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Nuomone

Mes atlikome Biudietines istaigos Pravieni5kiq pataisos namai - atviroji kolonija (toliau - lstaiga)
2017 m. gruod2io 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuojamos veiklos ataskaitq, kurias sudaro
konsoliduotoji pelno (nuostoliq), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji Ukio subjeKo veikloje
naudojamo kapitalo faKin€s investicijq grqZos ataskaitos (toliau - Reguliuojamos veiklos ataskaitos),
auditq.

Mfrsq nuomone, iia priditos 2017 m. gruodiio 31 d. pasibaigusiq meQ leguliuoiamos
veiklos ataskaifos visais reikimingais aEvilgiais teisingai parengtos pagal Silumos kainq
nustatymo metodikq, patvirtintq Valstybinis kainq ir energetikos kontrol6s komisiios (toliau -
VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr.03-73 (toliau vadinama - VKEKK Metodika).

Pao rind as n uo mo nei oarei k5ti
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). MUsq atsakomybd pagal Siuos

standartus i5samiai apibUdinta Sios i5vados skyriuje ,Auditoriaus atsakomybe u2 Reguliuojamos
veiklos ataskaitq auditq'. Mes esame nepriklausomi nuo lstaigos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos isleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad m0sq surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mEsq nuomonei
pagristi.

Dalvko pabraiimas - apskaitos principas ir platinimo bei naudoiimo apriboiimas
Atkreipiame demesj i tai, kad eia pridetos lmones Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra

parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos
siekiant padeti lmonei vykdyti Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Silumos 0kio istatymo
30 straipsnio 13 dalies 4 punkto reikalavimus. Tod€l Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali b0ti
netinkamos naudoti kitais tikslais.

M0sq isvada yra skirta tik lstaigai ir Valstybinei kainq ir energetikos kontroles komisijai ir neturi
buti platinama kitoms Salims ar jq naudojama, iSskyrus Lietuvos Respublikos teises aktuose
numatytais atvejais. D6l 5io dalyko savo nuomones nemodifikuojame.

Kti dalvkai
Biud2etind istaiga PravieniSkiq pataisos namai - atviroji kolonija parenge finansiniq ataskaitq

rinkini u2 2017 gruodZio 31 d. pasibaigusius metus pagal Lietuvos Respublikos viesojo sekoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus. lstaigos parengtos ataskaitos yra Teisingumo
ministerijos konsoliduotq finansiniq ataskaitq rinkinio konsoliduojama dalis, kuriq auditq atlieka
Lietuvos Respublikos Valstybes kontrole.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitr.t auditq mes taip pat susipa2inome su lstaigos
Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebejome Reguliavimo apskaitos trUkumq bei netur€jome
rekomendacijq del sistemos tobulinimo, tod€l lmones vadovybei nepateikeme Rekomendacijq laiSko.
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Vadowbds ir ui valdvma atsakinou asmenu atsakomvbd ui reouliuoiamos veiklos
ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga u2 Sios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengimq pagal VKEKK
metodikos reikalavimus ir tokiq vidaus kontrole, kokia, vadovybes nuomone, yra botina Reguliuojamos
veiklos ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq d6l apgaules ar klaidos.

Rengdama Sias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybe privalo jvertinti lstaigos gebejimq
tqsti veiklq ir, jei bUtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos testinumu ir veiklos tQstinumo
apskaitos principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybd ketina likviduoti lstaigq ar nutrauKi
veiklq arba neturi kitrl realiq alternatyvrl, tik taip pasielgti.

U2 valdymq atsakingi asmenys privalo priZi0reti lstaigos Reguliuojamos veiklos ataskaitq
rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomvb€ ui Reouliuoiamos veiklos ataskaitu audita

Mosq tikslas yra gauti pakankamq uztikrinimq del to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip
visuma nera reiksmingai iskraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus isvadq, kurioje
pateikiama mosq nuomone. Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio uZtikrinimas, o ne garantija,
kad reik6mingq i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus. lSkraipymai, kurie gali atsirasti d€l apgaules ar klaidos, laikomi
reiksmingais, jeigu galima pagristai numaq i, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis reguliuojamos veiklos ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del
apgaulds arba klaidq rizikE, suplanavome ir atlikome procedUras kaip atsakq j tokiq rizikq ir surinkome
pakankamq tinkamq audito irodymq m0sq nuomonei pagristi. ReikSmingo i5kraipymo ddl apgaulds
neaptikimo rizika yra didesnd nei reiksmingo iskraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali
b[ti suk6iavimas, klastojimas, tyainis praleidimas, klaidingas aiskinimas arba vidaus kontroliq
nepaisymas.. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkre6iomis
aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareiksti nuomone apie lmones
vidaus kontroles veiksmingumq.. lvertinome taikomq apskaitos metodtl tinkamumq ir vadovybes atlihr.l apskaitiniq
vertinimq bei su jais susijusiq atskleidimq pagristumq.

. Padar6me isvadq del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to,
ar, remiantis surinktais lrodymais, egzistuo.ia su ivykiais ar sqlygomis susijes reikSmingas
neapibr6Ztumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del lmonds gebdjimo tgsti veiklq. Jeigu
padarome i5vadq, kad toks reikSmingas neapibr6Ztumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalome
atkreipti demesl j susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MEsq iSvados pagristos audito irodymais,
kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Taiiau, b0simi ivykiai ar sElygos gali lemti, kad lmone
negales toliau testi savo veiklos.. lvertinome bendrq Reguliuojamos veiklos ataskaitq pateikimq, struktirq ir turinj, iskaitant
atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindziantys sandoriai ir ivykiai
taip, kad atitiktq teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visr.l kitq dalykq, privalome informuoti ui valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti
ir atlikimo laikq bei reikSmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontrol€s tr[kumus,
kuriuos nustateme audito metu. -^*4,iR\
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