomis „Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir 
sąnaudų paskirstymo praktinėmis rekomendacijomis“. 
 
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Visos Bendrovės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su reguliuojama veikla, yra registruojamos, grupuojamos ir 
apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose. 
 
Šiose ataskaitose pateikta informacija remiasi pirminiais buhalteriniais duomenimis ir yra parengta kaupimo principu. 
 
Informacija reguliuojamos veiklos ataskaitose yra pateikiama eurais. 
 

                                                 
1 Bendrovė 2002 m. vasario 1 d. pasirašė sutartį su UAB „Vilniaus energija“ (toliau – VE arba Nuomininkas), Vilniaus miesto savivaldybe ir 
Dalkia S.A.S. dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančio centralizuoto šilumos bei elektros gamybos, perdavimo, tiekimo ir kito susijusio 
ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos penkiolikos metų laikotarpiui. 


