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Nuomond

Mesatlil<omeUAB,,Tauragdsvandenys"imones(toliaLr-fmone)2018m.gruodZio31d.pasibaigLrsiL1 metLl
RegLrliLro.ianros veiklos ataskaitq, kurias sudaro ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostoliq), aiaskaitinio
laikotarpio turto duotnenq ir ataskaitinio laikotarpio verslo vienetr-1 ir paslaugq s4naudq ataskaitos (toliaLr -
Regu I i u o.j am os ve i kl os ataskaitos), aLrdit4.

MIsq nuomone, dia pridetos 20lB m. grLrodZio 3l d. pasibaigusiq metq Reguliuo.janros veiklos ataskaitos
visais reik5mingais atZvilgiais teisingai parengtos pagal Geriamojo vandens tiekiLno ir nuotekq tvarkymo
paslaLrgtl kainq nustatyno rnetodik4, patvirtint4 Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos ltoliau
- VKEKK) 2006 m. grLrodZio 21 d. nutarimLr Nr. 03-92 (toliau vadinama - VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audilt4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). MDsq atsakomybe pagal Siuos standaftus
iSsamiai apib[dinta Sios iSvados skyriu.ie,,Auditoriaus atsakomybe uZ Reguliuojamos veiklos atasl<aitL,
audit4". I\4es esatre nepriklausotni nuo lrnones pagal TarptaLrtiniq bLrhalteriq etikos starrdartq valdybos
iSleist4 BLrhalteriq profesionalLl etikos kodeks4 (toliau - 'fBESV kodeksas) ir Lietr-rvos RespLrbiikos
finansiniq ataskaitq aLrdito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos RespLrbliko.ie. Mes taip pat
laikomes kitq etikos reikalavimq, susiiusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq u1'idito lstatymLi ir
1'BESV kodeksu. Mes tikirne, kad m[sq surinkti audito jrodymai yra pakankarni ir tilkami rn;sq nuorno'ei
pagri sti.

Dalyko pabrdiimas - apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas
Atkreipianre demesi itai, kad dia pridetos lmones Reguliuo.jamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal
VKE,KI( rnetodikos reikalavirnus. Sios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siefiapt paa6ti lmoiiei
vyl<dyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekLl tvarkymo jstatyrno 26 straipsnio I

dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Todel Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali butr
netinkamos naudoti kitais tikslai s.

MDsq iSvada yra skirta tik [monei ir Valstybinei kainq ir energetikos kontroles kornisijai ir neturi btrti
platinarna l<itorns Salims ar jq naudojama, iSskyrus Lietuvos Respubtikos teises aktuose numatytais atve.jais.
Del 5io dalyko savo uuotlones nemodifikuojame.

Kiti dalykai

[mone parenge atskiras finansines ataskaitas fi 2018 grLrodZio 3l d. pasibaigusius metus pagal verslo
apskaitos standaftus, apie kurias 2019 kovo 28 d. pateikeme atskir4 auditoriaus iSvad4, skirt4 lmones
akcininkui.
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Atlikdami R.eguliuoianros veiklos ataskaitq audit4 mes taip pat susipaZinome su {monds Reguliavirno
apska ir pateil<enie lmon Rekomendacijr-1 laiSk4 del aLrdito metLr pastebetq
RegLrl itos sistemos trltkum mendacijq del sistemos tobulinimo. Sie dalykai buvonrttst-1 r neturi papildornos pareik5tai auditoriaus iSvadai apie 20lB r1. fmonds
Regu I i uojanros veiklos ataskaitas.

Vadovyb€s ats;akomybe uZ reguliuojamos veiklos ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uL Sios Reguliuojamos veiklos ataskaitq parengim4 pagal VI(EKK nretodil<os
reikalavimus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes uuomone, yra butina Reguliuojamos veil<los
ataskaitonrs panengti be reiksmirrgq iSkraipyrnq del apgaules ar klaidos.

Rengdama Sias Regulitrojamos veiklos ataskaitas, vadovybe privalo jvertinti fmones gebejim4 tgsti veiklq ir,
.iei bltina, atsl<lLeisti dalykus, susiiusiLrs su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinurno apst<aitos principo taikyr'Lr,
iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmong ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq rcaliq
alternatyvq, tik taip pasielgti.

Auditoriaus al,sakomybe uZ Reguliuojamos veiklos ataskaitq audit4

Mls;q tikslas yr:a gauti pakankam4 uZtikrinirnq del to, ar Reguliuo.larnos veiklos ataskaitos kaip visuma ndra
reik5mingai iSl<raipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurio.je patiikiama rnusq
nuomond. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ue garantija, kad reiksming4
i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal tarptautiniLrs audito
standartus. ISkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais,.jeigLr galir'a
pagristai numatyti, kad atskirai ar kaftu.jie gali tlrreti dideles jtakos vartotojrl ekonominian1r rpr*dii.r.,urr,
pri irnarn ienrs rcm iantis regul iuoj amos veiklos ataskaitomis.

Atlikdami aLrdit4 pagal 1'AS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
sl<eprticizmo principo. Mes taip pat:
o Nustateme ir jvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba

klaidq rizik4, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 j toki4 rizik4 ir surinkome pakankamq
tinkarnq audito irodymq mltsq nuomonei pagristi. Reikimingo iSkraipymo del apgaules neaptikirno
rizika yra didesne nei reikSmingo iSkraipyrno del klaidq neaptikirno rizika, nes apgaule gali buti
sukdiavinras, klastojimas, tydirris praleidirnas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepai-ymas.

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti kopkrediornis aplinkybernis
tinkamas audito procedlras, o ne tarn, kad galetume papareik5ti nuomong apie Imones vidaus kontroles
veiksmingLrm4.
o lverlinonte taikornq apskaitos rnetodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su jais

susij Lrsiq atskleidirnq pagristum4.
o Padardtne iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis

surinktais irodymais, egzistuoja su jvykiais ar s4lygomis susijgs reik5rningas neapibreZturnas, del kurio
gali kilti r:eik5ningq abe.ioniq del lrnones gebejirno tgsti veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks
rerkSrningas neapibreZtutlas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti denres! j susijusiLrs
atskleidirnrus RegLrliuojarnos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, iurime
rnodifikLroti savo nuolnong. Mrlsq iSvados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus
iSvados datos. Tadiau, b[simi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad lmone negales toliaLr tgsti savo veiklos.

o lvefiinome, bendr4 Reguliuojamos veiklos ataskaitq pateikim4, struktur4 ir turinj, jskaitant atsl<leidimLrs,
ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindZiarrtys sandoriai ir lvykiai taip, kad atitiktq
te is in go pateikirno koncepcij 4.
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