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Nuomone

Mes atlikome uZdarosios akcin€s bendroves ,Anyk56ir{ vandenys' (toliau - lmond)
2016 m. gruod2io 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuojamos veiklos ataskaitq, kurias sudaro
konsoliduotoji pelno (nuostoliq), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduoloji faKin€s investicijq
grEzos ataskaitos (toliau - Reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditq.

MEsq nuomone, dia prid6tos 2016 m. gruodiio 31 d. pasibaigusiq metq Reguliuojamos
veiklos ataskaitos visais reikimingais aEvilgiais teisingai parengtos pagal Geiamojo vandens
tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainq nustatymo metodikq, patvirtintq Valstybinbs kainq
ir energetikos kontrol6s komisijos (toliau - VKEKK) 2006 m. gruodZio 21 d. nutarimu Nr.0l92
(toliau vadinama - VKEKJ( Metodika).

Pao ri n das n u o mo n ei parei k5ti
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). MUsq atsakomybe pagal Siuos

standartus i5samiai apibUdinta Sios iSvados skyriuje ,Auditoriaus atsakomyb€ u2 Reguliuojamos
veiklos ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmon€s pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos i5leistE 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 irodymai yra pakankami ir tinkami m0sq nuomonei
pagristi.

Dalvko oabr62imas - apskaitos orincioas ir platinimo bei naudoiimo aoiboiimas
Atkreipiame demesi itai, kad 6ia prideto-s lmonds Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra

parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos
siekiant padeti lmonei vykdyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
istatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Tod€l Reguliuojamos
veiklos ataskaitos gali buti netinkamos naudoti kitais tikslais.

M0sq isvada yra skirta tik lmonei ir Valstybinei kainq ir energetikos kontroles komisijai ir neturi
bEti platinama kitoms Salims ar jq naudojama, i5skyrus Lietuvos Respublikos teises aKuose
numa\[ais atvejais. Del Sio dalyko savo nuomones nemodifikuojame.

Kiti dalvkai
lmone parenge atskiras finansines ataskaitas uZ 2016 gruodzio 31 d. pasibaigusius metus pagal

verslo apskaitos standartus, apie kurias 2017 kovo 30 d. pateikeme atskirq auditoriaus isvada, skirte
lmones akcininkams.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitq auditq mes taip pat susipaZinome su lmones
Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebejome Reguliavimo apskaitos triikumq bei neturejome
rekomendacijq del sistemos tobulinimo, todel lmones vadovybei nepateikeme Rekomendacijq laiSko.
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Vadowbds ir uZ valdvma abakinqu asmenu atsakomvbd ui rquliuoiamos veiklos
ataskaitas

Vadovyb6 yra atsakinga u2 Sios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengimq pagal VKEKK
metodikos reikalavimus ir tokiq vidaus kontrolg, kokia, vadovyb6s nuomone, yra bEtina Reguliuojamos
veiklos ataskaitoms parengti be reikSmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama Sias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybe privalo jvertinti lmones gebejimE
tgsti veiklq ir, jei bUtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos testinumu ir veiklos tgstinumo
apskaitos principo taikymu, isskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmonq ar nutrauKi
veiklq arba neturi kitq realiq altematyvq, tik taip pasielgti.

Ui valdymq atsakingi asmenys privalo priziireti lmones Reguliuojamos veiklos ataskaitq
rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomvbd u2 Reouliuoiamos veiklos ataskaitu audita
MUsq 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 musq nuomone. Pakankamas u2tikrinimas - tai auksto lygio uztikrinimas, o ne garantija,
kad reiksmingq iSkraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus. lSkraipymai, kurie gali atsiradi del apgaules ar klaidos, laikomi
reik5mingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti didel€s jtakos 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 reiksmingo iskraipymo del
apgaules arba klaidq rizikq, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsakq i tokiq rizikq ir surinkome
pakankamq tinkamq audito irodymq mUsq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesn€ nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali
b0ti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq
nepaisymas.. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkyb€mis tinkamas audito procedoras, o ne tam, kad galetume pareiksti nuomone apie lmones
vidaus kontrolOs veiksmingumq.. lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovyb€s atliktq apskaitiniq
vertinimq bei su jais susijusiq atskleidimq pagristumq.

. Padareme isvadq del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to,
ar, remiantis surinKais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijqs reikSmingas
neapibreztumas, d6l kurio gali kilti reiksmingq abejoniq del lmones geb€jimo testi veiklE. Jeigu
padarome iSvadq, kad toks reik5mingas neapibrE2tumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome
atkreipti demesj I susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokir{
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonq. M0sq iSvados pagristos audito irodymais,
kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, b0simi ivykiai ar sqlygos gali lemti, kad lmond
negales toliau tgsti savo veiklos.. lvertinome bendrq Reguliuojamos veiklos ataskaitq pateikimq, strukt0rq ir turini, jskaitant
atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai
taip, kad atitiktq teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laikq bei reik5mingus audito pasteb€jimus, jskaitant svarbius vidaus kontrol€s trUkumus,
kuriuos nudateme audito metu.
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