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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
Uždarosios akcin s bendrov s „Radviliškio vanduo“ vadovybei,
Valstybinei kain ir energetikos kontrol s komisijai
Nuomon
Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s „Radviliškio vanduo“ (toliau – mon ) 2016 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusi met Reguliuojamos veiklos ataskait , kurias sudaro ataskaitini met balanso bei ataskaitinio
laikotarpio pelno (nuostoli ) ataskaitos (toliau – Reguliuojamos veiklos ataskaitos), audit .
M s nuomone, ia prid tos 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusi met Reguliuojamos veiklos ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo
paslaug kain nustatymo metodik , patvirtint 2006 m. gruodžio 21 d. Valstybin s kain ir energetikos
kontrol s komisijos (toliau – VKEKK) nutarimu Nr. O3-92 (aktuali Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek
tvarkymo bei paviršini nuotek tvarkymo paslaug kain nustatymo metodikos redakcija, patvirtinta 2014
m. gruodžio 19 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-942) (toliau vadinama – VKEKK Metodika).
Pagrindas nuomonei pareikšti
Audit atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). M s atsakomyb pagal šiuos standartus
išsamiai apib dinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomyb už Reguliuojamos veiklos ataskait
audit “. Mes esame nepriklausomi nuo mon s pagal Tarptautini buhalteri etikos standart valdybos
išleist Buhalteri profesional etikos kodeks (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito
statymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikom s kit etikos
reikalavim , susijusi su Lietuvos Respublikos audito statymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad m s
surinkti audito rodymai yra pakankami ir tinkami m s nuomonei pagr sti.
Dalyko pabr žimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas
Atkreipiame d mes tai, kad ia prid tos mon s Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal
VKEKK metodikos reikalavimus. Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant pad ti monei
vykdyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo statymo 26 straipsnio 1
dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Tod l Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali b ti
netinkamos naudoti kitais tikslais.
M s išvada yra skirta tik monei ir Valstybinei kain ir energetikos kontrol s komisijai ir neturi b ti
platinama kitoms šalims ar j naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teis s aktuose numatytais atvejais.
D l šio dalyko savo nuomon s nemodifikuojame.
Kiti dalykai
mon pareng atskiras finansines ataskaitas už 2016 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo
apskaitos standartus, apie kurias 2017 kovo 29 d. pateik me atskir auditoriaus išvad , skirt mon s
akcininkams.
Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskait audit mes taip pat susipažinome su mon s Reguliavimo
apskaitos sistema ir pateik me mon s vadovybei Rekomendacij laišk d l audito metu pasteb t
Reguliavimo apskaitos sistemos tr kum ir m s rekomendacij d l sistemos tobulinimo. Šie dalykai buvo
m s apsvarstyti ir neturi papildomos takos m s pareikštai auditoriaus išvadai apie 2016 m. mon s
Reguliuojamos veiklos ataskaitas.
Vadovyb s ir už valdym atsaking asmen atsakomyb už reguliuojamos veiklos ataskaitas
Vadovyb yra atsakinga už šios Reguliuojamos veiklos ataskait parengim pagal VKEKK metodikos
reikalavimus ir toki vidaus kontrol , kokia, vadovyb s nuomone, yra b tina Reguliuojamos veiklos
ataskaitoms parengti be reikšming iškraipym d l apgaul s ar klaidos.
Rengdama šias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovyb privalo vertinti mon s geb jim t sti veikl ir,
jei b tina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos t stinumu ir veiklos t stinumo apskaitos principo taikymu,
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išskyrus tuos atvejus, kai vadovyb ketina likviduoti mon ar nutraukti veikl arba neturi kit reali
alternatyv , tik taip pasielgti.
Už valdym atsakingi asmenys privalo priži r ti mon s Reguliuojamos veiklos ataskait rengimo proces .
Auditoriaus atsakomyb už Reguliuojamos veiklos ataskait audit
M s tikslas yra gauti pakankam užtikrinim d l to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip visuma n ra
reikšmingai iškraipytos d l apgaul s ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvad , kurioje pateikiama m s
nuomon . Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšming
iškraipym , jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit , kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. Iškraipymai, kurie gali atsirasti d l apgaul s ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagr stai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tur ti didel s takos vartotoj ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis reguliuojamos veiklos ataskaitomis.
Atlikdami audit pagal TAS, viso audito metu pri m me profesinius sprendimus ir laik m s profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:
Nustat me ir vertinome Reguliuojamos veiklos ataskait reikšmingo iškraipymo d l apgaul s arba
klaid rizik , suplanavome ir atlikome proced ras kaip atsak toki rizik ir surinkome pakankam
tinkam audito rodym m s nuomonei pagr sti. Reikšmingo iškraipymo d l apgaul s neaptikimo
rizika yra didesn nei reikšmingo iškraipymo d l klaid neaptikimo rizika, nes apgaule gali b ti
suk iavimas, klastojimas, ty inis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontroli nepaisymas.
Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad gal tume suplanuoti konkre iomis aplinkyb mis
tinkamas audito proced ras, o ne tam, kad gal tume pareikšti nuomon apie mon s vidaus kontrol s
veiksmingum .
vertinome taikom apskaitos metod tinkamum ir vadovyb s atlikt apskaitini vertinim bei su jais
susijusi atskleidim pagr stum .
Padar me išvad d l taikomo veiklos t stinumo apskaitos principo tinkamumo ir d l to, ar, remiantis
surinktais rodymais, egzistuoja su vykiais ar s lygomis susij s reikšmingas neapibr žtumas, d l kurio
gali kilti reikšming abejoni d l mon s geb jimo t sti veikl . Jeigu padarome išvad , kad toks
susijusius
reikšmingas neapibr žtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti d mes
atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu toki atskleidim nepakanka, turime
modifikuoti savo nuomon . M s išvados pagr stos audito rodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus
išvados datos. Ta iau, b simi vykiai ar s lygos gali lemti, kad mon negal s toliau t sti savo veiklos.
vertinome bendr Reguliuojamos veiklos ataskait pateikim , strukt r ir turin , skaitant atskleidimus,
ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir vykiai taip, kad atitikt
teisingo pateikimo koncepcij .
Mes, be vis kit dalyk , informavome už valdym atsakingus asmenis apie audito apimt ir atlikimo laik
bei reikšmingus audito pasteb jimus, skaitant svarbius vidaus kontrol s tr kumus, kuriuos nustat me audito
metu.
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