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PATVIRTINIMŲ LAIŠKAS

Šis  patvirtinimo  laiškas  pateikiamas  dėl  UAB  „Tezaurus  auditas“  atliekamos  AB
„Klaipėdos  vanduo“  (toliau  -  Bendrovės)  2021  metų  įmonės  reguliuojamosios  apskaitos
ataskaitų  patikros,  kurios  tikslas  yra  atlikti  sutartas  procedūras,  kurių  rezultatus  Taryba
naudotų vertinant ar Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka
Tarybos nustatytus reikalavimus.

Vadovybė yra atsakinga už šios Reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal 
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos metodikos reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, 
kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuojamos veiklos ataskaitoms parengti be 
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Remdamiesi savo žiniomis, mes tvirtiname šiuos faktus:
 Mes  pripažįstame  savo  atsakomybę  už  teisingą  Reguliuojamos  veiklos  ataskaitų

parengimą pagal Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos Metodiką.
 Mes patvirtiname savo atsakomybę už apskaitos ir vidinės kontrolės sistemos, kuri

yra sukurta tam, kad apsaugotų nuo apgaulės bei klaidų ir jas aptiktų, kūrimą bei veikimą.
 Mes atskleidėme Jums visus  vadovybei  žinomus įvykius  bei  detales,  susijusias  su

apgaule ar įtariama apgaule, kurios gali paveikti Bendrovės būklę.
 Bendrovės vadovybė ketina tęsti Bendrovės veiklą mažiausiai vienerius metus nuo

šio pareiškimų laiško datos.
 Nešikliai yra nustatyti pagal Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos Metodiką ir

yra  naudojami  netiesioginių  sąnaudų  paskirstymui.  Mes  pateikėme  nešiklių  vertes.  Šie
Nešikliai buvo naudojami rengiant 2021 metų Reguliuojamos veiklos ataskaitas. 

 Mes  pateikėme  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos  patvirtintoje
reguliuojamos  veiklos  ataskaitų  patikros  techninėje  užduotyje  nurodytą  pateikiamą
informaciją auditoriui.

 Mes atskleidėme Jums visus  žinomus ar  įmanomus neatitikimus teisės  aktams ir
kitiems reikalavimams, kurių poveikis turi būti apsvarstytas ruošiant ataskaitas.
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