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Nuomona

Mes atlikome UAB "Anyk5eiq vandenys" (toliau - lmones) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2019 m. gruodiio 31 d. balansas ir tq dienq pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyeiq ataskaita, pinigq srautq ataskaita ir aiSkinamasis rastas, iskaitant reiksmingq
apskaitos metodr{ santraukE, auditE.

Misq nuomone, pridetos finansinds ataskaitos visais reikimingais aEvilgiais teisingai
pateikia lmonds 2019 m. gruodiio 31 d. finansinQ padbti ir tq dienq pasibaigusi.! met.t
finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal verslo apskaitos standaftus, priimtus
taikyti Europos S4jungoje.

Paorindas nuomonei pareikSti

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M0sq atsakomybe pagal

Siuos standartus issamiai apib0dinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe u2 finansiniq
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartLl
valdybos isleistq Buhalteriq profesionalU etikos kodeksE (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos
Respublikos finansiniq ataskaitq 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 mUsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami
m0sq nuomonei pagristi.

Kta informaciia

Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta lmones metiniame pranesime, tadiau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir m0sq auditoriaus i5vados apie jas. Vadovybe yra atsakinga u2 kitos informacijos
pateikimq.

MUsq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos u2tikrinimo iSvados apie jq, isskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq auditq, m0sq atsakomybe yra perskaityti kitq informacijq ir
apsvarstyti, ar yra reikSmingq neatitikimq informacijai, pateiKai finansinese ataskaitose, arba misq
2inioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai iskraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu
darbu pastebime reikSmingq kitos informacijos iSkraipymq, mes turime atskleisti 5i faktq. Mes neturime
su tuo susijusiq pastebejimq.

Mes taip pat privalome ivertinti, ar lmones metiniame praneSime pateikta finansin€ informaci,la

atitinka tq padiq finansiniq mettl finansines ataskaitas bei ar metinis pranesimas buvo parengtas
laikantis taikomq teisiniq reikalavimq. M0sq nuomone, pagrista flnansiniq ataskaitq audito metu atliktu
darbu, visais reik5mingais atZvilgiais:

lmones metiniame pranesime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq pa6iq finansiniq metq finansiniq
ataskaitLl duomenis; ir

lmones metinis pranesimas buvo parengtas laikantis LR imoniLl finansines atskaitomybes istatymo
reikalavimq.
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Vadovvbds ir u2 valdvma atsakinou asmenu atsakomvbd ui finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengimE ir teisingE pateikime pagal
verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sqiungoje ir tokiq vidaus kontrolg, kokia,
vadovybes nuomone, yra bUtina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del
apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti lmones geb€jimq testi veiklq ir
atskleisti (jei butina) dalykus, susijusius su veiklos testinumu ir veiklos testinumo apskaitos principo
taikymu, iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmong ar nutraukti veiklq arba neturi kitq
realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

U2 valdymq atsakingi asmenys privalo priziireii lmonds finansiniq ataskaitq rengimo procesq,

Auditoriaus atsakomvbd u2 finansiniu ataskaitu audita

Mr)sq tikslas yra gauti pakankamq u2tikrinimq d€l to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai i5kraipytos del apgaulds ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvadq, kurioje pateikiama mUsq
nuomone. Pakankamas u2tikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5mingE
i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. l5kraipymai,
kurie gali atsirasti d6l apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali turdti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis fi nansinemis ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsakq itokiE rizikq ir surinkome pakankamq tinkamq
audito irodymq mr)sq nuomonei pagristi. Reiksmingo i6kraipymo del apgaules neaptikimo rizlka yra
didesne nei reikSmingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali b0ti suk6iavimas,
klasto,jimas, tyiinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.
. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkreaiomis
aplinkybdmis tinkamas audito procedUras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomone apie lmones
vidaus kontroles veiksmingumq.
. lvertinome taikomq apskaitos metodr.l tinkamumq ir vadovybes atliktLl apskaitiniq vertinimq bei
su .jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.
. Padareme i5vadq d€l taikomo veiklos tqstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar sqlygomis susijes reikSmingas
neapibreztumas, del kurio gali kilti reiksmingq abejoniq del lmon€s gebejimo tgsti veiklq. Jeigu
padarome iSvadq, kad toks reiksmingas neapibr6Ztumas egzistuoja, auditoriaus isvadoje privalome
atkreipti ddmesi j susijusius atskleidimus finansin€se ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M0sq i5vados pagristos audito jrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus i6vados datos. Ta6iau, b0simi lvykiai ar sElygos gali lemti, kad lmone
negales toliau tQsti savo veiklos.
. lvertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, strukt0rq ir turinl, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrind2iantys sandoriai ir lvykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti u2 valdymq atsakingus asmenis apie audito
apimtj ir atlikimo laikq bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles
trukumus, kuriuos gal6jome nustatyti audito metu.
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